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صفحة ١

رشكة االتصاالت السعودية
النتائج األولية للربع الثاني ٢٠١٦ 

٢7 يوليو ٢٠١٦

املصدر: بلومربغ

جاء صافي الربح أقل من توقعاتنا، لكن اإليرادات مستمرة في النمو

جاء صافي الربح أقل من متوسط التوقعات مما ألقى بظالله على ارتفاع اإليرادات بمعدالت بلغت 4% و8% عن توقعاتنا ومتوسط 

التوقعات على التوالي، وذلك بعد تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية )تم تطبيق التخفيض الثاني 

خالل الربع الثاني 20١6(، الظروف االقتصادية السيئة والضغط بسبب عملية توثيق شرائح الجوال من خالل البصمة. شكلت 

كل من خسائر االستثمارات وارتفاع المصاريف األخرى ما يقارب 499 مليون ر.س. مما أدى إلى انخفاض األرباح بقيمة ٥١0 

مليون رس و 69٣ مليون رس عن الربع السابق و الربع المماثل من العام السابق على  التوالي. نظرا إلى انخفاض قوة الميزة 

التنافسية للشركة في بيئة االتصاالت الحالية وتأثر هامش الربح اإلجمالي نتيجة لتخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية 

االنتهائية المحلية؛ سيعتمد  أداء شركة االتصاالت السعودية على حصولها على عدد أكبر من مشتركي خدمة البيانات بالنطاق 

العريض الثابت )البرودباند(، والنمو في قطاع الشركات وتحسين تسعير خدمة البيانات. نستمر في التوصية “احتفاظ”. 

صافي ربح الربع الثاني ٢٠١٦ أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات

أعلنت شركة االتصاالت السعودية عن صافي ربح للربع الثاني 20١6 بقيمة ١.86٥مليون ر.س. ليكون بذلك أقل من توقعاتنا 

ومتوســط التوقعات بنســب بلغت 26% و22% على التوالي. جاء الفارق عن توقعاتنا نتيجة إلى ارتفاع تكاليف التشــغيل 

)المصاريف العامة والمصاريف اإلدارية ومصاريف البيع(، واالرتفاع الكبير للمصاريف األخرى )يعود بشــكل أســاس إلى 

تحقيق خسائر االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية بقيمة 2٧8 مليون ر.س. و ارتفاع المصاريف األخرى والتي 

بلغت 22١ مليون ر.س.(. أعلنت الشــركة عن تحقيق إيرادات بقيمة ١٣.٥٧6 مليون ر.س. )أعلى من الربع الســابق بمعدل 

6% وأعلى من الربع المماثل من العام الســابق بمعدل١١ %( ليتفوق بذلك على التوقعات. نمت اإليرادات من عمليات التشغيل 

الدولية خالل النصف األول 20١6 بمعدل ٣.١ عن الربع المماثل من العام الســابق، حيث يعود ذلك أساسا إلى استمرار النمو 

في قاعدة عمالء الشركات التابعة المسيطر عليها والحصص السوقية. محليا، زادت اإليرادات بمعدل ٥% عن الربع المماثل من 

العام الســابق، حيث يرجع ذلك إلى نمو كل من قطاع الشــركات وخدمات النطاق العريض الثابتة. على المستوى التشغيلي، 

سجلت الشــركة انخفاض في صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل ١2% وعن الربع السابق بمعدل ١4%؛ 

نتيجة ارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتســويق. استمرت شركة االتصاالت السعودية في أدائها القوي لخدمة 

قطاع الشــركات لتنمو إيراداتها من القطاع بمعــدل ١٧% خالل الربع الثاني 20١6 عن الربــع المماثل من العام الماضي. 

باإلضافة إلى ذلك، أدى اكتساب مشتركين لخدمات النطاق العريض الثابتة وبخدمات األلياف الضوئية إلى تفوق األداء بارتفاع 

9% عن الربع المماثل من العام السابق و٣٥% لنفس الفترة على التوالي. 

أسعار خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية وتأثير واضح لتوثيق بصمة المستخدم على الهوامش

تراجع إجمالي الهوامش عن الربع المماثل من العام الســابق بمقدار 440 نقطة أساس و2٣8 نقطة أساس عن الربع السابق، 

والتي ســتتأثر بشكل أساسي من إعادة تسعير خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية، حيث سيعمل التخفيض الثاني 

ألســعار خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية على مزيد من ضغط الهوامش خالل النصف الثاني 20١6. انخفض 

هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار ٥00 نقطة أساس 

و46٧ نقطة أســاس عن الربع الســابق. جاء التراجع نتيجة للزيادة في المصروفات العمومية واإلدارية وارتفاع االستهالك 

وانخفاض الدخل من اخرى )خســارة بيع أصول والخســائر الناتجة عن االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية(. 

انخفض هامش صافي الربح عن الربع المماثل من العام الســابق بمقدار ٧١9 نقطة أســاس و488 نقطة أساس عن الربع 

الســابق. على الرغم من أن اإلدارة لم تصرح عن أي تكاليف تتعلق بتوثيق االشــتراكات بالبصمة، نعتقد أن شركة االتصاالت 

الســعودية تكبدت مبلغ كبير غير متكــرر متعلق بتكلفة التحقق من الهوية في النصــف األول 20١6 مما أثر على هوامش 

التشغيل بشكل كبير. من المؤكد مشاهدة بعض التحسن في هوامش التشغيل خالل النصف الثاني 20١6، حيث يكون قد تم 

االنتهاء من توثيق البصمة للمشتركين. 
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مؤرش قطاع االتصاالت وتقنية املعلوماتمؤرش السوق الرئييس االتصاالت السعودية

 ٥٠

 ٧٠

 ٩٠

 ١١٠

عقيب محبوب

amehboob@fransicapital.com.sa
+966 ١١ 2826840

بيانات السهم

 62.١ ر.س.السعر الحايل

 ١24,220 مليون ر.س.القيمة السوقية

 2,000 مليونعدد األسهم القائمة

 ٧2.8 ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

 ٥2.8 ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

-9%التغري يف السعر ألخر ٣ أشهر

٥.6 ر.س.الربح للسهم املتوقع للعام 20١6

 SE  STC AB.7010رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

املصدر: تداول، بلومربغ، * السعر كما يف 26 يوليو 20١6

التوقعات

٢٠١7 متوقع٢٠١٦ متوقع )ر.س.(

 6.0  ٥.6 ربحية السهم

 4.0  4.0 توزيعات األرباح

EBITDA 40.٣%٣٧.8%هامش

١6.0%١٧.٥%اإلنفاق الرأسمايل إىل اإليرادات

املصدر: تداول

أهم النسب

٢٠١7 متوقع٢٠١٦ متوقع

 ١0.٣ ١١.١مكرر الربحية )مرة(

 8.٥ EV/EBITDA6.0 )مرة(

6.4% 6.4%عائد توزيعات األرباح إىل السعر 

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس

ملخص التوصية

احتفاظالتوصية

64.٣السعر املستهدف )ر.س.(

٣.٥%التغري

مليون ر.س.
الربع الثاني 

 ٢٠١٦
الربع األول 

٢٠١٦
الربع الثاني 

٢٠١٥

التغري 
عن الربع 
السابق ٪

التغري عن 
العام املايض ٪

توقعاتنا للربع 
الثاني ٢٠١٦

التغري ٪
التوقعات  متوسط 

التغري ٪

8% ١2,٥4١ 4% ١٣,0٣2 ١١%6% ١2,222  ١2,٧٥9  ١٣,٥٧6 االيرادات

٣% ٧,١6١ -٣% ٧,624 ٣%2% ٧,١64  ٧,22١  ٧,٣60 اجمالي الربح

-١٣% 2,996 -١6% ٣,0٧٧ -١2%-١4% 2,96٣  ٣,004  2,٥9٧ الربح التشغيلي

EBITDA 4,646  4,962  4,٧9٣ %6-%٣- 4,96٣ %6- 4,٧٣٧ %2-

-22% 2,40٥ -26% 2,٥2٧ -2٧%-2١% 2,٥٥8  2,٣٧٥  ١,86٥ صايف الربح

الهوامش

٥8.6%٥6.6%٥4.2%إجمالي الربح
-2٣8 نقطة 

أساس
-440 نقطة 

أساس
%٥8.٥

-429 نقطة 
أساس

%٥٧.١
-289 نقطة 

أساس

EBITDA%٣4.2%٣8.9%٣9.2
-46٧ نقطة 

أساس
-٥00 نقطة 

أساس
%٣8.١

-٣86 نقطة 
أساس

%٣٧.8
-٣٥٥ نقطة 

أساس

24.2%2٣.٥%١9.١%التشغيلي
-44١ نقطة 

أساس
-٥١١ نقطة 

أساس
%2٣.6

-448 نقطة 
أساس

%2٣.9
-4٧6 نقطة 

أساس

20.9%١8.6%١٣.٧%صافي الربح
-488 نقطة 

أساس
-٧١9 نقطة 

أساس
%١9.4

-٥66 نقطة 
أساس

%١9.2
-٥44 نقطة 

أساس

املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، بلومربغ
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صفحة 2

رشكة االتصاالت السعودية
النتائج األولية للربع الثاني ٢٠١٦ 

٢7 يوليو ٢٠١٦

إعالن توزيع األرباح للربع الثاني ٢٠١٦

تخطط الشركة لتوزيع ربح بقيمة ١ ر.س. للســهم عن الربع الثاني 20١6 بالتوافق مع سياستها القائمة لتوزيع األرباح )4 

ر.س. على األقل سنويا(، ليصل بذلك عائد توزيع الربح إلى 6.٥% عند السعر الحالي للسهم.

نستمر في توصيتنا “احتفاظ” بسعر مستهدف ٦4.3 ر.س. للسهم

انخفض السهم منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 9% وكان األداء اقل من القطاع بشكل كبير في الفترة األخيرة بسبب ضعف 

الموقف التنافسي في مكالمات الهاتف الجوال الصوتية، لكن نظرا لقوة المركز المالي وطبيعة الشركة المقاومة للتغيرات مع 

العائد المتوقع لتوزيع الربح إلى الســعر الجاذب، نستمر في التوصية “احتفاظ”. من المرجح أن يعاد النظر بالتوقعات بعد 

اإلعالن عن كامل البيانات المالية إلدراج االرتفاع في النفقات التشــغيلية والخسارة على االستثمارات في توقعاتنا. يتم تداول 

ســهم شركة االتصاالت الســعودية بمكرر ربحية متوقع لعام 20١6 بمقدار ١١.١ مرة وعائد توزيع أرباح إلى السعر متوقع 

بنسبة %6.4.
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صفحة ٣

قسم األبحاث واملشورة

 إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣4٥4

الرياض ١١426

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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صفحة 4

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار إىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت إىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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