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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الراجحي

، حيث حقق في الربع 8192أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية األولية للربع الرابع والعام 

% عن الربع المماثل من العام  91.22مليون ريال بارتفاع  8،4،2الرابع أرباحًا صافية بلغت 

 89812% عن الربع السابق، وقد جاءت  األرباح أعلى من توقعاتنا البالغة 2.2السابق وبارتفاع 

 19989% لتبلغ 98.84%. وعلى أساس سنوي ارتفعت أرباح المصرف بـ 7.2مليون ريال بـ 

 . 8192مليون ريال في عام 

يرجع سبب ارتفاع أرباح الربع الرابع عن الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع اجمالي دخل 

%، ويرجع ذلك الي ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمارات 91.9العمليات بنسبة 

% وفي المقابل 92.8% باإلضافة الى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 2.9بنسبة 

% نتيجة انخفاض مخصصات خسائر االئتمان 9.9انخفض  إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 

 %.           2.2% و مصاريف الرواتب بنسبة 81.9بنسبة 

% 2.2بينما يرجع سبب ارتفاع صافي األرباح السنوية الى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 

على المستوى السنوي، وذلك بسبب ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمارات بنسبة 

% بالرغم من انخفاض رسوم الخدمات المصرفية 22.4% و دخل العمليات االخرى بنسبة 2.8

% نتيجة انخفاض 7.1%. وبالمقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.7بنسبة 

 %. 82.2مخصص خسائر االئتمان بنسبة 

في حين، كشفت النتائج األولية للربع الرابع عن أن ارتفاع صافي الدخل مقارنة بالربع السابق 

% نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل و 7.،يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 

%، 824.2% باإلضافة إلى ارتفاع دخل العمليات األخرى بنسبة 4.9االستثمارات بنسبة 

% بسبب االرتفاع في مصاريف 8وبالرغم من ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 

 اإليجارات و المصاريف العمومية.

مليار  ،.822% لتبلغ  92.2 ارتفعت محفظة القروض والتمويل بـ 8192بنهاية السنة المالية  

مليار ريال، وأدى ذلك الرتفاع إجمالي  27.4% لتبلغ 2ريال، فيما ارتفعت االستثمارات بحوالي 

% ووصلت 1.92مليار ريال، كما ارتفعت ودائع العمالء بـ  242.9% لتصل الى 9الموجودات بـ 

مليار ريال. ونظرًا لنمو القروض بوتيرة أسرع من نمو الودائع ارتفعت نسبة القروض  822إلى 

% للعام السابق، علمًا أن الودائع 2،.28مقارنة بـ  8192% بنهاية ،.،2إلى الودائع لتصل إلى 

 . 8192% من اجمالي الودائع للمصرف كما في سبتمبر 18.9تحت الطلب تمثل 

ومن المالحظ أن ودائع العمالء كانت شبه مستقرة ومع ذلك كان هناك نمو كبير في األرباح 

بسبب االرتفاع في هوامش الربحية مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض أسعار السايبور 

  8192)معدل االقتراض بين البنوك ( في عام 

بالرغم من توقعات تباطؤ الناتج المحلي للقطاع الخاص ، لكننا متفائلين باستمرار نمو محفظة 

القروض وخصوصًا لقطاع التجزئة المصرفية و ارتفاع محفظة االستثمارات بسبب الصكوك 

المحلية المتوقع صدورها من حكومة المملكة العربية السعودية لذا قمنا بمراجعة توقعاتنا 

المستقبلية ألداء مصرف الراجحي للسنوات القادمة من حيث اإليرادات ونمو القروض 

والودائع و االستثمارات، وبناء عليه نرى أن القيمة العادلة لسهم مصرف الراجحي عند 

 ريال وعليه نوصي بالحياد.27.49

 للتواصل مع ادارة االبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 27.49 القيمة العادلة )ريال(

  ،24.2 )ريال( 8192فبراير  92السعر كما في 

 %8.88 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.9981 رمز تداول

 27.81 أسبوع )ريال( 8،أعلى سعر لـ 

 79.11 أسبوع )ريال( 8،أدنى سعر لـ 

 ،9% التغير من أول العام

 ،2917 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لـ 

 9899471 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 289218 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 ،9978 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(،كبار المساهمين )أكثر من 

 94.21% شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي

 91.91% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 هامش الرب  إجمالي دخل العمليات

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر  -نهاية العام المالي   819،A 8197A 8192E 8192F 

%2.72 هامش العائد  2.12%  4.91%  4.29%  

%8.2 العائد على األصول  8.،%  8.7%  8.2%  

%97 العائد على حقوق المساهمين  97%  92%  92%  

%9.44 نمو صافي العموالت الخاصة  98.99%  7.22%  2.،2%  

%42 التكلفة إلى الرب   42%  42%  48%  

%28 معدل القروض للودائع  22%  27%  22%  

%9.8 معدل القروض المتعثرة إلى اجمالي القروض  9.8%  9.8%  9.8%  

%912 معدل التغطية  91،%  922%  9،9%  

 2،.98 7،.92 94.17 ،92.1 مضاعف الربحية

 9.22 9.41 9.79 9.21 مضاعف القيمة الدفترية

 12.، 8،.، 11.، 4.21 ربحية السهم )ريال(

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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 الراجحي

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

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8194A 819،A 8197A 8192E 8192F قائمة الدخل )مليون ريال(

  929242  989492  9992،9  9198،2  919892 الدخل من االستثمارات والتمويل

  ،2،  41،  27،  811  ،21 العائدات على استثمارات عمالء ألجل

  989228  999228  ،99997  191،1  19292 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل

  89241  89717  891،1  89214  89222 االتعاب والرسوم

  ،22  242  ،18  121  1،8 متاجرة العمالت

  ،41  227  842  912  9،1 أخرى

  979279  9،9242  9،9824  929247  929772 إجمالي دخل العمليات

  29118  89224  891،1  89779  89،94 رواتب ومصاريف الموظفين

  229  2،1  822  844  8،2 مصاريف عمومية

  421  442  497  224  492 االستهالكات واإلطفاءات

  99717  99،42  89812  991،2  89298 مخصصات

  99299  ،،،99  99212  99221  ،9922 مصاريف أخرى

  29971  79224  299،2  79797  79229 إجمالي مصاريف العمليات

  19218  29174  29987  29921  79227 صافي الدخل

      

 8194A 819،A 8197A 8192E 8192F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  729148  799122  729282  ،2917،  19918، نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات األخرى

  ،27927  279419  249122  219222  1،،489 االستثمارات بالصافي

  8489،41  8229،27  8849114  8919892  81،9141 قروض وسلف بالصافي

  29971  29482  ،7942  9،21،  49294 صافي الموجودات الثابتة

  98،7،  9117،  9429،  9129،  49217 موجودات أخرى

  9222،،2  24294،2  2219298  29،9781  2129298 إجمالي الموجودات

      

  19242  29289  29192  2،،49  ،8992 مطلوبات لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية األخرى

  8229،92  82291،7  8289،12  8،29288  8،79122 ودائع العمالء

  792،1  79749  ،،798  79719  29712 مطلوبات أخرى

  81،9184  8229492  ،822927  8729129  ،87،929 إجمالي المطلوبات

  7192،9  79121،  99142،  479721  499217 حقوق المساهمين

  ،922،،2  24294،2  2219298  29،9781  2129298 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 الراجحي

 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 المحللون.

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

 %.91القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.91القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.91القيمة 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 المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 1222 – 812 – 99 – 177+ اإلدارة العامة:

 1119 – 997 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

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

 7821 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 78،1 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 

 
 
 

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

 78،1 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

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

 7821 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 78،7 – 811 – 11 – 966+  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

 .عن 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 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

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

 .يعتبر 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 مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـ  بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12911–22تصري  هيئة السوق المالية رقم 

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

