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 صافي دخل العموالت الخاصة يقود تفوق األرباح
مليار  1.4خل حيث بلغ صافي الد 2018أعلنت مجموعة سامبا المالية عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 

ا وتوقعات % على أساس ربعي(، ليتفوق بذلك على توقعاتن7% على أساس سنوي وبنسبة 10)بارتفاع نسبته لاير 
ع صافي دخل مليار لاير. ارتفع الدخل اإلجمالي على أساس سنوي وربعي على إثر ارتفا 1.3المحللين البالغة 

ة ي بنسبراجع الدخل غير األساسالعموالت الخاصة، في ظل ارتفاع دخل العموالت الخاصة، وعلى الرغم من ت
 % على أساس سنوي. انخفضت المصاريف التشغيلية على أساس سنوي ولكنها ارتفعت على أساس ربعي.11

ربع الل الخنعتقد أن مصاريف المخصصات ال زالت منخفضة هذا الربع وأتت متماشية مع توقعاتنا. أضاف البنك 
الودائع  مليون لاير. تراجعت 593فعت محفظة القروض بمقدار مليار لاير في االستثمارات، في حين ارت 2.8

سهم عند مكرر %. يتداول ال69مليار لاير، مما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع لمستوى  3.7بمقدار 
 29ف للسهم من مرة. نبقي على توصيتنا بالحياد مع رفع السعر المستهد 1.3يبلغ  2018قيمة دفترية متوقع لعام 

 لاير. 32لاير إلى 

 %69ارتفاع معدل القروض إلى الودائع لمستوى 
ض بشكل % على إثر ارتفاع القرو69% في الربع السابق إلى مستوى 67ارتفع معدل القروض إلى الودائع من 

جعٍ ( إلى جانب ترامليار لاير 115مليار لاير )مقاربة لتوقعاتنا البالغة  117مليون لاير لتبلغ  593طفيف بمقدار 
رتفاعها الذي امليار لاير. عكست الودائع بشكل جزئي  169مليار لاير لتصل إلى  3.7كبيٍر في الودائع بمقدار 

ين ض إلى الودائع بمليار لاير. ال تزال مجموعة سامبا تمتلك أدنى معدل للقرو 4.4حققته في الربع السابق بمقدار 
مليار لاير في  2.8ا بارتياح. على عكس الودائع، أضافت سامبا البنوك، مما يدل إلى أن باستطاعتها زيادة إقراضه

 ي.مليار لاير بشكل جزئ 2.9االستثمارات على أساس ربعي، لتعكس تراجعها في الربع الماضي بمقدار 

 % على أساس سنوي11ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة 
بلغ لي % على أساس ربعي8أساس سنوي وبنسبة % على 11حقق صافي دخل العموالت الخاصة ارتفاعاً بنسبة 

أساس  % على6 وبنسبة% على أساس سنوي 11 بنسبة، نتيجةً الرتفاع دخل العموالت الخاصة مليار لاير 1.5
ً يأالعموالت الخاصة  مصاريفتأثير على كان لذلك ع اسعار الفائدة خالل الربع. اارتف في ظلربعي،  فقد ضا

 537وى غير األساسي مستعلى أساس ربعي. بلغ الدخل  استقرت ، إال أنهاسنوي% على أساس 7ارتفعت بنسبة 
ة زيادة على أساس ربعي على خلفي %6بارتفاع نسبته % على أساس سنوي ولكن 11 نسبتهمليون لاير بانخفاض 

 إلجمالياالدخل  ، ازدادلذلك . نتيجةً ودخل العمليات األخرى العمالت ودخل تحويل المصرفيةرسوم الخدمات 
تنا البالغة ن توقعاممليار لاير، أعلى بقليل  2.1% على أساس ربعي ليبلغ 7% على أساس سنوي وبنسبة 5بنسبة 
 مليار لاير. 1.9

 مخصصات منخفضة
بلغ % على أساس ربعي لت7 بنسبة% على أساس سنوي إال أنها نمت 5 بنسبةانخفضت المصاريف التشغيلية 

 ستهالكواالاإليجارات و الرواتب مصاريف انخفاضبشكل رئيسي إلى االنخفاض السنوي د يعومليون لاير.  678
دنى أيه واحد من لدزال ينعتقد بان البنك الإال أننا ارتفاع المخصصات،  إلىد الزيادة الربعية وتعووالمخصصات. 

 لاير. مليون 35البالغة . نعتقد بأن المخصصات جاءت قريبة من توقعاتنا بين أقرانهالمخصصات مستويات 

 صافي دخل يفوق التوقعات
بعي( ر% على أساس 7وبنسبة  % على أساس سنوي10بنسبة  مليار لاير )بزيادة 1.4بلغ صافي الدخل مستوى 

حالياً عند مكرر  السهم. يتداول بشكل طفيف مليار لاير 1.3البالغة  المحللينحيث جاء أعلى من توقعاتنا وتوقعات 
نتيجةً  بعده. وما 2018بزيادة توقعاتنا لصافي الدخل لعام  قمنامرة.  1.3يبلغ  2018قيمة دفترية متوقع لعام 

 بالحياد. لاير للسهم. مع ذلك، نبقي على توصيتنا 29لاير من مستوى  32سعرنا المستهدف إلى  رفعنا، كلذل
 
 
 

 المالية سامبا مجموعة
 2018 الثاني الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةالمالية  لبياناتا     

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*                *2019 *2018 7201 )مليون لاير(ديسمبر  31   

الفائدة صافي هامش %2.6 %2.7 %2.7 الخاصة العموالت دخل صافي 5,732 6,062 6,201    

االئتمان لخسائر مخصصات 287 249 246  العائد على متوسط حقوق الملكية %11.5 %11.1 %10.5  

 صافي الدخل 5,024 5,200 5,325  العائد على متوسط األصول %2.2 %2.3 %2.2

المال رأس كفاية معدل %21.1 %19.9 %20.3 )لاير( ربحية السهم 2.51 2.60 2.66    

x1.3 x1.3 x1.5  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 0.75 0.75 0.80    

              
 * متوقعة  متوقعة* 

 

           
 

 

 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018 يوليو 22 في سعرال 32.90

 العائد المتوقع لسعر السهم %(2.7)

 عائد األرباح الموزعة 2.3%

 إجمالي العوائد المتوقعة %(0.5)
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  33.05/21.80  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 65,800

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 2,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  50.3%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  980,241

SAMBA AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

  (مليون لاير) 2018لعام  الثانيالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 1,541 1,445

 جمالياإل التشغيلي الدخل 2,079 1,940

 الدخل صافي 1,400 1,290

 المحفظة اإلقراضية 116,632 114,903

 الودائع 168,598 172,129
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8201 الثاني الربع نتائج – إلحاقي قريرت  

Public 

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من
   % و15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

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

 
 

 بيان إخالء المس ولية

 

ذا التقرير هئع الواردة في ن الوقاألضمان تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

وجه  ، وعلىالمقدمة لمعلوماتدقة البيانات وان الرياض المالية ال تضمن هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنب ات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

بيع أو لى أنه، عرض للعن يفسر د به أالخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

خلي تلرياض المالية التقرير. ا، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا دم االعتماد على دقة، و/أو عدالةمالية. وبناء عليه، فإنه يجب عتقديم عرض لشراء أية أوراق 

ة من الرياض المالي منسوبي نيكون أي ملن تكون الرياض المالية مس ولة ولن دام لهذا التقرير أو محتوياته، ومس وليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخ

كون لهم و عمالئها قد يلتابعة احد أو أكثر من الشركات اأموظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو مدراء، ومس ولين، و

 .في هذا التقريراستثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها 

ار. ليس هنالك لتغيير دون إشعلي عرضة الي فهاآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

قط. كما أن هذه فنتيجة محتملة  ير يمثلما ورد في التقرلتوقعات واردة في هذا التقرير، ولتنب ات او اأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او ا

 .ختلف بشكل كليبل قد تالمستقاآلراء، والتنب ات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ي. وفقا لذلك، يمكن ألداء المستقبللم شرا  ي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورةالقيمة أل

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

ثمار وال في مجال االست يم مشورة، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقدطابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافمات ذات هذا التقرير يقدم معلو

لحصول ب على القارئ اثمار يجوص االست. قبل اتخاذ أي قرار بخصو/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة

يكون  د القوراق المالية ع من االا النوعلى المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  .مالئما لجميع االشخاص

 .شرقوق الطبع والنلوائح حواآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ليا أو جزئيا، وجميع المعلومات وحثي، كال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير الب
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