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 مجموعة سامبا المالية

 6002نتائج الربع األول  –إلحاقي  تقرير

 لاير 30 شهر 06خالل السعر المستهدف                                                                 الشراء

 لودائعل قوي نمو 
 0262، حيث بلغ صافي الدخل 6002سجلت مجموعة سامبا المالية نتائج أقل من التوقعات بشكل طفيف للربع األول من عام 

مليار لاير2 أشارت تقديراتنا إلى بلوغ  0261مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين عند لاير(  0223)ربحية السهم عند  مليار لاير
بين الحاصل إلى االختالف  ياارتفاع التكاليف التشغيلية أد باإلضافة إلىلاير2 تراجع الدخل غير األساسي  0220ربحية السهم 

% مقارنة بالربع 4لى التفاؤل، حيث أنها ارتفعت بنسبة يدعو االرتفاع الذي شهدته الودائع إ تقديراتنا وما تم اإلعالن عنه2
بعد أن انخفضت خالل الربع الرابع من العام الماضي2 شهدت القروض كذلك نمواً ولكن لاير  مليار 071السابق لتصل إلى 

 050بمقدار  لى الودائعإ% مقارنة بالربع السابق مما أدى إلى انخفاض معدل القروض 6بوتيرة أقل، حيث بلغ معدل النمو 
نه من المقدر أن تتخطى نسبة فإفتراض مستويات أعلى للمخصصات ا% بنهاية شهر مارس2 ب7426نقطة أساس ليصل إلى 

لاير، حيث أننا  230 نحافظ على السعر المستهدف للسهم عند 6002% بنهاية العام 055تغطية القروض غير العاملة مستوى 
 %5262يبلغ  نقديةبأن السهم يقدم فرصة جيدة للشراء مع عائد توزيعات  نعتقد

 انخفاض معدل القروض إلى الودائع
مليار  0265ليبغ % مقارنة بالربع السابق 2% مقارنة بالعام السابق و بنسبة 00ارتفع صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة 

% 26 ارتفاع المحفظة اإلقراضية بنسبة لاير مليار 0266 ر إلى بلوغهيراتنا التي كانت تشييتفوق بشكل طفيف على تقدو لاير
مليار لاير، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الفائدة، ساهم في نمو دخل العموالت الخاصة2  036مقارنة بالربع السابق إلى مستوى 

 الذي بلغه بداية العام عند مستوىالة ب% مقارن020قد تخطى مستوى  )سايبور( تجدر اإلشارة إلى أن معدل اإلقراض بين البنوك
التي ال تحمل فائدة مع نحو تلك تغير هيكلة الودائع % مقارنة بالربع السابق إال أن 4م من نمو الودائع بنسبة غعلى الر 0252%

لإلقراض، تراجع أخر تعديل أسعار الفائدة يشير إلى محدودية ارتفاع مصاريف العموالت الخاصة2 نتيجة للسياسة المتحفظة ت
في نهاية الربع األول مقارنة بالمستوى الذي بلغه في نهاية الربع الرابع عند  %7426معدل القروض إلى الودائع إلى مستوى 

 % خالل هذا الربع152%2 استغل الكثير من البنوك المنافسة رفع الحد األعلى لمعدل القروض إلى الودائع ألكثر من 7527

 وقعاتتدون الاإليرادات األخرى 
بسبب انخفاض دخل الرسوم و دخل المتاجرة على أساس دون تقديراتنا  ،مليون لاير 270عند حوالي  ،أتى الدخل غير األساسي

 سنوي وربعي2

 % مقارنة بالربع السابق00بنسبة  االستثماراتتراجع 
مليار  2326% مقارنة بالربع السابق لتبلغ 00بنسبة في القطاع فقد انخفضت استثمارات مجموعة سامبا لالتجاه الملحوظ اتباعاً 

خالل الربع الرابع مقارنة بالربع الذي سبقه2 يبدو أن سامبا قامت ببناء قاعدة نقدية خالل  %7بنسبة  لاير بعد أن شهدت ارتفاعاً 
 هذا الربع، حيث أن نمو الودائع وتراجع االستثمارات لم يقابله نمو باإلقراض2

 تقييمات جذابة
، حيث أنه % مقارنة بالربع السابق2العام الماضي ولكنها انخفضت بنسبة تغيير يذكر عن  بدونلاير  0223ربحية السهم  لغتب

تخلف أداء سعر السهم عن أداء  يكون السبب وراء من غير المحتمل أن ترفع هذه النتائج من معنويات السوق2 من المحتمل أن
 لعام مجمل تقديراتنال مستقبليتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية أقرانه في االرتفاع هو عدم نمو األصول بالشكل األمثل2 ب  

 %، نوصي بالشراء5262عائد توزيعات أرباح عند ل همرة مع تقديم 020 يبلغ 6002
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 األساسية البيانات المالية

   6112-أبريل-19 20.99 6,532 14,848
*
2018 

*
2017 

*
 ديسمبر )مليون لاير(  12السنة المالية تنتهي في  1022 1026

 إجمالي التغير
 صافي دخل العموالت الخاصة 40223 50063 50472 50104  

 مخصصات لخسائر االئتمان 046 360 330 462  

%623   شهور 2 (11.8%) (15.1%) (13.1%)  623%  626%  620%  هامش صافي الفائدة 

%6122   سنة (29.8%) (31.9%) (30.6%)  6020%  6025%  3020%  نسبة التكاليف إلى اإليرادات 

%040   سنتان (15.4%) (32.2%) (24.3%)  031%  055%  010%  الديون المشكوك في تحصيلهانسبة تغطية  

          624%  624%  623%  623%  متوسط العائد على األصول 

 المعلنة المتوقعة
 1026لعام  األولالربع 

 )مليون لاير(

  0624%  0621%  0320%  0326%  متوسط العائد على حقوق الملكية 

  0127%  0125%  0126%  6020%  معدل كفاية رأس المال 

 ربحية السهم )لاير( 6220 6275 6206 3203   صافي دخل العموالت الخاصة 1,252 1,220

 أرباح السهم الموزعة 0200 0200 0260 0260   االجمالي الدخل التشغيلي 1,923 2,025

 القيمة الدفترية للسهم 60203 60214 63257 65240   صافي الدخل 1,260 1,385

x   المحفظة اإلقراضية 132,359 130,500  220  x  726  x  722  x  120  السعر / األرباح  

x   الودائع 178,332 172,250  021  x  020  x  020  x  020  السعر / القيمة الدفترية 

 6002-أبريل-20

 إجمالي العوائد المتوقعة 

 6002-أبريل-19السعر في  لاير 60200

 العائد المتوقع لسعر السهم 47.7%

 األرباح الموزعة عائد 5.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 52.9%
 

 بيانات السوق

لاير 30200/07255  أسبوعاً  56أعلى/أدنى سعر خالل  

 القيمة السوقية 400010 مليون لاير

 األسهم المتداولة 60000 مليون

 األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( %50.27

931,550 
شهرا  06متوسط حجم التداول اليومي )

 باآلالف(

 الوزن في المؤشر العام السعودي %6210

1090.SE  رويترزرمز الشركة في 
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 ةهيئ ، و المرخص لها بموجب نظام2929100101السجل التجاري رقم  بموجب هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة، و المالية الرياض 

 الموقع2  السعودية العربية - المملكة الرياض، سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع فيومقرها ، 93939-03 ، ترخيص رقم يةالمال سوقال

  www.riyadcapital.com اإللكتروني

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≥ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≥ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

< 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل : 

 

 بيان إخالء المسؤولية

 الواردة الوقائع أن لضمان العناية المعقولة كل اتخذت حين في2 بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة مصادر من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع عادلة ومعقولة، هي الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا في

 ليس، التقرير هذا2 خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة والمعلومات

 اكتمال و/أو ، و/أو عدالة دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء2 مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على يفسر أن به المقصود وليس

 لن محتوياته، و أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض2 التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات

 هذا محتويات عن األحوال من أي حال في مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون

 إليها المشار األخرى األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد أو عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض2 التقرير

 التقرير هذا في

 دون للتغيير عرضة فهي فقط وبالتالي التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات أو أو التنبؤات آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس2 إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما2 فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء2 بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا2 المستقبلي

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،2 معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 قرار أي اتخاذ قبل2  بالقارئ الخاصة أو االحتياجات/و الخاصة االستثمارية األهداف أو/و الخاص المالي الوضع االعتبار بعين يأخذ وال االستثمار مجال

الضرورة  حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص

  نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص2

 الطبع حقوق ولوائح بموجب القواعد محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال

 والنشر

 


