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 مصرف اإلنماء

1024 الثانينتائج الربع  –تقرير إلحاقي  

 لاير 05.61 شهر 21السعر المستهدف خالل                                                             الــبـيع

 يضغط على األرباح التمويل ضغط 

لاير للسهم  0.12بلغت ربحية السهم   .والتي جاءت دون التقديرات يوليو  8بتاريخ  1024من عام الثاني للربع األولية أعلن مصرف اإلنماء عن نتائجه  

التي كانت  تقديرات المحللين لتأتي دون تقديراتنا و% مقارنة بالربع الماضي( 5من العام الماضي، وبنمو قدرة  المماثله% مقارنة بالفترة 18) بنمو قدره 

إلى المعدل النظامي سوف يؤدي إلى  ودائع العمالءلخفض معدل التمويل إلى للبنك  الحاجة الماسهلاير على التوالي.  0211لاير و  0210تشير إلى تحقيق 

سعر  ضغط على اإليرادات التشغيلية. عامل ستشكلو التي في حال عدم تحسن عوائد األصول ، رفع مستويات الودائعيقوم ب بينماكبح مستويات التمويل 

بالمحافظة على  ، نوصي المستثمرينمضت ست سنوات منذ  رحت أسهم المصرف لإلكتتاب العام ط   أن تاريخي له منذ  السهم يتداول عند أعلى مستوى

مكرر ربحية لمجمل تقديراتنا لعام  2524لاير والذي يمثل  25250نبقي على توصيتنا بالبيع و بسعر مستهدف يبلغ  .المحققة لتقليل المراكزاألرباح 

1025. 

 %200إلى  1021% في نهاية 225معدل التمويل إلى ودائع العمالء ينخفض من 

. قفزت ودائع العمالء 1024% في منتصف عام 200ليبلغ  % 225 ذلك من 1021مساره الهابط منذ نهاية عام  معدل التمويل إلى ودائع العمالءواصل 

مليار لاير. كنا قد أشرنا سابقاً أن مصرف  44مليار لاير مقابل تقديراتنا التي كانت تشير إلى بلوغها  44% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 04

هذه ب إنخفاض المعدل  لم نكن نتوقعإال اننا %، 85أقرانه وذلك بأن يكون معدل التمويل إلى ودائع العمالء  مستوىفي الطريق بأن يكون على نفس  اإلنماء

أن يخفض من عليه بوتيرة أسرع، حتى ولو كانت بتكلفة أعلى، بالمقابل . و للحفاظ على هذه الوتيرة يتوجب على مصرف اإلنماء أن ينمي الودائع السرعة

 ويمكن تجنب هذا األثر من خالل تحسين الهامش.  بشكل سلبيائمة الدخل و التي ستتأثر ذلك بوضوح على ق أثريتجلي سالتمويل. 

 نقطة أساس 05انخفاض هامش صافي الفائدة بواقع 

تقديراتنا أن هامش صافي الفائدة قد انخفض بواقع . تشير على المدى القصير عوائد التمويل اإليجابي علىيظهر أثر هامش صافي الفائدة ال من المتوقع أن 

مدفوعاً في المقام األول بانخفاض عوائد األصول. بالتالي، انخفض صافي الدخل من االستثمارات والتمويل بواقع  1020نقطة أساس منذ مطلع  05

 مليون لاير. 501 ت تشير إلى بلوغهمليون لاير ليأتي دون تقديراتنا وبشكل كبير التي كان 501% ليبلغ 122

 الدخل التشغيلي دون التقديرات
مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، و %  420مليون لاير ) بارتفاع قدره  522من دعم الدخل التشغيلي حيث بلغ  اتعاب الخدمات البنكيةلم تتمكن 

مليون لاير على  544مليون لاير و  554ر إلى تحقيقه ( لتأتي دون تقديراتنا وتقديرات المحللين التي كانت تشيالماضي% مقارنه بالربع 224نمو قدره 

 و أظهر تباين كبير بعوائده من هذا القطاع مقارنة مع أقرانة. الوساطة قطاع التوالي. لم يتمكن المصرف من اإلستفادة من الطفرة في 

 مصاريف تشغيلية منخفضة لكن صافي الدخل دون التقديرات

اإليرادات مليون لاير. صافي الدخل كان مخيب لألمال عطفاً على  005يف عن الربع السابق عندما بلغت انخفضت المصاريف التشغيلية بشكل طف

( مقابل الماضي% مقارنه بالربع 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، و نمو قدره 18مليون لاير ) بنمو قدره  008التشغيلية المنخفضة حيث بلغ 

مليون لاير على التوالي. في الربع القادم نتوقع أن مصرف اإلنماء سوف  014و  مليون لاير 048حللين التي كانت تشير إلى تحقيق تقديراتنا وتقديرات الم

. سهله في هذا القطاع لن تكون مهمةً والتي  –مصادر ألصول ذات عوائد مرتفعه ليتمكن من إعادة األرباح التشغيلية إلى المسار الصحيح إيجاد يحتاج إلى 

. ننصح المستثمرين بجني األرباح عند هذا المستوى الحالي و من ثم إنتظار نقطة دخول 1025لمجمل تقديراتنا لعام  2424السهم يتداول بمكرر مرتفع عند 

 . نالحظ أن السهم يتداول عند أعلى مستوى له منذ طرحه لإلكتتاب العام. نبقي على توصيتنا بالبيع. مناسبة أخرى

  

األساسية المالية البيانات  

6105*  6106*  6104* ديسمبر )مليون لاير(  30السنة المالية تنتهي في  6103   

  صافي الدخل 1,005 1,347 1,598 1,803 

قبل خصم المخصصات دخلال 274 200 208 211  

صافي الفائدةهامش  3.3% 3.3% 3.4% 3.5%  

 نسبة التكاليف إلى اإليرادات  43% 40% 38% 36%

 نسبة تغطية الديون المشكوك في تحصيلها 170% 173% 190% 204%

  متوسط العائد على األصول 1.7% 2.0% 2.2% 2.3%

 متوسط العائد على حقوق الملكية  6.0% 7.9% 9.1% 9.8%

 معدل كفاية رأس المال 28.4% 23.7% 21.9% 20.8%

  (ربحية السهم )لاير 0.67 0.90 1.07 1.20

(الموزعة )لايرأرباح السهم  - - - -  

للسهم القيمة الدفترية 11.22 11.49 11.94 12.51  

15.5x 17.5x 20.8x 27.9x السعر/ األرباح 

1.5x 1.6x 1.6x 1.7x السعر/ القيمة الدفترية 

1024 -يوليو -20  

 
 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 28254 1024-يوليو-4 فيالسعر    

(2225)%  العائد المتوقع لسعر السهم 

األرباح الموزعة عائد -  

(2225)% العوائد المتوقعةإجمالي    
 

 بيانات السوق

لاير 20200/24240 أسبوعا   51أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير 180005  القيمة السوقية 

مليون 20500  األسهم المتداولة 

5420%  األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 

100401 
 21متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

224% المؤشر العام السعوديالوزن في    

1150.SE  رويترزرمز الشركة في  

ALINMA AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهمأداء   

 

تداولالمصدر:   
 

المصارف مؤشر 

 والخدمات المالية

مؤشر 
 تداول العام

مصرف 

 اإلنماء
 

  1024-يوليو -4 28045 40484 100050

 إجمالي التغير

شهور 5  18.2%  12.8%  12.2%  

 سنة  33.8%  27.0%  17.8%

ناسنت 43.6% 44.8% 29.0%  
 

 المعلنة      المتوقعة
 الثاني نتائج الربع

)مليون لاير(  6104  

 دخل العموالت الخاصة  502 532

 الدخل التشغيلي  611  669

الدخل صافي 308  348  

 القروض 49,009 47,292

 ودائع العمالء 48,976 46,945

(لايرربحية السهم ) 0.21 0.23  
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الحـربـيإبـراهـيم   
ibrahim.a.al-harbi@riyadcapital.com 

+966-1-203-6841 
 
 

 عاصم بختيار، سي إف ايه
asim.bukhtiar@riyadcapital.com 

+966-1-203-6861 
 

 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

** معلنة - متوقعة*  

 

mailto:ibrahim.a.al-harbi@riyadcapital.com


  

 

(03030-73 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 61112 بريد صندوق

 11431 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

research@riyadcapital.com 

 

 بيان إخالء المسؤولية

يعه أو نقله، أو نشره، كليًا أو جزئيًا، أو بأي شكل أو بأية طريقة، بدون موافقة كتابية تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توز

يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  رياض المالية.الصريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.االستنتاجات، أو المعلومات 

ا يتعلق بالبيانات، نوع فيمهذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.

ات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك السندات أو وال تشكل أية معلومات، أو أي رأي معلن عرضاً، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سند عامة،

وضع مالي، أو احتياجات خاصة بأي شخص  وال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أو االستثمارات.

 بعينه قد يتلقى هذا المستند.

االستثمار في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  مالئمةول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن يجب على المستثمرين السعي للحص

المستثمرين أن كما ينبغي أن يراعي  أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق،

وبناء عليه، فقد يحصل  ، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.أو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الم صدِّر  وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما المستثمرون على أموال أقل مما استثمروه بالفعل.

وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي استخدام  )الم صدِّرين(، أو االستثمارات ذات الصلة.

 ستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا الم
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