
 شركة االتصاالت السعودية

 7102مايو  01

 7102الربع األول 

STC AB - 7010.SE 

1  

 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 االتصاالت

صافي ربح بلغ  7102شركة االتصاالت السعودية خالل الربع األول من عام  سجلت

، بينما ارتفعت 7102% عن الربع المماثل من عام 24.7بارتفاع   مليون ريال  2,527

والذي حققت الشركة خالله صافي  7102% عن الربع األخير من عام 70األرباح بنسبة 

 مليون ريال4 2,084ربح قدره 

ويرجع االرتفاع في أرباح الربع األول مقارنة مع الربع السابق بصفة جوهرية إلى بنود 

% بسبب انخفاض االيرادات بمبلغ 142غير تشغيلية حيث تراجع اجمالي الربح بنسبة 

مليون ريال، كما انخفض الربح  922مليون ريال وتراجع تكلفة المبيعات بمبلغ  933

مليون ريال،  701% مدفوعًا بزيادة المصروفات التشغيلية بمبلغ 848التشغيلي بنسبة 

نعتقد أن تراجع ايرادات الشركة يعود إلي انخفاض تكلفة المكالمات البينية وتوثيق 

 خطوط الجوال بالبصمة والذي أثر على مبيعات الشركات4 

 721وبالمقارنة مع الربع السابق، ساهم في ارتفاع األرباح تراجع  تكلفة المبيعات بمبلغ 

مليون ريال وذلك على الرغم من  232مليون ريال والمصروفات التشغيلية بمقدار 

مليون ريال، وبذلك ارتفع اجمالي الربح والربح التشغيلي  080انخفاض االيرادات بنحو 

 % على التوالي74.% و0بنسبة 

% مقابل 2.48مسجاًل  7102تحسن هامش الربح االجمالي خالل الربع األول من عام 

% في الربعين السابق والمقابل، من جهة أخرى، تراجع هامش الربح التشغيلي 2942

% في الربع المقابل، بينما ارتفع عن 7042% مقابل 7149خالل الربع األول ليصل إلى 

 %4 0.40هامش الربح التشغيلي المسجل في الربع السابق والبالغ 

ستقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع ريال واحد للسهم عن فترة       

وسيتم التوزيع  7102مايو  00الربع األول من العام ، وذلك لحاملي األسهم في تاريخ 

 في  التاسع والعشرين من الشهر نفسه4

وكشفت الشركة أيضا عن توقيع وثيقة شروط اتفاقية تنفيذ مبادرات النطاق العريض 

مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لنشر خدمات النطاق العريض عالي السرعة 

بكافة مناطق المملكة، وتستهدف الشركة توصيل خدمة األلياف البصرية إلى          

مليار ريال، ومن المتوقع أن يكون  249بتكلفة تبلغ  7171مليون قبل نهاية عام 049

للخطة أثر إيجابي على المدى الطويل، نعتقد أن شركة االتصاالت السعودية هي أكثر 

الشركات قدرة على ضخ استثمارات في هذا القطاع المهم لقوة وضعها المالي  

مقارنة بالتحديات التي تقابلها الشركات األخرى، كما يطرح ذلك أيضآ امكانية التعاون مع 

 المنافسين لتقديم خدمات الجملة من خالل شبكة االتصاالت السعودية4

 2,202جاءت ارباح الشركة خالل الربع األول من العام الحالي أعلى من توقعاتنا البالغة 

مليون ريال،  71707مليون ريال، كما جاءت اعلى من متوسط توقعات المحللين عند 

ريال للسهم  28وذلك بسبب البنود غير التشغيلية4 لذا نرفع تقييمنا لسهم الشركة من 

ريال للسهم على خلفية رفع توقعاتنا السابقة لهوامش الربحية في ضوء نتائج  27إلى 

 الربع األول4

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 2741 القيمة العادلة )ريال(

 23420 )ريال( 7102مايو  3السعر كما في 

 %949 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.7010 رمز تداول

 74.00 أسبوع )ريال( 27أعلى سعر لـ 

 51.00 أسبوع )ريال( 27أدنى سعر لـ 

 -3.8% التغير من أول العام

 414 أشهر )ألف سهم( 9متوسط حجم التداول لـ 

 139,420 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 37,179 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 2,000 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %21411  صندوق االستثمارات العامة

 %2411  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 %2422 المؤسسة العامة للتقاعد 

 2014A 2015A 2016A 2017F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 .0243 .0249 02412 07427 مضاعف الربحية

%241 العائد على التوزيع  242%  242%  242%  

 7491 7499 7491 7490 مضاعف القيمة الدفترية

 7422 7423 7422 .941 مضاعف االيرادات

 0472 .049 0429 .043 النسبة الجارية لألصول

%142 نمو االيرادات  0142%  749%  143%  

  492.            472.            429.            24.8           ربحية السهم )ريال(

 المصدر: القوائم 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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 االتصاالت

 نهائية للقوائم المالية4ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة4 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 A 2015A 2016A 2017E.710 قائمة الدخل )مليون ريال(

 52,275 201899 211220 21872. مبيعات 

 22,792 791121 711912 021221 تكلفة المبيعات 

 9,819 .3139 31992 21817 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 970 822 01202 01739 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

 18,694 .02132 .03173 031121 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%042. هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  9840%  9.42%  %35.8 

 8,718 81129 .21.9 21191 االستهالك واإلطفاء

 9,976 31310 001823 071190 الربح التشغيلي 

 626 220 718 022 صافى العوائد ومصروفات التمويل 

720- دخل استثمار  -923  -711  -100 

01717- 793 أخرى   -229  -741 

 9,760 31213 011.82 071029 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 771 220 232 222 الزكاة والضريبة 

 8,990 81228 31283 001983 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

 228 772 290 73. حقوق االقلية 

 8,761 81297 31728 011323 صافى الدخل القابل للتوزيع 

%7943 العائد على المبيعات   0849%  0242%  %16.8 

     

 A 2015A 2016A 2017E.710 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  2,770  .9123  .121.  21.22 النقدية

  15,902  021117  021817  0.19.2 استثمارات قصيرة األجل 

  15,003  081.20  001232  81202 ذمم مدينة 

  2,859  71892  91132  01329 أخرى 

  37,026  11923.  921383  901123 إجمالي األصول قصيرة األجل 

          

  45,504  91190.  11.88.  981773 صافى الموجودات الثابتة 

  12,880  071381  091983  021912 استثمارات طويلة األجل

  3,825  .193.  1289.  1279. موجودات غير ملموسة 

  934  .87  01109  322 أخرى 

  63,143  201778  231227  .23117 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  100,169  0101212  321220  .31113 إجمالي الموجودات 

          

  676  .0182  01319  01332 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  4,897  1822.  91232  71121 ذمم دائنة 

  17,934  021289  071029  21282 مصروفات مستحقة 

  5,946  212.2  1827.  1083. أخرى 

  29,453  9111.2  .77120  0211.9 مطلوبات قصيرة األجل 

          

  2,081  1102.  ..212  21282 دين طويل األجل

  4,344  .170.  1122.  91228 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  2,271  71727  71022  01028 مطلوبات غير جارية 

  1,519  01992  01.70  312 حقوق األقلية

  60,502  2312.1  2112.0  211.77 حقوق المساهمين 

  100,169  0101212  321220  .31113 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

     

 A 2015A 2016A 2017E.710 قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  21,354  081222  711202  081280 التدفقات النقدية التشغيلية 

(21982) التدفقات النقدية التمويلية   (313.7)  (001200)  (11,290) 

(81882) التدفقات النقدية االستثمارية   (001292)  (21322)  (10,888) 

(329)  1212. التغير في النقدية   (301)  (824) 
 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 4 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط4/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %014القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %014القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %014القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية4

 

 إخالء المسؤولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 4عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  4المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري4

 4يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال4 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 4االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير4

 

 18011–92تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

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

 3888 – 719 – 00 – 322+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 811 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 322+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

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

