
 مصرف اإلنماء
 5102يوليو  52

 5102الربع الثاني 

ALINMA AB - 1150.SE 

1  

 قطاع المصارف والخدمات المالية

 اإلنماء

حيث حقق صااياي ربا   5102عام من  الثانيعن النتائج المالية للربع  مصرف اإلنماءأعلن 

% عن الفترة المماثلة مان الاماام القااباق وباارتافااع 05مليون ريال بارتفاع بلغ  914قدره 

مالاياون رياال.  904جاءت النتائج قريبة من توقماتنا البالاةاة قد % عن الربع القابق. و9.2

% عن الفترة 01مليون ريال بارتفاع  011الرب  للنصف األول من المام الجاري  صاييوبلغ 

 مليون ريال. 414المقابلة من المام القابق مقابل 

% عن نفس الفترة من 9.2مليون ريال بانخفاض  010بلةت األرباح التشةيلية للربع األول 

المام القابق نتيجة انخفاض مكاسب بيع االستثماارات وصااياي الادنال مان االساتاثاماار 

مالاياون رياال  1,542والتمويل. وبلةت األرباح التشةيلية للنصف األول مان ذا ا الاماام 

 % عن نفس الفترة من المام القابق بقبب نقائر من االستثمارات.5.0بانخفاض 

وسجل مصرف اإلنماء انخفاًضا يي مصاريف الممليات نالل الربع الثاني والنصف األول 

% وذلا  بشاكال رئاياقاي مان اناخافااض ماخاصا  نقاائار 02% و 00من ذ ا المام با 

 االئتمان.

% 11مليون ريال بانخفاض  5,708بلةت االستثمارات بنهاية الربع األول من المام الحالي 

 66,488% لاتابالاغ 52عن نفس الفترة من المام القابق وارتفمت ماحافاااة الاقاروض باا 

% عان 51مالاياون رياال باارتافااع  98,186مليون ريال. وبلغ إجمالي موجودات المصارف 

% عن نفس الفترة من 55يي حين ارتفمت ودائع الممالء با  5102نفس الفترة من المام 

 مليون ريال.  74,166المام القابق لتبلغ 

 904مليون ريال وجاءت مقاربة من توقماتنا البالةة  914أرباح المصرف للربع الثاني بلةت 

% وذاو أعالا  52مليون ريال. ويبدوا أن تقارع نمو القروض قد عاود االرتفاع حيث بلاغ 

%. كا لا  نالاحار تقاارًعاا ياي ناماو 2.0وال ي بلغ  5102من ممدل النمو القنوي لمام 

% وذو أعل  من ممدل 55الودائع حيث بلغ ممدل النمو نالل الربع الثاني من ذ ا المام 

ويرجع ذل  بشكل أساسي إل  استقبال الابانا  إياداعاات مان   5102النمو القنوي يي 

ساما بأكثر من مليار ريال نالل ذ ا الربع حيث بلغ ممدل القروض إل  الودائع نقبة بلةت  

% للربع المماثل من المام القابق. من جانب آنر انخفض صااياي 00.0% مقارنة با 04.2

% نالل الربع الثاني من ذ ا المام بينماا ارتافامات 1دنل المموالت الخاصة للمصرف   با 

% نالل النصاف األول ماقاارناة باالافاتارات الاماقاابالاة مان الاماام 0.0بشكل طفيف بنحو 

 القابق.

يي ضوء المتةيرات االقتصادية وتوقماتنا بتباطؤ نمو الودائع يي الاقاطااع الاماصارياي  

قمنا بمراجمة توقماتنا المقتقبلية ألداء مصرف اإلنامااء لالاقاناوات الاقاادماة مان حاياث 

إيارادات تابالاغ  5102اإليرادات ونمو القروض والودائع، نتوقع أن يحقق المصرف بنهاية 

 مليون ريال. 1,630مليون ريال وصايي دنل يبلغ  3,306

 ريااًل للقهم. 09.21أبقينا عل  تقييمنا لقهم اإلنماء عند 

 

 تركي يدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 محمد الةالبي

 محلل مالي 

malghalbi@albilad-capital.com 

 

 حياد التوصية
 09.21 القيمة المادلة )ريال(

 01.92 )ريال( 5102يوليو  59القمر كما يي 

 %0.2 المائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1150 رمز تداول

 23.00 أسبوع )ريال( 25أعل  سمر لا 

 11.80 أسبوع )ريال( 25أدن  سمر لا 

 -9.7% التةير من أول المام

 46,869 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لا 

 20,175 الرسملة القوقية )مليون ريال(

 5,380 الرسملة القوقية )مليون دوالر(

 1,500 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المقاذمين )أكثر من 

 10.71% المؤسقة المامة للتقاعد

 10.00% صندوق االستثمارات المامة

 5.10% المؤسقة المامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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ديقمبر  -نهاية المام المالي   5102A 5102E 5104F 5100F 

  0057104  0127209  407119  007452 إجمالي الموجودات )مليون ريال(

  017492  447490  497404  227295 إجمالي الودائع )مليون ريال(

  497422  407511  227924  227241 صايي القروض )مليون ريال(

  017252  07414  27240  27920 االستثمارات7 صايي )مليون ريال(

%1.10 ذام  المائد  5.40%  5.40%  5.45%  

%02 صايي القروض / الودائع   00.4%  04%  04%  

 5.12 5.52 5.01 5.01 ممدل التةطية

%1.0 القروض الةير عاملة / إجمالي القروض  1.4%  0.1%  0.0%  

 4.5 01.9 05.02 01.94 مضاعف الربحية

%9.1 عائد التوزيمات  9.1%  9.1%  9.1%  

 02.1 09.2 01.1 05.5 مضاعف القيمة الديترية

%01 نمو صايي دنل المموالت الخاصة  2%  01%  4%  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 اإلنماء

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية يي التقرير عن الطريقة التي تتبمها الشركة. ولكن ال تأثير من ذ ا االنتالف عل  النتيجة

A ،يملية :E ،تقديرية :F.متوقمة : 

 5109A 5102A 5102E 5104F 5100F قائمة الدنل )مليون ريال(

  17144  17001  57040  57294  57502 دنل المموالت الخاصة

  224  212  945  520  500 مصاريف المموالت الخاصة

  578,0  ,5764  57402  575,2  570,2 صافي دخل العموالت الخاصة

  454  051  401  251  142 االتماب والرسوم، صايي

  021  090  000  49  24 متاجرة الممالت، صايي

  01  42  41  41  40 أنرى

  47005  7682,  7,06,  ,706,  57650 إجمالي دخل العمليات

  491  400  241  241  214 رواتب ومصاريف الموظفين

  024  022  091  050  010 مصاريف إيجار 

  001  042  020  020  029 االستهالكات واإلطفاءات

  144  142  194  102  502 مصاريف إدارية وعمومية أنرى

  57250  57565  57222  57,82  574,2 صافي الدخل قبل المخصصات

  121  122  102  110  025 مخصصات

  57565  57202  57640  57485  ,,575 صافي الدخل بعد المخصصات

(4) الحصة يي دنل )نقارة( شركة زميلة  (00)  (01)  (01)  (01)  

  57525  57822  576,0  574,0  57564 صافي الدخل القابل للتوزيع

      

 5109A 5102A 5102E 5104F 5100F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  557554  507944  507090  557094  027109 نقد وأرصدة لدى مؤسقة النقد والمؤسقات األنرى

  017252  07414  27240  27920  07112 االستثمارات بالصايي

  497422  407511  227924  227241  217214 قروض وسلف بالصايي

  57510  07400  07442  07254  07299 صايي الموجودات الثابتة

  57500  57012  57112  07401  07520 موجودات أنرى

  5557052  5027254  287004  887,52  807865 إجمالي الموجودات

      

  525  591  559  57529  11 مطلوبات لدى مؤسقة النقد والمؤسقات المالية األنرى

  017492  447490  497404  227295  247950 ودائع الممالء

  17442  17921  17101  57224  17925 مطلوبات أنرى

  8,7225  8,76,8  87055,  5,,07,  ,65725 إجمالي المطلوبات

  597154  507044  047405  007125  047414 حقوق المقاذمين

  5557052  5027254  287004  887,52  807865 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 المصدر: القوائم المالية للبن ، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح ناام التصنيف يي البالد المالية

الوة عل  ذل ، يقوم ناام التقييم وع تقتخدم البالد المالية ذيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتمتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجممها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المةطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء عل  سمر اإلغالق ، والقيمة المادلة التي نحددذا، وإمكانية الصم

 شهر. 05-4%، نتوقع أن يصل سمر القهم للقيمة المادلة نالل يترة زمنية 01القيمة المادلة تزيد عل  القمر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر. 05-4%، نتوقع أن يصل سمر القهم للقيمة المادلة نالل يترة زمنية 01القيمة المادلة تزيد أو تقل عن القمر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر . 05-4% ، نتوقع أن يصل سمر القهم للقيمة المادلة نالل يترة زمنية 01القيمة المادلة تقل عن القمر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتاار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تةيير جوذري يي أداء الشركة أو تةير تحت المراجعة:

 القوق أو أية أسباب أنرى ناصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 ندمة الممالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 4000 – 511 – 00 – 422+ اإلدارة المامة:

 1110 – 002 – 011 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 422+  ذاتف:
 
 

 إدارة الحفر
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 422+  ذاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 422+  ذاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 422+  ذاتف:

 

 المصريية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 422+  ذاتف:

 إنالء المقؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لامااب لت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أن محتوى المملومات الم كورة يي ذ ا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذل  يإن شركة البالد ا

 .عن ذل جة يقدمون أي ضمانات أو تمهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مقؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماواياقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نقخ أو إعادة توزيع أو إرسال ذ ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخ  آنر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  .المقبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن ذ ه المملومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يمتبر أي إجراء استثماري يتخ ه المقتثمر بناًء عل  ذ ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا ذو مقؤوليته الكاملة وحده

قاتاشاار اساتاثامااري ماؤذال قابال   مليس الهدف من ذ ا التقرير أن يقتخدم أو يمتبر مشورة أو نياًرا أو أي إجراء آنر يمكن أن يتحقق مقتقبال. ل ل  يإننا ناناصا  باالارجاوع إلا

 .االستثمار يي مثل ذ ه األدوات االستثمارية

 تحتفر شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير.

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

