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 نتائج متوافقة مع التوقعات يدعمها ارتفاع الدخل اآلخر

ملٌار  2.37أعلنت شركة االتصاالت السعودٌة عن نتائج متوافقة مع التوقعات حٌث بلغ صافً الدخل 

% على أساس ربع سنوي(. وكانت المبٌعات و اجمالً 5.9-% على أساس سنوي )8.0لاير، بزٌادة 

قة مع تقدٌرنا. ونعتقد بأن االنخفاض الطفٌف فً األرباح على أساس سنوي الربح و الربح التشغٌلً متواف

  .قابله ارتفاع الدخل اآلخر وانخفاض النفقات غٌر التشغٌلٌة

  ٍيُبس لاير  2.37أػيْج ؽشمت االحصبالث اىغؼىدَت ػِ ّخبئش ٍخىافقت ٍغ اىخىقؼبث، عُذ بيغ صبفٍ اىذخو

% ػيً أعبط سبغ عْىٌ. وّؼخقذ بأُ 5,9-ِ ببّخفبض بْغبت % ػيً أعبط عْىٌ، وىن8.0بضَبدة ّغبخهب 

 اسحفبع اىذخو اِخش واّخفبض اىْفقبث غُش اىخؾغُيُت قذ عذ ٍِ حأرُش االّخفبض اىطفُف فٍ اإلَشاداث.

  ٍيُبس لاير، ٍب َخىافق ٍغ حقذَشاحْب.  وّؼخقذ بأُ  13.2% ػيً أعبط عْىٌ ىخبيغ 1.6اّخفعج اإلَشاداث بْغبت

ىهُئت االحصبالث وحقُْت  ػِ حأرُش حطبُق ّظبً اىبصَت و عذة اىَْبفغت فٍ قطبع االحصبالث. ووفقب  رىل ّبحش 

، ٍب ََزو 2017ٍيُىُ ٍؾخشك فٍ اىشبغ األوه ٍِ ػبً  44.5اىَؼيىٍبث، بيغ ػذد ٍؾخشمٍ اىهبحف اىضىاه 

% فٍ 168اىببىغ  ، واىَخىعػ2016% فٍ 151%، وهى أقو ٍِ اىَخىعػ اىببىغ 140ٍؼذه اعخخذاً َبيغ 

2015. 

  ٍػيً أعبط عْىٌ(، ٍب َخىافق ٍغ حقذَشاحْب. وبيغ هبٍؼ اىشبظ 2.5-ٍيُبس لاير ) 7,28بيغ اىشبظ اإلصَبى %

% فٍ اىشبغ األوه ٍِ ػبً 54.8، و2016% فٍ اىشبغ اىزبٍّ ٍِ ػبً 55.7% ٍقببو 55.2اإلصَبىٍ 

ٍيُبس لاير، ٍب َؼنظ هبٍؼ أسببط  4.64واإلغفبء  . وبيغج األسببط قبو اىفبئذة واىعشَبت واالعخهالك2017

% فٍ اىشبغ اىزبٍّ ٍِ ػبً 36.3%، وهى أقو ٍِ ّغبت 35.1قبو اىفبئذة واىعشَبت واالعخالك واإلغفبء بْغبت 

وّؼخقذ بأُ االّنَبػ اىطفُف فٍ هبٍؼ اىشبظ َؼضي ىهبىغ اىَبُؼبث اىزٌ ىٌ َقببيه اّخفبض فٍ اىْفقبث  2016

 اىخؾغُيُت.

 ػيً أعبط عْىٌ. وّؼخقذ بأُ اسحفبع اىذخو ٍِ اىؼَيُبث 8.0ٍيُبس لاير ، بضَبدة  2.37غ صبفٍ اىذخو بي %

اىذوىُت واّخفبض اىْفقبث غُش اىخؾغُيُت قذ ػىض االّخفبض فٍ األسببط قبو اىفبئذة واىعشَبت ػيً أعبط 

ٍيُىُ  145لاير ٍقببو خغبسة بيغج  ٍيُىُ 92.6عْىٌ. وبْبء ػيً حقذَشاحْب، بيغ اىذخو ٍِ اىؼَيُبث اىذوىُت 

. وػالوة ػيً رىل، ّؼخقذ بأُ اىْفقبث غُش اىخؾغُيُت األخشي اّخفعج إىً 2016لاير فٍ اىشبغ اىزبٍّ ٍِ ػبً 

 .2016ٍيُىُ لاير فٍ اىشبغ اىزبٍّ ٍِ ػبً  252ٍيُىُ لاير عؼىدٌ ٍقببو خغبسة بيغج  105

 ٍ ٍِ ؾغيٍ اىهبحف اىضىاه إّهبء عُبعت االعخخذاً اىؼبده اىخٍ مبُ غيبج هُئت االحصبالث وحقُْت اىَؼيىٍبث

اىهذف ٍْهب اىخغنٌ فٍ اعخخذاً اىبُبّبث فٍ ببقبث اإلّخشّج اىالٍغذود و رىل ٍِ خاله حخفُط عشػت اإلّخشّج 

بؼذ اىىصىه إىً ٍغخىي ٍؼُِ ٍِ اعخخذاً اىبُبّبث. وّؼخقذ بأُ اىخْظٌُ اىضذَذ عُعغػ بؾنو إظبفٍ ػيً 

اىَؾغيُِ. ىنِ ّؼخقذ اُ اىخشدداث اىضذَذة اىخٍ عصيج ػيُهب ؽشمبث االحصبالث وحؼذَو ببقبث اىؼَالء  ؽبنبث

 .عخؼىض أٌ حأرُش عيبٍ ٍغخَو

  لاير عؼىدٌ. وحخَزو  72.1ّبقٍ ػيً حىصُخْب ببىغُبد ىغهٌ ؽشمت االحصبالث اىغؼىدَت، وعؼش ٍغخهذف َبيغ

%. وػالوة 5.4اة بْغبت ( وػبئذ حىصَؼبث أسببط صز  2َبىٍ اىقىَت و ( قبئَت اىَشمض اى1اىَضاَب اىشئُغُت فٍ: 

.  َِ سئُغُُِ ببىَعٍ قذٍب  ػيً رىل، َؼخبش اىخقذً فٍ احفبقُت اّؾبء ؽشمت الداسة االبشاس وسخصت ُػَبُ ٍغفض  

 14.3سبغُت  وببىشغٌ ٍِ رىل، ّؼخقذ بأُ اىخقٌُُ اىغبىٍ َؼنظ مبفت اىْىاعٍ اإلَضببُت. وَخذاوه اىغهٌ ػْذ ٍنشس

   .ٍشة 9.6، وهى أػيً ٍِ ٍخىعػ اىْظشاء اىببىغ 2018ٍشة ىيؼبً 
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 االتصاالت السعودية

 خر المستجداتآ

 الحٌاد

 72.1 السعر المستهدف )لاير(

 74.2 السعر الحالي )لاير(

 (%2.9) الفرق عن السعر المستهدف

 

 تفاصيل األسهم

 77/53  اسبوع 52نطاق سعري آلخر 

 39.637 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 2,000 ة )ملٌون(األسهم المصدر

 تداول  مدرجة فً سوق

 
 رشه 21 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 19.5 10.4   (3.7)     مطلق

 8.2  6.3   (0.6)     نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 5.6   20.8      أشهر 3
 9.7  36.4       شهرا   12
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 مضاعفات التقييم

 16A 17E 18E 
Reported P/E (x) 16.7 15.4 14.3 

P/B (x)  2.5 2.4 2.3 
EV/EBITDA (x)  8.2 7.9 7.6 

Div Yield (%) 5.4 5.4 5.4 
  

 بغبد األهيٍ مببُخبهأَصذس: اى
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 حذاوه ىَصذس:ا

 

 بيانات مالية

 ^اىخغُُش % ^اىخغُُش % 2Q17E عْىٌ 2Q17A 2Q16A ٍيُىُ لاير

 8.9 (0.8) 13,305 (1.6)  13,413  13,203 اىَبُؼبث

 2.7 1.4 7,185 (2.5)  7,471  7,283 إصَبىٍ اىذخو

 (8.6) 2.9 2,528 (9.1)  2,863  2,602 دخو اىخؾغُو

 (25.6) 3.2 2,303 8.0  2,202  2377 صبفٍ اىذخو

 (25.6) 3.2 1.15 8.0 1.10  1.19 سبظ اىغهٌ
  

 الفرق بٌن النتائج المعلنة وتوقعاتنا ^المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال. 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 12% خالل الـ 15السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌد عن  زٌادة

 شهرا  القادمة 12% خالل الـ 10 % و هبوط متوقع أقل من 15السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع بٌن + محاٌد

 شهرا  القادمة 12% خالل الـ 10ثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن السعر المستهدف ٌم انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  ر تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة شهرا . هذه األسعا 12ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 12لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR: ٌٌعملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة م االستثماري مؤقتا . هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون األهلً كابٌتال مستشارا  فغٌر مقٌم. تم اٌقاف التق ً
 تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركةتعلٌق التغطٌة . 

NC: ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة مغٌر مغطى. ل 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً قة. كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً موضوع هذه الوثٌ ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
لٌة هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتل  أوراق ماحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة. الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتل  أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة والتً هً موضوع هذه الوثٌقة.
ارات المصرفٌة  بشركة امة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمالوثٌقة قد ٌمتلكون أوراق ا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للع

ا لهذه   الوثٌقة أو وردت بها.   األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوع 

ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثٌقة تم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها. وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
لوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي ورقة مالٌة. كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارٌة للمتلقً. و بصفة خاصة، فإن هذه اعرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي 

تلم هذه الوثٌقة. و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  أهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌس
 ل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنهذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر. أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تل  وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
ا لذل  فإنه غٌر زة أوموج تكون قد المحتوٌات مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة. إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

دام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخ
نٌن واألنظمة واجبة التطبٌق. إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة به القوا تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح
ا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق. إن قٌمة األوراق المالٌة،  المستقبلٌة. إن للنتائج مؤشر 

ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ ا أو هبوط   الرسوم بعض تفرض قد ل  الذي استثمره فً األصل. باإلضافة إلى ذل ، فإنهوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود 
دون تصرٌح كتابً من شركة األهلً التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة. ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة ب االستثمار فً األوراق المالٌة. كما أن على

فً أي مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون. وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد  المالٌة )األهلً كابٌتال( . كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة
 تنطبق علٌها. إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها.

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة 06046-37لمالٌة بموجب ترخٌص رقم شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق ا
 ، المملكة العربٌة السعودٌة. 11495، الرٌاض  22216، ص ب طرٌق المل  سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة. وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: شارع 


