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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 االتصاالت

 9102قفزت األرباح الصافية لشركة االتصاالت السعودية خالل الربع األخير من عام 

مليون ريال في نفس الربع عام  9,123مليون ريال مقابل  9,642% لتسجل 92بنحو 

% وبذلك بلغت 0ارتفعت األرباح بنسبة  9102، بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 9106

 9106مليون ريال في عام  2,222مليون ريال مقابل  01,024الصافية السنوية   األرباح

 %04434بنمو بلغ 

وترجع الزيادة في أرباح الشركة خالل الربع األخير على أساس سنوي إلى عدة عوامل 

مليون ريال أي نحو ضعف التراجع في  0,120أهمها انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 

مليون ريال، فضال عن ذلك فقد  565اجمالي الدخل بمبلغ   ايرادات الشركة ولهذا ارتفع

مليون ريال ونتج عن ذلك زيادة الربح التشغيلي  542تراجعت مصاريف التشغيل بمبلغ 

مليون لكن الزيادة في صافي الربح كانت نحو نصف هذا المبلغ بسبب  0,003بمبلغ 

 تغيرات سلبية في البنود غير التشغيلية4

، لم تتغير أرباح الشركة بشكل جوهري ويرجع 9102بالمقارنة مع الربع السابق من عام 

مليون ريال، بينما تراجعت تكلفة المبيعات بنحو  340ذلك النخفاض االيرادات بمبلغ 

مليون ريال وبالتالي بلغ التراجع  50مليون ريال والمصروفات التشغيلية بمقدار  922

% من االنخفاض 22مليون ريال أي نحو  331في تكلفة ومصروفات التشغيل نحو 

 المحقق في مبيعات الشركة4 

% أي ما 443فيما يتعلق باألداء السنوي للشركة، تراجعت المبيعات االجمالية بنسبة 

ريال لكن الشركة تمكنت من التحكم في هيكل التكلفة بشكل كبير   مليون 9,306يعادل 

مليون ريال وانكماش مصاريف  3,024ونتج عن ذلك تراجع تكلفة الخدمات بنحو بمبلغ 

 مليون ريال4 925التشغيل بمقدار 

ارتفع هامش صافي الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب خالل 

% 3242و  9106% في الربع المقابل من عام 3144% مقابل 4142الربع الرابع إلى 

% مقابل 3246، على أساس سنوى، بلغ الهامش 9102خالل الربع السابق من عام 

 91064% في عام 3442

قررت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خفض اسعار خدمات المكالمات الصوتية 

االنتهائية المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت المتنقلة ليكون سقف السعر الجديد 

هلالت، بينما انخفض سقف المكالمات الصوتية االنتهائية  01هللة بداًل من  545

هللة4 وُطبق هذا  445هللة بداًل من  940المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت الثابتة 

ديسمبر، من المتوقع أن يساهم القرار في رفع مستوى التنافسية بين  93في 

الشركات العاملة في القطاع وأن تتأثر الشركة سلبًا من هذا القرار الستحواذها على 

 أكبر حصة سوقية من المشتركين4

حيث بلغت األرباح الفصلية   تخطت األرباح الصافية للشركة التوقعات خالل الربع الرابع

مليون ريال متخطيًة توقعنا ومتوسط توقعات السوق بنحو  9,642الفعلية للشركة 

% على التوالي4 لكن بصفة عامة فقد اطهرت نتائج الشركة ضغوطًا 0142% و 0949

كبيرة على مستوى االيرادات ويعزى ذلك للتراجع العام في قطاع االتصاالت وارتفاع 

مستوى المنافسة بين الشركة فضال عن رفع الحظر عن تطبيقات االتصاالت عبر 

االنترنت، وتمكنت الشركة من تعويض االنخفاض في حجم المبيعات من خالل خفض 

تكلفة الخدمات ومصروفات التشغيل بشكل ملحوظ سواء على مستوى فصلي أو 

سنوي4 وفي ضوء نتائج الربع األخير والتي فاقت توقعنا، نرفع تقيمنا لسهم الشركة 

 .ريال للسهم 24ريال إلى  29من 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA4Hindawy@albilad-capital4com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital4com 

 حياد التوصية
 24411 القيمة العادلة )ريال(

 23410 )ريال( 9102يناير  92السعر كما في 

 %044 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 21014SE رمز تداول

 22421 أسبوع )ريال( 59أعلى سعر لـ 

 64451 أسبوع )ريال( 59أدنى سعر لـ 

 240% التغير من أول العام

 932 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لـ 

 046,191 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 32,232 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 9,111 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 %21411  صندوق االستثمارات العامة

 %2411  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 %6422 المؤسسة العامة للتقاعد 

 *9105A 9106A 9102E 9102F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

  04425  03430 05422 04469 مضاعف الربحية

%542 العائد على التوزيع  542%  542%  545%  

 9492 9402 9492 9494 مضاعف القيمة الدفترية

  9422   9464 9460 9462 مضاعف االيرادات

  0441  0435 0434 0463 النسبة الجارية للموجودات

%0145 نمو االيرادات  943%  -142%  -043%  

  4422           5412   4492   4463  ربحية السهم )ريال(

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

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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 *9104A 9105A 9106A 9102E 9102F قائمة الدخل )مليون ريال(

 51,214 50,369 50,233 51,650 45,296 مبيعات 

 90,529 90,212 93,161 91,316 02,621 تكلفة الخدمات 

%3246 نبد البند السابق للمبيعات   4140%  4445%  4945%  4946%  

 2,321 2,316 2,234 2,332 2,219 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%0241 نبد البند السابق للمبيعات   0244%  0249%  0240%  0245%  

 296 232 225 0,205 0,923 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

 02,206 02,309 02,264 02,924 02,161 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة 

%4046 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  3240%  3442%  3246%  3240%  

 2,362 2,912 2,163 2,434 2,131 االستهالك واإلطفاء

 01,442 00,013 2,210 00,252 09,130 الربح التشغيلي 

 469 930 560 912 055 صافى العوائد ومصروفات التمويل 

960- دخل استثمار  -322  -911  312 942 

0,919- 932 أخرى   -253  -592  -302  

 01,232 00,004 2,512 01,426 09,063 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 256 291 250 622 225 الزكاة والضريبة 

 2,229 01,323 2,252 2,222 00,322 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

 931 902 996 530 492 حقوق االقلية 

 2,250 01,024 2,539 2,952 01,252 صافى الدخل 

%9342 العائد على المبيعات   0243%  0645%  0242%  0249%  

      

 *9104A 9105A 9106A 9102E 9102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  3,241  3,564  3,524  4,514  5,462 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  05,019  03,519  05,119  06,219  04,342 استثمارات قصيرة األجل 

  91,332  99,455  02,460  00,226  2,505 ذمم مدينة 

  0,222  0,296  9,235  3,122  0,253 أخرى 

  40,659  40,292  41,322  36,222  30,162 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  41,632  32,622  43,130  41,422  32,992 صافى الموجودات الثابتة 

  04,255  04,512  09,221  03,322  05,316 استثمارات طويلة األجل

  2,254  2,925  4,324  4,223  4,593 موجودات غير ملموسة 

  023  235  294  0,103  262 أخرى 

  64,431  69,492  60,992  52,629  52,194 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  016,129  014,952  010,612  26,660  21,124 إجمالي الموجودات 

            

  496  0,126  0,264  0,213  0,222 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  92,922  92,223  92,023  91,200  04,146 أخرى 

  92,205  31,222  31,142  99,204  06,143 مطلوبات قصيرة األجل 

           

  9,426  9,290  4,102  5,244  2,225 دين طويل األجل

  4,463  4,344  4,904  4,126  3,262 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  4,969  9,210  9,959  9,065  0,062 مطلوبات غير جارية 

  0,091  235  0,336  0,490  216 حقوق الألقلية 

  64,192  69,926  52,241  61,540  61,499 حقوق المساهمين 

  016,129  014,952  010,612  26,660  21,124 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 *9104A 9105A 9106A 9102E 9102F قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  02,353  02,926  02,526  91,206  02,220 التدفقات النقدية التشغيلية 

(01,452) )00,500( )2,249( )5,322( التدفقات النقدية التمويلية   (2,254)  

(6,261) )2,225( )00,232( )2,222( التدفقات النقدية االستثمارية   (01,532)  

(31) )201( )263(  4,512 التغير في النقدية   260  

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية  9102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام 

 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
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون4

 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

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البـالد ا

 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

 

 12011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 2222 – 913 – 00 – 266+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6921 – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6952 – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة األبحاث والمشورة

 research@ albilad-capital4com البريد اإللكتروني:

 6951 – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 capital4com/research-www4albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6931 – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6956 – 921 – 11 – 966+  هاتف:

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

