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  ام  الرب   ج الي     ال   يا 

م يار ريال،  7102أظهر  النتائج األولية ل صرف الراجحي عن تحقيق أرباح صافية بقي ة 

% عن الربع السابق1 وقد 012% عن الربع ال قاب  من ال ام ال اضي، وبتراجع 310بارتفاع 

 %3101م يار ريال بفارق  7173جاء  األرباح متوافقة مع توق اتنا البالغة 

ارجع  عالن البنك ارتفاع صافي الد   ع ى أساس سنوي  لى ارتفاع     ال  وال  الخاصة 

% عن 019وارتفاع     ال   يا  األ رى، باإلضافة  لى تراجع ال صاريف التشغي ية بنسبة 

الربع ال  اث  ع ى  ثر انخفاض مخصصا   سائر االئت ان ورواتب ال وظفين1 بالرغم من 

% مقارنة بن و 3177ذلك، تباطأ صافي     ال  وال  الخاصة  الل الربع الثاني ليب غ 

 % لنفس الفترة من ال ام السابق، وذلك بدفع من تباطؤ ن و القروض03131

في حين، كشفت النتائج األولية ل ربع الثاني عن انك اش الد   من غير الفائدة ب  دل 

% ع ى أساس فص ي، بالرغم من ارتفاع     ال   يا  613% ع ى أساس سنوي و0010

%1 ويرجع ذلك  لى تراجع     األت اب والرسوم في ظ  محدو ية 6010األ رى بنسبة 

 النشاط في سوق األسهم  الل الربع الثاني من ال ام الحالي1

% عن الربع السابق، م ا أ ى  لى 010في ال قاب ، توس ت ال صاريف التشغي ية ب  دل 

تراجع صافي األرباح ع ى أساس فص ي1 يأتي ذلك ع ى  ثر ارتفاع ال صاريف ال  ومية 

 %2121% وارتفاع مخصصا   سائر االئت ان بنسبة 0010واإل ارية بنسبة 

% عن مستوا ا لنفس الفترة من ال ام 612من جانب آ ر، ارتف ت و ائع ال  الء ب  دل 

السابق، سا م في ذلك عو ة البدال  وال الوا  ل وظفي القطاع الحكومي، حيث يشك  

 قطاع األفرا  الجزء األكبر من القطاعا  التشغي ية ل  صرف1

% ع ى أساس 012في حين، نً ت محفظة القروض بوتيرة أق  من ن و الو ائع حيث ب غت 

%1 2017%  لى 2710سنوي، م ا  فع ب  دل القروض  لى الو ائع لالنخفاض من مستوى 

% ع ى أساس سنوي، 0710في ا سج  ال صرف انخفاضًا في صافي االستث ارا  بنسبة 

% عن الربع ال  اث  في ظ  ارتفاع القروض 610 ال أن  ج الي ال وجو ا  ارتفع ب  دل 

 وأرصدته النقدية1

نتوقع است رار األ اء اإليجابي ل صرف الراجحي مدفوعًا بن و قطاع التجزئة ال صرفية، ك ا 

ستؤ ي  عا ة البدال  وال الوا  وال زايا ال الية ل وظفي الدولة  لى ظهور أثر ا ع ى 

ال صرف في الربع الرابع من  ذا ال ام، ك ا نتوقع أن يحقق ال صرف ن و في الو ائع 

%، في حين أن ن و القروض والبيئة اإليجابية ألس ار الفائدة من شأنها أن 913ب  دل 

 تساعد في رفع     ال  وال  الخاصة  لى مستوى جديد1

ريال مع التوصية  32179بناًء ع ى ذلك، نحتفظ بتقيي نا السابق لسهم مصرف الراجحي عند 

 “1حيا ”ع ى أساس 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير   ارة األبحاث وال شورة

tfadaak@albilad-capital1com 

 

 

 MSFعبدالرحمن الجربوع، 

 مح   مالي

aaljarboua@albilad-capital1com 

 حياد التوصية
 32179 القي ة ال ا لة )ريال(

 37136 )ريال( 7302يوليو  72الس ر ك ا في 

 %2103 ال ائد ال توقع

  بيانا  الشركة

 00731SE رمز تداول

 20193 أسبوع )ريال( 97أع ى س ر لـ 

 62133 أسبوع )ريال( 97أ نى س ر لـ 

 )3102%( التغير من أول ال ام

 0,060 أشهر )ألف سهم( 0متوسط حجم التداول لـ 

 030,203 الرس  ة السوقية )م يون ريال(

 72,066 الرس  ة السوقية )م يون  والر(

 0,379 األسهم ال صدرة )م يون سهم(

  %(9كبار ال سا  ين )أكثر من 

 03100% ال ؤسسة ال امة ل تأمينا  االجت اعية

 210% شركة أوقاف س ي ان بن عبد ال زيز الراجحي

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح

 ال صدر: القوائم ال الية ل بنك، تقديرا  أبحاث البال  ال الية

 ال صدر: القوائم ال الية ل بنك، تقديرا  أبحاث البال  ال الية

 7309A 7303A 7302E 7302F  يس بر -نهاية ال ام ال الي 

 %6106 %6100 %6170 %0103  ام  ال ائد

 %7166 %7162 %7162 %7170 ال ائد ع ى األصول

 %09120 %03170 %03160 %03100 ال ائد ع ى حقوق ال سا  ين

 %9139 %9170 %07100 %0166 ن و صافي ال  وال  الخاصة

 %07192 %07192 %07102 %00122 التك فة  لى الرب 

 %27103 %27130 %27196 %20196 م دل القروض  لى الو ائع 

 %0103 %0103 %0176 %0190 م دل القروض ال ت ثرة  لى  ج الي القروض

 %790123 %763107 %700103 %023127 م دل التغطية

 00100 00127 07190 06172 مضاعف الربحية

 0129 0122 0103 7102 مضاعف القي ة الدفترية

 9193 9103 9133 6100 ربحية السهم )ريال(
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 مؤشر تداول  الراجحي 

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


 7302يوليو  03

7  

RJHI AB - 1120.SE 

 قطاع البنوك

 الراجحي

A ،ف  ية :E ،تقديرا  أبحاث البال  ال الية :F1توق ا  أبحاث البال  ال الية : 

 ال صدر: القوائم ال الية ل بنك، تقديرا  أبحاث البال  ال الية

 قائ ة الد   )م يون ريال(
 الربع الثاني

7303 

 الربع الثاني

 التغير 7302
 الربع األول

 التغير 7302

 %7160 0,376 %2100 0,302 7,200     ال  وال  الخاصة

 %0137 002 %03133 060 003 مصاريف ال  وال  الخاصة

 %7103 2,,18 %3177 189,2 187,2 صافي العموالت الخاصة

 %(6199) 032 %(00179) 070 0,060     ال   يا  األ رى

 %3137 4,,48 %(0173) 48,77 48912 إجمالي دخل العمليات

 %0123 0,307 %(0163) 0,309 0,227  ج الي مصاريف ال   يا  التشغي ية

 %(0123) 18112 %3106 182,1 180,1 صافي الدخل

   0102   0106 0173 ربحية السهم )ريال(

 قائ ة ال ركز ال الي )م يون ريال(
 الربع الثاني

7303 

 الربع الثاني

 التغير 7302
 الربع األول

 التغير 7302

%(07130) 00،922 09،077 االستث ارا   79,260 77100%  

%0130 707،202 776،970 قروض وس ف، صافي  770,670 0162%  

%6170 069،902 000،020  ج الي ال وجو ا   002,703 7162%  

%6132 729،003 727،393 و ائع ال  الء  720,703 9173%  

 %(0133) %26192 %(3122) %20192 %27109 م دل القروض  لى الو ائع

 1027ملخص النتائج للربع الثاني 

 7306A 7309A 7303A 7302E 7302F قائ ة الد   )م يون ريال(

 00,302 07,066  00,290  03,792  03,700     ال  وال  الخاصة

 376 909  923  700  009 مصاريف ال  وال  الخاصة

 218224 228729  ,22822  989,9  98,27 صافي العموالت الخاصة

 7,006 7,203  7,093  7,236  7,202     األت اب والرسوم، صافي

 007 223  079  023  097     تحوي  ال  ال  األجنبية، صافي

 069 023  760  030  090     ال   يا  األ رى

 228212 2,8712  2,81,2  248722  248227 إجمالي دخل العمليات

 0,767 0,336  7,093  7,330  7,906 رواتب ال وظفين وما في حك ها

 0,670 0,066  0,032  0,020  0,009 مصاريف ع ومية

 296 200  300  302  323 مصاريف ال   يا  األ رى

 8227, 8212,  28929  ,,282  28,29 إجمالي مصاريف العمليات

 7,723 0,020  7,732  0,092  7,007 مخصص  سائر االئت ان، صافي

 8947, 8222,  8212,  78240  28,42 صافي الدخل

      

 7306A 7309A 7303A 7302E 7302F قائ ة ال ركز ال الي )م يون ريال(

  22,907  20,307  32,272  90,039  93,037 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد وال ؤسسا  األ رى

 09,002 00,263  06,300  00,222  67,993 استث ارا ، صافي

 762,222 702,262  776,006  703,702  739,063 قروض وس ف، صافي

 2,270 2,326  3,629  9,920  6,206 م ت كا  وم دا 

 3,033 9,239  9,620  9,020  6,033 موجو ا  أ رى

 ,472820 4,78492  4498721  42,8210  4078721 إجمالي الموجودات

      

 2,973 2,203  2,002  6,992  7,009 مستحقا  لدى مؤسسة النقد وال ؤسسا  ال الية األ رى

 037,399 722,260  727,900  792,277  793,322 و ائع ال  الء

 2,076 3,392  3,799  3,330  2,330 مط وبا  أ رى

 4278900 ,404822  ,1,7872  12,89,2  ,12,8,2 إجمالي المطلوبات

 92,730 96,720  90,062  63,300  60,203 حقوق ال سا  ين

 ,472820 4,78492  4498721  42,8210  4078721 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ملخص القوائم المالية والتوقعات
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 شرح نظام التصنيف في البال  ال الية

الوة ع ى ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البال  ال الية  يك  التقييم الخاص بها من ثالث طبقا  وت ت د التوصيا  ع ى البيانا  الك ية والكيفية التي يج  ها ال ح  ون1

 الهبوط1/ لدينا بإ راج األسهم ال غطاة ض ن  حدى مناطق التوصية التالية بناًء ع ى س ر اإلغالق، والقي ة ال ا لة التي نحد  ا، و مكانية الص و

 %031القي ة ال ا لة تزيد ع ى الس ر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %031القي ة ال ا لة تزيد أو تق  عن الس ر الحالي بأق  من    حياد:

 %031القي ة ال ا لة تق  عن الس ر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قي ة عا لة النتظار مزيد من التح ي  أو البيانا  أو قوائم مالية تفصي ية أو وجو  تغيير جو ري في أ اء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أ رى  اصة بأبحاث البال  ال الية1

 

 البال  ال الية
 

  دمة ال  الء
 clientservices@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 0222 – 730 – 00 – 033+ اإل ارة ال امة:

 3330 – 003 – 233 الهاتف ال جاني:
 
 

   ارة األصول
 abicasset@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 3723 – 703 – 00 – 033+   اتف:
 

   ارة الحفظ
 custody@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 3790 – 703 – 00 – 033+   اتف:
 

 

 
 
 

   ارة األبحاث وال شورة
 research@albilad-capital1com البريد اإللكتروني:

 3793 – 703 – 00 – 033+   اتف:

 capital1com-www1albilad ال وقع ع ى الشبكة:

 

    ارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 3703 – 703 – 00 – 033+   اتف:

 

 ال صرفية االستث ارية
 investmentbanking@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 3793 – 703 – 00 – 033+   اتف:

   الء ال سؤولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـ ـابذلت شركة البال  ال الية أقصى جهد ل تأكد من أن محتوى ال   وما  ال ذكورة في  ذا التقرير صحيحة و قيقة ومع ذلك فإن شركة البـال  ا

 1عن ذلكجة يقدمون أي ض انا  أو ت هدا  صراحة أو ض نًا بشأن محتويا  التقرير وال يتح  ون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض  ون الـ ـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز  عا ة نسخ أو  عا ة توزيع أو  رسال  ذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آ ر أو نشره ك يًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  ال سبقة من شركة البال  ال الية

 ك ا ن فت االنتباه بأن  ذه ال   وما  ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استث اري1

 1ي تبر أي  جراء استث اري يتخذه ال ستث ر بناًء ع ى  ذا التقرير سواًء كان ك يًا أو جزئيًا  و مسؤوليته الكام ة وحده

سـتـشـار اسـتـثـ ـاري مـؤ ـ  قـبـ  ى مليس الهدف من  ذا التقرير أن يستخدم أو ي تبر مشورة أو  ياًرا أو أي  جراء آ ر ي كن أن يتحقق مستقبال1 لذلك فإننا نـنـصـ  بـالـرجـوع  لـ

 1االستث ار في مث   ذه األ وا  االستث ارية

 تحتفظ شركة البال  ال الية بج يع الحقوق ال رتبطة بهذا التقرير1

 

 32033–02تصري   يئة السوق ال الية رقم 

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

