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 آخر أداء قوي
اً 14مليار لاير )بارتفاع نسبته  2.57سجل مصرف الراجحي صافي دخل يبلغ  ابت ولكنه ظل ث وي  % على أساس سن

مليار لاير  2.63، ليأتي متماشياً مع تقديراتنا وتقديرات المحللين البالغة 2018على أساس ربعي( للربع الثالث من عام 

ل  مليار لاير على التوالي. أتى ارتفاع الربحية 2.61و  لتموي على إثر تحسن الدخل اإلجمالي بفعل ارتفاع صافي دخل ا

واالستثمار ونمو الدخل غير األساسي على أساس سنوي. نعتقد أن الهوامش توسعت على إثر ارتفاع دخل التمويل 

% على 5% على أساس سنوي وبنسبة 6وتراجع تكلفة الودائع على أساس سنوي. زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 

ً إلى ارتفاع مصاريف المخصصات واالستهالك والمصاريف العمومية واإلدارية. ارتفع صافي أس اس ربعي، نظرا

ى  8.4مليار لاير، في حين زادت الودائع بمقدار  5.5التمويل بمقدار  ل إ ل  لتموي ا ل  مليار لاير. نتيجةً لذلك، تراجع معد

مليون لاير فقط. يقدم  326ذكر خالل الربع، حيث تراجعت بمقدار %. لم تشهد االستثمارات تغيراً ي81الودائع قليالً إلى 

لسهم عند 5.8متوقع يبلغ أرباح السهم عائد توزيعات  ل %، ما يعد جذاباً لمستثمري الدخل. نبقي على السعر المستهدف 

 لاير وعلى توصيتنا بالحياد. 91

 %81إلى الودائع إلى  التمويلتراجع معدل 
 5.5صافي التمويل من بداية العام، حيث ارتفع بمقدار  اتخذهالذي كس االتجاه الهابط ي من عحتمكن مصرف الراج

ار  مليار لاير، مقارنةً  8.4اً من توقعاتنا. نمت الودائع بمقدار يبمليار لاير، قر 234 إلىمليار لاير   3.6بتراجعها بمقد

ل مليار لاير. نظراً الرتفاع الودائع بمقدار أكبر، انخفض معدل  289مليار لاير في الربع السابق، لتصل إلى  ى التموي ل إ

الربع، حيث  هذانهاية الربع الثالث. اتبع صافي القروض والودائع االتجاه العام للقطاع ب% 81% ليبلغ 82الودائع من 

 48مارات تغيراً يذكر عند مستوى ثمليار لاير على التوالي. لم تشهد االست 22.2مليار لاير و  16.2ارتفعا بمقدار 

سالمية لاير(، بالرغم من توفر الصكوك اإلمليون  326مليار لاير )تراجعت بشكل طفيف على أساس ربعي بمقدار 

 الحكومية في السوق.       

 % على أساس سنوي11بنسبة االستثمار ارتفاع صافي دخل التمويل و
مليار  3.38% على أساس ربعي ليبلغ 5% على أساس سنوي وبنسبة 11االستثمار بنسبة ازداد صافي دخل التمويل و

مزدوج التأثير الفعل ب الهوامشعلى إثر تحسن مليار لاير. جاء التحسن السنوي  3.33لاير، متماشياً مع توقعاتنا البالغة 

رتفع . اعلى أساس ربعيارتفع كال البندان %، بينما 12بنسبة  وتراجع تكلفة الودائع% 10رتفاع دخل التمويل بنسبة ال

 صافي دخل التمويل واالستثمار مع استمرار ارتفاع معدل سايبور.

 ارتفاع المخصصات
أساس ربعي ليصل إلى مليار  % على5% على أساس سنوي ولكنه تراجع بنسبة 6شهد الدخل غير األساسي نمواً بنسبة 

عمالت والدخل من العمليات األخرى على أساس الدخل تحويل لرسوم في حين انخفض كل من صافي لاير. ارتفع دخل ا

لذلك، تراجع يعوض عن  لمن االرتفاع في دخل الرسوم أ ، إالسنوي وربعي البندين اآلخرين على أساس ربعي. نتيجة 

% على أساس ربعي. 2% على أساس سنوي وبنسبة 10مليار لاير، بارتفاع نسبته  4.38بلغ الدخل اإلجمالي مستوى 

مليار لاير،  1.81% على أساس ربعي لتبلغ 5% على أساس سنوي وبنسبة 6ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 

الستهالك اصصات ومصاريف المخ زيادةرتفاع إلى هذا االمليار لاير. يعود سبب  1.78مع توقعاتنا البالغة  متماشيةً 

 رواتب تغيراً يذكر.   مصاريف ال، في حين لم تشهد ة األخرىوالمصاريف العمومية واإلداري

 دخل متماشي مع التوقعاتالصافي 
أساس 14مليار لاير بارتفاع بنسبة  2.57بلغ صافي الدخل  ى  % على أساس سنوي ولكن لم يحقق أي تغير يذكر عل

توالي. يقدم مليار لاير على ال 2.61مليار لاير و  2.63توقعات المحللين البالغة جاء متوافقاً مع توقعاتنا وحيث عي، رب

لغ  2018لعام  مكرر قيمة دفترية متوقععند عند السعر الحالي. يتداول السهم % 5.8رباح يبلغ أالسهم عائد توزيعات  يب

لغ و بالمؤشر العامرتفع مقارنةً ليحافظ على مستواه الممرة ) 2.5 ا لاير،  91القطاع( وبالقرب من سعرنا المستهدف الب

 نبقي على توصيتنا بالحياد.

 الراجحي مصرف
 2018الثالث  الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018أكتوبر  29 فيالسعر  87.50

 العائد المتوقع لسعر السهم 4.0%

 عائد األرباح الموزعة 5.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة 9.8%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  61.80/92.40

 )مليون لاير( السوقية القيمة 142,188

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,625

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  87.2%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  4,192,059

RJHI AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  الثالثالربع  المعلنة المتوقعة

 التمويل واالستثماردخل  صافي 3,379 3,331

 جمالياإل التشغيلي الدخل 4,383 4,414

 الدخل صافي 2,573 2,634

 المحفظة التمويلية 234,427 231,292

 الودائع 288,836 275,504
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الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2017 2018* 2019*    

التمويل واالستثمار دخل منال صافي 12,029 13,228 13,770  هامش صافي التمويل واالستثمار %3.7 %4.0 %4.0  

الملكية حقوق متوسط على العائد %16.9 %17.9 %17.7 مخصصات لخسائر االئتمان 1,548 1,646 1,765    

األصول متوسط على العائد %2.7 %2.9 %2.9  صافي الدخل 9,121 10,180 10,404  

المال رأس كفاية معدل %23.3 %22.4 %22.6 )لاير( ربحية السهم 5.61 6.26 6.40    

x2.4 x2.5 x2.6 القيمة الدفترية مكرر )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  4.00 5.10 5.00    

              
 * متوقعة

 

 * متوقعة 

 

           
 

 

 التوصية حياد
شهر 12السعر المستهدف خالل  91.00 لاير  
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8201 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 مُصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

، وعلى وجه دقة البيانات والمعلومات المقدمةن الرياض المالية ال تضمن هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي دم االعتماد على دقة، و/أو عدالةمالية. وبناء عليه، فإنه يجب عتقديم عرض لشراء أية أوراق 

منسوبي الرياض المالية من  يكون أي منلن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن دام لهذا التقرير أو محتوياته، ومسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخ

حد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم أ. الرياض المالية أو موظفيها أو موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقريرمدراء، ومسؤولين، و

 .في هذا التقريراستثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها 

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه لتوقعات واردة في هذا التقرير، ولتنبؤات او اأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او ا

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن ي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مالقيمة أل

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافمات ذات هذا التقرير يقدم معلو

وص االستثمار يجب على القارئ الحصول . قبل اتخاذ أي قرار بخصو/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة

ا النوع من االوراق المالية قد اليكون على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  .مالئما لجميع االشخاص

 .اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرليا أو جزئيا، وجميع المعلومات والبحثي، كال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير 
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