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 تجميع   التصنيف

المستهدف السعر   19 

الحالي السعر   61.0 

المتوقع العائد نسبة   18.75% 
 
 

الشركة عن معلومات    

 16.00  لاير السعر

السوقية القيمة لاير مليون   32,000 

األسهم عدد  2,000 مليون 

أسبوع 25 لمدة األعلى  23.95  لاير 

أسبوع 25 لمدة األدني  15.9  لاير 

العام بداية منذ األداء  % -31.4% 

شهر 25 السهم ربحية  2.58  لاير 

بيتا معامل    1.10 

 2082 اكتوبر 81 في السعر*

 

الرئيسين المالك   

العامة االستثمارات صندوق  2222%  

للتقاعد العامة المؤسسة  81%  

االجتماعية التأمينات  8821%  

 2082  اكتوبر 81 في  كما* 

 

 (611 اساس على) السهم أداء
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. بلغ صافي 03/30/2016في  المنتهيةللفترة  المالية نتائجهاعن  علنت مجموعة سامبا الماليةأ

% عن الفترة المماثلة من العام السابق، لتبلغ ربحية 2.2قدره بإخفاض مليون لاير،  1,041الدخل 

 لاير للسهم.  3.76 الثالثالسهم للربع 

 

  الربع  عن% 20.8قدرة  مليون لاير بارتفاع 1,477 الثالثفي الربع الخاصة بلغ ربح دخل العموالت
مليون  1,053تبلغ % حيث كنا نتوقع أن 8.7 تقديراتنا بنسبة من أعلىالمماثل من العام الماضي، ليأتي 

 لاير.

 العام السابق  منالربع المماثل  عن %1.5قدره  نموا  محقق مليون لاير  2,310 العمليات اجمالي ربح بلغ
حيث كنا نتوقع ، %3.0اختالف  تقديراتنا بنسبة من مقاربةلتأتي % عن الربع السابق. 2.5قدره  وبإرتفاع
 مليون لاير.  2,331أن يبلغ 

 عن العام السابق. فقد بلغت في نهاية % 1.0بنسبة  االقراض في محفظة نموا   سجلت مجموعة سامبا المالية
 مليار لاير.  103.7تقديراتنا حيث كنا نتوقع أن تبلغ ل مقاربةلتأتي ومليار لاير  120.8 الثالثالربع 

  عن نفس الفترة من العام الماضي 3.5 بنسبة ودائع العمالءفي  نخفاضا  اسجلت مجموعة سامبا المالية %
من تقديراتنا حيث كنا نتوقع أن تبلغ  أعلىلتأتي  الثالثمليار لاير في نهاية الربع  160.0حيث وصلت الى 

% لنفس الفترة من 62.8 ـ% مقارنة ب64.7نسبة القروض للودائع الى  ارتفعتوبذلك مليار لاير  162.3
 .السابق العام

  قدره نموا   مليار لاير محققة 208.0 الثالثفي نهاية الربع  مجموعة سامبا الماليةبلغت اجمالي موجودات 
مليار  200.1حيث كنا نتوقع أن تبلغ % 2.2بنسبة  تقديراتنا أعلى منلتأتي مقارنة بالربع المماثل، % 2.3
 لاير.

  وارتفاع% عن الفترة المماثلة من العام السابق 2.2قدره  بإنخفاضمليار لاير  1,041بلغ صافي الدخل 
 1,284% حيث كنا نتوقع أن يبلغ 4.4تقديراتنا بنسبة  من أعلى% عن الربع السابق، ليأتي 2.1 قدره

 مليون لاير.  

 

و كنا قريبين من  ،%64.7ال تزال محفظة القروض الى الودائع لدى بنك سامبا منخفضة محققة   :اإلستنتاج
على أساس ربعي و سنوي ولكن لم تكن ارتفاعات كبيرة مما  مخصصات البنكنتائجها في تقديراتنا. ارتفعت 

يلفت األنظار. نتوقع أن تستمر المخصصات باالرتفاع نسبيا ، و يبقى البنك يعاني كما يعاني القطاع المصرفي 
للسهم، لاير  10 الى سامبا الماليةلمجموعة  العادلةيمة القخفضنا بأكملة من تباطئ نمو معدالت اإلقراض. 

 .%1.2ونمو % 11 ومعامل خصمم الدخل المتبقي يتقي وذلك عبر

 

 والتوقعات النتائج ملخص

 )مليون(السنة المنتهية في ديسمبر  2012 2012 2012  2016متوقع 

 اجمالي االصول 202,026 213,212 235,243 222,126

 محفظة االقراض 112,222 122,031 129,819 120,100

 محفظة الودائع 122,226 162,312 171,396 132,200

 صافي الدخل 2,210 2,010 5,214 2,220

 ربحية السهم 252 2521 2.61 2.62

 المصدر:نتائج الشركة و تقديرات االستثمار كابيتال

 

 الربعية النتائج ملخص

 الثالث الربع
2012 

نسبة التغير 
من العام 

 الماضي

 الثالثالربع 
2016 

نسبة التغير 
 من المتوقع

 الثالثالربع 
 2016متوقع 

 )مليون( سبتمبرالربع المنتهي في 
 

 اجمالي ربح العمليات 2,001 0.9% 2,019 1.5% 1,990

 دخل العموالت الخاصة 1,350 8.6% 1,466 23.8% 1,184

 اجمالي االصول 233,172 2.2% 238,314 2.0% 233,747

 محفظة االقراض 130,663 0.7%- 129,803 1.9% 127,357

 محفظة الودائع 172,084 1.1% 173,964 0.5%- 174,922

 صافي الدخل 1,284 4.4% 1,341 2.2%- 1,371

 ربحية السهم 0.64  0.67  0.69

 تقديرات االستثمار كابيتال نتائج الشركة والمصدر:
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ده أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال( في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية. وهي مع هذه الوثيقة

دة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو طريقة، دون موافقة لالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعا

استالم ومراجعة وثيقة البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح  .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

ردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلومات من قبل شركة االستثمار لألخرين عن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الوا

تجات استثمارية كابيتال. كما أن المعلومات واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشكل عرضا  وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو من

الستثمارات. أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي أخرى متعلقة بتلك األوراق المالية أو ا

ابيتال ال ضمانات )صريحة أو ضمنية( أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة. كما أن شركة االستثمار ك

التي تتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطاء أو مناسبة ألي غرض معين. إن األداء السابق ليس بالضرورة دليال  على تقر بأن المعلومات 

 قلب، كما أناألداء في المستقبل. يجب على المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، إن وجدت، قد تت

لثمن، أو الربح األسعار أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات قد ترتفع أو تنخفض. أن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو ا

تخضع لعدد من المخاطر الناتج من استثمارات معينة. وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال. االستثمارات 

د من هذه المرتبطة باالستثمار في األسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت. ليس المقصو

وضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي الوثيقة تقديم المشورة في مجال االستثمارات الشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو ال

أو مدى مالئمة شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة. يجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية 

. لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب في االستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثيقة

من االستثمار فيها، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأها بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدف. نسخة 

مار كابيتال. إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات الشروط واألحكام لجميع الصناديق  متاح على الموقع اإللكتروني لشركة االستث

معلومات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام لل

ر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. شركة االستثمار كابيتال ال تتحمل أية مسؤولية عن الواردة في هذه الوثيقة. هذه الوثيقة والتوصيات الواردة بها غي

واطن أو مقيم تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إن هذه الوثيقة ليست موجهه أو معدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء م

والية قضائية أخرى، يكون هذا التوزيع أو النشر أو التوافر أو االستخدام مخالفا  للقانون و يتطلب من شركة يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية 

 االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية.

السهم تصنيف                                                                                           

 لون التصنيف العائد المتوقع الشرح التوصية
    

 شراء
% خالل اإلثنى عشر شهر 23أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
% خالل اإلثنى عشر 13% و 23أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

القادمةشهر   
10% – 20%  

 محايد
% خالل اإلثنى 13% و سالب 13أن يكون مجموع عائد السهم مابين 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
% 23% و سالب 13أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين سالب 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
% خالل اإلثنى عشر شهر 23دون أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا 

 القادمة
<-20%  
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