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  بالمليون ريال()جميع األرقام   

، بينما واصلت مليار ريال 2.2ما مقدراه  تحيث أضاف، %2 نسبتها السابقربع مقارنًة بالبوتيرة مماثلة  التمويلية اإلنماءمصرف محفظة نمت  ▪

 .على أساس ربعيمليار ريال  2.3ما مقدراه  لتضيف، اتجاهها الصاعدالودائع 

ليأتي ، مليار ريال 1.4إلى ليصل  ربعيعلى أساس  %8بنسبة على أساس سنوي و %15بنسبة صافي الدخل من التمويل واالستثمار ن تحس   ▪

على أساس  %5بنسبة على أساس سنوي و %23بنسبة  يرتفعلاتجاًها مشابًها  مليون ريال 519بع الدخل غير األساسي البالغ تً ا. مطابًقا لتوقعاتنا

 .سنويالساس األفي معظم البنود على  االرتفاعإلى  بشكٍل أساسي، ويرجع ذلك ربعي

 1.9 عندإلى مستوى جديد  ليصل ربعيعلى أساس  %7بنسبة وعلى أساس سنوي  %17بنسبة  الدخل التشغيلي اإلجماليارتفع  ،لذلكنتيجًة  ▪

 .اليأتي مطابًقا لتوقعاتن، مليار ريال

على أساس كان االرتفاع حيث . عيعلى أساس رب %1 بنسبةوعلى أساس سنوي  %5سبة طفيف بن بشكٍل إجمالي المصاريف التشغيلية ارتفع  ▪

على أساس سنوي لتصل  %30المخصصات بنسبة  تراجع، على الرغم من الرواتبمصاريف و المصاريف العمومية واإلداريةرتفاع ال نتيجةً  سنوي

 .2022الربع الثاني من عام ل خالمليون ريال  240إلى 

فاق  مابين توقعاتنال مقارًباليأتي ، مليون ريال 925ليصل إلى  عيربعلى أساس  %12بنسبة على أساس سنوي و %30قفز صافي الدخل بنسبة  ▪

 . المحللينتوقعات 

 .على توصيتنا بالحياد إال أننا نحافظللسهم،  ريال 40.00إلى  ريال 37.00 منقمنا برفع سعرنا المستهدف  ▪

 بيانات السوق

ريال( )أسبوع  52دنى سعر خالل أعلى/أ 45.42/60.21  

)مليون ريال(  القيمة السوقية 76,200  

)مليون سهم(األسهم المتداولة  2,000  

المتاحة للتداول )األسهم الحرة(األسهم  %99.85  

شهر( 12) يمتوسط حجم التداول اليوم 9,126,467  

ALINMA AB رمز بلومبيرغ  

 

5.0%  التوصية حياد  التغير 

% 42.  آخر سعر إغالق         ريال 38.10  الموزعةعائد األرباح  

7.4%   شهر 12السعر المستهدف خالل  ريال40.00   إجمالي العوائد المتوقعة 
 

 مصرف اإلنماء 2022 الثانيالربع  2021 الثانيالربع  التغير السنوي 2022 األولالربع  التغير الربعي توقعات الرياض المالية

 صافي دخل التمويل واالستثمار 1,414 1,231 %15 1,312 %8 1,364

 الدخل التشغيلي اإلجمالي 1,932 1,653 %17 1,808 %7 1,841

 صافي الدخل 925 710 %30 825 %12 853

 المحفظة التمويلية 131,193 119,623 %10 128,965 %2 131,585

 الودائع 130,376 125,878 %4 128,035 %2 132,172
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            المسؤوليةبيان إخالء   

 صنيف السهمت 

 

 

 تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى أيضاً 

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

 

واحة غرناطة  . اإلدارة العامة:1010239234( وسجل تجاري رقم 07070-37مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) 500الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رأس المال المدفوع 

 . 920012299، المملكة العربية السعودية. الهاتف: 7279-13241 الرياض 69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414

الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات لضمان أن الوقائع  تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة

، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فإن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة

عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو ة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناًء هذا التقرير هي كامل

وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، ولن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها 

حد أو أكثر من الشركات التابعة أو عمالئها قد يكون لهم وظفيها أو أمن منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين، وموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو م

فهي  تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالياستثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير. اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير 

ردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات وا

ي، من تأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي. القيمة ألي، أو الدخل من أهذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم ال

فقًا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا لألداء المستقبلي. و

بار ا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتاألصل. هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذ

القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على 

يًا، وجميع ستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص. ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليًا أو جزئالمالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرًا ألن اال

  المعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.

 شراء حياد بيع غير مصّنف

%15-إجمالي العوائد المتوقعة اقل من  تحت المراجعة/ مقيد % 15-% و 15إجمالي العوائد المتوقعة بين +  %15إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من +   


