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 يقفز معدل التمويل إلى الودائع

ً في صافي الدخل بنسبة ال هواصل مصرف اإلنماء أداء لماضي ا% مقارنةً بالعام 27قوي، حيث حقق ارتفاعا
ً مع تقديراتنا البالغة  621% مقارنةً بالربع السابق ليصل إلى 7وبنسبة  مليون لاير  602مليون لاير، متماشيا

رتفاع صافي اى مليون لاير. يعود نمو األرباح بشكل رئيسي إل 591ولكنه تفوق على تقديرات المحللين البالغة 
لى أساس % ع5% على أساس سنوي وبنسبة 13مليون لاير )بنسبة  942الدخل من التمويل واالستثمار والبالغ 

مارات الستثربعي(، على إثر نمو إجمالي الدخل من التمويل واالستثمار وعلى الرغم من ارتفاع العائد على ا
نوي وبنسبة % على أساس س68مليون لاير )بنسبة  289غ اآلجلة، باإلضافة إلى تحسن الدخل غير األساسي البال

مصاريف المخصصات. صعد صافي % على أساس ربعي(. ارتفعت المصاريف التشغيلية في ظل ارتفاع 35
 حيث اتخذ كل  ، مليون لاير 402مليار لاير خالل الربع الثاني في حين تراجعت الودائع بمقدار  3التمويل بمقدار 

ً اتجاه منهما ً معاك ا   فقط خالل الربع.مليون لاير 250نمت االستثمارات بمقدار  عليه في الربع السابق. لما كان سا
د ولكن نرفع توصيتنا بالحيا مرة. نبقي على 1.6يبلغ  2018يتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 

 لاير للسهم. 22السعر المستهدف إلى 

 مليار لاير 3يرتفع بمقدار التمويل 
لى أساس عمليون لاير  246 بمقدارانخفض صافي التمويل  نحي ،الربع السابقالسيناريو الحاصل في على عكس 

يار لاير، مقارباً مل 82مليار لاير على أساس ربعي ليبلغ  3قد ازداد بشكل ملحوظ خالل هذا الربع بمقدار لربعي، 
نهاية شهر مايو بمؤسسة النقد طاع )حسب بيانات ه القالودائع اتجا اتبعتمليار لاير.  80بذلك توقعاتنا البالغة 

الودائع  تخلص من بعضمن المحتمل أن البنك لاير.  رمليا 89مليون لاير لتبلغ  402بمقدار  لتتراجع( 2018
عدل التمويل إلى منتيجةً لذلك فقد ارتفع . بنهاية الربع% 2.58معدل سايبور إلى  ارتفاعالمكلفة، وذلك على ضوء 

 ينميي أن سنوات. من الضرور ذشهد منلم ي   ارتفاع  على  ،%92% في الربع السابق إلى 88ع من مستوى الودائ
واضع متبشكل  . من ناحية أخرى، ارتفعت االستثماراتلتمويلالزيادة مجال نمو البنك قاعدة ودائعه بشكل كبير 

لربع األول من عام منذ الها  أدنى وتيرة نمويعد  ، مامليار لاير 16مليون لاير لتصل إلى  250خالل الربع بمقدار 
2017. 

 ملفتنمو الدخل بشكل 
بعي % على أساس ر5% على أساس سنوي وبنسبة 13شهد صافي الدخل من التمويل واالستثمار نمواً بنسبة 

إلى  ك االرتفاعمليون لاير. يعود سبب ذل 941توقعاتنا البالغة يوافق بذلك مليون لاير، ل 942ليصل إلى مستوى 
من  بالرغم ،% على أساس ربعي7% على أساس سنوي وبنسبة 16بنسبة  سن الدخل من التمويل واالستثمارتح

ارتفاع  ى أساس ربعي. نعزو سبب ذلك إلى% عل13% على أساس سنوي وبنسبة 31ارتفاع تكلفة الودائع بنسبة 
ر بنسبة شكل كبيبغير األساسي رتفع الدخل في صافي التمويل. ا معدل سايبور خالل الربع، باإلضافة إلى االرتفاع

ت ودخل توزيعا دخل رسوم الخدمات المصرفيةتحسن  في ظل ،مليون لاير 289% على أساس ربعي ليبلغ 35
 بعي.% على أساس ر11مليار لاير، مرتفعاً بنسبة  1.2مستوى جمالي اإلاألرباح. بالتالي، بلغ الدخل 

 ترتفعمخصصات ال
ساس أ% على 14 بنسبة% على أساس سنوي و17مليون لاير بنسبة  605 البالغةارتفعت المصاريف التشغيلية 

مية العمو والمصاريف الرواتب ومصاريفمخصصات ال الرتفاع مصاريفجاءت الزيادة السنوية نتيجة  ربعي.
الزيادة  عودت، ى الجانب اآلخرعل .2017منذ الربع الثاني من عام  إضافيةفروع  9 افتتاح على إثرواإلدارية 

 الربعية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف المخصصات، نظراً لنمو صافي التمويل خالل الربع. 

 % على أساس سنوي27نمو صافي الدخل بنسبة 
ع نسبته مليون لاير، بارتفا 621الربع ليسجل صافي دخل قدره هذا اإلنماء نموه الثابت خالل مصرف واصل 

ً مع توقع7أساس سنوي وبنسبة % على 27  602تنا البالغة ا% على أساس ربعي. أتى صافي الدخل متماشيا
عر السهم على سمليون لاير، مما قد يرفع  591 متوسط توقعات المحللين البالغمن مليون لاير وأعلى بشكل طفيف 

بقي على ن .مرة 1.6 يبلغ 2018عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام  بشكل عادليتداول السهم المدى القصير. 
 .للسهم لاير 22لاير إلى  20من  السعر المستهدف نرفعولكن  يادحتوصيتنا بال

 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 يوليو 19 فيالسعر  22.20

 العائد المتوقع لسعر السهم %(0.9)

 عائد األرباح الموزعة 3.4%

 إجمالي العوائد المتوقعة 2.5%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   22.42/15.62  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 33,300

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,500

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  73.8%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  26,776,337

ALINMA AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  الثانيالربع  المعلنة المتوقعة

 التمويل واالستثماردخل  صافي 942 941

 الدخل التشغيلي اإلجمالي 1,231 1,139

 الدخل صافي 621 602

 المحفظة التمويلية 81,942 79,677

 الودائع 88,938 90,072
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 اإلنماء مصرف
 2018 الثاني الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

ديسمبر 31 2017 *2018 2019*                *2019 2018* )مليون لاير(ديسمبر  31 2017   

دخل التمويل واالستثمار صافي 3,493 3,544 3,875  هامش صافي التمويل واالستثمار %3.3 %3.0 %2.9  

الملكية حقوق متوسط على العائد %10.1 %10.2 %10.7  مخصصات لخسائر االئتمان 558 343 364  

األصول متوسط على العائد %1.8 %1.7 %1.7  صافي الدخل 2,011 2,119 2,289  

المال رأس كفاية معدل %21 %17 %16 )لاير( ربحية السهم 1.34 1.41 1.53    

x1.5 x1.6 x1.6 القيمة الدفترية مكرر )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  0.79 0.75 0.85    

              
 * متوقعة

 

 * متوقعة 

 

           
 

 

 التوصية حياد
شهر 12السعر المستهدف خالل  22.00 لاير  
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 السهم تصنيف

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

ذا التقرير هئع الواردة في ن الوقاأهذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان  تم جمع المعلومات الواردة في

ى وجه ت المقدمة، وعللمعلوماة البيانات واهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دق

بيع أو لى أنه، عرض للعن يفسر د به أالخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

ة تخلي ليالرياض الما لتقرير.ام االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عد

ية من المالي الرياض ن منسوبلن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي مدام لهذا التقرير أو محتوياته، ومسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخ

كون لهم و عمالئها قد يلتابعة احد أو أكثر من الشركات اأموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو ، ومسؤولين، ومدراء

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

ار. ليس هنالك لتغيير دون إشعلي عرضة لتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهاآلراء وا

قط. كما أن هذه فنتيجة محتملة  ير يمثلما ورد في التقرفي هذا التقرير، و دةأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات وار

 .ختلف بشكل كليبل قد تالمستقاآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ي. وفقا لذلك، يمكن ألداء المستقبللمؤشرا  ستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورةالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من اال

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

ثمار وال في مجال االست يم مشورةوأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقدهذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، 

لحصول رئ اب على القاثمار يجاالست يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي قرار بخصوص

يكون  د القوراق المالية ع من االا النوعلى المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  .مالئما لجميع االشخاص

 .شرقوق الطبع والنلوائح حوالمعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد  ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع
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