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إع�ن إخ�ء المسؤولية في نھاية التقريرنرجو قراءة   

 

 مصرف ا�نماء
2014 الثانينتائج الربع   

 محايد   التصنيف

 19.0  السعر المستھدف

 18.9  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   0.5%  
 

 

الشركة عن معلومات    

 18.9  لایر السعر

 28,290 مليون لایر القيمة السوقية

 1,500 مليون عدد ا�سھم

أسبوع 52لمدة ا�على   19.9  لایر 

أسبوع 52لمدة ا�دني   13.3  لایر 

العامبداية ا�داء منذ   % 26.6 

شھر 12ربحية السھم   0.8  لایر 

بيتامعامل     1.2 

 2014 يوليو 14السعر في *

الرئيسين الم�ك   

%10.7 المؤسسة العامة للتقاعد  

%10.0 التأمينات ا2جتماعية  

العامةصندوق ا2ستثمارات   10.0%  

 2014 يوليو 14السعر في * 

  )100 اساس (على السھم أداء

 

  بلومبرغ: المصدر

  الدفترية والقيمة الربحية مكرر

 

 بلومبرغ: المصدر
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قسم ا�بحاث رئيس  

 3544 تحويلة 2547666 11 966+
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 
 ط�ل الھذال

أول محلل أبحاث  
 3545 تحويلة 2547666 11 966+
talhathal@alistithmarcapital.com 

 

   

 

 قريبهوالتي اظھرت نتائج  30/6/2014للفترة المنتھيه في  اعلن مصرف ا�نماء عن نتائجه المالية
% عن الربع المماثل من العام 27.6قدرة  بارتفاعمليون لایر  308 الربحصافي فقد بلغ من توقعاتنا 

 السابق.

% من الربع المماثل 9.9مليون لایر بارتفاع قدرة  502 الثانيفي الربع الخاصة بلغ ربح دخل العمو�ت  �
  مليون لایر. 525.3 ان تبلغ نتوقعحيث كنا توقعاتنا من  باقل% 4.6من العام الماضي وباختFف 

 

الربع المماثل عن  % عن9.3مليون لایر وبمعدل نمو  611 لمصرف ا�نماء اجمالي ربح العمليات بلغ �
حيث كنا نتوقع �جمالي ربح العمليات ان يبلغ % 5.8العام السابق ومقارنة بتوقعاتنا كان ا�ختFف 

  مليون لایر. 646.5

  

 الثاني% عن العام السابق. فقد بلغت في نھاية الربع 17.9 مانسبتهفي نمو محفظة ا!قراض  مصرف ا!نماءسجل  �

   مليار 1. 47.1% عن توقعاتنا البالغة 4مليار 1 وباخت�ف  49

  

مليار 1 في  48.9% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث وصلت الى %34.3نمت ودائع العم�ء بنسبة  �

نسبة القروض للودائع الى  انخفضتمليار 1 وبذلك  47.5% عن توقعاتنا البالغة 3وباخت�ف  الثانينھاية الربع 

% لنفس الفترة من العام الماضي في ظل تحسن ورفع ودائع العم�ء بالتزامن مع النمو 114% مقارنة ب 100

  كان اقل من نمو الودائع. ولكنالقوي ل�قراض 

  

% 21.8مليار 1 محققه نموا قدرة  70.6 الثانيبلغت اجمالي موجودات مصرف ا!نماء في نھاية الربع  �

  مليار 1. 67.2% عن توقعاتنا 4.8وباخت�ف 

  

الثاني مليون لایر وھو ما فاق توقعاتنا للربع  308حقق مصرف ا�نماء ربحا صافيا قدرة اRستنتاج:  �
�حظنا تراجع صافي دخل . مليون لایر 298.9المصرف ارباح تبلغ  كانت تشير الى تحقيق والتي

% وھو اول تراجع ربعي لصافي دخل العمو�ت الخاصة منذ 2- بشكل ربعي وبنسبة  الخاصهالعمو�ت 
ونتوقع ھنا ارتفاع تكلفة التمويل وذلك بھدف استقطاب ودائع جديده لرفع النشاط  2011الربع الرابع 

لایر  19نرى أن القيمة العادلة للسھم و مصرف ا�نماء بالحيادتوصيتنا على  تبقينس .التشغيلي للمصرف
  %.  3% و نمو 6و ذلك عبر تقييم الدخل المتبقي و معامل خصم 

 

  

  

  الربعية النتائج ملخص

الرابع الثاني 

2013

نسبة التغير من 

العام الماضي

الربع الثاني 

2014

نسبة التغير من 

المتوقع

الربع الثاني متوقع 

2014

السنه المنتھية في ديسمبر  (مليون)

  559.1          9.3%   611.0          5.8% اجمالي ربح العمليات              646.5  

  456.9          9.9%   502.0          4.6% دخل العمو!ت الخاصة              525.3  

  57,942.0     21.8%   70,600.0     4.8%- اجمالي ا!صول         67,218.0  

  41,569.4     17.9%   49,009.0     4.0%- محفظة ا!قراض         47,052.7  

  36,466.1     34.3%   48,976.0     3.0%- محفظة الودائع         47,528.0  

  241.5          27.6%   308.0          3.0%- صافي الدخل              298.9  

ربحية السھم                  0.2                0.2                0.2  

  تقديرات ا2ستثمار كابيتال نتائج الشركة والمصدر:
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المسؤولية إخ#ء  

وھي معده . في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية) ا�ستثمار كابيتال( أعدت من قبل شركة اRستثمار لgوراق المالية والوساطة  ھذه الوثيقة

كابيتال و� يجوز إعادة توزيعھا أو إعادة إرسالھا أو نشرھا، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو طريقة، دون موافقة  لFستخدام العام لعمFء شركة ا�ستثمار
استFم ومراجعة وثيقة البحث ھذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اRفصاح لgخرين  .خطية صريحة من شركة ا�ستثمار كابيتال

. اqراء، واqستنتاجات أو المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل ھذه المعلومات من قبل شركة ا�ستثمار كابيتالعن المحتويات و

أخرى متعلقة  ماريةكما أن المعلومات واqراء الوارده في ھذه الوثيقة � تشكل عرضاً و� تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استث
أعدت ھذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعھا من مصادر موثوق بھا و� نقدم أي ضمانات . بتلك اqوراق المالية أو ا�ستثمارات

�ستثمار كابيتال � تقر بأن كما أن شركة ا. أو وعود و� نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة) صريحة أو ضمنية(

إن اqداء السابق ليس بالضرورة دليFً على اqداء في . المعلومات التي تتضمنھا ھذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من اqخطاء أو مناسبة qي غرض معين

ا�ستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن اqسعار أو يجب على المستثمرين مFحظة أن الربح المتحقق من ھذه اqوراق المالية أو غيرھا من . المستقبل

أن التقلبات في أسعار الصرف لھا آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من . قيمة تلك اqوراق المالية وا�ستثمارات قد ترتفع أو تنخفض

ا�ستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة . من المبلغ المستثمر أصF وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل. استثمارات معينة

ليس المقصود من ھذه الوثيقة تقديم . با�ستثمار في اqسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة ا�ستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

في ا�عتبار اqھداف ا�ستثمارية أو الوضع المالي أو ا�حتياجات المحددة qي شخص معين قد  المشورة في مجال ا�ستثمارات الشخصية qنھا � تأخذ
ا�ستثمار في أوراق  مFئمةيجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن ا�ستراتيجيات ا�ستثمارية أو مدى . يستلم ھذه الوثيقة

لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب في ا�ستثمار فيھا، يرجى . مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتھا أو اوصت بھا ھذه الوثيقة

نسخة من الشروط واqحكام لجميع . الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأھا بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستھدف

إن شركة ا�ستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لھا وموظفيھا، ليست . الصناديق  متاح على الموقع اRلكتروني لشركة ا�ستثمار كابيتال

ھذه الوثيقة . أي استخدام للمعلومات الواردة في ھذه الوثيقةمسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو اqضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن 

. شركة ا�ستثمار كابيتال � تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة. والتوصيات الواردة بھا غير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية إن ھذه الوثيقة ليست موجھه أو معدة للتوزيع أو �ستخدامھا 
من فروعھا القيام و�ية قضائية أخرى، يكون ھذا التوزيع أو النشر أو التوافر أو ا�ستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة ا�ستثمار كابيتال أو أي 

  .ط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائيةبالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شرو

السھم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 
 التصنيف

    

 شراء
% خ�ل ا@ثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
% خ�ل ا@ثنى عشر 10% و 20أن يكون مجموع عائد السھم ما بين 

 شھر القادمة
10% – 20%  

 محايد
% خ�ل ا@ثنى 10% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم مابين 

 عشر شھر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
% 20% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا ما بين سالب 

 خ�ل ا@ثنى عشر شھر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
% خ�ل ا@ثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

  

  37-11156اRستثمار كابيتال ھى شركة سعودية مرخصة من قبل ھيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 
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