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 بالرغم من التحدياتجيد عام 

لاير مليون  390 الدخل، حيث بلغ صافي 2016 عام منالرابع  لربعمتفوقة لعن نتائج  اإلنماءمصرف أعلن 
في ظل ارتفاع الدخل  ،لاير مليون 343البالغة  تقديراتنا% مقارنة بالعام الماضي( ليفوق بذلك 1بنسبة مرتفعاً )

 164و  الماضيفي العام مليون لاير  209مليون لاير مقابل  251 مستوى ليبلغالتوقعات  متجاوزاً غير الرئيسي 
إلى ارتفاع دخل  افةاالستثمارات باإلضمن  مكاسبالعزت اإلدارة هذا االرتفاع إلى . الثالثمليون لاير في الربع 

كان متوقعاً. أتت الودائع  واالستثمار التمويل خسائرلتسجيل مخصصات أعلى على الرغم من ذلك إال أن  الرسوم.
، إال أن ذلك أتى على 2016عام  ارعلى مدمليار لاير في ظل نموها بشكل مبهر  80.6متوافقة لتوقعاتنا عند 

بذلك فوق تلمليار لاير،  2.3. شهدت الودائع ارتفاعاً بمقدار الفترة القادمةفي لفة مما يدعو للقلق حساب ارتفاع التك
وهو أمر مرحب به. يتداول سهم المصرف  ،ويل مما أدى إلى تراجع معدل التمويل إلى الودائعارتفاع التموتيرة 

 مرة. نوصي بالحياد 1.1يبلغ  2017لاير بمكرر قيمة دفترية متوقع لعام  14بالقرب من السعر المستهدف البالغ 
 .للسهم

 تكلفة الودائعارتفاع 
% مقارنة بالربع 4% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 22بنسبة كبيراً صافي دخل التمويل واالستثمار ارتفاعاً شهد 

ر إلى ارتفاع الهامش إال أن العائد على الودائع كانت تقديراتنا تشي .لاير مليون 694إلى مستوى ليصل الماضي 
 % مقارنة بالربع الثالث.30بنسبة مليون لاير خالل الربع الرابع، أي  298ليبلغ  هائلةاآلجلة قد ارتفع بوتيرة 

على . خالل العام منها المرجوالهامش  حققتها وذلك طالما أنقد واصل تسجيل ودائع آجلة يتضح أن المصرف 
مستويات تكلفة التمويل بلوغ حتمالية نظراً ال خالل الفترة القادمةإال أنه يشكل مصدراً للقلق الرغم من ذلك 

 .، حيث يصعب تصحيح ذلكمرتفعة

 %87 لىإإلى الودائع التمويل معدل هبوط 
مليار لاير،  80.6 لتبلغمليار لاير خالل الربع الرابع  3.3تطاع مصرف اإلنماء أن ينمي قاعدة ودائعه بمقدار اس

أمراً ى مدار العام مليار لاير عل 15.7الودائع بمقدار نمو يعد مليار لاير.  81.2 ةا البالغلتأتي بذلك مقاربًة لتوقعاتن
كان محدوداً لهذا الربع فإن نمو التمويل  لكمبهر نظراً للتحديات التي واجهها القطاع خالل العام. باإلضافة إلى ذ

بلغ المعدل للربع الرابع  ويل إلى الودائع.عند مليار لاير، حيث نعتقد بأن ذلك كان مقصوداً لتخفيض معدل التم
أن تدعم معدالت  المرجح. من تاريخياً % في الربع السابق، وهو أدنى مستوى 89.6% مقابل 87.2مستوى 

رتفاع أقل من المنافسين نظراً الأثرها يكون أن المحتمل مصرف اإلنماء ولكنه من  2017الفائدة المرتفعة لعام 
 .تكلفة الودائع

 ع التوقعاتممخصصات متوافقة 
تسجيل  ومن المحتمل أن يكون ذلك على إثر للربع جميع التوقعاتمليون لاير  251البالغ  الرئيسيالدخل غير فاق 

ح أن ضيت استثمارات باإلضافة إلى ارتفاع دخل تحويل العمالت ودخل توزيعات األرباح.المصرف لمكاسب 
في الوقت  حافظ المصرف االستثمارية.مقد دعم من مكاسب % خالل الربع الرابع 32ع المؤشر العام بنسبة اارتف

زيادة مخصصات خسائر التمويل واالستثمار بشكل مقارب لتوقعاتنا. نظراً لكون اإلنماء ب فذاته، قام مصر
قد ثمار ستيل واالموالتكالً من فإننا نتوقع بأن مخصصات بشكل كبير  تقديراتنامن  ةً المصاريف التشغيلية قريب

 مليون لاير. 200ما يقارب بلغت 

 غير الرئيسي يدعم الربحيةالدخل 
% مقارنة 25بنسبة % مقارنة بالعام الماضي و1 تهنسبارتفاع بلاير ) مليون 390مستوى  الدخلبلغ صافي 

مليون لاير، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى  343البالغة تقديراتنا متفوقاً على ليأتي بذلك ( السابقبالربع 
نعتقد بأن سهم المصرف ال يقدم عائداً مغرياً عند المستويات الحالية . رئيسيغير الاالرتفاع الغير معتاد للدخل 

ر العادل كونه قريباً من السع مرة باإلضافة إلى 1.1يبلغ  2017نظراً لتداوله عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 
 لاير. 14.00البالغ و

 اإلنماء مصرف
 2016 الرابع الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2017 يناير 17 في سعرال 14.18

 العائد المتوقع لسعر السهم %(1.3)

 عائد األرباح الموزعة 4.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 3.0%
 

 السوق بيانات

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل   15.50/10.75

 )مليون لاير( السوقية القيمة 21,270

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,500

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  73.9%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  43,368,525
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2016لعام  الرابعالربع  المعلنة المتوقعة

 التمويل واالستثماردخل  صافي 694 756

 االجمالي التشغيلي الدخل 945 909

 الدخل صافي 390 343

 المحفظة التمويلية 70,312 73,172

 الودائع 80,612 81,272
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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016 2017*    

التمويل واالستثمار دخل من صافي 2,279 2,540 3,019  هامش صافي التمويل واالستثمار %2.8 %2.7 %2.7  

الملكية حقوق متوسط على العائد %8.1 %7.8 %9.4  مخصصات لخسائر االئتمان 196 200 420  

األصول  متوسط على العائد %1.7 %1.5 %1.6  صافي الدخل 1,470 1,502 1,803  

المال رأس كفاية معدل %22.9 %18.6 %17.1 )لاير( ربحية السهم 3.35 3.24 3.24    

x1.1 x1.1 x1.2 القيمة الدفترية مكرر )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  0.50 0.50 0.60    

              
 * متوقعة

 

 * متوقعة 
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إلنماءا مصرف  

2016 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضاً  اخرى*تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل 

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير  تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

نه، عرض للبيع أو الية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أالخصوص، الرياض الم

ي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات الت

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

حوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األ

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء 

ة فقط. كما أن ي التقرير يمثل نتيجة محتملأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .في المستقبل قد تختلف بشكل كلي هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

و تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أ

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

نه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإ

بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

لمجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في ا

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .ه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في

 

 

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -ياض، المملكة عمارة البرستيج سنتر، الر  www.riyadcapital.com 
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