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 0 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي %28.5  08.88 المستهدف السعر
 |25/7/2016 بتاريخ .2757 لسعر الحالي 
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 لمحة موجزة

للنتائج إن هذه اللمحة الموجزة عبارة عن التفسير األولي من قبل المحلل 
المعلنة أو لألثر المترتب عن حدث رئيسي . وال يتم في هذا التقرير تغيير 

تصنيفنا االستثماري وتقديراتنا لإليرادات . وإذا حدثت أي تغييرات رسمية 
فسوف تتم في تقرير الحق ،  لإليراداتلتصنيفنا االستثماري أو تقديراتنا 

تي يعبر عنها في هذا ربما يكون مختلفا عن وجهات النظر األولية ال
 التقرير.

بحوثإدارة ال  
ARC Research Team, 

Tel  966 1 211 9370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 السعودية االتصاالت شركة
 االيرادات نمو في مفاجأةالربع الثاني: 

)  تقديراتنا من أقل وكانت لاير، مليار 78.1 بلغت صافية أرباح تحقيق عن السعودية االتصاالت شركة أعلنت

 جاء الذي الصافي الربح عن ورغما(8 لاير مليار 8.2.)  المحللين تقديرات متوسط ومن( لاير مليار 8.2.

 السعودية االتصاالت ايرادات ألن نظرا ايجابية تعتبر للشركة الكلية النتائج أن نعتقد فإننا ، التوقعات من أدنى

 ، توقعاتنا من أعلى جاءت ،( سنوي أساس على% 2)+ االجمالي وربحها(  سنوي أساس على% 77)+

 ذلك، على عالوة8 المتنافسين على البصمة نظام تطبيق وتأثير القطاع في النمو فرص محدودية عن رغما

 بصورة متذبذبا ظل ،الذي( لاير مليار 282 بلغ نقدي غير بند)  التابعة الشركات من الخسائر وباستبعاد

 األساسي المؤشر أو المقياس فان ، وإجماال8 تقديراتنا مع متوافقا معظمه في الصافي الربح كان فقد ، تاريخية

 على المحافظة على الشركة ساعد قد أنه كما ، التوقعات مع متوافقا كان ، EBITDA وهو الشركة، ألداء

 من الرئيسي المستفيد هي الشركة تزال وال(8التقديرات مع متوافقة)  واحد لاير بمعدل أسهمها أرباح توزيعات

 للشركة االيجابي تصنيفنا في استمرينا وقد ، هذا8 المملكة في الثابت للهاتف العريض النطاق خدمة نمو

 .لاير 2. يبلغ الذي للسهم المستهدف سعرنا على أبقينا كما ، سهمها في المراكز بزيادة التوصية متضمنا

 :7283 الى لتصل سنوي أساس على% 7787 بنسبة السعودية االتصاالت ايرادات ارتفعت االيرادات. 

:  المحللين تقديرات متوسط)  لاير مليار .7.82 بلغت التي تقديراتنا عل بذلك وتفوقت ، لاير مليار

 اظهار في الشركات أعمال قطاع استمر وقد8 المحلية االتصاالت قطاع وتصدرها ،( لاير مليار .7.83

 على% 22)+ األعمال قطاع بيانات خدمات وتصدرته ،(  سنوي أساس على% 71)+  قوي نمو

 بصورة يعكس ، االجمالي الربح في سنوي أساس على% 2 بنسبة النمو أن ، نعتقد اننا(8سنوي أساس

 جدير يعتبر النمو فان ، ذلك عن ورغما8 العام أرباع من الحالي الربع في الشركة نمو معدل ، أكبر

 النمو فرص االعتبار في أخذنا اذا%( 7 بنسبة انخفاض الى أشارت التي تقديراتنا من أعلى)  بالثناء

 8البصمة تطبيق وتأثير ، أصال المتشبع القطاع هذا في المحدودة

 واالطفاء واالستهالك والضرائب الفائدة قبل الربح EBITDA : :فاق الذي االجمالي الربح عن رغما 

 التي والتسويق المبيعات بمصروفات متأثرا تقديراتنا مع متوافقا EBITDA   كان فقد ، التوقعات

 الحاد االرتفاع بسبب التاريخي متوسطه من أقل ، EBITDA  هامش أن نعتقد إننا8 التقديرات تجاوزت

 .االيرادات في

 لاير مليار 78.1 الى ليصل% 187. بنسبة للشركة الصافي الربح انخفض: الدخل والتقييم صافي ، 

 مليار 8.2.)  المحللين تقديرات متوسط ومن ، لاير مليار 8.2. بلغت التي تقديراتنا من أقل ذلك وكان

 جاء فقد ،( نقدية غير)  تابعة شركات قبل من المتكبدة والخسائر المبكر التقاعد تكلفة وباستبعاد(8  لاير

 ، التوقعات من أقل جاء الذي الربح صافي عن ورغما ، عليه وبناء8 تقديراتنا مع متوافقا الربح صافي

 ايراداتها نمو االعتبار في اخذين ، ككل ايجابية انها على االتصاالت شركة نتائج الى ننظر فإننا

 لاير بمعدل عنه االعالن تم الذي الموزع السهم ربح جاء وقد8 قوية نقدية تدفقات تحقيق على ومقدراتها

 يبلغ جيد سنوي توزيعات عائد تحقيق الى يشير مما لها، توصلنا التي النتائج مع متوافقا ، للسهم واحد

 المستفيد هي تكون سوف ، السعودية االتصاالت شركة أن نعتقد نزال ال فإننا ، واجماال48.8%

 االفصاح تم الذي الوطني التحول برنامج في معالمه توضيح تم كما للمملكة التقني التحول من الرئيسي

 سهمها في المراكز بزيادة التوصية متضمنا للشركة االيجابي تصنيفنا على أبقينا وقد ، هذا8 مؤخرا عنه

 . الواحد للسهم لاير 2. يبلغ مستهدف سعر تحديد مع ،

 

Figure 1:  STC summary of Q2 2016 results  

 Q2 2015  Q1 2016  Q2 2016 % chg y-o-y % chg q-o-q  ARC est 

Revenue 12,222.2               12,758.9           13,576.1           11.1% 6.4% 12,379.1           

Gross profit 7,164.0                 7,221.0              7,360.0              2.7% 1.9% 7,092.9              

Gross profit margin 58.6% 56.6% 54.2% 57.3%

Operating profit 2,963.0                 3,004.0              2,597.0              -12.4% -13.5% 2,744.3              

EBITDA 4,793.0                 4,961.7              4,646.0              -3.1% -6.4% 4,710.9              

Net Profit 2,558.0                 2,375.0              1,865.0              -27.1% -21.5% 2,225.8              
 

   Source: Company data, Al Rajhi Capital 

 التصنيف الحالي
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 7 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 

  اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم

 المسئولية من خالء
هتا أو  عتادة ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز  عتادة توزيعأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدا  العتا  متن عمتال
ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبك  علتى  رسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية5  ن استال  هذ

من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعمو  من جانب شركة الراجحي المالية5  وقتد تت  الحصتول  عد   عادة توزيع أو  عادة  رسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه
أو ضتمنية  بشتأن   قرارات أو ضمانات )صتريحةية ال تقد  أية على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها5  وشركة الراجحي المال

ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد5 فوثيقة البحث هتذه  نمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي
تثمارية ذات الصتلة  المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتدي  عترض لشتراء أو بيتع أي أوراة ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتقد  معلومات عامة فقط5  كما أنه ال

أختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراة المالية أو االستثمارات5  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتدي  مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال ت
 المحددة ألي شخص معين قد يستل  هذه الوثيقة5

اتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استترينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراة ماليتة ، أو ا
حقتة5  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراة ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفه  أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

ي أستعار الصترف قتد ن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراة المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض5 كما أن التقلبات فتهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ،  
على عائد يكون أقل متن مبلتر رأستماله  المستتثمر أساستا5  ويجتوز أن يكتون  ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة5  وبناء عليه

فتي األوراة الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراة لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث  مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراة الماليتة ، وخيتارات شتراء األسته  أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترء أو الم أو االستثمارات ذات العالقةالمالية 

قت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية5  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقو  من و
، ال تكتون مستئولة عتن ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائة البحث5  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 دة في هذه الوثيقة من وثائة البحث5أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرء قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدا  للمعلومات الوار

5  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائة تخضع هذه الوثيقة من وثائة البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون  شتعار مستبة
ائة البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة5 كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائة البحتث ليستت موجهتة  لتى أو معتدة البحث5  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو  رسال أو توزيع هذه الوثيقة من وث

ع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدا  هتذه ما يكون مثل هذا التوزيتللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرء ، حيث
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية5الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيا  بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية حيالراج شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أسته  باستتثناء تغطيتهتا  طار في األسه  لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلة الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظا  المالية الراجحي شركة تستخد 
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكا  الملتزمة غير األخرء الشركات من قليل

 5شهور 9-2 بحدود زمني أفة خالل المستهدف للمستوء السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر فوة٪ 01 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز ةزياد"

 5 شهرا 9-2 فترة خالل الحالي السه  سعر فوة٪ 01 و الحالي السه  سعر دون٪ 01 بين يتراوح مستوء عند السه  سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 5شهرا 9-2 فترة خالل المستهدف المستوء  لى السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر مستوء دون٪ 01 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 5الفترة تلك خالل المستهدف المستوء  لى معين سه  سعر يصل أن يتوقعون فه  ، أخرء وبعبارة5 شهرا 9-2 بحدود يتراوح زمني أفة باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للسته  ومناستبة واستع نطتاة علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يت  وهذا5 بتغطيتها نقو  التي األسه  من سه  لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 SoTP5 األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل  لى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتد  جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد5  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسه  المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، السته  لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقو  ، الحالة هذه مثل وفي5  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة  لى األسه  من سه  سعر يصل أن احتمال
 5بذلك للقيا  عتنادف التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت  ذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عا  بوجه السوة ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقية أن مالحظة يرجى
 5توقعاتنا مستوء دون أو

 لالتصال
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