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  طبقاً للتوقعات

مليار لاير  2.59 بمقدارال زالت شركة االتصاالت السعودية في مقدمة شركات القطاع حيث سجلت صافي دخل 
على أساس ربعي.  ولكن دون تغيراً يذكر ،% على أساس سنوي2 نسبتها، بزيادة 2018وذلك للربع األول من العام 

 2.53مليار لاير و 2.51صافي دخل يبلغ  التي تشير إلى تحقيق كانت النتائج متوافقة مع توقعتنا وتوقعات المحللين
، بانخفاض طفيف على أساس سنوي لاير مليار 12.4 مستوىمليار لاير على التوالي. بلغت إيرادات الربع األول 

قاعدة المشتركين لدى  كونلعلى خلفية انكماش السوق باإلضافة إلى تخفيض أسعار المكالمات االنتهائية، نظراً 
 مستوى إلى لتصل% 16بنسبة  المشتركينعداد أ. صرحت هيئة االتصاالت عن انخفاض األكبر في القطاع الشركة

% على أساس سنوي بسبب االنخفاض في 1. تحسن الربح اإلجمالي بنسبة 2017بنهاية عام  مشترك مليون 40
مليار  7% على أساس ربعي ليصل إلى مستوى 5مليون لاير، ولكن انخفض بنسبة  211قدار بمتكاليف الخدمات 
%. يتداول السهم حالياً 12المؤشر العام بنسبة بارزاً في تداوالت الربع األول، متخطياً بأدائه داًء ألاير. حقق السهم 

 لاير، مما يدفعنا للحفاظ على توصيتنا بالحياد. 73بأعلى من السعر المستهدف البالغ 

 مرنة  إيرادات
شركة  كانت؛ بالرغم من ذلك، واسعة النطاقالالتغيرات االقتصادية والتنظيمية على إثر  للضغوط المشغلين عرضت

مليار لاير، بانخفاض  12.4 مستوى 2018. بلغت إيرادات الربع األول من عام األقل تأثراً االتصاالت السعودية 
على أساس سنوي، حيث يعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد المشتركين بشكل عام في التطورات  %1سبته بنطفيف 

المشتركين األجانب المقيمين في المملكة. بالرغم من  عددالمتعلقة بربط نظام البصمة الحيوية باإلضافة إلى انخفاض 
كان ضئيالً حيث بدى المستهلكون أكثر المرونة ، إال أن التأثير 2018بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 

 على الرغم من ارتفاع أسعار البيانات لدى جميع المشغلين منذ بداية العام.

 األسعار التحاسبية للمكالمات االنتهائية تخفيض
% على أساس سنوي على إثر تراجع تكلفة الخدمات 1مليار لاير، بارتفاع نسبته  7 مستوى بلغ الدخل اإلجمالي

% على أساس ربعي. تحسن الهامش 5مليون لاير. وعلى الجانب اآلخر، تراجع الدخل اإلجمالي بنسبة  211بمقدار 
نقطة أساس  300% ولكنه تقلص بمقدار 56.5نقطة أساس على أساس سنوي ليبلغ مستوى  100اإلجمالي بمقدار 

تقريباً على أساس ربعي. إن انخفاض األسعار التحاسبية للمكالمات االنتهائية يؤثر سلباً على شركة االتصاالت 
مشتركين في البلد. تراجعت معدالت ربط االتصال البيني  قاعدةالسعودية أكثر من غيرها نظراً إلى أنها تمتلك أكبر 

مليار لاير، دون  2.6 مستوى لاير سابقاً. بلغ الدخل التشغيلي 0.10 مستوى منوذلك لاير  0.055 مستوى إلى
% مقارنة بالربع الماضي، على الرغم من تراجع 9تغير يذكر مقارنة بالعام الماضي ولكن بانخفاض بنسبة 

مليون لاير عن الربع السابق. في حين أن مصروف االستهالك والمصاريف  130المصاريف التشغيلية بمقدار 
 البيعية والتسويقية كانت أعلى.العمومية واإلدارية كانت منخفضة إال أن المصاريف 

 القطاع في الهيمنة
% 2مليار لاير، حيث ارتفع بنسبة  2.59تمكنت شركة االتصاالت السعودية من تحقيق صافي دخل جيد بمقدار 

 2.51حللين البالغة على أساس سنوي ولكنه لم يشهد تغيراً يذكر على أساس ربعي، متماشياً مع توقعاتنا وتوقعات الم
% خالل الربع، مستقراً عند مستويات 21لاير على التوالي. بلغ الهامش الصافي مستوى  مليار 2.53ومليار لاير 

نقطة أساس بشكل سنوي. أصبحت البيئة التشغيلية أكثر صعوبة بشكل ملحوظ  70الربع السابق ولكنه متحسناً بمقدار 
المهيمن في القطاع، حيث  خالل العام الماضي، ولكن تمكنت شركة االتصاالت السعودية من الحفاظ على مركزها

انعكس ذلك من خالل األداء القوي للسهم في الربع األول. تعد التقييمات مرتفعة لذلك، نبقي على توصيتنا بالحياد 
   لاير. 73بسعر مستهدف يبلغ 

 

 
 

 

 

 

 

  

  السعودية االتصاالت شركة
 2018 األولالربع نتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 2018 أبريل 23السعر في  84.53

 العائد المتوقع لسعر السهم %-13.6

 عائد األرباح الموزعة %4.7

 إجمالي العوائد المتوقعة %-8.9
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  65.10/86.00  أسبوعا

169, 600  )مليون لاير( القيمة السوقية  

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 2,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  16.1%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  350,838

STC AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  األولالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 12,386 12,701

3667,  الدخل اإلجمالي 6,997 

 الدخل صافي 2,588 2,513

 )لاير(ربحية السهم  1.29 1.26
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 التوصية حياد
لاير 00.73 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*                *2019 *2018 )مليون لاير(ديسمبر  31 2017   
)لاير( القيمة الدفترية للسهم 31.62 31.06 32.53  اإليرادات 50,746 51,892 52,807  

الملكية العائد على متوسط حقوق %23 %25 %23  الدخل اإلجمالي 29,491 31,226 31,833  

 صافي الدخل 10,133 9,279 8,943  العائد على متوسط األصول %18 %16 %16

x8.5 x8.7 x9.0 **EBITDA / المنشأة قيمة )لاير( ربحية السهم 5.07 4.63 4.47    

x18.9 x18.2 x16.6 ربحية السهمكرر م )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 4.00 4.00 4.00    

              
 * متوقعة

 ك واالستهالكاإلهال وقبل المصروفات البنكية و الزكاة ** الدخل 

 * متوقعة 
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السعودية االتصاالت شركة  

2018 األولالربع  نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير  تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها.

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

رض للبيع أو تقديم عرض ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عالرياض المالية 

وي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحت

ياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الر

اق عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األور موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

كة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشر

أن هذه لتقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في ا

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

تغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بال

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد 

بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

الية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت الم

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية 
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