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 7102ج الربع الثالث علٌق على نتائت
 

 المصرف حٌث حقق 7117من عام  للربع الثالثعن النتائج المالٌة  مصرف اإلنماء علنأ

 15117ملٌون لاير مقابل  154,1 بنهاٌة التسعة أشهر األولى من هذا العام صافٌة ارباح

أرباح الربع  رتفعتا. كما 7112خالل نفس الفترة من عام % ,510قدره  بإرتفاعملٌون لاير 

% مقارنة بالربع المماثل من 7507% مقارنة بالربع السابق و 1101بنسبة  7117لعام  الثالث

 مع مقارنة الحالٌة الفترة فً أرباحه خالل الكبٌر االرتفاع المصرف أرجع ،العام السابق

 :عدة أسباب أهمهاالى السابق  العام من المماثلة الفترة

 التموٌل دخل ارتفاع إلى رئٌسً بشكل ذلك ٌعودو عملٌاتال دخل إجمالً ارتفاع 

 الخدمات ورسوم العمالت، تبادل اٌرادات ارتفاع إلى باإلضافة واالستثمارات

 .االستثمارات من المكاسب وزٌادة المصرفٌة

 بشكل ذلك وٌعود ،تفاعه بنسب أقلراو العملٌات مصارٌف إجمالً على السٌطرة 

 العمومٌة والمصروفات التموٌل قٌمة اضانخف مخصصات زٌادة إلى رئٌسً

 قٌمة انخفاض مخصصات انخفضت حٌن فً الرواتب، ومصروفات اإلدارٌة

 .االستثمارات

عن  %17097ارتفع صافً الربح بنسبة حٌث  توقعاتنا اإلنماء أعلى من مصرفأتت نتائج 

 جوداتمو نمت حٌث للمصرف، الرئٌسٌة األنشطة فً قوي نمو ، أظهرت النتائجتوقعاتنا

 بنسبة السابق العام من الفترة لنفس لاير ملٌار 11709 مقابل لاير ملٌار 11104 الى المصرف

 لاير ملٌار 7708 الى بنهاٌة الربع الثالث التموٌل محفظة ارتفعت كما ،%8 قدرها ارتفاع

 ،%17 قدرها ارتفاع بنسبة السابق العام من المماثلة الفترة بنهاٌة لاير ملٌار 2905 مقابل

 من المماثلة الفترة بنهاٌة لاير ملٌار 7705 مقابل لاير ملٌار 8707 الشركاء ودائع وتجاوزت

، مما ساهم نمو صافً أرباح المصرف بنسبة تجاوزت %15 قدره نمو بنسبة السابق العام

 .7112خالل نفس الفترة من عام % 51

 ومتسارع طردمض بشكلبالمصرف  والهوامش ومحفظة االقراض السٌولةتحسن  ٌالحظ

فً  نتٌجةالمصرف  هاٌواجه مما قد ٌكون أحد أكبر التحدٌات التً قد األعوام الماضٌةخالل 

حٌث أن النسبة الحالٌة  لتباطؤ نمو االقتصاد الكلً نظراارتفاع القروض المتعثرة مستقبال 

 .%1تستقر دون  المتعثرة لقروضل

م الحالً والقادم مدعوما بنمو صافً نتوقع المزٌد من التحسن فً أداء المصرف خالل العا

كما أنه من الممكن أن ٌتجه المصرف الى رفع  لجمٌع األنشطة التشغٌلٌة،العموالت الخاصة 

تماشٌا مع توجه أغلب و تزامنا مع ارتفاع أرباح المصرف نسبة األرباح الموزعة للسهم

التوزٌعات الى صافً الفترة الماضٌة )حٌث أن متوسط نسبة  خاللالبنوك العاملة بالقطاع 

 على بناءو %(،4,األرباح للمصرف خالل الثالث سنوات السابقة تستقر عن مستوى 

 على تبقى محاٌدة لمصرف اإلنماء نظرتنا فإن االستثمار من المتوقعه والعوائد المخاطر

 . لاير 17091 الى للسهم ونرفع تقٌٌمنا األجل وطوٌل المتوسط المدى
 

 السنوٌة النتائج ملخص
 

  دٌسمبر فً المنتهٌة السنة
 (ملٌون)

7102 7102 7102 
7102 
 متوقع

 117057 114075 88077 81082 الموجودات

 88081 81021 2,029 9045, العمالء ودائع

 79015 71051 7011, 5024, التمويل استثمارات
 4541102 5557708 5512707 7521908 العملٌات دخلاجمالً 

 ,555880 105,,75 7577807 7517402 والتموٌل راتاالستثما من الدخل صافً
 1594705 15,1705 1547101 1572404 الربح صافً

 1051 1011 1098 1084 السهم ربحٌة
  

 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتائج: المصدر     
 

 محاٌد  التصنٌف
 02.71 المستهدف السعر
 17074 الحالً السعر
%5085 عالمتوق العائد نسبة  

 

 الشركة عن معلومات

  لاير 17074 السعر
 لاير  ملٌون 7,5821 السوقٌة القٌمة
 ملٌون 15,11 األسهم عدد

  لاير 18042 اسبوع 7, لمدة األعلى
  لاير ,1104 اسبوع 7, لمدة األدنى
 % 14041 العام بداٌة منذ األداء
  لاير 1075 شهر 17 السهم ربحٌة
  1015  بٌتا معامل

 7117 أكتوبر ,1 فً السعر* 

 

 الرئٌسٌن المالك

 %11071 المؤسسة العامة للتقاعد
 %11011 العامه االستثمارات صندوق

 %011, جتماعيه اال للتامينات العامه المؤسسه
 7117 أكتوبر ,1 فً كما* 
 

نقطة 011 أساس على) السهم أداء) 

 

 تداول: المصدر
 

 القطاعً االٌرادات تحلٌل/  ترٌةالدف القٌمة و الربحٌة مكرر
 

 

 روٌترز: المصدر
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 المسؤولٌة إخالء
 
 الرٌاض، مدٌنة فً( كابٌتال االستثمار)  والوساطة المالٌة لألوراق اإلستثمار شركة قبل من أعدت الوثٌقة هذه
 إعادة ٌجوز وال الكابٌت االستثمار شركة لعمالء العام لالستخدام معده وهً. السعودٌة العربٌة المملكة فً

 من صرٌحة خطٌة موافقة دون طرٌقة، أو شكل بأي بالكامل، أو جزئٌا نشرها، أو إرسالها إعادة أو توزٌعها
 . كابٌتال االستثمار شركة

 
 لألخرٌن اإلفصاح أو إرسال إعادة أو توزٌع إعادة عدم على موافقتك تشكل هذه البحث وثٌقة ومراجعة استالم
 هذه مثل عن العلنً الكشف قبل الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات أو واألستنتاجات واألراء، المحتوٌات عن

 . كابٌتال االستثمار شركة قبل من المعلومات
 
 أٌة بٌع أو لشراء مقدمه تعتبردعوة وال عرضا   تشكل ال الوثٌقة هذه فً الوارده واألراء المعلومات أن كما

 . االستثمارات أو المالٌة األوراق بتلك متعلقة أخرى رٌةاستثما منتجات أو مالٌة أوراق
 

 ضمانات أي نقدم وال بها موثوق مصادر من جمعها تم التً والمعلومات البٌانات باستخدام الوثٌقة هذه أعدت
 كما. المقدمة المعلومات تلك اكتمال أو دقة عن تبعات أو مسؤولٌة أي نتحمل وال وعود أو( ضمنٌة أو صرٌحة)
 األخطاء من خالٌه أو مضللة غٌر الوثٌقة هذه تتضمنها التً المعلومات بأن تقر ال كابٌتال االستثمار ركةش أن
 . معٌن غرض ألي مناسبة أو
 
 الربح أن مالحظة المستثمرٌن على ٌجب. المستقبل فً األداء على دلٌال   بالضرورة لٌس السابق األداء إن

 تلك قٌمة أو األسعار أن كما تتقلب، قد وجدت، إن االستثمارات، من رهاغٌ أو المالٌة األوراق هذه من المتحقق
 أو القٌمة على سلبٌة آثار لها الصرف أسعار فً التقلبات أن. تنخفض أو ترتفع قد واالستثمارات المالٌة األوراق
 المبلغ من أقل ائدع على ٌحصلوا أن للمستثمرٌن ٌمكن علٌه، وبناء. معٌنة استثمارات من الناتج الربح أو الثمن،

 وعلى المالٌة األسواق فً باالستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد تخضع االستثمارات. أصال المستثمر
 . وقت أي فً ترتفع أو تقل أن ٌمكن االستثمار قٌمة أن ٌدركوا أن المستثمرٌن

 
 االعتبار فً تأخذ ال األنه الشخصٌة االستثمارات مجال فً المشورة تقدٌم الوثٌقة هذه من المقصود لٌس

 ٌجب. الوثٌقة هذه ٌستلم قد معٌن شخص ألي المحددة االحتٌاجات أو المالً الوضع أو االستثمارٌة األهداف
 مالئمة مدى أو االستثمارٌة االستراتٌجٌات بشأن الضرٌبٌة أو والقانونٌة المالٌة، المشورة أخذ المستثمرٌن على

 . الوثٌقة هذه بها اوصت أو ناقشتها التً أخرى مارٌةاستث أو مالٌة، أوراق فً االستثمار
 

 شروط إلى الرجوع ٌرجى فٌها، االستثمار فً ترغب التً الصنادٌق حول والتفاصٌل المعلومات من لمزٌد
 من نسخة. المستهدف للصندوق المخاطر قسم ذلك فً بما بعناٌة، وتقرأها الصلة ذات الصنادٌق وأحكام
 . كابٌتال االستثمار لشركة اإللكترونً الموقع على متاح  الصنادٌق لجمٌع واألحكام الشروط

 
 خسائر أي عن مسؤولة لٌست وموظفٌها، لها التابعة الشركات مع جنب إلى جنبا كابٌتال االستثمار شركة إن

 ًف الواردة للمعلومات استخدام أي مباشرعن غٌر أو مباشر بشكل تنشأ قد التً األضرار أو تبعٌة أو مباشرة
 . مسبق إشعار دون للتغٌٌر قابلة غٌر بها الواردة والتوصٌات الوثٌقة هذه. الوثٌقة هذه

 
 الوثٌقة هذه إن. الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات تحدٌث عن مسؤولٌة أٌة تتحمل ال كابٌتال االستثمار شركة
 أي فً ٌقع مقٌم أو مواطن سواء  كٌان أو شخص أي قبل من الستخدامها أو للتوزٌع معدة أو موجهه لٌست
 مخالفا   االستخدام أو التوافر أو النشر أو التوزٌع هذا ٌكون أخرى، قضائٌة والٌة أٌة أو بلد أو دولة، أو مكان،
 شروط من شرط أي إستٌفاء أو بالتسجٌل القٌام فروعها من أي أو كابٌتال االستثمار شركة من ٌتطلب و للقانون

  .القضائٌة لسلطةا أو البلد تلك ضمن الترخٌص

 
 
 
 

 خالد بن عبدالحفٌظ فــدا 
 األبحاث قسم  -أول مدٌر

  5534 تحوٌلة  254-7666 11 966+
kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برأس مقفلة مةمساهسعودٌة  شركة  –( كابٌتال االستثمار) والوساطة المالٌة لألوراق االستثمار شركة

 سعودي لاير ملٌون 052 مدفوع مال
 (37-11156) رقم المالٌة السوق هٌئة وترخٌص 9292025005 رقم. ت.س

 طرٌق الملك فهد -العقٌق 
 99450 الرٌاض – 6666. ب.ص

 8282-124 800: هاتف
 2653-489 11 966+  :فاكس

 

 السهم تصنٌف
 

 التصنٌف لون المتوقع العائد الشرح التوصٌة

 %71 من اعلى القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 من أعلى السهم عائد مجموع ٌكون أن راءش
 

 

 %71 الى% 11 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 11 و% 71 بٌن ما السهم عائد مجموع ٌكون أن تجمٌع
 

 

 %11+ الى% 11- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 11 سالب و% 11 مابٌن السهم عائد مجموع ٌكون أن محاٌد
 

 

 %11- الى% 71- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 سالب و% 11 سالب بٌن ما سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن تقلٌص
 

 

 %71- من اقل القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 دون سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن بٌع
 

 
 

 

 


