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 شراء   التصنيف

 5.31  السعر المستهدف

 55  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   32%  
 
 

الشركة عن معلومات    

 11  لاير السعر

000,33 مليون لاير القيمة السوقية  

 30000 مليون عدد األسهم

أسبوع 25لمدة األعلى   11.11  لاير 

أسبوع 25لمدة األدني   10.1  لاير 

العامبداية األداء منذ   % 11.1-  

شهر 25ربحية السهم  31.1  لاير   

بيتامعامل     17.0  

 6182 ابريل 81السعر في *

الرئيسين المالك   

%1.11 صندوق االستثمارات العامة  

%7.11 التأمينات االجتماعية  

%1.9 المؤسسة العامة للتقاعد  

%1.9 شركة النهله للتجارة و المقاوالت  

أصيلة لالستثمارشركة   1.0%  

 6182ابريل  81السعر في *

 (200 اساس )على السهم أداء
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 171,3حيث بلغ صافي الدخل للبنك  31/12/2016في  المنتهيةالمالية للفترة  نتائجهأعلن بنك الرياض عن 
لاير لتتوافق مع ربحية السهم للربع  1.40بلغت ربحية السهم  دوق .% 11 بنسبة من توقعاتنا وأعلىمليون لاير 

 المماثل من العام الماضي. 

 

  وذلك  7116من  األولمليون لاير في صافي الدخل العموالت الخاصة في الربع  ,1774حقق بنك الرياض

مليون لاير وباختالف قدره  17787عن الربع المماثل من العام السابق حيث كانت  %7بلغ  نخفاضاب

 مليون لاير. 17431عن توقعاتنا البالغه  %,.1

  مقارنة بنفس الفتره  %4.4 وبانخفاض قدرة األولمليون لاير في الربع  ,,170بلغ اجمالي ربح العمليات

حيث  %,.1توافق مع تقديراتنا بنسبة اختالف بلغت ليمليون لاير  77138من العام السابق حيث كانت 

 مليون لاير. 17001توقعنا أن تبلغ 

  بلغبنمو مليار لاير  147 وقدرهمبلغ  7116من عام  األولسجلت محفظة اقراض بنك الرياض في الربع 

تقديراتنا عن  %3مليار لاير. وارتفاع بنسبة  148حين بلغت عن نفس الفتره من العام الماضي  11.4%

 مليار لاير. 136عند 

  لتتوافق مع الودائع للربع األول من العام السابق  األولمليار لاير في الربع  164بلغت ودائع عمالء البنك

بالتالي بلغت نسبة و مليار لاير. 168مليار لاير كذلك. وجاءت مقاربه من تقديراتنا عند  164حين بلغت 

 لنفس الفترة من العام السابق. %83لتنمو من  %07االقراض للودائع 

 العام الماضي  لنفس الفترة من %3.8بلغ بنمو  مليار لاير ,77 الى اجمالي الموجودات لبنك الرياض نمت

 مليار لاير. 773 كنا نتصور ان تبلغحيث  %1.4بنسبة  مليار لاير وبفارق عن توقعنا ,71حيث كانت 

  من العام الماضي حيث كانت  الفترةنفس مقاربه جداً مقارنة بلتأتي مليون لاير  171,3بلغ صافي الدخل

 .% 11 بنسبةمليون لاير  ,1716من توقعاتنا البالغه  وأعلى مليون لاير 171,7

  :يعد بنك الرياض من اكثر البنوك تذبذبا في ارتفاع محفظة اقراضه و هذا يعود الى قاعدة عمالئه االستنتاج

و يعود هذا الى االرتفاع الواضح  %07.4بة القروض الى الودائع الى التي تعتمد عليه حيث ارتفعت نس

على اساس ربعي و بسبب ذلك نتوقع ان  %1.1و االنخفاض بالودائع بنسبة  %4.3في القروض بنسبة 

رى صارف االخلدى ساما قليال و االقتراض اكثر من الم احتياطاتهالبنك اعاد ترتيب أصوله بتقليص 

و بالنسبة لقائمة الدخل فإننا ال نرى اي ارتفاع في المخصصات خصوصا بان  ،اقراضهلتعزيز محفظة 

ى نهاية نتوقع ان المصرف حت ،م خصوصا االدارية و ترشيد نفقاتهالبنك يعمد لتقليص تكاليفه بشكل عا

العام سوف يستمر في تعزيز محفظة اقراضه عبر االقتراض من المصارف االخرى و ضبط مصاريفه 

لاير و ذلك عبر تقيم الدخل المتبقي و معامل  14.4للمصرف هي  العادلةو على ذلك نرى القيمة  يليةالتشغ

 %7و نمو  %0.4خصم 

 والتوقعات النتائج ملخص

 السنه المنتهية في ديسمبر  )مليون( 6102 6102  6102 متوقع 6102

 اجمالي االصول 612,622 602,212 662,202 662,462

 محفظة االقراض 020,021 022,221 022,242 022,262

 محفظة الودائع 022,022 022,142 024,112 024,011

 صافي الدخل 2,224 2,226 2,122 2,621

 ربحية السهم 042 042 0422 0426

 المصدر:نتائج الشركة و تقديرات االستثمار كابيتال    

 الربعية النتائج ملخص

 الرابعالربع 
6102 

نسبة التغير 
العام من 

 الماضي

 األولالربع 
6102 

نسبة التغير 
 من المتوقع

 األولالربع 
 6102متوقع 

 مليون() مارسفي  المنتهي الربع

 اجمالي ربح العمليات 0,220 %(1441) 0,244 (242%) 6,121

 دخل العموالت الخاصة 0,221 (242%) 0,624 (6%) 0,616

 االصولاجمالي  662,221 042% 664,110 241% 602,222

 محفظة االقراض 022,622 242% 026,222 0142% 021,121

 محفظة الودائع 024,112 (042%) 022,022 140% 022,162

 صافي الدخل 0,124 01% 0,042 146% 0,046

 ربحية السهم 1422  1422  1422

تقديرات االستثمار كابيتال نتائج الشركة والمصدر:    
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المسؤولية إخالء  

معده  وهي. في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية( االستثمار كابيتال) أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة  هذه الوثيقة

يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو طريقة، دون موافقة لالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال 

استالم ومراجعة وثيقة البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لألخرين  .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

كما  .تنتاجات أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلومات من قبل شركة االستثمار كابيتالعن المحتويات واألراء، واألس

تلك بة أخرى متعلقة أن المعلومات واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استثماري

و صريحة أ)أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي ضمانات . األوراق المالية أو االستثمارات

تال ال تقر بأن المعلومات التي كما أن شركة االستثمار كابي. أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة( ضمنية

يجب  .إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء في المستقبل. تتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطاء أو مناسبة ألي غرض معين

إن وجدت، قد تتقلب، كما أن األسعار أو قيمة تلك األوراق على المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، 

وبناء  .أن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من استثمارات معينة. المالية واالستثمارات قد ترتفع أو تنخفض

االستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسواق المالية . مستثمر أصالعليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ ال

ليس المقصود من هذه الوثيقة تقديم المشورة في مجال االستثمارات . وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

لى يجب ع. األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقةالشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار 

خرى االستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أ مالئمةالمستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية أو مدى 

لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب في االستثمار فيها، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام . ا أو اوصت بها هذه الوثيقةالتي ناقشته

 عنسخة من الشروط واألحكام لجميع الصناديق  متاح على الموق. الصناديق ذات الصلة وتقرأها بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدف

إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو . اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال

ير قابلة والتوصيات الواردة بها غ هذه الوثيقة. تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة

جهه أو معدة إن هذه الوثيقة ليست مو. شركة االستثمار كابيتال ال تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. للتغيير دون إشعار مسبق

، أو دولة، أو بلد أو أية والية قضائية أخرى، يكون هذا التوزيع أو للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان

ن شروط الترخيص شرط م النشر أو التوافر أو االستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي

 .ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السهم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
خالل اإلثنى عشر شهر  %52أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %22و  %52ما بين أن يكون مجموع عائد السهم 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %22و سالب  %22أن يكون مجموع عائد السهم مابين 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %52و سالب  %22أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين سالب 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %52أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  
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