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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الراجحي

حيث حقق  7172أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية األولية للربع األول من عام 

% عن نفس الفترة من العام الماضي  8723مليون ريال بارتفاع  2,017صافي ربح قدره 

 مليون ريال2  1,850مليون ريال ، وتجاوزت األرباح  توقعاتنا المقدرة بـ   1,519والبالغة 

% عن نفس 321مليون ريال خالل الربع األول بارتفاع  3,695بلغ إجمالي دخل العمليات 

الفترة من العام الماضي نتيجة الرتفاع األتعاب البنكية باإلضافة الى ارتفاع صافي دخل 

مليون ريال  ، كما انخفض إجمالي مصاريف  2,574% لتبلغ  524العموالت الخاصة بـ  

2% نتيجة انخفاض مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية 7721العمليات بنسبة 

واإلدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي اشتمل على راتب شهرين 

اضافيين  ، في المقابل ارتفعت مخصصات خسائر االئتمان مقارنة بالربع المماثل من 

 العام السابق  2

% عن نفس الفترة من العام 424، ارتفعت محفظة القروض بـ 7172بنهاية مارس 

مليار ريال بانخفاض  5727مليار ريال بينما بلغت االستثمارات  77225الماضي لتصل إلى 

% عن الفترة المقابلة من العام السابق ، وأدى ذلك الرتفاع موجودات المصرف بـ 124بلغ 

مليار ريال2 في المقابل حقق المصرف انخفاًضا في ودائع العمالء  87828% لتبلغ 121

 مليار ريال 2 72523% عن الفترة المقابلة من العام السابق لتبلغ 725بنسبة 

على الرغم من النتائج اإليجابية لمصرف الراجحي، إال أننا نالحظ تباطؤ النمو في القروض 

وإجمالي الموجودات وانخفاًضا في ودائع العمالء، حيث تباطأ نمو القروض ليستقر عند 

% بنهاية 725% لنفس الفترة من العام السابق2 وانخفضت الودائع بـ 228% مقارنة بـ 424

 2 7174% لنفس الفترة من عام 7725الربع األول من العام الجاري مقارنة بارتفاع قدره 

في المقابل، نرى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أداء المصرف حيث تسارع نمو صافي  

% خالل الربع األول من العام الجاري مقارنة بنموها           524دخل العموالت الخاصة ليبلغ 

% من إجمالي 15، حيث تمِثل الودائع الجارية  7174% في الربع األول من عام 724بـ 

  7172ودائع المصرف 2ونعتقد أن هذا التسارع سيستمر خالل عام 

فــي ضــوء ذلــك، قــمــنــا بــمــراجــعــة تــقــديــراتــنــا الــمــســتــقــبــلــيــة ألداء الــمــصــرف                             

مــن حــيــث  اإليــرادات ونــمــو الــقــروض والــودائــع وبــالــتــالــي رفــعــنــا الــقــيــمــة الــعــادلــة               

 ريال 2 28211ريال إلى  41211لسهم مصرف الراجحي من 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 سعيد الغامدي

 محلل مالي 

sialghamdi@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز  التوصية
 28211 القيمة العادلة )ريال(

 42214 )ريال( 7172أبريل  75السعر كما في 

 %7722 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1120 رمز تداول

 69.00 أسبوع )ريال( 47أعلى سعر لـ 

 44.70 أسبوع )ريال( 47أدنى سعر لـ 

 -6.6% التغير من أول العام

 2,378 أشهر )ألف سهم( 8متوسط حجم التداول لـ 

 92,219 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 24,592 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 1,625 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 14.79% شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي

 10.19% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر  -نهاية العام المالي   7174A 7172E 7171F 7173F 

  841,851  884,511  871,213  874,271 إجمالي الموجودات )مليون ريال(

  738,357  724,718  747,257  742,773 إجمالي الودائع )مليون ريال(

  747,125  784,118  777,183  771,773 صافي القروض )مليون ريال(

  73,731  78,231  78,172  81,311 االستثمارات, صافي )مليون ريال(

%8221 هام  العائد  5212%  5277%  5272%  

%37 صافي القروض / الودائع   33%  31%  31%  

%711 معدل التغطية  733%  733%  717%  

%727 القروض الغير عاملة / إجمالي القروض  727%  727%  727%  

 3283 3232 1251 71218 مضاعف الربحية

%827 عائد التوزيعات  427%  121%  121%  

 7271 7282 7253 7221 مضاعف القيمة الدفترية

%725 نمو صافي دخل العموالت الخاصة  7728%  225%  428%  

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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 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة2 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F2متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 7175A 2015A 7172E 7171F 7173F قائمة الدخل )مليون ريال(

  77,177  77,722  77,454  71,743  71,778 دخل العموالت الخاصة

  811  821  827  711  814 مصاريف العموالت الخاصة

  77,487  77,313  77,738  1,141  1,371 صافي دخل العموالت الخاصة

  8,877  8,748  7,114  7,115  7,183 االتعاب والرسوم، صافي

  7,777  7,121  7,153  131  147 متاجرة العمالت، صافي

  772  778  778  718  741 أخرى

  71,111  72,785  74,871  78,152  78,221 إجمالي دخل العمليات

  8,112  7,141  7,371  7,227  7,475 رواتب ومصاريف الموظفين

  711  712  743  755  741 مصاريف إيجار 

  811  831  837  815  578 االستهالكات واإلطفاءات

  7,528  7,585  7,512  7,811  7,884 مصاريف إدارية وعمومية أخرى

  77,382  77,712  71,542  1,133  1,753 إجمالي مصاريف العمليات

  7,481  7,811  7,721  7,143  7,877 مخصص خسائر االئتمان ، صافي

  1,711  3,111  3,712  1,781  2,382 صافي الدخل 

      

 7175A 2015A 7172E 7171F 7173F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  25,472  27,121  41,848  48,124  41,717 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات األخرى

  73,731  78,231  78,172  81,311  57,441 االستثمارات بالصافي

  747,125  784,118  777,183  771,773  714,151 قروض وسلف بالصافي

  2,312  2,423  2,137  4,411  5,375 صافي الموجودات الثابتة

  1,218  1,717  2,411  4,137  5,812 موجودات أخرى

  841,851  884,511  871,213  874,271  811,177 إجمالي الموجودات

      

  5,721  8,455  8,475  5,443  7,784 مطلوبات لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية األخرى

  738,357  724,718  747,257  742,773  742,111 ودائع العمالء

  1,245  1,524  1,175  3,714  1,218 مطلوبات أخرى

  711,128  713,737  724,713  723,137  724,374 إجمالي المطلوبات

  27,434  41,713  47,411  52,281  57,312 حقوق المساهمين

  841,851  884,511  871,213  874,271  811,177 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون2

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %712القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %712القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %712القيمة 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 المالية2

 

 البالد المالية
 

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

 1333 – 718 – 77 – 122+ اإلدارة العامة:

 1117 – 772 – 311 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 77 – 122+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 77 – 122+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

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

 6230 – 290 – 77 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 77 – 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

 2عن 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 

  2المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري2

 2يعتبر 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 مستقبال2 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 2االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير2

 

 13711–81تصريح هيئة السوق المالية رقم 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

