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نمو ا�رباح رغم ارتفاع المخصصات
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*السعر في ١٣أبريل ٢٠٠٩  الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة فى 
الصفحة األخيرة ١
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٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م 
٤٫٦٦٥٫١٣٥٫٧٢ربحية السهم

١٣٫٧٩١٢٫٥٢١١٫٢٣مضاعف الربحية* (مرة)
٢٫٨٠٣٫١٠٣٫٤٠التوزيعات النقدية

٥٫٣٪٤٫٨٪٤٫٤٪العائد من التوزيعات*
١٩٫٩٤٢١٫٩٩٢٤٫٢٨القيمة الدفرتية للسهم 

٣٫٢٢٢٫٩٢٢٫٦٥مضاعف القيمة الدفرتية* (مرة) 
األرقام بالريال السعودى مامل يذكر غري ذلك

أخبار عن مصرف الراجحى

التوصية قصيرة ا�جل: محايد
التوصية طويلة ا�جل: محايد

السعر الحالي@: ٦٤٫٢٥ ريال سعودى 
القيمة العادلة  : ٦٦٫٢٠ ريال سعودى

• نمو األرباح بمعدل سنوي ٨٫٣٪ وربع سنوي ٢١٫٦٪ وذلك تماشيا مع تقديراتنا: أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية األولية 
للربع األول من عام ٢٠٠٩، حيث ارتفعت األرباح بمعدل سنوي ٨٫٣٪ وبلغت ١٧٣٢ مليون ريال سعودي (ربحية السهم: ١٫١٥ ريال سعودي) 
بارتفاع ٢٫٨٪ عن تقديراتنا وكانت ١٦٨٥ مليون ريال سعودي، وارتفع صافي الدخل بمعدل ربع سنوي ٢١٫٦٤٪ نتيجة التحسن في إجمالي 

اإليرادات بمعدل ربع سنوي ٢٫٦٪ وانخفاض مصروفات المخصصات بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠٠٨.
• النمو القوي لإليرادات نتيجة ارتفاع صافي دخل االستثمار: ارتفع إجمالي الدخل المصرفي بمعدل سنوي ١٠٫٣٪ وربع سنوي ٢٫٦٪ 
وبلغ ٢٧٤٠ مليون ريال سعودي نتيجة تحسن صافي دخل االستثمار الذى ارتفع بنسبة ١٢٫٥٪ سنويا و ٤٫٤٪ بمعدل ربع سنوى. ونعتقد أن 
النمو القوي لإليرادات تحسن بفضل تضافر مجموعة عوامل مثل ارتفاع العوائد على الموجودات وانخفاض تكاليف التمويل. وفي رأينا أن 
تحسن العوائد على الموجودات يرجع إلى ارتفاع تسعير القروض ليعكس الزيادة في السيولة وارتفاع مخاطر االئتمان فضال عن توزيع جزء 
أكبر من المحفظة االستثمارية على موجودات الخزانة. إال أننا نعتقد أن العامل الذي أسهم أكثر في تحسين اإليرادات كان انخفاض تكاليف 
التمويل. وقد انخفضت تكلفة الودائع في القطاع المصرفي في الربع األول من عام ٢٠٠٩ بعد ارتفاعها في النصف الثاني من عام ٢٠٠٨ 
مع ارتخاء ضغوط السيولة وأصبح تسعير الودائع متفقا مع أسعار العائد المنخفضة بين البنوك. وتشير التقديرات إلى ثبات إيرادات التشغيل 

األخرى بمعدل سنوي (التي ارتفعت بنسبة ٠٫٤٪ فقط) ولكنها انخفضت بمعدل ربع سنوي ٥٫٣٪ وبلغت ٤٥٦ مليون ريال سعودي. 
• زيادة المخصصات بمعدل سنوي وانخفاضها بمعدل ربع سنوي: تفيد التقديرات أن مخصصات االستثمارات (والتي تشمل مخصصات 
االئتمان) ارتفعت بنسبة ٦٤٪ لتبلغ ٣٠٨ مليون ريال سعودي في الربع األول من عام ٢٠٠٩ إال أنها انخفضت بمعدل ربع سنوي وقدره ٥٠٪. 
وبينما لم تتوفر بعد التفاصيل الدالة على أي تدهور في جودة الموجودات، إال أننا نعتقد أن زيادة المخصصات قد يعكس استراتيجية إدارة 
البنك بإقامة ساتر يقي من أي ارتفاع محتمل في القروض المتعثرة خالل العام. وفي رأينا أن االنخفاض ربع السنوي يمكن تفسيره بانخفاض 

أو غياب مخصصات استثمارات البنك في األوراق المالية وأدوات الدين.
• تقلص هامشي في الميزانية: كما كان متوقعا، استمر استقرار الميزانية وانخفضت الموجودات بمعدل ربع سنوي بنسبة ١٫٨٪. وعلى الرغم من 
سنوي  ربع  بمعدل  انخفضت  أنها  إال  سعودي،  ريال  مليار   ١٤٣ لتبلغ   ٪١٦٫٥ سنوي  بمعدل  واالستثمارات)  االستثمارات (القروض  صافي  ارتفاع 
٠٫٧٪. ومع ذلك فقد ارتفعت الودائع بمعدل سنوي ١٨٫٣٪، واألهم أنها ارتفعت بمعدل ربع سنوي ٢٫٩٪ وبلغت ١٢٠ مليار ريال سعودي، مما أدى 

إلى انخفاض معدل صافي االستثمارات إلى الودائع ليبلغ ١١٩٪ في الربع األول من عام ٢٠٠٩ مقارنة بـ ١٢٣٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨.
تمت  قد  االستثمارية  المحفظة  بشأن  مخاوفنا  أن  ويبدو  النتائج.  هذه  تجاه  باإليجابية  المبدئي  انطباعنا  يتسم  العموم:  وجه  على  إيجابية  نتائج   •
معالجتها، بينما لم تظهر بعد مؤشرات على تدهور جودة الموجودات. من جهة أخرى، تعزز نمو اإليرادات بفضل انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع 
الذي  الراجحي  لمصرف  محايد  األجل  وطويلة  قصيرة  بتوصياتنا  ونحتفظ  هذا  مستقرة.  ظلت  التشغيل  مصروفات  أن  يقدر  بينما  القروض،  تسعير 
أعلى  من  الحالي  البنك  تقييم  مستوى  ويعد  مرة.   ٣٫٢ يبلغ  دفترية  قيمة  ومضاعف   ٢٠٠٩ لعام  متوقع  مرة   ١٣٫٨ ربحية  بمضاعف  عليه  التداول  يتم 
المستويات بين البنوك السعودية. وكان يتم التداول على البنك سابقا بارتفاع عن البنوك المناظرة لتطبيقه قواعد الشريعة اإلسالمية وهو األمر الذي 

نرى أنه سوف يستمر. 
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نبذة عن القوائم المالية لنتائج الربع االول من عام ٢٠٠٩
مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك
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قائمة الدخل
٤٫٤٪١٢٫٥٪٢٠٣٠٢١٨٨٢٢٨٤صافى ايرادات االستثمارات

-٥٫٣٪٠٫٤٪٤٥٤٤٨٢٤٥٦ايرادات تشغيلية أخرى*
٢٫٦٪١٠٫٣٪٢٤٨٥٢٦٦٩٢٧٤٠إجمالى االيرادات

١١٫٧٪٠٫٨٪٦٩٥٦٢٦٧٠٠مصروفات تشغيلية*
-٠٫١٪١٤٫٠٪١٧٩٠٢٠٤٣٢٠٤٠أرباح قبل المخصصات

-٥٠٫٢٪٦٣٫٨٪١٨٨٦١٩٣٠٨مخصصات االئتمان واالستثمارات*
٢١٫٦٪٨٫١٪١٦٠٢١٤٢٤١٧٣٢صافى االرباح

١٫٠٧٠٫٩٥١٫١٥ربحية السهم (ريال سعودى)

الميزانية
-٠٫٧٪١٦٫٥٪١٢٢٦٩٧١٤٤٠٠٤١٤٣٠٠٠صافى االستثمارات
-١٫٨٪١٣٫٢٪١٤٣٠٤٨١٦٤٩٢٩١٦٢٠٠٠إجمالى الموجودات

٢٫٩٪١٨٫٣٪١٠١٤٣٩١١٦٦١١١٢٠٠٠٠ودائع العمالء

*الربع االول من عام ٢٠٠٩ يرجع لتقديرات المجموعة المالية-هيرميس
المصدر: المجموعة المالية-هيرميس



اإلفصاحات
أشهد أنا مراد أنصارى أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعكس بدقة آرائى الشخصية بخصوص األوراق المالية والشركات موضع الدراسة في هذا التقرير. 
كما أشهد بأنه ليس لى أو لزوجتى أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتى «إذا وجد» أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق المالية المقيدة في بورصة تداول 

بالمملكة العربية السعودية.
ويمكن  التقرير.  هذا  في  التحليل  موضع  المالية  األوراق  من  أى  التمتلك  لها  التابعة  الفروع  من  أي  أو  بأنها  القابضة  المالية-هيرميس  المجموعة  تشهد 
التقرير.  هذا  في  الواردة  المالية  األوراق  إمتالك  حق  ثالثة،  أطراف  لصالح  فروعها  بواسطة  أو  المالية-هيرميس  المجموعة  بواسطة  تدار  التي  للصناديق 
وللمجموعة المالية-هيرميس حق إمتالك أسهم في صندوق أو أكثر من الصناديق المشار إليها أو التي تدار بواسطة أطراف ثالثة. ويحق لواضعي هذا التقرير 
إمتالك أسهم في الصناديق المتاحة للجمهور والتي تستثمر في األوراق المالية الواردة في التقرير كجزء من محفظة متنوعة، بحيث ال تكون هذه الصناديق 

خاضعة إلشرافهم.
وقد يكون قسم الترويج وتغطية االكتتاب في المجموعة المالية-هيرميس بصدد تحصيل أو تنفيذ أتعاب لقاء خدمات تم تقديمها للشركات موضع هذا التقرير أو وردت فيه.

إبراء الذمة
التوصيات االستثمارية التي تقترحها أو تقدرها المجموعة الماليةـ  هيرميس، تدخل في االعتبار كال من المخاطر والمردودات المتوقعة. وقد أسسنا تقديرنا للقيمة العادلة على 
التوقعات المستقبلية للشركة بعد حساب المخاطر المتوقعة. وقد قمنا بدراسة متعمقة ومكثفة للتوصل إلى التوصيات وتقديرات القيم العادلة للشركة أو الشركات الواردة في 
هذا التقرير. وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر ترى المجموعة المالية ـ هيرميس أنها جديرة بالثقة، إال أننا ال نضمن 
دقتها حيث أن مثل هذه المعلومات قد تكون مختصرة أو غير كاملة. وعلى قراء هذا التقرير إدراك أن التقديرات المالية وتقديرات القيم العادلة والبيانات الخاصة بالتوقعات 
المستقبلية قد ال تتحقق. إن كل اآلراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تمثل حكمنا حتى تاريخه، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار. وقد تم إعداد هذه الدراسة بغرض 
التوزيع العام وتستهدف أغراض توفير المعلومات فقط، حيث إنها ال تستهدف تقديم مشورة شراء أو بيع أي ورقة مالية، فهي ليست مصممة خصيصا ألهداف استثمارية أو 
مالية أو تلبية احتياجات أي من األشخاص الذين يقرأون هذا التقرير. وننصح األشخاص الذين ينوون استثمار أموالهم بالحصول على المشورة المالية لمعرفة مدى مالءمة 

االستثمار المقدمون عليه مع احتياجاتهم. وال ُيسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون موافقة مسبقة من المجموعة المالية ـ هيرميس.

المجموعة المالية - هيرميس (المملكة العربية السعودية)
الطابق الثانى والعشرين-برج المملكة - الرياض  المملكة العربية السعودية 
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