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علمشركة   
   في المملكة أكبر المستفيدين من التحول الرقمي

مقدمة  في    علم  ٪( يضع شركة  67ملكية  نسبة ال)  صندوق االستثمارات العامةمن    استراتيجي   ودعم  ناجحسجل   ▪

من الحكومة ، أكبر منفق على تكنولوجيا المعلومات في    2030المبادرات الرقمية المتعددة لرؤية    المستفيدين من

 المملكة العربية السعودية. 

عودية ، فإننا  النظام البيئي التكنولوجي في المملكة العربية الستطور  نظًرا للنمو المحتمل ، والهوامش الفائقة ، و ▪

   2023لعام   x30مكرر ربح  نستخدم 

 .مراكززيادة الب  توصيةمع  سهملل لاير  400  عند  مستهدفبسعر قييم الشركة نقوم ب ▪

 

 الحكومية  الخدمات   العديد منتشهد المملكة العربية السعودية تحواًل رقميًا يساعد في أتمتة ورفع كفاءة   :قيادة التحول الرقمي

( لتحقيق حكومة ذكية. وفقًا لوزارة الداخلية ، أدت الرقمنة إلى توفير أكثر  2020-24  وفقًا لخطة العمل الثالثة )استراتيجية

التي ساهمت في    5  من اكبر  الرئيسي  المستفيد  علممليار لاير سعودي سنويًا. شركة    17من   منتجات و خدمات حكومية 

في االستفادة من مجموعة كبيرة من   علمنتوقع أن تستمر شركة    .2022رباح في النصف االول من سنة  % من اال42

/ الذكاء االصطناعي / السياحة / المدن الذكية    و الخدمات السحابية )مراكز البيانات /    2030مشاريع الرقمنة الرئيسية لرؤية  

، إلخ(. على سبيل المثال ، وفقًا لإلستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ، يُقدر أن سوق الذكاء االصطناعي في المملكة العربية  

٪ من الناتج  2ية بنسبة  تقنية المعلومات الحال   االنفاق على ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي )مقابل  12.4السعودية يساهم بنسبة  

 يبحثون الشركات الخاصة ، مع استمرار تطور النظام البيئي التكنولوجي ، الحكومية ليست فقط المشاريع المحلي اإلجمالي(. 

 بدالً من االعتماد على مصادر خارجية. محلية ايضا عن حلول 

المنتجات الرقمية قاعدة مستدامة من اإليرادات ذات هوامش عالية ، يمكن للشركة أن تبني    عوائدتشكل    :زيادة في اإليرادات

مبادرة طريق    -العديد من المشاريع اإلضافية قيد التنفيذ هي    خدمات ذات قيمة مضافة إضافية.وعليها من خالل تقديم منتجات  

، الثاني  النصف  في  كة سيكونالتاثير المالي على الشرسعودي )مليون لاير    58مكة المقدرة بـ   مشروع العمرة / الحج    ( 

، مشروع   لاير سعودي  مليون  300بـ  يقدرالبيئة والمياة والزراعة  )الرقمي( الذي يمكن أن يكون أكبر بكثير ، مشروع وزارة  

أيًضا أن نرى العديد من عمليات االندماج و  207وزارة الداخلية بقيمة   التي مليون لاير سعودي ، إلخ. نتوقع    االستحواذ 

 تنمية االرباح.  ستساعد

والمخاطر ربح  :  التقييم  مكرر  استخدام  يبرر  المحليين  بالمنفاسين  مقارنة  العالية  والهوامش  الكبير  مع    x30النمو  العالي 

تشمل المخاطر زيادة المنافسة, البطئ في التحول الرقمي, فالجانب اآلخر  مراعات انه اقل من بعض المنافسين المحليين.  

 .مركز المعلومات الوطني البيانات مع وخسارة اتفاقية مشاركة تضخم الرواتب 

 المقاييس المالية الرئيسية :1 شكل

 ريال  (مليون)  2020 2021 2022)م( 2023)م(

 اإليرادات  2,466  3,828  4,299  4,846

 معدل نمو اإليرادات    17% 55% 12% 13%

 إجمالي الدخل   837  1,195  1,539  1,763

 هامش إجمالي الدخل  34% 31% 36% 36%

1,199  1,011  730  467  EBITDA 

 الرب  ح التشغيلي   356  615  899  1,078

ي الرب  ح  307  567  805  980
 
 صاف

 هامش الرب  ح  12% 15% 19% 20%

 ربحية السهم   61.3  7.1  10.1  12.3

 توزيعات السهم   6.3 0.0 5.0 6.0
26.4x 32.1x 45.6x 5.3x مكرر الربحية 

كة     ي ،  المصدر: بيانات الشر ي  ج   كابيتال   اي ب 

 بيانات السهم   

7203.SE  رمز تداول 

 القيمة السوقية )مليون لاير( 26,080
 م. حجم التداول )مليون لاير( 83.9

 نسبة األسهم الحرة  33%

 المستثمرين األجانب المؤهلين 8.75%

 تداول سوق  نسبة األسهم الحرة في 0.4%
 المصدر: بلومبيرج   

 األداء 

     
 المصدر: بلومبيرج 

 

   

   

   

   

     

     

     

     

     

                        

           

 لاير للسهم   400مستهدف:السعر ال

 لاير للسهم 326  السعر الحالي:

)عائد + 22.7 نسبة الصعود: %

 ( %2~توزيعات أرباح األسهم 

 ة المراكز دزياالتوصية: 

 

Pritish Devassy, CFA, CPA 

+966-11-834 8467 

Pritish.devassy@gibcapital.com 

 

Abdulaziz Alawwad 

 +966-11-834 8486 

Abdulaziz.alawwad@gibcapital.com 

 

الرجاء االطالع على التقرير باللغة اإلنجليزية  والتفاصيلللمزيد من المعلومات   

mailto:Pritish.devassy@gibcapital.com
mailto:Abdulaziz.alawwad@gibcapital.com


األسهم ير أبحاث تقر  
علمشركة   

2022أكتوبر  26   
 

2 
 

 
 االستثمار  حالة

 

المنتجات  ب  مدعوم ) 22من إجمالي أرباحها من قطاع األعمال الرقمية في النصف األول من عام   ٪77  علم  حققت شركة

٪ من عائدات األعمال الرقمية.  66 االكبر، شكلت المنتجات الخمسة  22الرقمية(. وفقًا لبيانات النصف األول من عام 

وجيا المعلومات بشكل أساسي )مقارنة بشركة تكنول تجات نمقدم خدمات وم  علم  وبالتالي ، في جوهرها ، تعتبر شركة

  5على الجزء األكبر من إيراداتها من  الشركة  ( وضمن المنتجات الرقمية ، حصلتاس تي سي سلوشنزخدمات مثل  
  حكوميال  القطاعبين لمجموعة ارباح أ  تنقسم) 2021الخدمات في عام والمنتجات  من مشاريع حكومية بشكل أساسي

 تشهد نمو كبير.والتي بدورها ستشارية اخدمات خارجية وأيًضا خطوط  علم٪(. تمتلك 42:  ٪58خاص بنسبة والقطاع ال

  الذيالوصول إلى سجل البيانات الوطني  ولديها القدرة علىفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية ،  علمتعد شركة 
إلنشاء منتجات رقمية ذات هوامش ربح أعلى )على الرغم من أنها أقل من شركات المنتجات   ا الشركة  تستفيد منه
سواء أثناء التنقل   -تعتمد إيرادات هذه المنتجات الرقمية بشكل أساسي على المعامالت التي يقوم بها المستخدمون  العالمية(.

على سبيل المثال ، كان هناك  فع اإليرادات أيًضا.استخدامه ، ترتزيادة مع نضوج المنتج و أو من خالل االشتراكات.

. تميل هوامش الربح لهذه المنتجات إلى التحسن مع االستخدام نظًرا لعدم وجود 2021حوالي مليوني معاملة يوميًا في عام 

لة في اإلقراض  شهدت السنوات القليلة الماضية رقمنة هائ تكاليف إضافية )بخالف تقاسم الدخل( مرتبطة بالمنتجات الحالية.
خدمات المعلومات ، وما إلى ذلك ، ليس فقط  و  ، معالجة جوازات السفر / التأشيرات ، أنشطة التكنولوجيا المالية ، الحكومة

تطوير منصات جديدة ، بل تواصل الشركة توسيع المنصات الحالية وتضيف أيًضا خدمات ذات قيمة مضافة فوق تلك 
 يد من الدخل. المنصات للمساعدة في تحقيق المز

التي تعد أكبر منفق على تكنولوجيا   -مشاريع إضافية من الحكومة على  للحصولعلم مرشحه تعتبر مع سجلها الحافل ،  

مبادرة طريق مكة ومشاريع العمرة / الحج / وزارة الكهرباء   -المشاريع قيد التنفيذ  ومن ضمنالمعلومات في المملكة. 

ى ذلك. في رأينا، من المرجح أن تزداد اإليرادات بشكل تصاعدي عندما يتم تنفيذ المشاريع  والماء / وزارة الداخلية وما إل

 حجم هذه المشاريع. والجديدة كما رأينا في الماضي بسبب طبيعة 

بعض األسواق النامية )مثل الهند  مقارنة عن٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 2مع انخفاض اإلنفاق الرقمي الحالي بنسبة 

٪( ، فإن اإلمكانات هائلة للمملكة العربية السعودية. المجاالت المحتملة للنمو واسعة في جميع القطاعات )بما في  3.5بنسبة 

صطناعي ، ومصانع إنترنت األشياء ، وما إلى ذلك(. إن التنبؤ بإيرادات الشركة ليس  ة ، والذكاء االيالسحاب الخدمات ذلك 

الذي يمكن الوصول إليه في المملكة العربية السعودية   علمباألمر السهل نظًرا لطبيعة األعمال ، لكن إجمالي سوق شركة 

ِّر بحوالي   و قطاع المنصات٪ فقط في النظام  6-5الي مليار لاير سعودي مع حصة السوق الضمنية حاليًا عند حو 54قُد 

 . ة اإليكولوجي النظم 

( حيث  22في النصف األول من عام  جمالي اإل من ٪ 32) جزء من اإليرادات ثاني أكبر   حلول إسناد األعمالتمثل إيرادات  

مقدمي خدمات  في التعامل مع تبدأ  الشركات   جعلت هائلة الات ي، لكن اإلمكانمقارنة بالنصف الثاني  تكون الهوامش أقل نسبيًا

 من.  2020٪ في عام 23في السوق حوالي    ة الشركةكانت حص  بدالً من االستعانة بمصادر خارجية. في داخل المملكة

 ٪. 7في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره   حلول إسناد األعمال قطاعالمتوقع أن ينمو 

( بسبب الزيادة  2021 الى 2018 من سنة٪ خالل السنوات األربع الماضية )26سنوي قدره نمت إيرادات علم بمعدل نمو 

 الحد عند  2022نتوقع نمًوا في عام   في عائدات المنتجات الرقمية ، وخاصة خدمة يقين وتشغيل وتطوير منصة أبشر.

  ٪ في 22٪ و 21بقدر  EBIT ٪. نتوقع هوامش13بنسبة  2023٪( ونتوقع أن تنمو إيرادات عام 12-10) بقدراألعلى 

الشركة القدرة على االستحواذ على شركات اخرى لزيادة قدرتها و دعم   لدىان   ىنر  على التوالي. 2023و   2022

 . ارباحها مستقبال 

دين إلى حقوق ملكية في سنة  نسبة ال٪ 6مع عبء دين ضئيل ) مركز مالي عالي الكفاءةتتمتع الشركة بباإلضافة إلى ذلك، 

-20على حقوق الملكية )مستقر في نطاق  عوائدبتوليد   ةفي السنوات الثالث الماضية مدعوم وتدفقات نقدية موجبة( 2021

)السنة المالية   2018(. أظهرت الشركة تحسنًا في رأس المال العامل على مدار السنوات منذ 2019٪ منذ السنة المالية 25

موجودات  ( ، في حين أن 140: 21؛ السنة المالية   144: 20؛ السنة المالية   184: 2019لسنة المالية ؛ ا  192:  2018

 ٪ )في المتوسط( من إيرادات القطاع الرقمي. 24مستقرة عند العقود 
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 الرسوم البيانية  و التحليل المالي 

 )لاير )(مليون(اإليرادات السنوية  :3 الشكل

 

 )لاير )(مليون(هامش الدخل والربح السنوي  :2 الشكل 

 
 جي اي بي كابيتال،  بيانات الشركة  المصدر:   جي اي بي كابيتال،  بيانات الشركة  المصدر: 

 : تحسن التدفق النقدي الحر وصافي الربح 5 الشكل

 

 معدل تحويل التدفق النقدي الحر  :4 الشكل 

 

 جي اي بي كابيتال ،  المصدر:بيانات الشركة  كابيتال جي اي بي ،  المصدر:بيانات الشركة

 العائد على األصول :7 الشكل

 

 العائد على حقوق الملكية :6 الشكل 

 
 جي اي بي كابيتال،  بيانات الشركة  المصدر:   جي اي بي كابيتال،  بيانات الشركة  المصدر: 
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 المالية القوائم 

 األساسية )مليون لاير سعودي( : ملخص البيانات المالية 8الشكل 

 قائمة الدخل 2020 2021 (م)2022 (م)2023

 اإليرادات  2,466  3,828  4,299  4,846

 معدل نمو اإليرادات سنويا   17% 55% 12% 13%

 تكلفة البضاعة المباعة   1629 2632 2759 3083

 إجمالي الدخل   837  1,195  1,539  1,763

 هامش الرب  ح التشغيلي  34% 31% 36% 36%

 المصاريف التسويقية  87  106  159  179

 خسائر ائتمانية متوقعة   35  90  55  46

 المصاريف إالدارية   35  90  55  46

1,199  1,011  730  467  EBITDA 

 استهالك وإطفاء   112  116  112  121

 التشغيلية الدخل من العمليات   356  615  899  1,078

 هامش الرب  ح التشغيلي  14% 16% 21% 22%

 مصاريف تمويلية  6  5  4  4

40  39  36  23  
مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو  

 الخسارة 

 الدخل قبل الزكاة   372.3  648.6  909.8  1,114.0

 الزكاة  65.7  81.7  104.9  133.7

 الدخل بعد الزكاة  307  567  805  980

 معدل نمو الدخل السنوي  0% 85% 42% 22%

 هامش الرب  ح  12% 15% 19% 20%

 ربحية السهم  61.3  7.1  10.1  12.3

 توزيعات السهم الواحد   6.7  0.0  5.0  6.0

 معدل توزي    ع األرباح 11% 0% 50% 49%

     
 المالي قائمة المركز  2020 2021 (م)2022 (م)2023

 ذمم مدينة  1,370 1,655 1,943 2,190

 موجودات متداولة أخرى  899 1,375 1,605 1,716

ي حكمة 1,013 1,362 1,302 1,672
 نقد وما ف 

 اجمالي الموجودات المتداولة  3,282 4,392 4,850 5,578

 اجمالي الموجودات غير المتداولة  742 801 732 660

 اجمالي الموجودات 4,024 5,193 5,582 6,238

 المطلوبات المتداولة  1,386 1,983 2,274 2,430

 المطلوبات غير المتداولة 404 400 400 400

 حقوق المساهمير   2,234 2,810 2,908 3,408

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمير   4,024 5,193 5,582 6,238

ية للسهم الواحد 27.9 35.1 36.3 42.6  القيمة الدفير

     
 قائمة التدفقات النقدية 2020 2021 (م)2022 (م)2023

ي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية 724 598 783 903
 صاف 

ي النقد المحصل من األنشطة االستثثمارية  283 175- 133- 48-
 صاف 

ي النقد المحصل من األنشطة التمويلية 98- 75- 711- 484-
 صاف 

ي النقد اجمالي  908 349 60- 370
 
 صاف

ي كابيتال          ي اي ب  كة, ج   المصدر: بيانات الشر

 
 

 

 



األسهم ير أبحاث تقر  
علمشركة   

2022أكتوبر  26   
 

5 
 

 

 : النسب الرئيسية9الشكل 

 النسب الرئيسية  2020 2021 (م)2022 (م)2023

 نسب الكفاءة والربحية      

 العائد عل األصول  8% 11% 14% 16%

 العائد عل حقوق الملكية  14% 20% 28% 29%

 المبيعات/األصول  61% 74% 77% 78%

 هامش الرب  ح  12.4% 14.8% 19% 20.2%

     

 نسب السيولة     

 نسبة التداول 2.4 2.2 2.1 2.3

 نسبة الدين إل حقوق الملكية  10% 6% 6% 5%

 عدد أيام الحسابات المدينة  203 158 165 165

 عدد أيام الحسابات الدائنة   41 35 30 30

     

 نسب المديونية     

 الدين إل حقوق الملكية  4% 3% 3% 2%

 معدل الديون لألصول  6% 3% 3% 3%

     

 التقييم    

 مضاعف الربحية 5.3 45.6 32.1 26.4

ية 11.6 9.2 8.9 7.6  مضاعف القيمة الدفير

19.8 23.5 32.6 50.9 
ائب واالهالك  قيمة  ي الرب  ح قبل خصم الفوائد والض 

كة/صاف  الشر
 واالستهالك

 العائد عل التدفقات النقدية الحرة  2.7% 2.2% 2.9% 3.3%

 عائد توزيعات أرباح األسهم  2.1% 0.0% 1.5% 1.9%

ي كابيتال          ي اي ب  كة, ج   المصدر: بيانات الشر
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 إخالء مسؤولية 
من قبل جي آي بي كابيتال، الرياض ، المملكة العربية الـسعودية لالـستخدام العام من عمالء جي آي أعدت وثيقة البحث هذه  

ــكل أو طريقة ، دون  ــاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شـ ــالها أو اإلفصـ بي كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسـ
الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على موافقة كتابية صـــريحة من جي آي بي كابيتال. إن اســـتالم هذه  

عدم إعادة توزيع أو إعادة إرســال أو اإلفصــاح لنخرين عما تتضــمنه من محتويات وآراء ، واســتنتاجات أو معلومات قبل  
ــول على المعلومات الواردة في هذ ــر تلك المعلومات للعموم من جانب جي آي بي كابيتال.  وقد تم الحصــ ه الوثيقة من نشــ

مصـــــادر ـعاـمة مختلـفة يعتـقد أنـها معلوـمات موثوـقة لكنـنا ال نضـــــمن دقتـها.  وجي آي بي ـكابيـتال ال تـقدم أـية إقرارات أو 
أن البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضـمنها هذه الوثيقة   ضـمانات )صـريحة أو ضـمنية( بـش

ية من أي خطأ أو غير مضــــللة  أو أنها تصــــلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه إنما تقدم  هي معلومات كاملة  أو خال
معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يـشكل عرـضا أو دعوة لتقديم عرض لـشراء أو 

األوراق المالية أو االســتثمارات.  وليس الغرض    بيع أي أوراق مالية أو غيرها من المنتجات االســتثمارية ذات الصــلة بتلك
من هذه الوثيقة تقديم مشــورة شــخصــية في مجال االســتثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االســتثمارية أو الوضــع  

 المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

المشــورة المالية أو القانونية أو الضــريبية بشــأن مدى مالءمة االســتثمار في أي ينبغي للمســتثمرين الســعي للحصــول على 
ــية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي   ــتها أو التوصـ ــتثمار جرت مناقشـ ــتراتيجيات اسـ ــتثمار آخر أو أية اسـ أوراق مالية ، أو اسـ

وثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمســـتثمرين  للمســـتثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المســـتقبلية الوارد في هذه ال
مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من هذا النوع أو غيرها من االسـتثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سـعر أو 

كون قيمة تلك األوراق المالية واالسـتثمارات يكون عرضـة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسـعار الصـرف قد ي
لها آثار ـسلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من اـستثمارات معينة.  وبناء عليه ، يمكن للمـستثمرين أن يحـصلوا على 
عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوز أن يكون لجي آي بي كابيتال أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر 

عة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصـلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصـدرة  من الـشركات الفرعية التاب
لتـلك األوراق الـمالـية أو االســـــتثـمارات ذات العالـقة ، بـما في ذـلك المراكز طويـلة أو قصـــــيرة األـجل في األوراق الـمالـية ،  

ــهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخرى أ ــراء األسـ ــتقات ، أو غيرها من األدوات المالية.  كما يجوز وخيارات شـ و المشـ
لشـركة جي آي بي كابيتال أو الشـركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصـرفية االسـتثمارية أو غيرها  

ركات المذكورة  من الخدمات  أو الـسعي لتأمين الخدمات المـصرفية االـستثمارية أو غيرها من األعمال من أي ـشركة من الـش
في ـهذه الوثيـقة من وـثائق البـحث.  وشـــــرـكة جي آي بي ـكابيـتال ، بـما في ذـلك الشـــــرـكات الـتابـعة لـها وموظفيـها ، ال تكون 
مـسئولة عن أي أـضرار مباـشرة أو غير مباـشرة أو أي خـسارة أو أـضرار  أخرى قد تنـشأ ، بـصورة مباـشرة أو غير مباـشرة،  

 ة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.من أي استخدام للمعلومات الوارد

تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وجي آي بي كابيتال ال تتحمل أي 
مـسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وال يجوز تغيير أو اـستنـساو أو إرـسال أو توزيع  

ه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شـــكل أو بأي وســـيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليســـت  هذ
موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو السـتخدامها من قبل أي شـخص أو كيان سـواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو 

مثل هذا التوزيع أو النشــر أو توافر أو اســتخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو  بلد أو أية والية قضــائية أخرى ، حيثما يكون
يتطلب من جي آي بي كابيتال أو أي من فروعها القيام بأي تسـجيل أو اسـتيفاء أي شـرط من شـروط الترخيص ضـمن ذلك 

 البلد أو تلك الوالية القضائية.

ركة جي آي بي كابيتال هي التعا ية لـش ورة بموجب ترخيص هيئة  األنـشطة الرئيـس مل والحفظ واإلدارة والترتيب وتقديم المـش
 .37-07078السوق المالية رقم 

على نماذج التقييم الخاصة بنا.  ا  نستخدم نظام تصنيف يعتمد على االتجاه الصعودي المحتمل ، بعد عام واحد من اليوم ، بناءً 
تخفيض  ، أما بالنـسبة إلى ي من الـسعر الحالي٪  10 أعلى من  هو  ـسعرنا المـستهدفي ، فإن المراكزبالنـسبة لتـصنيفات يزيادة  

 ٪ ، لدينا تصنيف محايد.10  -بالنسبة للعائدات التي تتراوح بين +/و٪.  10المقدر هو أقل من نخفاض  ي ، فإن اإلالمراكز
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