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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 االتصاالت

صعايعر حبعل بعلع   1122حققت شركة االتصاالت السعودية خالل الربعع األول معع معا  

% معع 11واحتفعاع  1122% مع الربع المماثل مع ما  2.1مليون حيال  بانخفاض  2,375

 .1122الربع األخير مع ما  

معلعيعون حيعال  211يعود انخفاض صاير الربل خالل الربع الرابع بعع 

 بصفة أساسية إلى: 1122مقاحنة مع الربع األول مع ما  

  معلعيعون حيعال ح ع   111% يتراجع اجمالر الدخل بمبعلع  21.1احتفعت تكلفة الخدمات

 مليون حيال. 182احتفاع ايرادات الخدمات بنحو 

    مليون حيال. 222احتفاع المصرويات العمومية واالداحية بمبل 

   مليون حيال 211احتفاع االستهالك واالطفاء بمبل. 

    بسبب التكاليف النعاتعجعة  1122مليون حيال خالل الربع األول مع ما   18تسجيل مبل

 مع تطبيق برنامج التقامد المبكر، والذي ل  يكع مطبقا ير الربع المماثل.

   مليون حيال. 11احتفاع مخصص الزكاة والضرائب خالل الربع بمبل 

 أه  التغيرات االيجابية التالية التر حدت مع أثر العوامل السابقة ملى قائمة الدخل:

  مليون  18تسجيل مكاسب االستثماحات المسجلة ويق طريقة حقوق الملكية وقدحها

مليون حيعال يعر العربعع العمعمعاثعل النعخعفعاض خسعائعر  242حيال مقاحنة بخسائر قدحها 

 .العمالت الناتجة مع شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة وشركاتها التابعة

   مليون حيال. 181انخفاض المصرويات البيعية والتسويقية بمبل 

   مليون حيال. 112تضمع الربع المماثل مصروف حاتب شهريع بمبل 

   مليون حيال. 212كما شمل الربع المماثل خسائر حأسمالية بمبل 

   مليون حيال. 1انخفاض تكاليف التمويل بمبل 

   مليون حيال. 28احتفاع العوائد بمبل 

بالمقاحنة مع الربع السابق، ساهمت العوامل العتعالعيعة يعر تعععزيعز 

 مليون حيال:  412األحباح بمبل  

   مليون حيال 23112انخفاض المصرويات البيعية والتسويقية بمبل. 

    مليون حيال 128انخفاض المصرويات العمومية واالداحية بمبل. 

    مليون حيال. 11انخفاض تكاليف برنامج التقامد المبكر بمبل 

   مليعون  14مليون حيال مقاحنة بخسائر  18تسجيل مكاسب مع شركات شقيقة قدحها

 حيال وذلك نتيجة االنخفاض ير خسائر مملة ير شركة أوجيه لالتصاالت.

   مليون حيال. 21انخفاض تكاليف التمويل بمبل 

   مليون حيال. 21احتفاع العوائد بمبل 

   مليون حيال. 122احتفاع صاير االيرادات والمصرويات األخرى بمبل 

معلعيعون حيعال النعخعفعاض  181التغيرات السابقة ياقت التراجع ير إجمالر الدخل بمبل  

احتعفعععت مصعرويعات  %، كما 2.8% واحتفاع تكلفة الخدمات بنسبة 1.1االيرادات بنسبة 

 مليون حيال. 21االستهالك واالطفاء بمبل  

 تركر يدمق

 مدير األبحاث والمشوحة

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالر أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 21.81 القيمة العادلة )حيال(

 21.41 )حيال( 1122أبريل  11السعر كما ير 

 %22.4 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.7010 حمز تداول

 73.25 أسبوع )حيال( 21أملى سعر لع 

 52.75 أسبوع )حيال( 21أدنى سعر لع 

 -10.4% التغير مع أول العا 

 758 أشهر )ألف سه ( 1متوسط حج  التداول لع 

 120,980 الرسملة السوقية )مليون حيال(

 32,261 الرسملة السوقية )مليون دوالح(

 2,000 األسه  المصدحة )مليون سه (

  %(2كباح المساهميع )أكثر مع 

 %11.11  صندوق االستثماحات العامة

 %1.11  المؤسسة العامة للتأمينات االجتمامية

 %2.11 المؤسسة العامة للتقامد 

 * يرجى الرجوع إلى القوائ  المالية وبيان إخالء المسؤولية ير آخر التقرير.

 1121A 1124A 1122A ديسمبر  -نهاية العا  المالر 

 12.73 11.25 11.87 مضامف الربحية

 %6.7 %5.9 %3.8 العائد ملى التوزيع

 1.91 1.97 2.11 مضامف القيمة الديترية

 2.34 2.59 2.60 مضامف االيرادات

 1.79 1.89 1.64 النسبة الجاحية لألصول

 %10.9 %0.5 %1.9 نمو االيرادات

 المصدح: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

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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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 االتصاالت

 اإليرادات 

ملعيعون حيعال لعلعفعتعرة العمعمعاثعلعة معع العععا  السعابعق ،  213411مليون حيال مقابل  213121 % مسجلة 1.1احتفعت ايرادات الخدمات خالل الربع األول بنسبة 

 %.1.1وبالمقاحنة مع الربع السابق ، تراجعت االيرادات 

% مقاحنة مع  الربع المماثل  ير ظل نمو قامدة ممالء الشركات التابعة واحتعفعاع 1.1ملى مستوى العمليات الدولية، نمت إيرادات الشركات الخاحجية التابعة  

% مقاحنعة بعالعربعععيعع األول 21.4% و 11.2بنسبة  (FTTH( %، واحتفع مدد ممالء خدمة األلياف الضوئية1.1بينما زادت االيرادات المحلية  الحصص السوقية.

% معقعاحنعة 1.1% مقاحنة بنفس الفترة مع العععا  السعابعق وبعنعسعبعة 21.2ملى التوالر، وزاد مدد ممالء خدمة النطاق العريض الثابت  1122واألخير مع ما  

% مقاحنة بنفس الفترة مع العا  السابق، وذلك نتيجة الحتفعاع معائعدات خعدمعات 21بالربع السابق. سجلت اجمالر مائدات قطاع األممال احتفاما بنسبة تقاحب 

 .البيانات مع قطاع األممال

 توزيعات األحباح

معلعيعاح حيعال، وسعتعكعون أحعقعيعة  1امتمد مجلس إداحة شركة االتصاالت السعوديعة توزيع حيال للسه  مع الربع األول مع العا  الحالى، ويبل  مجموع التعوزيعع 

 مايو المقبل. 21، ملى أن يت  التوزيع ير 1122ابريل  18الحصول ملى التوزيع لحملة األسه  المسجليع ير نهاية تداول 

 التقيي  والتوصية 

مليون حيال، ال تزال الشركة تحقق نموا  ملحوظا ير ايراداتهعا   13221مليون حيال ومتوسط توقعات المحلليع  2,667جاءت احباح الشركة دون توقعاتنا البالغة 

حيعال لعلعسعهع   21.8ولكع بمعدل متباطئ مع اشتداد المنايسة داخليا وخاحجيا وانخفاض امكانيات النمو ير القطاع، نبقر ملر تقييمنا لسه  الشركة مند 

 لعد  تغير نظرتنا المستقبلية.
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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 االتصاالت

 نهائية للقوائ  المالية.ال قد تختلف طريقة مرض بيانات القوائ  المالية ير التقرير مع الطريقة التر تتبعها الشركة. ولكع ال تأثير مع هذا االختالف ملى النتيجة

 1121A 1121A 1124A 2015A قائمة الدخل )مليون حيال(

 213221.2 423812.2 423214.2  443142.18 مبيعات 

 113112.8 213211.1 283212.4  213481.11 تكلفة المبيعات 

 13112.2 13812.1 13228.2  13211.48 المصرويات العمومية واالداحية ومصرويات البيع والتوزيع

 23124.2 23111.1 23114.2  23481.11 مخصصات الديون المشكوك ير تحصيلها 

 213111.1 213121.2 283411.2  223111.12 الربل قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%12.4 هامش الربل قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  41.2%  42.2%  18.2%  

 13414.4 13111.1 23118.1 23112.1 االستهالك واإلطفاء

 223821.1 213111.2 213111.1 13112.2 الربل التشغيلر 

(112.42) صايى العوائد ومصرويات التمويل   228.1 222.2 118.1 

(13111.11) دخل استثماح  (111.81)  (122.11)  (118.12)  

(122.18)  2.81 أخرى   118.81  (23111.48)  

 213482.1 213221.4 213221.4 13224.2 الربل قبل الزكاة والضريبة 

 212.8 114.1 111.4 122.1 الزكاة والضريبة 

 13181.1 223188.1 213118.1 13141.1 صايى الدخل قبل حقوق األقلية 

224.1- حقوق االقلية   111.8 411.1 211.8 

 13128.4 213121.2 213118.1 13421.1 صايى الدخل القابل للتوزيع 

%22.1 العائد ملى المبيعات   12.1%  11.1%  28.1%  

     

 1121A 1121A 1124A 2015A قائمة المركز المالر )مليون حيال(

  43214.1  23421.2  121.2  23224.4 النقدية

  223811.1  243141.1  223818.1  83211.4 استثماحات قصيرة األجل 

  223112.2  83224.1  13211.1  13112.1 ذم  مدينة 

  13112.1  23121.4  23221.8  13411.1 أخرى 

  123188.1  123121.1  113211.1  123411.4 إجمالر األصول قصيرة األجل 

          

  113222.4  143212.4  113221.1  143228.4 صايى الموجودات الثابتة 

  43181.2  43211.2  43211.8  23121.8 موجودات  ير ملموسة 

  243412.2  223111.2  213281.1  223242.2 أخرى 

  213211.1  213114.1  223211.2  223111.2 إجمالر الموجودات طويلة األجل 

  123222.2  113111.2  813121.8  813212.1 إجمالر الموجودات 

          

  23111.2  23111.1  23221.2  23422.2 الديع قصير األجل والمستحق مع الديع طويل األجل 

  13112.2  13111.1  23111.2  43181.2 ذم  دائنة 

  213221.1  13182.2  13212.4  23121.1 مصرويات مستحقة 

  43822.8  43281.2  13118.1  43112.4 أخرى 

  113124.4  223141.1  213221.1  223181.2 مطلوبات قصيرة األجل 

          

  23144.2  13182.1  23112.2  13121.2 ديع طويل األجل

  13222.12  23841.21  43211.11  43411.21 مطلوبات  ير جاحية 

  213242.1  213411.1  223111.2  223111.2 حقوق المساهميع 

  123222.2  113111.2  813121.8  813212.1 إجمالر المطلوبات وحقوق المساهميع 

     

 1121A 1121A 1124A 2015A قائمة التديقات النقدية )مليون حيال(

  113122.2  283182.1  213111.1  223111.8 التديقات النقدية التشغيلية 

(43188.1) التديقات النقدية التمويلية   (43221.1)  (23181.1)  (13142.8)  

(213811.2) التديقات النقدية االستثماحية   (223821.1)  (83881.1)  (223112.8)  

(13128.1) التغير ير النقدية   (224.1)  43211.1  (121.2)  

  43214.1  23421.2  121.2  23224.4 النقد وما ير حكمه ير نهاية العا  
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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 االتصاالت

 شرح نظا  التصنيف ير البالد المالية

مالوة ملى ذلك، يقو  نظا  التقيي  . وتستخد  البالد المالية هيكل التقيي  الخاص بها مع ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات ملى البيانات الكمية والكيفية التر يجمعها المحللون

 الهبوط./ودلدينا بإدحاج األسه  المغطاة ضمع إحدى مناطق التوصية التالية بناًء ملى سعر اإل الق ، والقيمة العادلة التر نحددها، وإمكانية الصع

 %.21القيمة العادلة تزيد ملى السعر الحالر بأكثر مع   :زيادة المراكز

 %.21القيمة العادلة تزيد أو تقل مع السعر الحالر بأقل مع    حياد:

 %.21القيمة العادلة تقل مع السعر الحالر بأكثر مع   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  تحديد قيمة مادلة النتظاح مزيد مع التحليل أو البيانات أو قوائ  مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري ير أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 1888 – 111 – 22 – 122+ اإلداحة العامة:

 1112 – 222 – 811 الهاتف المجانر:
 
 
 
 

 إداحة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترونر:

 1811 – 111 – 22 – 122+  هاتف:
 
 

 

 
 

 إداحة األبحاث والمشوحة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكترونر:

 1811 – 111 – 22 – 122+  هاتف:

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

 

  إداحة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترونر:

 1841 – 111 – 22 – 122+  هاتف:

 

 المصريية االستثماحية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكترونر:

 1830 – 111 – 22 – 122+  هاتف:
 

 

 إخالء المسؤولية

مالعيعة ومعديعريعهعا ومعوظعفعيعهعا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد مع أن محتوى المعلومات المذكوحة  ير هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك يإن شركة البالد

 .مع ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األ عراض دون العمعوايعقعة العخعطعيعة  معع ال يجوز إمادة نسخ أو إمادة توزيع أو إحسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او  ير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جعزئعيعًا ألي  عرض 

  .المسبقة مع شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوحاق مالية أو التخاذ قراح استثماحي.

 .يعتبر أي إجراء استثماحي يتخذه المستثمر بناًء ملى هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سعتعشعاح اسعتعثعمعاحي معؤهعل قعبعل ى مليس الهدف مع هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشوحة أو خياًحا أو أي إجراء آخر يمكع أن يتحقق مستقبال. لذلك يإننا نعنعصعل بعالعرجعوع إلع

 .االستثماح ير مثل هذه األدوات االستثماحية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 18211–11تصريل هيئة السوق المالية حق  

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

