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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
	         التقييم النسبي 	 نظرة على الشركة                                                  	

قطاعات األعمال

من خالل ثالثة قطاعات: خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت األساسية )شكلت 54% من إيرادات  اإلنترنت واالتصاالت  العربية لخدمات  الشركة  تعمل 

عام 2020(، إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التشغيلية 24%، وشكلت الخدمات الرقمية 22%. كما تمتلك الشركة سبعة أقسام فرعية: تكامل األنظمة 

واالتصاالت واإلنترنت وخدمات االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة والخدمات السحابية واألمن السيبراني والخدمات الرقمية.

� خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت األساسية:  توفر الشركة المتطلبات األساسية لألعمال لهذا القطاع، وتمكينها من امتالك أنظمة تكنولوجيا 	

المعلومات واألجهزة و البرامج واالتصال باإلنترنت. كما ينقسم القطاع إلى قسمين فرعيين: تكامل األنظمة واالتصاالت وخدمات اإلنترنت 

о� تكامل األنظمة: يغطي هذا القطاع خدمات مثل تكامل الشبكات وتكامل البنية التحتية والخدمات االستشارية وتوحيد أنظمة المشاريع، التراخيص

والخدمات االستشارية.

о� قطاع االتصاالت واإلنترنت: ويوفر هذا القطاع خدمات الربط وإمكانيات االتصال المتطورة للشركات داخل المدن والمواقع البعيدة )من حيث القرب

من المدن الرئيسية( من خالل توفير خدمات مخصصة ومأمونة وعالية الجودة في مجال األعمال التجارية على شبكة اإلنترنت واألقمار الصناعية عن 

طريق شراء قدرات االتصاالت بالجملة من مقدمي خدمات البنية التحتية.

� تكلفة 	 إجمالي  إدارة عملياتهم وتحسين  العمالء على  المضافة  الخدمات  التشغيلية: وتساعد هذه  والخدمات  المدارة  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 

الحيازة )بما في ذلك االستعانة بمصادر خارجية والخدمات المدارة(. يوجد فيها قطاعين فرعيين:

о� ويوفر هذا القطاع الفرعي خدمات االستعانة بمصادر خارجية ودعم الحلول للعمالء مع توفير تكنولوجيا خدمات االستعانة بمصادر خارجية: 

المعلومات والمهنيين التقنيين واإلداريين ذوي المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورعاية العمالء والخدمات المشتركة.

о� لتلبية مدارة مخصصة  تقديم مشاريع خدمات  على  القدرة  لديها  التي  األعمال  وأنظمة  لشبكات  إدارة شاملة  الجزء  هذا  ويوفر  المدارة:  الخدمات 

احتياجات العمالء المختلفة. وتساعدهم الخدمات المدارة في نمو وتحسين أعمالهم وخلق القيمة المضافة من خالل زيادة الفعالية وتوفر خدمات 

أفضل وتحسين العمليات ومراقبة المشاكل وإصالحها. كما تدير الشركة مكونات البنية التحتية التقنية للعمالء مثل البنية التحتية للشبكات والخوادم 

وتخزين البيانات وإدارة الحسابات والطابعات وإدارة البنية التحتية للتطبيقات.

)Solutions by stc تأسست الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واإلتصاالت )والمعروفة باسم

في العام 2003، شركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة 

المعلومات  لتكنولوجيا  ومتكاملة  شاملة  وحلول  خدمات  الشركة  تقدم  السعودية.  العربية 

الشركة  المعلومات. تشمل خدمات  بتكنولوجيا  الخاصة  القيمة  واالتصاالت من خالل سلسلة 

ما يلي: 1- خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت األساسية )تكامل األنظمة واإلتصاالت 

واألنترنت( 2- خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة)خدمات االستعانة 

األمن  و  السحابية  )الخدمات  الرقمية  الخدمات   -3 المدارة(؛  والخدمات  و  خارجية  بمصادر 

حلول  تقديم  في  عام   25 عن  تزيد  خبرة  الشركة  تمتلك  الرقمية(.  والخدمات  السيبراني 

تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وقدمت خدماتها ألكثر من 24,000 عميل في 35 مدينة. 

تعمل الشركة من خالل خمسة فروع في المملكة ولديها 1,494 موظف )58% سعوديين( كما 

في نهاية ديسمبر 2020.

المصدر: نشرة االكتتاب العام، موقع الشركة

خصم  أساس  على  للتقييم   %50.0 عند  نسبي  وزن  حددنا 
قيمة  مضاعف  أساس  على  للتقييم  و%25.0  النقدية  التدفقات 
واالستهالك  والزكاة  والضرائب  الفوائد  قبل  الربح  إلى  الشركة 
واإلطفاء و25.0% للتقييم على أساس مضاعف الربحية المتوقع 
التقييم، توّصلنا لسعر مستهدف بقيمة  للعام 2022. بناء على 
الطرح  عن سعر   %27.8 ارتفاع  للسهم،  سعودي  ريال   193
البالغ 151 ريال سعودي للسهم.  بناء على السعر المستهدف 
للسهم، تكون القيمة الضمنية لمضاعف الربحية لصافي الربح 
ربحية  مضاعف  مقابل  مرة،   18.2 عند   2023 للعام  المتوقع 
 151.0 البالغ  العام  االكتتاب  سعر  إلى  استناداً  14.3مرة  عند 

ريال سعودي.
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تقرير ما قبل الطرح العام
� الخدمات الرقمية: يتكون هذا القسم من الخدمات الرقمية المتقدمة التي يستخدمها العمالء لتعزيز وتوسيع نطاق عروضهم.	

о� الخدمات السحابية: يوفر هذا القسم بيع النطاق الكامل لخدمات مركز البيانات والخدمات السحابية بما في ذلك خدمات استضافة األجهزة، والسحابة

الخاصة والعامة، والبنية التحتية كخدمة )IaaS(، والمنصات )PaaS(، والبرمجيات كخدمة )SaaS(، باإلضافة إلى الخدمات االحترافية السحابية.

о� األمن السيبراني - يقدم هذا القسم خدمات أمنية تغطي مراحل سلسلة القيمة الكاملة لتقنية المعلومات، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتنفيذ

وإدارة المشاريع للحلول التقنية التي تلبي االحتياجات األمنية الخاصة بالمؤسسات.

о� الخدمات الرقمية - يتكون هذا القطاع من إنترنت األشياء وخدمات التحول الرقمي من خالل توفير حلول رقمية لتوصيل بيانات األجهزة أو المعدات

ومراقبتها وتحليلها التخاذ قرارات مستنيرة وفعالة. كما تساعد في إعادة تصميم طريقة إدارة األعمال لتحسين تجربة العمالء، كجزء من خدمات 

التطبيقات وخدمات إنترنت األشياء.
المصدر: نشرة االكتتاب العام

هيكل المجموعة

المصدر: نشرة االكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

الملكية ) قبل وبعد طرح األسهم لالكتتاب العام(

ملخص طرح األسهم لالكتتاب العام
ريال  تبلغ 10  بالكامل  اسمية مدفوعة  بقيمة  الشركة  مال  يمثل 20% من رأس  ما  مليون سهم،  اإلنترنت واالتصاالت 24.0  العربية لخدمات  أن تطرح  المقرر  من 
سعودي لكل سهم. تم تقسيم االكتتاب العام لشريحتين: شريحة للمستثمرين من الشركات وشريحة للمستثمرين األفراد. كان االكتتاب مفتوح لشريحة المستثمرين من 
الشركات من 5 إلى 13 سبتمبر وتجاوز فيها االكتتاب 130 مرة. حدد سعر األسهم المطروحة عند 151 ريال سعودي للسهم. سيتم تخصيص ما مجموعه 24.0 
مليون سهم الستثمار الشركات، وتخضع لتقليص عدد األسهم إلى 90% )21.6 مليون سهم(. تم فتح االكتتاب لألفراد  من 19 إلى 21 سبتمبر، وتمثل ما يصل إلى 

10% )2.4 مليون سهم( من حجم االكتتاب. وسيجري التخصيص النهائي لألسهم في 27 سبتمبر. وضعت الشركة سعر الطرح النهائي عند 151 ريال سعودي.
المصدر: نشرة االكتتاب العام، أرقام

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٧ ٪٣

اس تي يس  رشكة االتصاالت لالستثمار
التجاري املحدودة

Solutions by stc

 رشكة اس تي يس
لتكنولوجيا املعلومات

املساهمني
الطرح  الطرح قبل  بعد 

األسهم األسهماملساهمنيعدد  املساهمنيعدد 

79.0%97.094,800,000%116,400,000إس تي يس

املحدودة التجاري  االتصاالت لالستثمار  غ/مغ/م3.0%3,600,000رشكة 

العام 20.0%24,000,000غ/مغ/مللطرح 

الخزينة أسهم  1.0%1,200,000غ/مغ/م 

100.0%100.0120,000,000%120,000,000اإلجمايل



4

الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
نظرة عامة على االقتصاد في المملكة العربية السعودية 

االقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 793 مليار دوالر أمريكي )2019( وهو ثالثة 

أضعاف متوسط الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنها إحدى االقتصادات األكثر تقدماً ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد 23,139 دوالر أمريكي. وفي إطار برنامج رؤية السعودية 2030، تعتزم الحكومة تحويل المملكة إلى مركزاً تكنولوجياً. يتوقع 

أن تدفع هذه الخطط عملية الرقمنة في قطاعات مثل الحكومة، واالتصاالت، واإلعالم، والترفيه، والخدمات المالية، والتصنيع، والرعاية الصحية والتعليم. وباإلضافة 

إلى ذلك، يتوقع أن يتم تبني تقنيات جديدة في إطار رؤية السعودية 2030 مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات والواقع المعزز والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء 

والتجارة اإللكترونية، بدون التأثير مستوى أمن المعلومات. ومن المرجح أن تعزز هذه الخطط الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات.

سوق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المملكة العربية السعودية واحتماالت النمو

تكنولوجيا  سوق  نمو  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  تدعم  أن  يتوقع 
االتصاالت والمعلومات

في  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  شركات  معامالت  سوق  قيمة  بلغت 
المملكة العربية السعودية في 2018 33.8 مليار ريال سعودي تقريباً. يتوقع 
الفترة من 2018  في  إلى %6.7  السوق معدل سنوي مركب يصل  أن تحقق 
إلى2025 ليصل إلى 53.1 مليار ريال سعودي في 2025. ويتوقع أن يكون 
شركات  معامالت  من   %59( المعلومات  تكنولوجيا  بخدمات  مدعوماً  النمو 
سوق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في 2018(، والذي يتوقع أن يرتفع 
إلى 9.7% في نفس الفترة. عموماً، يتوقع أن تواصل خدمات االتصال والبيانات 
للشركات )41% من معامالت شركات سوق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
في 2018( الركود النسبي مع تحقيق معدل سنوي مركب يبلغ 1.4% في هذه 
الفترة. وقد يكون النمو في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة 
مدفوعاً أولياً بارتفاع عدد مراكز البيانات والحوسبة السحابية ) 2025-2018 
معدل سنوي مركب: 20%( وإنترنت األشياء والقطاع الرقمي )2025-2018 

معدل سنوي مركب: %19(.

رؤية 2030 يتوقع أن تعزز اإلنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات

نسبياً مقارنًة باقتصادات  الذي يعتبر سوقاً حديثاً   ، يوفر السوق السعودي 
أخرى متقدمة، احتماالت نمو كبيرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات. ويتوقع 
اإلنفاق  الرؤية 2030  إطار  المملكة في  الرقمي في  التحول  أن تعزز خطط 
الناتج  من   %0.7 مستوى  من  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  قطاع  في 
المتقدمة(.  للدول  بنسبة %1.3  بالمقارنة   ( المحقق حالياً  اإلجمالي  المحلي 
على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر اإلنفاق على قطاع 
تكنولوجيا المعلومات أعلى من األسواق األخرى األصغر، مثل الكويت وعمان 
وهي   »Solutions by stc« المتحدة.  العربية  اإلمارات  من  أدنى  ولكنها 
تعتبر أكبر العب في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية 
السوق  لطبيعة  ونظراً   .%13 إلى  السوقية  حصتها  تصل  حيث  السعودية، 
المحلي المجزأة ومحدودية الالعبين العالميين فيها، يرجح أن تحقق الشركة 

أكبر استفادة من النمو المتوقع في هذه الصناعة.

المصدر: نشرة االكتتاب العام 
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اإلنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات كنسبة % من الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: نشرة االكتتاب العام 
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خدمات تكنولوجيا املعلومات خدمات االتصال والبيانات للرشكات
المصدر: نشرة االكتتاب العام 

حجم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين الشركات في السعودية 
حسب الفئة )مليار ريال سعودي (
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تقرير ما قبل الطرح العام
من المتوقع أن تحقق قطاعات تكامل األنظمة نمو من خانة فردية 

واحدة متوسطة

يتوقع أن يتوسع قطاع تكامل األنظمة، وهو أكبر قطاعات سوق تكنولوجيا 
ليحقق  السعودية،  العربية  المملكة  في  للشركات  والمعلومات  االتصاالت 
معدل سنوي مركب بنسبة 4.4% في الفترة من 2018-2025 ليصل إلى 13 
مليار ريال سعودي. يتوقع يكتسب دمج التطبيقات المزيد من االهتمام مع 
اتجاه االقتصاد إلى الرقمنة. يتوقع أن يحقق القطاع ارتفاعاً بمعدل سنوي 
مركب يصل إلى 5.4% في الفترة من 2018-2025. ومن المتوقع أن تتوسع 
مركب  سنوي  بمعدل  المعلومات  تكنولوجيا  واستشارات  تدريب  قطاعات 
يصل إلى 5.9% و5.3% بالتتابع في نفس الفترة. وعلى بالرغم من إمكانية 
كوفيد-19  بجائحة  بالسلب  التحتية  البنية  وتكامل  الشبكات  قطاعات  تأثر 
إلى  يصل  سنوياً  نمواً  قد تسجل  القطاعات  تلك  أن  إال  القصير،  المدى  على 
في  لالرتفاع  نظراً  الطويل،  المدى  على  بالتتابع   %3.7 و   %4.0 مستويات 

الطلب على االتصاالت والحوسبة بشكل عام.

ارتفاع استخدام إنترنت األشياء في عدة قطاعات

بارتفاع االستخدام في عدة قطاعات،  إنترنت األشياء مدعوماً  قد يكون نمو 
إلى  السوقية بمقدار 4 مرات لتصل  القطاع  ازدياد حصة  إلى  مما قد يؤدي 
6.1 مليار ريال سعودي في 2025. ومن المتوقع أن يتوسع قطاع إنترنت 
األشياء بمعدل سنوي مركب يصل إلى 21.2% في الفترة من 2025-2018، 
التصنيع والرعاية الصحية والنقل.  بارتفاع استخدامه في قطاعات  مدعوماً 
يتوقع أن تؤثر جائحة كوفيد-19 على النمو على المدى القريب نظراً إلرجاء 
بعض المبادرات الكبرى وخفض الميزانيات. وعموماً، يتوقع ينتعش قطاع 
تحليل  يتأثر  قد  خانتين.  من  بنسبة  نمواً  محققاً  في 2021  األشياء  إنترنت 
البيانات الضخمة بالسلب بالمبادرات التنظيمية، التي تحد من احتماالت نمو 
تحويل البيانات. وعموماً، ال تزال توقعات تحليل البيانات الضخمة على المدى 

الطويل نظراً لظهور حاالت استخدام جديدة ناشئة.

الجديدة في  األعمال  التطبيقات  تعزز عملية تطوير وموائمة  أن  يتوقع 
مجال خدمات التطبيقات المدارة

يتوقع أن يحقق سوق خدمات التطبيقات نموا بمعدل سنوي مركب يبلغ %8.9 

البرمجيات  إلى 2025، بدعم من توسع نشاطي دعم  الفترة من 2018  في 

و   %9.9 إلى  تصل  مركبة  سنوية  بمعدالت  المخصصة  التطبيقات  وتطوير 

سوق  ثلث  التطبيقات  وتطوير  تخصيص  قطاع  يمثل  التوالي.  على   %6.8

فئة خدمات  في   األعمال  لتعزيز  محورياً  عامالً  ويعتبر  التطبيقات  خدمات 

التطبيقات المدارة. يمثل قطاع البرمجيات 66% من سوق خدمات التطبيقات 

في 2018 ويتوقع أن يساهم بنسبة 70% في السوق بحلول 2025.

المصدر: نشرة االكتتاب العام 
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إنترنت األشياء واألقسام الفرعية الرقمية
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
ً من المتوقع أن يكون مركز البيانات والخدمات السحابية أسرع القطاعات نموا

في  مرات   3.5 بمقدار  السحابية  والحوسبة  البيانات  سوق  ينمو  أن  يتوقع 
خدمات  في  نمواً  القطاعات  أسرع  إحدى  وهي   2025-2018 من  الفترة  
تكنولوجيا المعلومات، وتساهم بشكل كبير في نمو السوق ككل، كما يتوقع 
خدمات  وسوق  القطاع  نمو  العام  للقطاع  السحابية  الحوسبة  تعزز  أن 
تكنولوجيا المعلومات األشمل بمعدل سنوي مركب يصل إلى نحو %27.6، 
نظراً الستمرار االتجاه نحو الحوسبة السحابية. من المتوقع أن يمثل قطاع 
 .2025 في  السوق  من   %60 من  أكثر  العام  للقطاع  السحابية   الحوسبة 
وقد يتوسع قطاع الحوسبة للقطاع الخاص بمعدل سنوي مركب يصل إلى 
البيانات  مراكز  قطاعات خدمات  تشهد  أن  يتوقع  الفترة.  نفس  في   %27.3
المدارة ومرافق المواقع المشتركة المزيد من االستقرار وأن تحقق معدل نمو 

مستقر يصل إلى 10.4% لكالهما في نفس الفترة.

يتوقع أن تسجل خدمات األجهزة نمواً بمعدل من خانة فردية متوسطة 

إلى %6.4  يصل  نمواً سنوياً  المعدات محققاً  ينمو سوق خدمات  أن  يتوقع 
في الفترة من 2018 إلى 2025 ليصل إلى 2.7 مليار ريال سعودي بحلول 
أجهزة  ودعم  توفير  يمثل  في 2018.  ريال سعودي  مليار  من 1.8   2025
تكنولوجيا المعلومات 89% من هذا القطاع ويتوقع أن يحقق معدالً سنوياً 
مركب يصل إلى 6.1% في الفترة من 2018 إلى 2025 ليصل إلى 2.4 مليار 
تقدر  والتي  الخوادم،  المدارة صيانة ودعم  الخدمات  ريال سعودي. تشمل 
من  وتمثل %11  الحجم  من حيث  ريال سعودي  مليون  بنحو 185  قيمتها 
سوق خدمات المعدات. يتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب يصل إلى 
8.6% في الفترة من 2018 إلى 2025 ليصل إلى 330 مليون ريال سعودي.

يتوقع أن يدعم قطاع األمن المدار النمو في المستقبل

يصل  مركب  سنوي  بمعدل  نموا  السيبراني  األمن  قطاع  يحقق  أن  يتوقع 
القائمة على  الخدمات  إلى 2025. تسيطر  الفترة من 2018  إلى 7.7% في 
القطاع  من   %76 تمثل  حيث  الحالي،  الوقت  في  السوق  على  المشاريع 
)2018(. وعادة ما تشمل خدمات األمن القائمة على المشاريع حزمة أجهزة 
وأنظمة تكنولوجيا المعلومات. ستدعم خدمات األمن السيبراني المدارة نمو 
السوق في السنوات القادمة، لتنمو بنسبة 13.7% في الفترة من 2018 إلى 
2025. يتوقع أن يرتفع حجم قطاعات األمن المدار والتعافي من الكوارث 
على  القائمة  الخدمات  قطاع  يحقق  أن  يتوقع  بينما  الضعف،  من  بأكثر 

المشاريع نمواً أكثر اعتداالً.

المصدر: نشرة االكتتاب العام 
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
الشبكة الالسلكية، الشبكة المحلية مفتاح النمو لتوسيع أسواق الشبكات المدارة

من  الفترة  في  سنوياً   %7.3 بنسبة  المدارة  الشبكات  سوق  ينمو  أن  يتوقع 
من 1.1  في 2025  ريال سعودي  مليار  إلى 1.8  ليصل  إلى 2025   2018
مليار ريال سعودي في 2018. سوف تحقق خدمات شبكات المكاتب/نقاط 
االنتهاء نمواً بنسبة 2.1% في الفترة من 2018 إلى 2025، مع نمو الخدمات 
شبكات   ،)%12.7( المدارة  فاي  الواي  خدمات   ،)%9.9( األخرى  المدارة 
المناطق المدارة )10.9%(، أجهزة التوجيه المدارة )8.7%( في نفس الفترة. 
يتوقع أن تدعم خدمات أجهزة التوجيه المدارة وشبكات المعلومات المحلية 
والواي فاي والخدمات األخرى المدارة النمو المستقبلي في قطاع الشبكات 
المدارة. من المتوقع أن يستمر تراجع أهمية شبكات المكاتب والبنية التحتية 
لنقاط االنتهاء ) مثل الطابعات والتخزين( مع االتجاه إلى الحوسبة السحابية. 
وكنتيجة لذلك، يتوقع أن تشهد شبكات المكاتب والبنية التحتية لنقاط االنتهاء 

انخفاض نسبي في النمو أثناء المضي قدماً.

اتجاهات سوق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

اإلجراءات . 1 و  اآللية  اإلجراءات  أتمتة  و  االصطناعي  والذكاء  البلوكتشين،  تقنيات  ذلك  في  بما  الرابعة  الصناعية  للثورة  كنتيجة  جديدة  تقنيات  ظهور  أدى 

االستخباراتية إلى خلق الحاجة إلى شركاء خدمات تكنولوجيا المعلومات للوفاء بازدياد الطلب على التقنيات.

تكتسب رقمنة القطاع العام أهمية حيث كشفت عن إمكانيات هائلة والسيما بعد تفشي جائحة كوفيد-19.. 2

طورت المؤسسات العامة والخاصة احتياجات رقمية خاصة لخدمة العمالء والمستخدمين مدفوعة بالتحول الرقمي، األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على . 3
البرمجيات والتطبيقات المخصصة لالستخدام في كل صناعة.

المرونة . 4 لتعزيز  األساسية  عملياتها  على  للتركيز  األساسية  غير  للعمليات  بمصادر خارجية  االستعانة  إلى  على حد سواء  والكبيرة  الصغيرة  الشركات  تتجه 
التشغيلية والمالية.

تتطلب القوانين في بعض الصناعات مثل القطاع المصرفي أن  يتم تحديث األنظمة وعمليات التشغيل بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدمات . 5
تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المحسنة لتلبية المتطلبات األكثر تعقيدا.

استراتيجية الشركة

تقدم العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت خدمات وحلول شاملة ومتكاملة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إلى عمالئها، من خالل توفير حزمة من الخدمات 
والحلول عبر قنوات العمالء األساسية )البيع لشركة إس تي سي والبيع للشركات( في خطوط األعمال الخاصة بالشركة. تهدف الشركة إلى رفع حصتها السوقية في 
المملكة وتحقيق نمواً مستداماً لإليرادات مع التركيز على تحسين ربحية الشركة لزيادة عائدات المساهمين. من أجل تحقيق هذه الخطة االستراتيجية، تبنت الشركة 

استراتيجيات أعمال في المجاالت التالية:

تحقيق الريادة في الخدمات المدارة والمهنية: من أجل تعزيز المكانة الرائدة للشركة في الخدمات المدارة والمهنية، تركز الشركة على تنويع عروضها في 	 

مجال خدمات الحوسبة السحابية العامة من خالل االستفادة بأفضل التقنيات الخارجية وتحسين خدماتها المدارة الحالية.

توسيع محفظة منتجاتها وتعميق تواجدها في السوق: تقوم الشركة بتقييمات شاملة التجاهات السوق واحتياجات الشركات الكتشاف األسواق المحتملة.	 

تسعى الشركة إلى تطوير والحفاظ على نظام شراكة قوي وتأسيس عالقات عمل فعالة مع مورديها للوفاء 	  والشركاء:  العمالء  نجاح  نظام  تعزيز 

باحتياجات العمالء.

تعميق الكفاءة الداخلية والتعاون: تسعى الشركة إلى تعزيز تكامل القدرات داخل الشركة وتعزيز الشفافية عبر زيادة منافع قدراتها التشغيلية الواسعة.	 

٪٧٫٣+

 

٣٩٧ ٤٠٥ ٤١٢ ٤٢١ ٤٣١ ٤٤٠ ٤٤٩ ٤٥٩

٢٨٢ ٣٠٧ ٣٣٩ ٣٧٥ ٤١٥ ٤٥٥ ٤٩٨ ٥٤٦٤٤ ٤٤ ٥٦ ٦٣ ٧١ ٨٠ ٩٠ ١٠١

٦٢ ٦٨ ٧٦ ٨٤ ٩٣ ١٠٣ ١١٦ ١٢٧

٣٣٧ ٣٦٦ ٣٩٧ ٤٣٢
٤٧٠

٥١١
٥٥٥

٦٠٣

١,١٢٢ ١,١٩٦ ١,٢٧٩ ١,٣٧٥
١,٤٨٠

١,٥٨٩
١,٧٠٧

١,٨٣٧

٠

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

٢,٠٠٠

شبكات الرشكات / الخدمات النهائية  الخدمات األخرى املدارة
نقاط االتصال الالسلكية املدارة الشبكة املحلية املدارة  أجهزة التوجيه املدارة

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

٢٠٢٤
متوقع

٢٠٢٥
متوقع

األقسام الفرعية للشبكات المدارة

المصدر: نشرة االكتتاب العام 
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام

املنافسنيالفئة

االتصاالت

موباييل	 
زين	 
اتصاالت متكاملة	 
صحارى نت	 
نور نت	 

املنافسني يف دور تكامل األنظمة املحلية و الفئات املتخصصة

رشكة اإللكرتونيات املتقدمة	 
الرشكة السعودية للتحكم التقني واألمني الشامل )تحكم(	 
الرشكة السعودية للتنمية واالستثمار التقني )تقنية(	 
رشكة ثقة	 
رشكة علم	 
السعودية للحاسبات اإللكرتونية	 
رشكة املعمر ألنظمة املعلومات	 
رشكة إجادة	 

املنافسني العاملني

ويربو	 
تاتا لخدمات االستشارات	 
تك ماهيندرا	 
آي بي إم	 

المصدر: نشرة االكتتاب العام 

»Solutions	by	stc« لفئات المنتجات والحصة السوقية لشركة كبار الشركات وفقاً 

املنتجات الرشكاتفئات  كبار 

الحصة	
لرشكة	 السوقية 

	Solutions	by“
”stc

املدارة السعوديةالشبكات  تي،  بي  الدولية،  التجارة  مركز  موباييل،  ابتكار،  الجرييس،  مجموعة  إس،  يس  17%إيه 

السرياني رشكة اإللكرتونيات املتقدمة، السعودية للحاسبات اإللكرتونية، رشكة آي إس، ويربو، رشكة تاتا لخدمات االستشارات األمن 
23%، آي بي إم، صحارى نت، مركز التجارة الدولية وموباييل

املعدات SM, ACS, MIS, MDS, AEC, DXC, Wipro%16خدمات 

والحوسبة  البيانات  مركز 
السحابية

ديتكون السعودية املحدودة )ديتاساد(، رشكة اإللكرتونيات املتقدمة، إم دي إس ألنظمة الحاسب اآليل، مايكروسوفت، 
16%ساب، أوراكل، موباييل

التطبيقات السعودية، خدمات  العربي  الحاسب  أنظمة  رشكة  املعلومات،  ألنظمة  املعمر  رشكة  اإللكرتونية،  للحاسبات  السعودية 
امريكوم ويربو،  -الجرييس، 

والخدمات  األشياء  إنرتنت 
الرقمية

رشكة  املعلومات،  لتقنية  املطور  البعد  العاملية،  اإللكرتونيات  قنوات  خدمات  رشكة  املتقدمة،  اإللكرتونيات  رشكة 
زين موباييل،  ترونيك،  2%سكيو 

املتكاملة رشكة النظم  اآليل،  الحاسب  ألنظمة  إس  دي  إم  اإللكرتونية،  للحاسبات  السعودية  إجادة،  املتقدمة،  اإللكرتونيات  رشكة 
ويربو االستشارات،  لخدمات  14%تاتا 

المصدر: نشرة االكتتاب العام 

المنافسين الرئيسيين 
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
مالحظات مالية

من  أكثر  األساسية  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  خدمات  تمثل 
نصف اإليرادات

تساهم خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات األساسية بأكبر نسبة 	 
من إيرادات الشركة )54% في 2020(. حيث ساهمت خدمات تكنولوجيا 
اإليرادات  التشغيل بنسبة 24% في إجمالي  المدارة وخدمات  المعلومات 

في 2020، مع مساهمة الخدمات الرقمية بنسبة %22.

إيراداتها )2020( من جهات حكومية 	  الشركة على 50.4% من  حصلت 
وشبه حكومية بينما بلغت نسبة اإليرادات من العمالء الخاصين %14.4. 

بينما أتت النسبة المتبقية 35.3% من اإليرادات من إس تي سي. 

نمو إيرادات الشركة واستمرارها بشكل جيد، ومن المرجح أن تتوسع 
هوامش إجمالي الربح 

ارتفعت اإليرادات بمعدل نمو سنوي مركب خالل الفترة بين 2018 إلى 	 
2020 بنسبة 30.6%. ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بمعدل نمو سنوي 

مركب خالل الفترة بين 2020 و2023 بنسبة %17.6.

تحسن هامش إجمالي الربح عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 	 
أن  المتوقع  ومن   .2020 العام  خالل  أساس  نقطة   450 إلى   %20.6

يستقر عند 21.0% حتى العام 2023.

تحسن هامش صافي الربح في العام 2020  إلى 10.2% مقارنة بالعام 	 
2019 عند 7.5%. ومن المتوقع أن يستمر بالتحسن خالل 2023 ليصل 

إلى %11.3

توقعات بتحسن معدالت العوائد أثناء المضي قدماً

كان العائد على حقوق المساهمين الخاص بالشركة أعلى من 30% في 	 
إلى نسبة 36.5% في 2020 من  الماضية، حيث تحسن  أعوام  الثالثة 
33.4% في 2018. يتوقع أن يحقق العائد على حقوق المساهمين نسبة 
ارتفاع  نسبة  تتفوق  أن  يتوقع  في 2023، حيث  تبلغ %24.7  معتدلة 
األصول )2020-2023 معدل سنوي مركب: 39%( على صافي الربح 

)معدل سنوي مركب: %22(. 

العام 2020 من %12.5 	  إلي 11.1% في  العائد على األصول  انخفض 
إلى %8.1  الحاد  باالنخفاض  العام 2018، عموما، تحسن مقارنة  في 

خالل العام 2019.

من المتوقع أن ينخفض العائد على األصول تدريجيا في العام 2023 	 
إلى %10.7.

المصدر: نشرة االكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساســية

إدارة تكنولوجيا املعلومات والخدمات التشغيلية

٥٤٪الخدمات الرقمية
٪٢٤

٪٢٢

قطاعات األعمال

المصدر: نشرة االكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

اإليرادات (مليون ريال سعودي) هامش إجمايل الربح هامش الربح التشغييل

٤,٠٤١
٥,٢٥٧

٦,٨٩١

٨,٢٧٢
٩,٧٥٢

١١,٢١٦

٪٢٣٫٩

٪١٦٫١
٪٢٠٫٦ ٪٢١٫٠ ٪٢١٫٠ ٪٢١٫٠

٪١٣٫٨

٪٧٫٥ ٪١٠٫٢ ٪١٠٫٧ ٪١١٫٠
٪١١٫٣

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

٠

٢,٠٠٠

٤,٠٠٠

٦,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠

اإليرادات واتجاهات الهوامش

المصدر: نشرة االكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال

العائد عىل حقوق املساهمني العائد عىل األصول (املحور األيمن)

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

٪٣٣٫٤

٪٣١٫٣

٪٣٦٫٥

٪٣١٫٥

٪٢٧٫٦

٪٢٤٫٧

٪١٢٫٥

٪٨٫١

٪١١٫١ ٪١١٫٠ ٪١٠٫٨ ٪١٠٫٧

٪٧

٪٩

٪١١

٪١٣

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول

المصدر: نشرة االكتتاب العام، أبحاث الجزيرة كابيتال
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
القوة التنافسية وعوامل المخاطرة

القوة التنافسية

محفظة متكاملة لجميع االحتياجات	 

о� القدرة على االستفادة بفعالية من خطوط أعمال متعددة ومنتجات مختلفة وتقديم عروض للعمالء من خالل حلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة
والقدرة على الوفاء بمجموعة واسعة من االحتياجات. 

о�.القدرة على البيع لمختلف خطوط األعمال

موقع رائد في السوق في المملكة العربية السعودية	 

о�.حصة سوقية تبلغ 13% في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات المجزأة، الرائدة في القطاع في المملكة العربية السعودية

о� تكامل نمو ضمن دور  أعلى معدالت  الشركة  المملكة. سجلت  الفوز بمشروعات كبري في  الشركة ويدعم نجاحها في  القيادة سمعة  الموقع  يعزز 
األنظمة في المملكة في الفترة من 2018-2020، حيث ارتفع صافي إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 31% من خالل مشروعات كبرى مع عمالء 

رفيعي المستوى.

القدرة على االستفادة من إس تي سي ونظم الشركاء	 

о� .يمكن للشركة االعتماد على قاعدة مؤسسية كبيرة من المعرفة وإمكانية الوصول إلى العمالء والبنية التحتية عبر عالقتها القوية مع إس تي سي

о� كما تتمتع الشركة بمجموعة قوية من الشركة التي تصل إلى أكثر من 150 شريك دولي ومحلي، بما في ذلك مقدمي التقنيات اإلبداعية. فهي ضمن
الشركات التي تحقق أعلى إيرادات لكبار مقدمي خدمات التكنولوجيا مثل سيسكو، فورتينت، بالو ألتو نتوركس، ديل إي إم سي، في إم وير، آي بي 

إم، هواوي، ومايكروسوفت.

о� .كما توفر العالقة مع إي تي سي فرصاً للشركتين للعمل بشكل تآزري

فريق إدارة متمرس وموظفين مؤهلين تأهيالً عالياً 	 

о� يتضمن فريق إدارة الشركة أفراداً تمتلك خبرة تشغيلية قوية وقدرات تنفيذية اكتسبوها عبر التعامل الموسع مع العمالء أثناء فترة عملهم في الشركة
وفي القطاع، حيث يمتلكون خبرة 19 عاماً في المتوسط في القطاع.

المخاطر الرئيسية 

يأتي جزءاً كبيراً من إيرادات الشركة من المبيعات لشركة إس تي سي أو المبيعات عبر إس تي سي ) يمثل كالهما 74% في 2020(. وبالتالي، إذ تأثرت أعمال 	 
إس تي سي بالسلب، سيؤدي ذلك إلى تراجع إيرادات الشركة من إس تي سي وعبر شراكتها مع إس تي سي.

تتميز الصناعة، التي تعمل في إطارها الشركة، بالتطورات التكنولوجية سريعة التغير وطلب المستهلكين. وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على مواكبة التغييرات 	 
في الصناعة إلى فقدان األعمال.

حيث سيؤدي أي فشل أو عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات إلى انقطاع العمليات التشغيلية العادية الخاصة بالشركة مما قد يؤدي إلى 	 
تراجع كبير في الفعالية التشغيلية واإلدارية للشركة أثناء فترة العطل.

إذا تعرضت أعمل الشركة لهجمات إلكترونية )فيروسات في أجهزة الحاسب، برمجيات خبيثة ومدمرة، هجمات التصيد االحتيالي والحرمان من الخدمات( قد 	 
يؤثر ذلك بالسلب على سمعة الشركة وقدرتها على تقديم الحلول، مما سيضعف أعمالها.

كما تمثل اللوائح الجديدة والمتطورة الخاصة بحماية البيانات، وتوطين البيانات واألمن السيبراني، الخ أعباًء إضافية على الشركة بسبب رفع معايير اإلمتثال 	 
مما قد يفرض قيوداً على استخدام وتبني حلول وتطبيقات الشركة.

ال تمتلك الشركة أية عقارات وكل مواقعها ، بما في ذلك مكاتب الشركة، عبارة عن عقارات مستأجرة. وبالتالي فإذا رفع المؤجرون اإليجار أثناء تجديد التعاقد 	 
سيؤدي ذلك إلى تحمل الشركة التزامات إضافية لم تكن في الحسبان.

قد يؤثر تفشي جائحة مثل كوفيد-19 أو أية أمراض معدية أخرى إلى تأثر األنشطة االقتصادية في قطاعات متعددة وأعمال الشركة بسبب خفض إنفاق الشركة 	 
على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتأخر العمالء في الدفع.

المصدر: نشرة االكتتاب العام
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام
تقييم التدفق النقدي المخصوم

قمنا بتقييم الشركة بناء على التدفقات النقدية المخصومة )معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 9.1%( لنتوصل بذلك إلى قيمة الشركة عند 22.6 مليار ريال 
سعودي )سعر مستهدف بقيمة 188.9 ريال سعودي(.

التقييم النسبي

قمنا بتقييم الشركة على أساس منهجية التقييم النسبي باستخدام مضاعفات الربحية وقيمة الشركة الى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء 
المتوقعان للعام 2022. 

جدول المقارنة مع الشركات المشابهة: 

المصدر:  بلومبرغ، تداول، نشرة الشركة، أبحاث الجزيرة كابيتال

حددنا وزن نسبي عند 50.0% للتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية و25.0% للتقييم على أساس مضاعف قيمة الشركة الى الربح قبل الفوائد والضرائب 
والزكاة واالستهالك واإلطفاء و25.0% للتقييم على أساس مضاعف الربحية المتوقع للعام 2022. بناء على التقييم المجمع، توّصلنا لسعر مستهدف بقيمة 193 
المتوقع للعام 2023 عند 18.2 مرة، مقابل  الربح  الربحية لصافي  القيمة الضمنية لمضاعف  للسهم. بناء على السعر المستهدف للسهم، تكون  ريال سعودي 

مضاعف ربحية عند 14.3مرة استناداً إلى سعر االكتتاب العام البالغ 151.0 ريال سعودي.

نظرا لفرص النمو الكبيرة لقطاعات مثل مركز البيانات والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء والخدمات الرقمية، من المتوقع أن تنمو »Solutions by stc« بدعم 
من حلول التكنولوجيا المتقدمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. بالتالي، من المرجح أن تحقق الشركة تقييمات مماثلة لشركات التكنولوجيا العالمية مثل »جوجل« 
)مكرر الربحية المتوقع للعام 2023: 22.8 مرة( شركة مايكروسوفت )25.9 مرة(، شركة آبل )24.6 مرة(، آمازون )38.8 مرة( يتم تداولها بأعلى مكررات. يشير 

»Solutions by stc« هذا إلى وجود عوامل داعمة إلرتفاع سعر السهم عن التقيم الحالي لشركة

EBITDA )المتوقع للعام 2022( مكرر الربحية )المتوقع للعام 2022(مكرر قيمة الشركة إلى 

جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلكجميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلك
EBITDA في القطاع  مكرر قيمة الشركة إلى 

23.3مكرر الربحية في القطاع )المتوقع للعام 2021(16.1)المتوقع للعام 2022(

0.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة0.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة
القيمة الضمنية للربح قبل الفوائد والضرائب 

24,989القيمة السوقية الضمنية21,631والزكاة واالستهالك واالطفاء
 -849صافي الديون

  
24,989القيمة الصافية22,480القيمة الصافية
120األسهم )مليون(120األسهم )مليون(

208.2القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(187.3القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(

مكرر قيمة الشركة اسم الشركة
EBITDA إلى 

مكرر 
الربحية

17.624.9إنفوسيس المحدودة
17.024.3ويبرو المحدودة

12.920.1إتش سي إل تكنولوجيوز المحدودة 

21.129.3تاتا لخدمات االستشارات المحدودة 
13.319.3تك ماهيندرا المحدودة 

16.123.3المتوسط

التقييم المختلط

التقييم الوزن المرجحالوزن )%(القيمة العادلةملخص 
94.5 50% 188.9خصم التدفقات النقدية

52.1 25% 208.2مكرر الربحية
EBITDA 46.8 25% 187.3مكرر قيمة الشركة إلى

  
193.0 المتوسط المرجح للسعر المستهدف آلخر 12 شهر )ريال سعودي(

151.0سعر طرح االكتتاب العام )ريال سعودي للسهم(
27.8%  األرباح الرأسمالية المتوقعة
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الرشكة العربية لخدمات اإلنرتنت
”  Solutions by stc“ واإلتصاالت 

تقرير ما قبل الطرح العام

البيانات المالية  أهم 

2018201920202021المبلغ بالمليون ريال السعودي؛ ما لم يحدد غير ذلك
متوقع

2022
متوقع

2023
متوقع

2023
متوقع

 قائمة الدخل 
 12,561  11,216  9,752  8,272  6,891  5,257  4,041  اإليرادات 

التغير السنوي   %36.4%30.1%31.1%20.0%17.9%15.0%12.0
 )9,919( )8,861( )7,704( )6,535( )5,469( )4,410( )3,076( التكاليف 

 2,642  2,356  2,049  1,738  1,422  847  965  إجمالي الربح 
 )1,068( )965( )848( )736( )619( )508( )383( مصاريف التشغيل 

 )226( )213( )195( )182( )159( )158( )113( مصاريف البيع والتوزيع 
 )842( )751( )653( )554( )460( )350( )270( المصاريف العامة واإلدارية 

 1,574  1,391  1,200  1,001  803  340  582  الربح التشغيلي 
التغير السنوي   %41.7-%136.6%24.7%19.9%15.9%13.2

 )25( )24( )47( )51( )49( 95  26  تكاليف التمويل )صافي( 
 1,549  1,367  1,153  950  754  435  608  صافي الربح قبل الزكاة 

 )108( )96( )81( )66( )52( )41( )52( الزكاة 
 1,441  1,271  1,073  883  702  394  556  صافي الربح 

التغير السنوي   %1.2%29.2-%78.2%25.9%21.4%18.5%13.3
 قائمة المركز المالي 

 األصول 
 4,027  2,951  2,225  1,548  993  414  892  النقد وما في حكمه 

 8,113  7,267  6,349  5,403  4,578  4,109  3,369  أصول أخرى متداولة  
 12,140  10,218  8,574  6,951  5,571  4,523  4,261  مجموع الموجودات المتداولة 
 1,851  1,523  1,186  923  594  167  102  المباني والممتلكات والمعدات 

 178  180  178  175  170  187  87  أصول أخرى غير متداولة  
 14,168  11,922  9,939  8,049  6,335  4,877  4,450  إجمالي األصول  

 المطلوبات وحقوق المساهمين 
 7,144  6,362  5,672  4,878  4,068  3,377  2,659  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 432  409  387  365  343  243  126  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  100  100  رأس المال المدفوع 

 587  443  316  209  120  50  50  احتياطي نظامي  
 )7( )7( )7( )7( )7( 28  -   احتياطات أخرى

 4,811  3,515  2,371  1,405  610  1,079  1,515  أرباح مبقاة  
فوائد غير مسيطرة

 6,591  5,151  3,880  2,807  1,924  1,257  1,665  إجمالي حقوق المساهمين 
 14,168  11,922  9,939  8,049  6,335  4,877  4,450  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

 قائمة التدفق النقدي 
 1,637  1,242  1,080  994  1,119  183  160  من التشغيل 

 )551( )506( )393( )429( )536( 151  436  من االستثمار 
 )10( )10( )10( )10( )4( )813( )300( من التمويل 

 1,077  725  677  555  579  )478( 297  التغير في النقد  
 4,027  2,951  2,225  1,548  993  414  892  النقد في نهاية الفترة 

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

 1.7  1.6  1.5  1.4  1.4  1.3  1.6  النسبة الحالية )مرة( 
 1.7  1.6  1.5  1.4  1.3  1.3  1.6  النسبة السريعة 
 نسب الربحية 

21.0%21.0%21.0%21.0%20.6%16.1%23.9% هامش إجمالي الربح 
12.5%12.4%12.3%12.1%11.7%6.5%14.4% هامش الربح التشغيلي  

14.4%14.0%13.8%13.5%13.2%8.2%15.5% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  
11.5%11.3%11.0%10.7%10.2%7.5%13.8% هامش صافي الربح  
10.2%10.7%10.8%11.0%11.1%8.1%12.5% العائد على األصول  

21.9%24.7%27.6%31.5%36.5%31.3%33.4% العائد على حقوق المساهمين  
 معدل التغطية 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -    معدل الديون الى حقوق المساهمين )مرة( 
 نسب السوق والتقييم 

 1.4  1.6  1.9  2.2  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة( 
 7.8  9.7  11.9  14.9  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة( 

 12.00  10.60  8.94  7.36  5.85  3.28  4.64  ربح السهم )ريال سعودي( 
 54.9  42.9  32.3  23.4  16.0  10.5  13.9  القيمة الدفترية المعدلة للسهم )ريال سعودي( 

 151  151  151  151  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  السعر في السوق )ريال سعودي(* 
 18,120  18,120  18,120  18,120  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي( 

 12.6  14.3  16.9  20.5  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر الربحية )مرة( 
 2.7  3.5  4.7  6.5  غ/ذ  غ/ذ  غ/ذ  مكرر القيمة الدفترية )مرة( 

املصدر: تقارير للرشكة ، بلومربغ، أبحاث الجزيرة



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa | 800 116 9999

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 

أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 

وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 

األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 

االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 

واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 

املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 

الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 

أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 

اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 

األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 

املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 

قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 

مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 

األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 

يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 

الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 

غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 

فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 

يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 

السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

ث
إدارة األبحا

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
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صني
ت الت

صطلحا
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فريق أبحاث اجلزيرة كابيتال

+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa


