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 %14.4 بنسبة المصرف أنشطة من الدخل اجمالي ارتفع حيث مرتفعة نمو معدالت تحقيق في الراجحي مصرف استمر
 ا  سلبي الدخل صافي من الزكاة وخصم الفائدة معدالت انخفاض يؤثر أن نتوقع فإننا ذلك، معو ،2019 لـ األول النصف خالل

  .2019 لـ الثاني النصف خالل المصرف ربحية على
 

 المراكز زيادة صية:توال

 سعودي لاير .959 :(2019-09-09) من اعتبارا   الحالي السعر

 سعودي لاير .066 أسبوعا (: 52) المستهدف السعر

%10.4 نزوال : \ صعودا   السعر في المتوقع التغير  

 متوافق الشرعي: التوافق
 

 
 

 SE.1120 رويترز كود

 ABALRAJHI: بلومبرج كود

 سعودي لاير 76.9 أسبوعا   25 في سعر أعلى

 سعودي لاير 50.9 أسبوعا   52 في سعر أقل

 سعودي لاير مليار 153.5 السوقية القيمة

 13.8 الربحية مكرر

 سعودي لاير 4.4 السهم ربح

 سعودي لاير 1.5 أرباح توزيعات أخر

 سعودي لاير مليار 7.4  المتداولة القيمة متوسط

 

 الرئيسية النقاط

 مع .066 الى راجحيال مصرف لسهم المستهدف السعر دلناع لقد

 في متوقعا   ارتفاعا   ذلك ويمثل ،المراكز زيادة الى التوصية تعديل

  %. 10.4 بنسبة السعر

، استمر نجاح مصرف الراجحي في تحقيق 2019 عاملـخالل النصف األول  •

 ىتومسالعلى المصرف فقد حافظ  ضافة لذلكباإل عالية،معدالت ربحية 

يدعم وهو ما سوف للربع الثاني على التوالي  عاملللتمويل غير االمنخفض ل

، باإلضافة للتوسع في محفظة 2019أداء المصرف بشكل إيجابي خالل 

 % من اجمالي محفظة االفراد.24.0 العقاري لتمثلقروض الرهن 

% على 8.3بنسبة  2019 عاملـارتفع صافي الدخل خالل النصف األول كما  •

ن لاير سعودي، مدفوعا بالنمو بنسبة مليو 5,177سنوي ليصل الى  اساس

من التمويل ارتفع الدخل  حيث، % إلجمالي دخل العمليات12.7

 بمعدل الدخل من األنشطة غير التمويلية وتحسن، %14.5 واالستثمارات

أثر ارتفاع  كما %10.3 بنسبة ارتفاع المصاريفعلى الجانب االخر ، 4.1%

 .سلبيا على دخل العملياتخصم الزكاة من صافي الدخل الزكاة نتيجة 

، نتيجة الرتفاع العامداية مقارنة ب% 1.4ارتفع اجمالي األصول بنسبة وقد  •

تأثر بانخفاض ولكن هذا االرتفاع ، %6.5 وارتفاع االستثمار %،2.9التمويل 

وتراجع األرصدة ، %7.0األخرى لدى ساما والبنوك المركزية الرصيد النقدي 

 %.12.8 ين البنوكب

مليار لاير سعودي كأرباح نقدية  3.7أعلن مجلس إدارة الراجحي عن توزيع  •

 لاير سعودي لكل سهم. 1.5ما يعادل  2019 عاملـعن النصف األول 

ء البد 2019تطلبت السياسة المالية خالل الربع المالي الثاني من العام  •

نت الزكاة تسجل في اكبتسجيل الزكاة بقائمة الدخل الربع السنوية حيث 

، مما يؤثر بشكل قائمة التغيرات بحقوق الملكية ضمن بند األرباح المبقاة

 سلبي على ربحية المصرف

، كنتيجة 2019 عاملـنصف الثاني ونتوقع ان تقل ربحية المصرف خالل ال •

النخفاض معدالت الفائدة بالمملكة، والتي كانت واحدا من اهم العوامل 

 ارتفاع ارباح مصرف الراجحي خالل الفترات السابقة.  لتي دعمتاالرئيسية 

  النمو محفزات أهم

 الرقمية. الخدمات تقديم في الريادة •

 .المالي األداء قوة •

  المخاطرة عوامل أهم

 .بالمملكة الفائدة معدالت في االنخفاض •

 .قطاع الشركاتبنكماش اال •
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 المالية النتائج
، حيث ارتفع اجمالي الدخل من 2019لجيد خالل مصرف الراجحي اأداء استمر  •

مليون  4,183% على أساس سنوي ليصل الى 14.0التمويل واالستثمارات بنسبة 
مليون لاير سعودي  3,669مقارنة بتحقيق  2019 لـلاير سعودي خالل الربع الثاني 

 حقق مصرف 2019 لـ، بينما خالل الستة شهور األولى 2018 لـخالل الربع الثاني 

مليون لاير سعودي مقارنة  8,269% ليصل الى 14.4عا بنسبة الراجحي ارتفا
وهذا كان نتيجة ، 2018 لـمليون لاير سعودي خالل النصف األول  7,227بتحقيق 

 التيونمو متوسط ربح األصول  دخل من التمويل و االستثماراتلتحسن هوامش ال
 .%4.0بنسبة  ربح تدر

بنسبة دخل المصرف جمالي أكبر حصة من ا فراد علىاع األوقد استحوذ قط •

%، ويتضمن قطاع االفراد 26.0%، متبوعا بقطاع الشركات بنسبة مساهمه 72.0

 % كتمويل رهون عقارية.24.0وما نسبته شخصي % كتمويل 64.0ما نسبته 

% على أساس 11.3وقد ارتفعت اتعاب الخدمات المصرفية والعموالت بنسبة  •
سي من االتعاب المتعلقة بالخدمات االلكترونية، أسا بشكلوكان االرتفاع سنوي 

العمليات األخرى وأرباح صرف العمالت بنسبتي  المصرف من دخل ارتفعاضافة لذلك 
رتفاعات أدت الى % على أساس سنوي على التوالي، وهذه اال1.9% و10.6

 800.4% على أساس سنوي ليصل الى 8.7ارتفاع الدخل غير التمويلي بنسبة 
مليون لاير  736.1مقارنة بتحقيق  2019 لـلاير سعودي خالل الربع الثاني  مليون

فقد  2019 لـ ستة أشهر األولى، بينما خالل ال2018 لـسعودي خالل الربع الثاني 

مليون لاير  1,495% ليصل الى 4.1تفاعا بنسبة حقق الدخل غير التمويلي ار
عودي مليون لاير س 1,437 مقارنة بتحقيق 2019 لـ نصف األول سعودي خالل ال

 . 2018نصف األول  لـ خالل ال

% على 13.4العمليات لمصرف الراجحي فقد ارتفع بنسبة من دخل الاما اجمالي  •
 2019 لـالربع الثاني مليون لاير سعودي خالل  4,861أساس سنوي ليصل الى 

رتفاع كان ، هذا اال2018 لـمليون لاير سعودي خالل الربع الثاني  4,288مقارنة بـ 

ة لالرتفاع الحاصل بقطاعي االفراد والشركات بنسبتي ارتفاع على أساس نتيج
قطاع خدمات االستثمار  مع ذلك فقد اظهر% على التوالي، 7.9% و19.3سنوي 

% 0.4% و17.7على أساس سنوي بنسبتي  اانخفاض والوساطة وقطاع الخزينة
ي دخل العمليات اظهر اجمالفقد  2019 لـعلى التوالي، اما خالل النصف األول 

ـ  9,500% ليصل الى 12.7ارتفاعا بنسبة  مليون  8,431مليون لاير سعودي مقارنة ب
 .2018 لـلاير سعودي خالل النصف األول 

نتيجة سنوي  اساس % على31.9اإلدارية بنسبة لمصاريف في االرتفاع وكان ا •

لقيمة المضافة للرهون مرة واحدة والمتعلقة بعقوبة ضريبة الللمصاريف المدفوعة 

% 73.0بنسبة  مصروفات االستهالك لألصولباإلضافة لالرتفاع في  العقارية، هذا
 على أساس سنوي، وقد ارتفعت المصاريف المرتبطة بالدخل غير التمويلي بنسبة

مليون لاير سعودي خالل الربع  1,609% على أساس سنوي ليصل الى 16.1
 .2018 لـل الربع الثاني مليون لاير سعودي خال 1,386مقارنة بـ  2019 لـالثاني 

التمويل والموجودات المالية األخرى  وقد ارتفعت مخصصات االنخفاض في قيمة •

مليون لاير سعودي خالل الربع  386% على أساس سنوي ليصل الى 15.7بنسبة 

 عم، و2018مليون لاير سعودي خالل الربع الثاني لـ  333مقارنة بـ  2019الثاني لـ 
لتصل الى  2019لـ  ستة أشهر األولى% خالل ال1.0انخفضت بنسبة  ذلك فقد

مليون لاير سعودي خالل النصف  783مليون لاير سعودي مقارنة بـ  775اجمالي 
 .2018األول لـ 

الرغم من إلزام البنوك والمصارف السعودية على تسجيل مبلغ الزكاة بقائمة وعلى  •

ن مصرف الراجحي حقق ارتفاع في صافي الدخل وخصمه من صافي الدخل، فا
مليون لاير سعودي  2,580% على أساس سنوي ليصل الى 4.3الدخل بنسبة 

دي خالل الربع الثاني مليون لاير سعو 2,474مقارنة بـ  2019الل الربع الثاني لـ خ

 .2018لـ 

 

 
 

 
 

 

إجمالي التمويل، زيادة في ، وهي نسبة ارتفاع أكبر من ال% على أساس سنوي7.2اما اجمالي الودائع بالمصرف، فقد ارتفعت بنسبة  •
مقارنة  2019الثاني لـ % في الربع 79.3% على أساس سنوي لتصل الى 1.8وعلى إثره انخفض معدل التمويل الى الودائع بنسبة 

 .2018% في الربع الثاني لـ 80.8بنسبة 

لثاني مليون لاير سعودي في الربع ا 45,868نوي لتصل الى اجمالي % على أساس س4.8وبالنسبة لالستثمارات، فقد انخفضت بنسبة  •
% 1.9معدل االستثمار الى الودائع بنسبة  ، وعليه فقد انخفضت2018مليون لاير سعودي في الربع الثاني لـ  48,181مقارنة بـ  2019لـ 

 .2018ربع الثاني لـ % في ال17.2مقارنة بـ  2019% في الربع الثاني لـ 15.3على أساس سنوي ليصل الى 
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 المحليون النظراء

 الكود الدولة 

 السعر
 السوقي
 )لاير

 سعودي(

 القيمة
 السوقية

 لاير مليار)
 سعودي(

 مكرر
 الربحية

 التمويل دخل
 واالستثمارات

 لاير )مليون
 سعودي(

 الدخل صافي
 لاير )مليون

 سعودي(

 11,098 15,442 13.8 153.5 61.4 1120 السعودية مصرف الراجحي
 5,072 8,175 11.2 56.8 28.4 1090 السعودية مجموعة سامبا المالية

 5,676 9,479 13.2 74.9 25.0 1010 السعودية الرياضبنك 
 1,045 3,211 10.8 11.3 13.8 1020 السعودية بنك الجزيرة

 2,774 5,280 11.9 33.1 22.1 1150 السعودية نماءمصرف اإل

 3,356 7,330 11.9 39.9 33.1 1050 ديةالسعو البنك السعودي الفرنسي
 3,425 7,216 18.9 64.8 31.6 1060 السعودية البنك السعودي البريطاني )ساب(

 11,415 19,283 12.3 140.9 47.0 1180 السعودية البنك األهلي التجاري )األهلي(
 1,234 3,053 15.8 19.5 26.0 1140 السعودية بنك البالد

 

الربع الثاني  سنويةقائمة الدخل الربع 
2018 

الربع األول 
2019 

الربع الثاني 
2019 

التغير عن الربع 
 2019األول 

التغير عن الربع 
 2018الثاني 

 %14.0 %2.3 4,183 4,087 3,669 الدخل من التمويل واالستثمارات
 %14.3 %3.0 4,061 3,944 3,552 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

 %13.4 %4.8 4,861 4,639 4,288 اجمالي االيرادات
 %12.1 %0.7- 3,252 3,275 2,902 الدخل من العمليات

 %4.3 %0.6- 2,580 2,597 2,474 صافي الدخل

           الميزانية العمومية الربع سنوية

 %4.8- %0.6 45,868 45,612 48,181 اجمالي االستثمارات

 %5.3 %0.9 238,496 236,419 226,542 التمويل
 %7.2 %2.4 300,563 293,504 280,387 ودائع العمالء

 

        الموحدة الدخل قائمة

 
2018 
 فعلي

2019 
 تقديري

2020  
 متوقع

2021 
 متوقع

2022 
 متوقع

2023 
 متوقع

2024 
 متوقع

  22,658  20,965  19,488  17,924  16,307  15,103  13,759 واالستثمارات التمويل من الدخل
  21,805  20,200  18,802  17,306  15,749  14,577  13,253 واالستثمارات ويلالتم من لالدخ صافي
  7,039  6,450  5,911  5,420  4,971  4,515  4,067 التمويل بغير المرتبط الدخل

  28,844  26,649  24,713  22,726  20,720  19,091  17,320 اإليرادات اجمالي
  21,972  20,046  18,365  16,621  14,845  13,420  11,828 العمليات دخل

  17,628  16,070  13,715  12,348  10,922  9,797  8,224 الدخل صافي
 

 2018 الموحدة العمومية الميزانية
 فعلي

2019 
 تقديري

2020  
 متوقع

2021 
 متوقع

2022 
 متوقع

2023 
 متوقع

2024 
 متوقع

  82,365  73,540  65,661  58,626  52,579  47,369  43,063  االستثمارات إجمالي
  322,094  301,678  284,071  268,805  254,533  242,249  231,758 التمويل
  498,283  466,578  438,390  412,096  390,580  372,740  364,279 الموجودات إجمالي

  399,539  375,154  353,919  333,423  317,545  303,871  293,909 العمالء ودائع
  421,155  395,829  373,710  352,382  335,714  321,295  315,725  المطلوبات إجمالي
  77,128  70,749  64,679  59,714  54,866  51,445  48,554 المساهمين حقوق إجمالي
  498,282  466,578  438,390  412,096  390,580  372,740  364,279 المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

 

 2018 المالية النسب
 فعلي

2019 
 تقديري

2020  
 متوقع

2021 
 متوقع

2022 
 متوقع

2023 
 متوقع

2024 
 متوقع

 %77.8 %76.7 %70.4 %68.9 %67.0 %64.9 %59.8 الربح صافي هامش
 %4.8 %4.8 %4.8 %4.7 %4.5 %4.3 %3.9 والتمويل االستثمارات عائد أسعار فرق صافي
 %81.5 %81.5 %81.5 %82.0 %82.0 %82.0 %81.5 الودائع إجمالي \ التمويل إجمالي

 %10.0 %10.0 %10.0 %10.0 %10.0 %12.0 %14.0 الودائع إجمالي \ االستثمارات
 %4.9 %4.8 %4.8 %4.7 %4.5 %4.3 %4.1 العائد هامش صافي
 %23.8 %23.7 %22.1 %21.6 %20.5 %19.6 %15.8 المساهمين حقوق متوسط على العائد
 %95.3 %94.9 %94.0 %93.3 %93.3 %93.3 %93.6 االدخار حسابات الى الجارية الحسابات نسبة
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 المرجح التقييم

 
 %60 بنسبة المتبقي الدخل ُيرجح حيث المرجح، التقييم طريقة على بناء  

 سعر قيمة قدرنا %;40 بنسبة األرباح مكررات لطريقة وفقا   التقييم وُيرجح
 دي.سعو لاير .066 عند الراجحي مصرف سهم

 

 القيمة الترجيح التقييم طريقة

 71.5 %60 المتبقي الدخل

%40 الربحية مكرر  57.7 

.066 %100 التقييم  

       المتبقي الدخل تقييم
 2019  

 تقديري

2020 

 متوقع

2021 

 متوقع

2022  

 متوقع

2023  

 متوقع

2024  

 متوقع

  17,628  16,070  13,715  12,348  10,922  9,797 الدخل صافي

  895  801  653  591  524  448   المال رأس لفائض العائد فائض

  16,734  15,269  13,062  11,757  10,398  9,349 المعدل الدخل صافي

  4,546  4,245  3,981  3,748  3,539  3,378 المساهمين حقوق رسوم

  12,188  11,024  9,081  8,009  6,858  5,970 المضافة االقتصادية القيمة

 0.57 0.63 0.70 0.78 0.86 0.95 الخصم عامل

 االقتصادية للقيمة الحالية القيمة

 المضافة
2,838  10,922  12,348  13,715  16,070  17,628  

 االقتصادية الحالية القيمة مجموع

 المضافة
35,319  

 

 
 وطريقة المتبقي الدخل طريقة باستخدام الراجحي مصرف مبتقيي قمنا لقد

 %10.6 إلى مساوية المساهمين حقوق تكلفة نسبة اعتبار مع األرباح، راتمكر

 بنسبة السوق مخاطر وعالوة %4.4 بنسبة المخاطر من خال معدل على )بناء  
 (.1.04 بيتا ونسبة %6.9

 
 مصرف سهم لسعر العادل عرالس بلغ المتبقي، للدخل وفقا   التقييم على بناء  

 .%6.51 بنسبة المتداولة القيمة من علىأ وهو سعودي لاير 71.5 الراجحي

 %3.0  المستمر النمو معدل

  164,521  المتبقية القيمة

  94,388 المخصومة المتبقية القيمة

  30,541 المطلوبة األسهم

  11,107 المال رأس فائض

  7,500 أرباح توزيعات أخر

  178,854 العادلة القيمة إجمالي

 2,500.0  األسهم عدد

  71.54 أسبوعا ( 52) المستهدف السعر

 61.40 (09/09/2019) الحالي السهم سعر

 %16.5 نزوال   \ صعودا   السعر في التغير
 جميع القيم بالمليون لاير سعودي

 المحليون النظراء - المكررات لطريقة وفقا   التقييم

 الربحية مكرر الدولة االسم
 13.8 السعودية الراجحي مصرف

 11.2 السعودية المالية سامبا مجموعة

 13.2 السعودية الرياض بنك
 10.8 السعودية مصرف الجزيرة

 11.9 السعودية مصرف االنماء
 11.9 السعودية الفرنسي السعودي البنك

 18.9 السعودية )ساب( البريطاني السعودي البنك

 12.3 السعودية )األهلي( التجاري األهلي البنك
 15.8 السعودية البالد بنك

 12.3 الوسيط

 4.7 المتوقع السهم ربح

 57.7 السهم قيمة
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  التقييمات دليل

 أسبوعا . 52 فترة خالل 20% عن تزيد بنسبة السعر في متوقعة زيادة شراء

 أسبوعا . 52 فترة خالل 10% عن تزيد بنسبة السعر في متوقعة زيادة المراكز زيادة

 أسبوعا . 52 فترة خالل (10% بنسبة انخفاض\)ارتفاع نطاق في القيمة ستظل الحياد

 أسبوعا . 52 فترة خالل 10% عن تزيد بنسبة السعر في متوقع انخفاض المراكز تخفيض

 أسبوعا . 52 فترة خالل 20% عن تزيد بنسبة السعر في متوقع انخفاض بيع
 

 كابيتال إتقان

 ،الشاطئ حي الكورنيش، طريق بارك، بزنس كوارترزهيد ذا برج

 ,21482 جدة ,8021 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 966 12 510 6030 هاتف:

 966 12 510 6033 فاكس:

info@itqancapital.com 

itqancapital.comwww. 
 

 المسئولية وإخالء اإلفصاحات

 أو إرساله أو توزيعه إعادة يجوز وال كابيتال إتقان عمالء قبل من لـا لالستخدام التقرير هذا إعداد تم السعودية. كابيتال"( )"إتقان البحث هذا كابيتال إتقان شركة أعدت

 على موافقتك بمثابة البحث لهذا ومراجعتك استالمك ويعد كابيتال. إتقان من الصريحة الكتابية الموافقة دون ريقةط أو شكل بأي جزئيا ، أو بالكامل سواء عنه، اإلفصاح

 المعلومات هذه عن إتقان شركة إفصاح قبل التقرير هذا في الواردة واالستنتاجات والمعلومات واآلراء المحتوى عن ألخرينل اإلفصاح أو النشر أو التوزيع إعادة عدم

 تقانإ شركة تقدم ال دقتها. نضمن ال ولكننا بها، موثوقة تكون أن المفترض من عامة، مصادر عدة من البحث هذا في الواردة المعلومات على الحصول وتم .لـا لجمهورل

 أو خطأ، أي من خالية أو كاملة أنها على علوماتالم تلك إتقان شركة تقدم وال المطروحة والمعلومات البيانات بشأن ضمنيا ( أو )صراحة ضمانات أو تعهدات أي كابيتال

 دعوة أو عرضا   التقرير بهذا عنه ُمعبر رأي أي أو لوماتالمع تشكل وال فقط. ةلـا المعلومات البحث هذا فيوفر خاص. غرض ألي صالحة أنها على أو مضللة غير أنها على

 نصائح أي إعطاء البحث بهذا المقصود من وليس االستثمارات. أو المالية األوراق بتلك متعلقة أخرى استثمارية منتجات أو مالية أوراق أي شراء أو ببيع عرض لتقديم

 وعلى  التقرير. هذا يستلم بعينه شخص ألي الخاصة االحتياجات أو مالية مؤسسة بأية خاصة معينة يةاستثمار أهداف أي االعتبار في يؤخذ وال شخصية استثمارية

 أو الواردة االستثمار تاستراتيجيا أو أخرى استثمارات أو مالية أوراق أي في االستثمار مالئمة بصدد الضريبية أو القانونية أو المالية ةالمشور طلب المستثمرين

دلى مستقبلية توقعات أي تتحقق ال قد أنه معرفة عليهم ويجب التقرير هذا في بها الُموصي
ُ
 تتقلب قد أنه عرفةم المستثمرين على ويجب التقرير. هذا ضمن بها أ

 أن الممكن ومن االستثمارات. أو المالية األوراق تلك قيمة أو سعر ضينخف أو يرتفع وقد وجد، إن األخرى، االستثمارات أو المالية األوراق تلك من المحقق الدخل قيمة

 من أقل استثماريا   عائدا   المستثمرون يستلم أن يمكن ذلك، على ء  وبنا االستثمارات. بعض من المحقق الدخل أو سعر أو قيمة على سلبيا   الصرف سعر تقلبات تؤثر

 الخاصة المالية األوراق في مالية منفعة البحث( محللو يشمل )بما التابعة شركاتها من أكثر أو واحدة أو مديريها أو كابيتال إتقان لشركة يكون قد المستثمر. المبلغ

 أو الخيارات أو المستقبلية العقود أو الضمانات أو المالية األوراق في األجل قصير أو طويلة المراكز يشمل بما بذلك، المتعلقة االستثمارات أو المصدرة بالشركات

 أخرى خدمات أو استثمارية مصرفية خدمات أداء ألخر وقت من التابعة شركاتها من أي أو كابيتال إتقان لشركة يجوز كما األخرى. المالية األدوات أو المالية المشتقات

 ينتج قد تبعي أو مباشر غير أو مباشر ضرر أو خسارة أي عن مسئولين موظفيها أو التابعة شركاتها من أي أو كابيتال إتقان تكون لن التقرير. هذا في واردة شركة ألية

 تتحمل ال مسبق. إشعار دون التغيير إلى فيه واردة ياتتوص وأي البحث هذا يخضع قد كما التقرير. هذا في الواردة للمعلومات مباشر، غير أو مباشر استخدام، أي عن

 وبأية شكل بأي البحث هذا من جزء أي أو كل توزيع أو إرسال أو نسخ أو تغيير يجوز ال البحث. هذا يف الواردة المعلومات تحديث بصدد مسئولية أية كابيتال إتقان

 أية أو بلد أو والية أو مكان أي في يقع أو مقيما   أو مواطنا   يكون كيان أو شخص أي قبل من االستخدام أو على للتوزيع مخصصا   أو إلى موجها   ليس البحث هذا طريقة.

 تسجيل متطلبات أي إلى التابعة شركاتها من أي أو كابيتال إتقان سيعرض أو للقانون مخالفا   االستخدام أو التوفر أو النشر أو التوزيع هذا فيها يكون أخري ةقضائي والية

   القضائية. الوالية تلك ضمن ترخيص أو

 4030167335 رقم تجاري وسجل 58070-37 رقم رخصة | السعودية المالية السوق هيئة من مرخصة شركة هي كابيتال إتقان
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