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 م  ر   اول مصرف ا نماء

مليون ريال  228أظهرت النتائج األولية لمصرف اإلنماء عن  حقيق أرباح فصلية بقيمة 

مليون ريال للربع المماثل من العام السابق،  180مقابل  8102خالل الربع ا ول من عام 

مليون ريال بار فاع بلغ  261%، وبالمقارنة مع الربع السابق نمت األرباح من 3288بنمو 

% من النتائج الفعلية كما 3%8 وأ ت أرباح الربع ا ول قريبة من  وقعا نا بفارق 38.3

 مليون ريال8  221جاءت أعلى من متوسط  وقعات المحللين البالغة 

جاء هذا األداء الجي  لمصرف ا نماء بفضل نمو األنشطة الرئيسية للمصرف8 وحقق 

% مقارنة مع الربع المماثل من العام 01المصرف نمو في إجمالي دخل العمليات بنسبة 

السابق، حيث يعود ذلك الى ار فاع دخل التمويل وا ستثمار ودخل رسوم الخ مات 

% بسبب انخفاض 2المصرفية، باإلضافة إلى انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 

مخصصات ا ئتمان ا ستثمار وانخفاض مصاريف ا ستهالك بالرغم من ار فاع 

 المصاريف العمومية و واإلدارية8

 

مليون  01001% ليصل إلى 01صع  اجمالي دخل العمليات الخاصة للربع ا ول بنسبة 

 ..018، في حين انخفض من 8102مليون ريال للربع المماثل من عام  01112ريال مقابل 

 %018228مليون ريال خالل الربع السابق بنسبة 

% مقارنة مع الربع المماثل من العام 2882أما في جانب الموجودات ار فعت بنسبة 

% لتبلغ .02مليار ريال، و قفزت محفظة ا ستثمارات بنسبة  003821السابق لتصل إلى 

% لتصل إلى 2مليار ريال8 و من ناحية القروض ار فعت محفظة التمويل بنسبة  028.1

مليار ريال،  2.831% لتبلغ 82.مليار ريال باإلضافة إلى ار فاع ودائع العمالء بنسبة  2282

 % في العام السابق1838.% مقابل 2288لتصل نسبة القروض إلى الودائع 

، انخفضت أسعار الفائ ة ا مريكية 8102الج ير بالذكر أن بنهاية الربع األول من عام 

(Libor) ) إلى مستويات أقل من مستويات الفائ ة على الريالSAIBOR  للمرة األولى (

سنوات الماضية، نتيجة لذلك قامت ساما برفع سعر ا فاقيات إعادة الشراء و  01خالل الـ

 إعادة الشراء المعاكس ل فع أسعار السايبور إلى مستويا ها الطبيعية8

و في ظل التوقعات بار فاع أسعار الفائ ة و  حسن مستوى السيولة في البنوك كالهما 

  ثر باإليجاب على هوامش ربحية البنوك، نتوقع استمرارية نمو أرباح البنك عن  هذه 

 ريال، و وصيتنا هي الحياد8 0.8.2المستويات، لذا نبقي على  قييمنا للسهم  عن  

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 م ير إدارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital8com 

 

 حمد البراك

 محلل مالي

Hamad8Albarrak@albilad-capital8com 

 حياد التوصية
 0.8.2 القيمة العادلة (ريال)

 81821 (ريال) 18102 8السعر كما في 

 -181% العائ  المتوقع

  بيانات الشركة

 00218SE رمز   اول

 80822 أسبوع (ريال) 28أعلى سعر لـ 

 01811 أسبوع (ريال) 28أدنى سعر لـ 

 %833. التغير من أول العام

 821268 أ هر (ألف سهم) 3متوسط حجم الت اول لـ 

 301861 الرسملة السوقية (مليون ريال)

 21336 الرسملة السوقية (مليون دو ر)

 01211 األسهم المص رة (مليون سهم)

  %)2كبار المساهمين (أكثر من 

 %0182 الم سسة العامة للتقاع 

 %0181 صن وق ا ستثمارات العامة

280% الم سسة العامة للتأمينات ا جتماعية  

أسبوع 55حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح

 المص ر: القوائم المالية للبنك،  ق يرات أبحاث البالد المالية

 المص ر: القوائم المالية للبنك،  ق يرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر -نهاية العام المالي   8102A 8106A 8102A 8102E 

 %3862 %3861 %..88 3812% هامش العائ 

 %08.3 %0823 %0822 082% العائ  على األصول

 %01862 %01800 %2810 280% العائ  على حقوق المساهمين

 %.008 %.368 %0881 82.% نمو صافي العمو ت الخاصة

 %2082 %.238 %2182 28% التكلفة إلى الربح

 %2.86 %2282 %2288 2682% مع ل القروض إلى الودائع 

 %0801 %0816 %1822 1821% مع ل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 %81182 %02680 %02383 02280% مع ل التغطية

 .0388 02832 81826 .0186 مضاعف الربحية

 0821 0860 0862 0802 مضاعف القيمة ال فترية

 0822 0831 0811 18.2 ربحية السهم (ريال)

 المص ر:   اول
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 هامش الربح إجمالي دخل العمليات

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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A ،فعلية :E ،ق يرات أبحاث البالد المالية  :F8وقعات أبحاث البالد المالية  : 

 المص ر: القوائم المالية للبنك،  ق يرات أبحاث البالد المالية

 8101A 8102A 8106A 8102A 8102E قائمة ال خل (مليون ريال)

  11228  11816  31322  81212  81826 دخل العمو ت الخاصة

  260  223  231  862  800 مصاريف العمو ت الخاصة

  31.00  311.3  81220  .8182  81122 صافي العموالت الخاصة

  222  .62  602  681  3.6 دخل األ عاب والرسوم، صافي

  032  021  080  1.  22 دخل  حويل العمالت األجنبية، صافي

  13  11  10  21  0. دخل العمليات األخرى

  11212  11323  31382  31163  81681 إجمالي دخل العمليات

  02.  282  222  621  632 روا ب الموظفين وما في حكمها

  023  026  012  082  012 مصاريف إيجار

  833  813  061  060  021 ا ستهالكات واإلطفاءات 

  618  283  136  306  826 مصاريف إدارية وعمومية اخري

  81.02  81666  01282  .0122  01132 إجمالي مصاريف العمليات

  322  200  0.2  0.6  012 مخصص خسائر ا ئتمان، صافي

  021  032  002  008  02 مخصص انخفاض في قيمة الموجودات ، صافي

  81362  81100  01218  01121  01861 صافي دخل

      

 قائمة المركز المالي (مليون ريال)
8101A 8102A 8106A 8102A 8102E 

  021.62  061.62  811212  881882  061321 نق  وأرص ة ل ى م سسة النق  والم سسات األخرى

  021602  021381  61022  61123  21136 استثمارات، صافي

  .26102  2.1163  211308  221112  231632 قروض وسلف، صافي

  01621  01213  01232  .0168  01211 ممتلكات ومع ات

  81121  01.23  01222  013.8  01860 موجودات أخرى

  0821166  0021112  0111231  221282  211268 إجمالي الموجودات

      

  81226  81032  81138  81861  33 مستحقات ل ى م سسة النق  والم سسات المالية األخرى

  610.1.  2.1162  211608  6216.2  2.1182 ودائع العمالء

  81181  81811  81212  81102  31168 مطلوبات أخرى

  01011.6  31113.  221220  211323  681.83 إجمالي المطلوبات

  831.21  801618  0.1022  021328  .021.3 حقوق المساهمين

  0821166  0021112  0111231  221282  211268 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ملخص البيانات المالية والتوقعات
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  رح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع  ستخ م البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات و عتم  التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون8

 الهبوط8/دل ينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إح ى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق، والقيمة العادلة التي نح دها، وإمكانية الصعو

 %018القيمة العادلة  زي  على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %018القيمة العادلة  زي  أو  قل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %018القيمة العادلة  قل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم  ح ي  قيمة عادلة  نتظار مزي  من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية  فصيلية أو وجود  غيير جوهري في أداء الشركة أو  غير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية8

 

 البالد المالية
 

 خ مة العمالء
 clientservices@albilad-capital8com البري  ا لكتروني:

 222. – 813 – 00 – 66.+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 211 الها ف المجاني:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital8com البري  ا لكتروني:

 6821 – 8.1 – 11 – 966+  ها ف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital8com البري  ا لكتروني:

 .682 – 8.1 – 11 – 966+  ها ف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital8com البري  اإللكتروني:

 6821 – 8.1 – 11 – 966+  ها ف:

 capital8com-www8albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital8com البري  ا لكتروني:

 6831 – 8.1 – 11 – 966+  ها ف:

 

 المصرفية ا ستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital8com البري  ا لكتروني:

 6826 – 8.1 – 11 – 966+  ها ف:

 إخالء المس ولية

لـيـة ومـ يـريـهـا ومـوظـفـيـهـا   لـمـابذلت  ركة البالد المالية أقصى جه  للتأك  من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن  ركة البـالد ا

 8عن ذلكجة يق مون أي ضمانات أو  عه ات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير و  يتحملون بطريقة مبا رة أو غير مبا رة أي مس ولية قانونية نا 

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن   يجوز إعادة نسخ أو إعادة  وزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مبا رة او غير مبا رة ألي  خص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  المسبقة من  ركة البالد المالية

 كما نلفت ا نتباه بأن هذه المعلومات    شكل  وصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو   خاذ قرار استثماري8

 8يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وح ه

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـ هـل قـبـل ى مليس اله ف من هذا التقرير أن يستخ م أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال8 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 8ا ستثمار في مثل هذه األدوات ا ستثمارية

  حتفظ  ركة البالد المالية بجميع الحقوق المر بطة بهذا التقرير8

 

 12011–32 صريح هيئة السوق المالية رقم 

http://www.albilad-capital.com/Pages/AR/Reports/Research.aspx

