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 أداء قوي
% على 8% على أساس سنوي وبنسبة 18مليار لاير )بارتفاع نسبته  2.57سجل مصرف الراجحي صافي دخل يبلغ 

 2.42مليار لاير و  2.41البالغة وتقديرات المحللين ، ليفوق بذلك تقديراتنا 2018أساس ربعي( للربع الثاني من عام 

% على أساس 9مليار لاير على التوالي. أتى ارتفاع الربحية على إثر ارتفاع صافي دخل التمويل واالستثمار بنسبة 

سبة % على أساس سنوي وبن14% على أساس ربعي، باإلضافة إلى نمو الدخل غير األساسي بنسبة 4سنوي وبنسبة 

% على أساس ربعي. كما ساعد تراجع مصاريف المخصصات على أساس سنوي وربعي على ذلك، إال أن مصاريف 3

% على 1الرواتب والمصاريف العمومية واإلدارية األخرى أدت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 

 96وانخفض صافي التمويل بمقدار ضئيل يبلغ  مليار لاير 3.5أساس سنوي. خالل الربع، تراجعت الودائع بمقدار 

لاير  84مليار لاير إلى االستثمارات. قمنا برفع السعر المستهدف للسهم من  7.5مليون لاير، في حين أضاف المصرف 

 لاير، ولكن نبقي على توصيتنا بالحياد. 91سابقاً إلى 

 تراجع التمويل والودائع
مليار لاير،  229مليون لاير فقط ليبلغ  96أساس ربعي حيث تراجع بمقدار  لم يشهد صافي التمويل تغيراً يذكر على

مليار لاير لتصل  3.5مليار لاير. في المقابل، تراجعت الودائع بمقدار  231% عن توقعاتنا البالغة 1بانخفاض نسبته 

ً معاكساً مليار لاير في الربع السابق. اتخذ التموي 10.9بمقدار  صعدتمليار لاير بعدما  280إلى  ل والودائع اتجاها

 . نتيجةً مليار لاير على التوالي 13.5مليار لاير و  20.8بمقدار  على مستوى القطاع ككلللقطاع، حيث ارتفع كل منهما 

، واصلت على الجانب اآلخر%. 82بق إلى ا% في الربع الس81لذلك، ارتفع معدل القروض إلى الودائع من 

 مليار لاير. 48مليار لاير لتصل إلى  7.5حيث نمت بمقدار االستثمارات اتجاهها الصاعد، 

 % على أساس ربعي4االستثمار بنسبة ارتفاع صافي دخل التمويل و
 3.23% على أساس ربعي، ليبلغ 4% على أساس سنوي وبنسبة 9حقق صافي دخل التمويل واالستثمار ارتفاعاً بنسبة 

الذي واالستثمار الي دخل التمويل إجمرتفاع ال نتيجةً  ذلك أتىمليار لاير.  3.19مليار لاير، مقارباً بذلك توقعاتنا البالغة 

 الرتفاع معدل سايبور. تأثرت تكلفة التمويلذلك يعزى حيث  التمويل،% على أساس ربعي بالرغم من ثبات 3بمعدل  نما

 مليون لاير. 117الربع األول إلى  فيمليون لاير  116بمعدل سايبور حيث ارتفعت بشكل طفيف من  كذلك

 تراجع المخصصات
 مليار لاير 1.06% على أساس ربعي ليبلغ 3% على أساس سنوي وبنسبة 14بنسبة  نمواً شهد الدخل غير األساسي 

العمالت على  صرفدخل  تحسن ، في حيندخل العمليات األخرى على أساس سنويعلى إثر ارتفاع دخل الرسوم و

% على أساس ربعي ليبلغ 4% على أساس سنوي وبنسبة 11أساس ربعي. أدى ذلك إلى ارتفاع الدخل اإلجمالي بنسبة 

ً مع توقعاتنا البالغة  4.29 % على أساس 1مليار لاير. ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة  4.19مليار لاير، متماشيا

مليار لاير.   1.78مليار لاير، مقاربة لتوقعاتنا البالغة  1.72ربعي لتبلغ % على أساس 2سنوي ولكنها انخفضت بنسبة 

المصاريف العمومية واإلدارية األخرى، في حين تراجعت المخصصات على أساس سنوي ورواتب الارتفعت مصاريف 

 ، إال أننالايرمليون  400 دون مستوى تراجعت إلى مااإلدارة، نعتقد أن المخصصات قد  اتبناًء على تعليق وربعي.

 .التأكيدمزيد من لل إعالن القوائم المالية المفصلة ننتظر

 لاير 91 رفع السعر المستهدف إلى
% على أساس ربعي، متخطياً 8% على أساس سنوي وبنسبة 18مليار لاير، بارتفاع بنسبة  2.57بلغ صافي الدخل 

 أرباح مليار لاير على التوالي. يقدم السهم عائد توزيعات 2.42مليار لاير و  2.41البالغة  المحللينتوقعاتنا وتوقعات 

مقارنة  المرتفع هاعلى مستو ظيحافل، مرة 2.5يبلغ  2018م ند مكرر قيمة دفترية متوقع لعاع% ويتداول 5.8يبلغ 

، ولكن نبقي على لاير 91إلى  سابقاً  لاير 84برفع السعر المستهدف للسهم من  قمنا. المؤشر العام ومؤشر القطاعب

 توصيتنا بالحياد.

 الراجحي مصرف
 2018الثاني  الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

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

التمويل واالستثمار دخل منال صافي 12,029 12,561 13,139  هامش صافي التمويل واالستثمار %3.7 %3.8 %3.8  

الملكية حقوق متوسط على العائد %16.9 %17.3 %17.2  مخصصات لخسائر االئتمان 1,548 1,399 1,506  

األصول متوسط على العائد %2.7 %2.8 %2.8  صافي الدخل 9,121 9,763 10,037  

المال رأس كفاية معدل %23.3 %22.3 %22.5 )لاير( ربحية السهم 5.61 6.01 6.18    

x2.4 x2.5 x2.6 القيمة الدفترية مكرر )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  4.00 5.10 4.50    
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 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018 يوليو 31 في سعرال 88.40

 العائد المتوقع لسعر السهم 2.9%

 عائد األرباح الموزعة 5.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة 8.7%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  61.70/92.40  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( السوقية القيمة 143,650

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,625

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  86.8%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  4,347,108

RJHI AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  الثانيالربع  المعلنة المتوقعة

 التمويل واالستثماردخل  صافي 3,232 3,185

 جمالياإل التشغيلي الدخل 4,288 4,193

 الدخل صافي 2,569 2,412

 المحفظة التمويلية 228,947 230,715

 الودائع 280,387 284,819
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 التوصية حياد
شهر 12السعر المستهدف خالل  91.00 لاير  
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الراجحي مصرف  

8201 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف 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 عدالةية. وبناء عليه، فإنه يجب عتقديم عرض لشراء أية أوراق مال

منسوبي الرياض المالية من  ن أي منلن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكودام 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

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

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، وبؤات او اأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التن

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

لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن  أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا القيمة ألي،

 .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 ع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافمات ذات طابهذا التقرير يقدم معلو

االستثمار يجب على القارئ الحصول . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص و/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 وك ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي،

 

 

، 37-07070، ترخيص رقم ب نظام هيئة السوق الماليةا بموج، والمرخص له1010239234وبموجب السجل التجاري رقم  مليون لاير سعودي، 200مال مدفوع  برأس مساهمة مقفلةالرياض المالية هي شركه سعودية 
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