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 الراجحي

% 9109مليون ريال2 بارتفاع  72779أعلن مصرف الراجحي عن تحقيق أرباح فصلية بلغت 

% عن الربع السابق0 وقد جاءت األرباح أعلى 508عن الربع المقابل من العام الماضي2 و

 %020،مليون ريال بمعدل  729،2من توقعاتنا البالغة 

%2 ويعود ،30يأتي هذا األداء القوي نتيجة الرتفاع إجمالي دخل العمليات للمصرف بنحو 

% خالل 9709ذلك بشكل رئيسي إلى تسارع نمو صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة 

% في نفس الفترة من العام السابق2 وكان 308الربع األول من هذا العام مقارنة بنمو 

ذلك بدعم من رفع االحتياطي الفيدرالي ألسعار الفائدة على الدوالر األمريكي وكذلك 

رفع مؤسسة النقد العربي السعودي لمعدل عقود إعادة الشراء المعاكسة خالل الفترة2 

0 فيما2 بلغ معدل (9)% من إجمالي ودائع المصرف19حيث بلغ معدل الودائع الجارية 

% في الربع 9027% مقارنة مع 9015بين البنوك لثالثة أشهر )السايبور(  (7)أسعار الفائدة

% 09،02 في حين2 شهد الدخل من غير الفوائد انخفاضًا بمعدل 7192األول من عام 

 على أساس سنوي نتيجة لتراجع دخل األتعاب والرسوم ودخل تحويل العمالت األجنبية0

% عن الربع السابق في 208في المقابل2 ساعد تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 

ارتفاع صافي الدخل على أساس فصلي0 ويأتي ذلك على إثر انخفاض مخصصات 

خسائر االئتمان ومصاريف الرواتب2 بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف 

 االيجار للمصرف0

% عن مستواها في الربع 108من جانب آخر2 انخفضت ودائع العمالء بشكل طفيف يبلغ 

 (،)السابق2 متماشية مع االتجاه العام للقطاع ولكن بوتيرة أقل )حيث تراجعت ودائع القطاع

% على 7%(0 في حين2 تمكن المصرف من توسيع محفظة القروض بمعدل 7بنسبة 

نقطة أساس  ،71أساس فصلي2 ونتج عن ذلك توسع معدل القروض إلى الودائع بنحو 

0 فيما سجل (3)%2 وهو أعلى مستوى له خالل السنوات الخمسة األخيرة5302ليصل إلى 

% على أساس فصلي2 وأدى 73المصرف انخفاضًا في صافي االستثمارات بنسبة 

 % عن الربع السابق1020ذلك النخفاض إجمالي الموجودات بمعدل 

على الرغم من توقعات تباطؤ االقتصاد المحلي2 نتوقع استمرار األداء اإليجابي لمصرف 

الراجحي لثالثة عوامل: نمو االئتمان المدفوع بعوامل أساسية وسكانية سيحفز نمو 

قطاع التجزئة المصرفية على المدى المتوسط2 وتحسن هامش العائد للمصرف2 

باإلضافة إلى البيئة االيجابية ألسعار الفائدة العالمية0 بالتالي نرى أن القيمة العادلة 

 ريال وعليه نوصي بالحياد0 22078لسهم مصرف الراجحي عند 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير إدارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 

 MSFعبدالرحمن الجربوع، 

 محلل مالي

aaljarboua@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 22078 القيمة العادلة )ريال(

 2،028 )ريال( 7192أبريل  95السعر كما في 

 %808 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1120 رمز تداول

 67.50 أسبوع )ريال( 87أعلى سعر لـ 

 48.60 أسبوع )ريال( 87أدنى سعر لـ 

 1.59% التغير من أول العام

 2,052 أشهر )ألف سهم( ،متوسط حجم التداول لـ 

 103,594 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 27,625 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 1,625 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(8كبار المساهمين )أكثر من 

 10.19% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 9.2% شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح

 المصدر: القوائم المالية للبنك2 تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للبنك2 تقديرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر -نهاية العام المالي   7198A 7192A 7192E 7195F 

 %3091 %3011 %012، %022، هامش العائد

 %702 %708 %708 %،70 العائد على األصول

 %9802 %9802 %9802 %،980 العائد على حقوق المساهمين

 %205 %208 %9709 %903 نمو صافي العموالت الخاصة

 %3209 %3202 %3205 %3509 التكلفة إلى الربح

 %5305 %5303 %5708 %5908 معدل القروض إلى الودائع 

 %907 %907 %907 %907 معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 %91208 %91802 %91809 %91203 معدل التغطية

 9901 9901 9702 9308 مضاعف الربحية

 9027 9052 9011 7077 مضاعف القيمة الدفترية

 %02، %01، %08، %703 عائد توزيعات األرباح

 8059 80،2 8011 30،1 ربحية السهم )ريال(

 71920كما في نهاية ديسمبر  (9

 متوسط شهري يناير وفبراير من العام الحالي0 (2

 71920منذ بداية العام وحتى شهر فبراير  (3

 على أساس فصلي0 (4
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 مؤشر تداول الراجحي

 المصدر: تداول
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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 2فعلية :E 2تقديرات أبحاث البالد المالية :F0توقعات أبحاث البالد المالية : 

 المصدر: القوائم المالية للبنك2 تقديرات أبحاث البالد المالية

 قائمة الدخل )مليون ريال(
 الربع األول

7192 

 الربع األول

 التغير 7192
 الربع الرابع

 التغير 7192

 %(7) 0158، %97 0173، 70211 دخل العموالت الخاصة

 %(9801) 923 %108 9،5 972 مصاريف العموالت الخاصة

 %(124) 47941 %1421 2,,47 475,2 صافي العموالت الخاصة

 %508 519 %(9،02) 122 90979 دخل العمليات األخرى

 %121 57,14 %225 57,55 57295 إجمالي دخل العمليات

 %(208) 90228 %(702) 902،7 90225 إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية

 %25, ,4702 %1021 47441 ,4701 صافي الدخل

  9072  90،2 9073 ربحية السهم )ريال(

 قائمة المركز المالي )مليون ريال(
 الربع األول

7192 

 الربع األول

 التغير 7192
 الربع الرابع

 التغير 7192

 %(7309) ،،301، %(209،) ،78253 392997 االستثمارات

 %701 7730113 %201 7712379 7922،13 قروض وسلف2 صافي

 %(102) 10297،، %،30 227،1،، 7،2712، إجمالي الموجودات

 %(108) ،727081 %905 7292711 7222392 ودائع العمالء

 %701 %5708 %،0، %5302 %5907 معدل القروض إلى الودائع

 ,401ملخص النتائج للربع األول 

 7193A 7198A 7192A 7192E 7195F قائمة الدخل )مليون ريال(

  9،0271  970273  990289  910785  ،91079 دخل العموالت الخاصة

  251  291  852  711  18، مصاريف العموالت الخاصة

  147920  147005  117125  97959  ,97,1 صافي العموالت الخاصة

  0،15،  09،1،  70181  70213  702،5 دخل األتعاب والرسوم2 صافي

  ،51  117  178  151  187 دخل تحويل العمالت األجنبية2 صافي

  21،  12،  ،73  ،91  981 دخل العمليات األخرى

  1,7510  127525  1574,2  157,22  ,15722 إجمالي دخل العمليات

  0،22،  0931،  70181  70229  70893 رواتب الموظفين وما في حكمها

  90392  90،29  90،12  90،21  8،،90 مصاريف عمومية

  231  272  ،21  295  221 مصاريف العمليات األخرى

  57554  ,5745  27929  ,2725  27519 إجمالي مصاريف العمليات

  ،،708  70،57  70715  90185  70،97 مخصص خسائر االئتمان2 صافي

  97225  7,42,  7142,  7150,  27,52 صافي الدخل

      

 7193A 7198A 7192A 7192E 7195F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  270،81  210795  250275  8،0128  810917 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات األخرى

  30921،  70899،  ،،301،  10522،  370881 استثمارات2 صافي

  7830،98  7،10821  7730113  7910795  7180131 قروض وسلف2 صافي

  50789  20372  20358  80821  30593 ممتلكات ومعدات

  20952  20391  80329  80159  30،12 موجودات أخرى

  5,274,1  5557142  5597,14  5157240  50,7,14 إجمالي الموجودات

      

  10218  10928  50192  30885  709،8 مستحقات لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية األخرى

  7110139  75،0521  ،727081  7820577  7820122 ودائع العمالء

  20377  20،91  20788  20219  ،2021 مطلوبات أخرى

  ,512705 4997555  7,25,,4  42,79,1  4257,15 إجمالي المطلوبات

  ،21077  880229  890132  3202،1  390512 حقوق المساهمين

  5,274,1  5557142  5597,14  5157240  50,7,14 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ملخص القوائم المالية والتوقعات
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك2 يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون0

 الهبوط0/دلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق2 والقيمة العادلة التي نحددها2 وإمكانية الصعو

 %910القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %910القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %910القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية0

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1555 – ،71 – 99 – 122+ اإلدارة العامة:

 1119 – 992 – 511 الهاتف المجاني:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 99 – 122+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 99 – 122+  هاتف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 99 – 122+  هاتف:

 capital.com-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 99 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 99 – 122+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البـالد ا

 0عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال0 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 0االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير0

 

 15911–2،تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

