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bn1.455US$     30% 6.56mnUS$  

  اليومي  التداول حجم متوسط    المتداولة  األسهم    السوقية  القيمة 

   

 

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

 أعلى من الحالي  %24.3  136.00 المستهدف   السعر 
  22/11/2022 بتاريخ 109.40 السعر الحالي 

   
 
 
 

 
 
 

 

 زيادة المراكز   المحافظة على المراكز   تخفيض المراكز 
 المراكز  زيادة

 

    
 األداء 

 

 األرباح 

 
 المالية  والراجحي, الشركة معلومات : المصدر

بحوث إدارة ال  
Danish Kazmi, CFA  

Tel +966 11 828 4653, kazmiD@alrajhi-capital.com 

 ()العربية الشركة العربية للتعهدات الفنية 
 لاير.  136تغطيتنا للشركة بسعر مستهدف للسهم  بدأنا

"  )العربية( بتصنيف " يتضمن التوصية بزيادة المراكز في سهم الشركةربية للتعهدات الفنية عتغطيتنا للشركة ال  بدأنا

)خارج    لاير. وتعتبر العربية قائدة السوق في مجال اإلعالنات الخارجية  136مستهدف لسهم الشركة يبلغ    وبسعر

المملكة.    المنازل( داخل  المجال  هذا  في  رقمية  ثورة  بدأت  والتي  السعودية،  العربية  المملكة  الشركة    وتسعىفي 

واجتماعية تؤدي الى تحول ثقافي تدريجي لالستفادة من المجهودات المبذولة في المملكة لتنفيذ إصالحات اقتصادية  

لقد حولت الشركة اهتمامها نحو اللوحات الرقمية،      .في ظل مستوى االنفاق الضخم على النشاطات الثقافية والترفيهية

أكثر لكل لوحة إعالنات.   واجهات إعالنيةادارتها مركزيا كما أنه يتوفر لها  التي توفر مرونة أكبر نظرا ألنه يمكن  

وبالنسبة للمعلنين، فانهم يقدمون بيانات هامة ترتبط بتصنيفات المشاهدين وانطباعاتهم وتركيبتهم السكانية. وتهدف 

يؤدي الى زيادة وتعزيز  %( مما  64  )حاليا:  2025% بحلول  80الى    لإلعالنات الرقمية    واجهاتهاالشركة الى رفع  

تسعى العربية أيضا الى توسعة تغطيتها الجغرافية في المنطقة    كبيرة. كما إيرادات العربية وربحها اإلجمالي بدرجة 

وقامت في هذا الصدد بتطوير شراكات في كل من جمهورية مصر ودبي وقطر، لتحقيق الغرض المذكور. اننا نتوقع  

% مدعومة بالتحول الرقمي في لوحات  11سنوات يبلغ    5نمو سنوي مركب لفترة  تنمو إيرادات العربية بمعدل  أن  

  اعالناتها.

ة هي قائدة السوق في قطاع اإلعالنات الخارجية في  العربيشبكة لوحات اإلعالنات الواسعة توفر ميزة تنافسية:  

نفاق في اإلعالنات الي حجم اال% من اجم60المملكة العربية السعودية، اذ تستأثر بحصة كبيرة في السوق تربو على  

ان تصدر الشركة للسوق، يمنحها مزايا إضافية اذ يسمح لها ذلك بتزويد عمالئها بأقصى قدر من عروض    الخارجية.

وبناء عليه، فان شبكة اللوحات االعالنية الواسعة، تمنح الشركة  اإلعالنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.  

مساعدتها في تجديد  بإعالنات كبيرة جديدة، ولكن أيضا    ميزة تنافسية مما يسمح لها بالفوز، ليس فقط بطلبات حمالت

العقود القديمة. عالوة على ذلك، فان العربية توفر سلسلة من الحلول في مكان واحد لعمالئها تتضمن نشاطات تبدأ 

 عالن. من الطباعة، التصميم، التنفيذ، وصيانة لوحات اإلعالنات لتقديم معلومات تقييمية تتعلق بحمالت الدعاية واال

د شرعت العربية في رحلة التطور التقني عن طريق تحويل لوحاتها االعالنية  لقبالتحول الرقمي:  تصدر الطريق   

الثابتة الحالية، الى لوحات رقمية. ويوفر هذا التحول للشركة، قدرا هائال من المرونة في إدارة حمالتها االعالنية 

  9.5شركة. ان لوحات اإلعالنات الرقمية، لديها في المتوسط  بصورة مركزية وفي ذات الوقت، تعزيز هوامش ال 

، وفي مقابل زيادة طفيفة وعليهلكل لوحة من اللوحات الثابتة.    واجهة  2.0لوحة إعالنات مقارنة بحوالي    واجهة لكل

الى   العربيةوتهدف باستخدام اللوحات االعالنية الرقمية.  في التكاليف، يمكن للشركة أن تزيد إيراداتها عدة أضعاف

بينما ستكون هناك ضرورة لعدد قليل من   2025% بحلول  80رفع مساحات اإلعالنات الرقمية في اللوحات الى  

لوحة إعالنات ثابتة   211، حتى تاريخه، تمكنت الشركة من تحويل  2022البعيدة. وفي عام    لألماكناللوحات الثابتة  

  23,771إعالنية ليبلغ العدد اإلجمالي    واجهة  211لتحول قد أضاف  ا   إن هذاالى لوحات رقمية. واجماال، يمكن القول  

 . واجهة اعالنية

تمشيا مع استراتيجية الشركة الرامية الى المحافظة    التوسع في تغطيتها الجغرافية المحلية عبر عمليات االستحواذ: 

لنت العربية مؤخرا،  عوقد أ  الصعيد المحلي.وضعها القيادي في السوق، فان العربية تتطلع الى التوسع أكثر على  على  

مليار لاير. ويبدو    1.05عن توقيع اتفاقية للشراء مع شركة فادن للدعاية واالعالن لالستحواذ على الشركة بقيمة تبلغ  

خارج المنازل. ويتكون هذا القطاع    لإلعالناتقطاعا    تملك  امثاليا مناسبا للعربية، اذ أنهخيارا أن شركة فادن تعتبر 

من شاشات ضخمة يتم تركيبها عادة في أعلى المباني/األبرج. ان عروض اإلعالنات الخارجية هذه، تكمل بصورة 

أن تضيف قيمة كبيرة للعمالء. وهكذا، فان حلول مباشرة شبكة العربية من لوحات إعالنات الطرق كما أنها يتوقع  

، مما يحقق فوائد من  2019  تكامل مع قطاع العربية لإلعالنات الداخلية الذي تم تدشينه فيفادن للعمالء األفراد، ت

 هذا التكامل. 

قبل:   الوقت  استكشاف مناطق غير مطروقة من  العربية في  الجغرافي خارج  زيادة تواجدها  على    الراهن،تعمل 

فريدة للشركة كما أنه يمثل تحديا لها. وحتى االن، المملكة العربية السعودية. ان التوسع في أسواق جديدة يوفر فرصة  

ذلك استراتيجية بسيطة تتمثل في دخول هذه األسواق  فقد استهدفت الشركة في األساس سوق المنطقة مستخدمة في  

العربية شركة مشتركة مع الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية في مصر. وفي اآلونة   فقد أنشأتمع شريك محلي.  

 17لوحة إعالنية في    184مليون لاير لتركيب عدد    9.3األخيرة، تم منح هذه الشركة المشتركة، عقدا تبلغ قيمته  

ايالن ميديا للدعاية واالعالن لتكون الوكيل الوة على ذلك، فقد دخلت العربية في عقد حصري مع شركة  عموقعا.  

  وسيظهر   2022ديسمبر  نهاية    ساريا حتىالعقد    وسوف يكون  .في قطر  2022العالم  في كاس    لإلعالناتالحصري  

مع  اليفيشن  ميديا  لتصبح الوكيل   ا.  وأخيرا، فقد أبرمت العربية عقد2022الربع الرابع    المالي فييظهر تأثيره  

سنوات.  7الحصري  للدعاية واالعالن في مركز دبي المالي العالمي والمساحات التابعة له وذلك لمدة 
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ALARABIA TASI

(SARmn) 2021A 2022E 2023E

Revenue 720 1,185 1,347

Revenue growth 45% 65% 14%

Gross profit 330 458 533

Gross margin 46% 39% 40%

EBITDA 577 836 958

EBITDA margin 80% 71% 71%

Net profit 206 286 330

Net margin 29% 24% 25%

EPS 4.12 5.71 6.60

DPS 1.85 3.00 3.30

Payout ratio 45% 53% 50%

P/E 22.6x 19.2x 16.6x

EV/EBITDA 11.8x 9.2x 8.7x

RoE 28.2% 32.9% 32.0%

 التصنيف الحالي 

 

mailto:kazmiD@alrajhi-capital.com


Arabian Contracting Services Co. 
Media and Entertainment - 
Communication Services 

 2022 رديسمب  11

  

 

    
    

 

   
 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة وطريقة  لكل من طريقة   40: 60أوزان بمعدل    باستخدامالعربية  قيمنا شركة  تقييم جذاب:  

ونسبة تكلفة رأس  % 2وقد نتج عن طريقة التدفقات النقدية على أساس نسبة نمو نهائي تبلغ  . التقييم النسبي القائمة على مكرر الربح

، فقد  النسبي القائمة على مكرر الربحالتقييم  بالنسبة لطريقة  و. السهم/لاير  160، سعرا مستهدفا لسهم الشركة يبلغ  %9.6مال تبلغ  

 98يبلغ  لسهم الشركة سعرا مستهدفامره ونتج عنه  15.1وطبقنا مكرر ربح يبلغ  2023استخدمنا األرباح التقديرية للسنة المالية 

باستخدام بيانات الشركات النظيرة لشركة العربية المدرجة في بلومبرج. وهكذا،   المستقبلي،مكرر الربح    وتم حساب  ل/السهم.ريا

 من سعر % 24مما يعني ضمنيا احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة    السهم/لاير  136فان متوسط السعر المستهدف للطريقتين يبلغ  

بالتطبيق الواسع لتقنية الرقمنة الى جانب التوسعات على  مدعوما    الحاليةن سهم العربية يبدو جذابا عند المستويات  ا. االغالق األخير

 تغطيتنا للشركة العربية، بتوصية تتضمن" زيادة المراكز في سهمها".  استهللنامستوى المنطقة وفي النطاق المحلي. وعليه، فقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arabian Contracting Services Co. 
Media and Entertainment - 
Communication Services 

 2022 رديسمب  11

  

 

    
    

 

   
 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 جدول المحتويات. 

 

…………………………………………………… الشركةعن  ولمحة  استعراض  -1 

...................................................................الشركة أعمال نموذج -2  

…………………………………………………… . القطاعات..تحليل  -3  

………………………………………………………… الحالة االستثمارية -4  

……………………………………………… ......... استعراض للقطاع  - 5  

.....................................................................جذاب تقييم -6  

…………………………………………………………  البيانات -7 

. الرئيسية المالية  

……………………………………………… التحديات والمخاطر   -8

 الرئيسية. 

………………………………………………………………… ملحق   -9   
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

ستعراض وخلفية عن الشركة.ا  

وتعتبر هي الشركة الرائدة في   ( عاما30الشركة العربية للتعهدات الفنية )العربية( أعمالها التشغيلية في المملكة منذ ثالثين )  بدأت

وااليرادات    يةحصة السوقالكما تعتبر العربية هي قائدة السوق من حيث  المنازل( في المملكة.    )خارجمجال اإلعالنات الخارجية  

الخارجية. وتشمل نشاطات أعمال الشركة الرئيسية، على سبيل المثال ال الحصر، تشغيل وصيانة    اتعالنفي مجال الدعاية واال

الخارجية   اإلعالنات  المنازل.   )إعالناتلوحات  داخل  اإلعالنات  وكذلك  العربية   الطرق(  المملكة  من  نشاطاتها  الشركة  وتدير 

ب لها  المملوكة  التابعة  الشركة  العربية  السعودية وكذلك من خالل  الشركة  المتحدة،  العربية  االمارات   لإلعالنات الكامل في دولة 

 الخارجية. كما تدير العربية أيضا أعمالها من خالل فروعها التي تتخذ من جده والرياض، مقرا لها. 

، كان  2022  %. وكما في نوفمبر60وتعتبر العربية، شركة رائدة في مجال اإلعالنات الخارجية، اذ تتجاوز حصتها في السوق  

. وتملك الشركة، مجموعة متنوعة  إعالنية للشركة   واجهة  23,771لوحة إعالنات تمثل ما مجموعه    5,619لدى الشركة حوالي  

للوفاء باحتياجات العمالء. وتشمل اللوحات االعالنية،  اللوحات تقنية مختلفة  اللوحات االعالنية وتستخدم كل واحدة من هذه  من 

مدينة منتشرة في جميع أنحاء   28يناميكية او متحركة، ولوحات رقمية. وتملك العربية، لوحات إعالنية في  لوحات ثابتة، لوحات د

 المملكة، مما يجعلها أكبر شركة من حيث تغطيتها الجغرافية في مناطق المملكة المختلفة. 

 

 

 عالنية. االعالنية، وااليرادات لكل واجهة ا: اللوحات االعالنية، الواجهات 1الشكل 

 

 

مستندات الشركة، والراجحي المالية.المصدر:    

مليون لاير للتسعة    809مليون لاير، وبلغت    720، أعلنت الشركة عن تحقيق اجمالي مبيعات بلغت قيمتها  2021وفي عام  
الدعاية واالعالن، وبلغت نسبة ما تحقق من اإلعالن أكثر    اإليرادات منوتحققت معظم  ،  2022أشهر األولى من السنة المالية  

الفترة  4. وسجلت إيرادات الشركة، معدل نمو سنوي مركب بلغ  2021% في  95من   ، حيث  2021و  2017% خالل 
، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2022. وبالنسبة للتسعة اشهر األولى من  2020ت النمو بجائحة كورونا في  تأثرت معدال

لتحقق نموا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ    % على أساس سنوي، كما نتوقع أن تستمر الشركة في نموها بمعدالت قوية،64
 (. 2027-2022% للخمس سنوات التالية ) 11

 

 

 

 

 

 

 

Details 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Number of billboards 7,340 6,800 6,105 5,525 5,427 5,005

change -7.4% -10.2% -9.5% -1.8% -7.8%

Digital 77 222 380 1,135 1,476 1,844

proportion 1.0% 3.3% 6.2% 20.5% 27.2% 36.8%

Static 7,263 6,578 5,725 4,390 3,951 3,161

proportion 99.0% 96.7% 93.8% 79.5% 72.8% 63.2%

Number of Faces 16,812 16,727 17,515 19,742 22,086 23,984

change -0.5% 4.7% 12.7% 11.9% 8.6%

Digital 746 2,204 3,800 10,795 14,034 17,542

proportion 4.4% 13.2% 21.7% 54.7% 63.5% 73.1%

Static 16,066 14,523 13,715 8,947 8,052 6,442

proportion 95.6% 86.8% 78.3% 45.3% 36.5% 26.9%

Revenue per face (SAR) 36,903 46,177 27,618 35,794 52,912 55,481



Arabian Contracting Services Co. 
Media and Entertainment - 
Communication Services 

 2022 رديسمب  11

  

 

    
    

 

   
 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

ونسبة الحيازة. عدد األسهم  –: المساهمون الرئيسيون في الشركة العربية 2الشكل   

 

 

مستندات الشركة، والراجحي المالية.:  المصدر  

العربية، بحصة تبلغ  وتعتب الهندسية، هي المساهم الرئيسي في  القابضة  الهندسية 50ر شركة المجموعة  %. وتم تأسيس 
قبل   السابقيالمساهمالقابضة من  استثمارات  ين  الشركة ويمتلكوا  استثماراتهم في  ليتملكوا  استثمارية  كأداة  العربية،  ن في 

% في الشركة. وكانت ام بي 20أخرى. والمساهم االستراتيجي الهام االخر، هو مجموعة ام بي سي التي تملك حصة تبلغ  
  2022% في 15افية بلغت إض  حصةكما استحوذت على  2020% في العربية في 5سي قد استحوذت على حصة تبلغ 

من الهندسية القابضة من خالل ممارسة خيار الشراء المتاح لها. ان شركة مجموعة ام بي سي القابضة، تعتبر شركة رئيسية  
الشركة من ناحية    يعود بالفائدة على، كما أن زيادة حصتها في العربية، من المحتمل أن  في مجال االعالم العاملة في المملكة

 ة. استراتيجي

 نموذج األعمال 

اللوحات   ذلك  ويشمل  منازلهم،  خارج  يكونون  عندما  المستهلكين  أساسي  بشكل  يستهدف  الخارجي  اإلعالن  فان  االسم،  يشير  كما 

(  1  . ويمكن تقسيم اإلعالنات الخارجية الى ثالث فئات حسب الموقع الملصقات، الخوالجدران،    الحائطاإلعالنات على    االعالنية،

في الفئتين األولى والثانية من    حاليا بالعملاإلعالنات العابرة. وتقوم العربية  (  3( اإلعالنات الداخلية، و2إعالنات جوانب الطرق،  

 الطباعة على األوفست، والطباعة الرقمية.   الحريرية،الطباعة بالشاشات  اإلعالنات. وباإلضافة الى ذلك، فان الشركة تعمل في مجال  

ربية نموذج أعمال متكامل يغطي كل الجوانب المطلوبة لكل نشاطات اإلعالن الخارجي الناجح. ويشمل ذلك، تركيب لوحات تملك الع 

اإلعالنات لمساحات التسويق ولبيع، طباعة وتركيب اإلعالنات على لوحات اإلعالنات لتشغيلها وصيانتها. وتقوم العربية بجميع هذه 

 لجميع عمالئها. نافذة واحدة  منوال األعمال كما توفر، في األساس حل

 اإلعالنات الخارجية، أعمال موسمية. 

العام.  اذ تؤثر عوامل موسمية على اإليرادات طوال  الخارجية تعتبر أعماال ذات طبيعة دورية،  وعليه، فان   ان أعمال اإلعالنات 

لها، هو الربع الرابع. ويضم الربع الرابع من العام، العربية تكون عرضة لهذه التقلبات حيث يكون أكثر أرباع العام محققا للربحية  

إيرادات  بالتالي  يدعم وللعمالء فرصة لزيادة حمالت اعالناتهم الخارجية  مما يوفرموسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، 

ات، تضيف أيضا الى زيادة الحمالت  العربية. عالوة على ذلك، فان تخفيضات نهاية العام، وتنزيالت األسعار التي تمنحها الشرك

أدت فوائد الربعين الثاني والثالث للشركة التي كما  أيضا على الربع األول من العام.     الرياض،وقد انعكست نتائج موسم  الدعائية.  

االنفاق على الدعاية واالعالن من قبل تحققت من حمالت شهر رمضان الدعائية، وموسم جده وموسم العودة الى المدارس، الى زيادة  

 يوم الوطني.  مختلف العمالء. كما شهد الربعان المذكوران أيضا، حمالت للدعاية واالعالن مرتبطة بألعاب الرياض وال

يتم فيها تنظيم أي فعاليات   والنشاط والأما في جانب السلبيات، فان الشركة يمكن أن تتأثر بصورة عكسية، بأي فترة تفتقر الى الحيوية  

ديد أو انطالق أي حمالت للدعاية واالعالن. وتشمل هذه الفترات، االجازات السنوية، اجازات األعياد، الشهرين األولين من العام الج

 الدعاية ميزانيات الدعاية واالعالن الخاصة بالعمالء، عادة ما تكون غير مكتملة بنهاية الربع األول. عالوة على ذلك، فان أعمال  اذ أن  

العربية، وحتى خالل فترة   ذلك، فلم تسجلواالعالن، يمكن تخضع ألكبر تأثير، جراء الدورات االقتصادية واالنفاق الحكومي. ومع  

 خسارة في تاريخها.  أيقتصادي، الركود اال
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 .: الرسم البياني التخطيطي لنموذج األعمال3الشكل 

 

 

ت الشركة، والراجحي المالية.مستندا:  المصدر  

 

األمور تبسيط  أجل  موقع  ومن  تأمين  يستلزم  العربية،  أعمال  نموذج  فان  بيع    إلقامة ،  ذلك عملية  وتلي  إعالنات  لوحة 
الشوارع، فان    إلعالناتالمساحة االعالنية المتوفرة في هذه اللوحات الى عمالئها لتنظيم حملة دعائية إعالنية. وبالنسبة  

الشركة تشارك في مناقصات تنظمها الجهات الحكومية، البلديات، واألمانات المختلفة، في جميع أنحاء المملكة، بغرض  
جار واالستفادة من هذه المواقع. وتحدد األمانات والبلديات، عدد المواقع التي يمكن استخدامها واللوحات االعالنية استئ

أسعارها   بتقديم عروض  الراغبة،  األطراف  مناقصات. وتقوم جميع  قبل طرحها في  المواقع،  تم تركيبها في هذه  التي 
فترة سماح تبلغ شهرا واحدا لتسديد ايجار السنة األولى.  تتاح له  ويكون الفائز هو صاحب مقدم أعلى عرض أسعار، حيث  

 .العقد، الخوتعتمد شروط التأجير هذه، على العديد من العوامل التي تشمل، الموقع، مساحة الموقع، فترة 

المناقصات عادة ما يتم طرحها بوا  لإلعالناتمن جانب اخر، وبالنسبة   المنازل، فان عروض  او داخل  سطة الداخلية 
الفوز   اإليرادات. وفور  لمشاركة  نموذجا  تتضمن  أن  يمكن  كما  مختلفة  العقد  تكون شروط  أن  ويمكن  أطراف خاصة 
بالمناقصة، تقوم الشركة بتركيب لوحة إعالنية في الموقع المحدد. ويتم اختبار اللوحة االعالنية قبل بيع المساحة االعالنية 

ويعتمد ذلك على   أشهر  3-1ب للوحة االعالنية واختبارها، فترة تتراوح بين للعمالء. ويمكن أن تستغرق كل عملية تركي 
 نوع اللوحة االعالنية التي يتم وضعها في الموقع.  

العميل، الشركة   القادمة. وعادة ما يزود  العميل بتقديم طلب لحجز مساحة للحملة االعالنية  العميل، يقوم  وعلى صعيد 
طلوب من اللوحات االعالنية، صفائح اإلعالن المطلوبة، مناطق اإلعالن المرغوبة، بخطة إعالمية تشتمل على العدد الم 

يفوض  الحاالت،  بعض  االعالنية. وفي  للحملة  المخصصة  الميزانية  المملكة، وكذلك  داخل  تحديدها  تم  التي  والمواقع 
 لميزانية المتاحة. العميل، الشركة العربية لتقرر بشأن العوامل المذكورة انفا ليتم التنفيذ في حدود ا

بعد ذلك ترجع العربية الى العميل مقترحة عليه أفضل خطة توصلت اليها للشروع في الحملة االعالنية مع األخذ في  
الشركة   تقوم  العميل،  النهائية من  الموافقة  الموقع، والميزانية. وفور الحصول على  اللوحات االعالنية،  االعتبار توفر 

ل المادة االعالنية، من العميل الى الشركة حيث يتم مراجعتها للتأكد من  بإصدار أمر حجز لتأكيد الطلب. ويلي ذلك تحوي
 متطلبات األمانات والبلديات.  وأيضا معأنها متوافقة مع الذوق العام 

تصميم المادة االعالنية ومن ثم تحويلها الى إدارة الطباعة حيث يتم طباعة الحملة االعالنية   بإعدادبعد ذلك، تقوم الشركة  
اصفات العميل. ولكونها شركة دعاية وإعالن متكاملة، فان قسم الطباعة فيها يمثل أداة أساسية يلزم االحتفاظ به.  وفقا لمو

أعمال  بإجراءوتملك العربية، قسمي طباعة اثنين أحدهما في الرياض والثاني في جده. ويقوم قسم الطباعة في الرياض، 
الرقمية،   الطباعة الشاشة الحريرية، االوفست، والطباعة  الطباعة في جده، تقتصر على  بينما نجد أن أعمال قسم جده 

الرقمية. وفي الخطوة التالية، يتم اصدار شهادة بانطالق الحملة االعالنية من قبل العربية الى العميل يوضح فيها تفاصيل  
 . اإلعالن،. الخالمنصات، منطقة اللوحات االعالنية للحملة، 

لفواتير بعد االنتهاء من الحملة االعالنية. ويمكن أن تستغرق الحملة االعالنية فترة تتراوح وختاما، تأتي مرحلة تقديم ا 
الحمالت  المواسم القادمة. وتحقق الشركة إيراداتها من هذه  على  بين أسابيع قليلة وبين عدة أشهر وعادة ما يتم تجديدها بناء  

ملة تكون فترتها ثالثة أشهر، تحصل على ثلث اإليرادات  أساس النسبة والتناسب ويعني ذلك أن الشركة، من كل ح   على
 في نهاية الشهر األول. 

 العمالء الرئيسيون  .

. وتضم حملة بمفردهاالعمل على كل  استخدام أوامر الشراء على أساس    مليس لدى الشركة أي عقود طويلة األجل مع عمالء ويت

الحكومية، الذين   األجهزةن من  ين، والعمالء المباشرين المباشريالوسائط اإلعالمية، المعلنقائمة هؤالء العمالء في األساس، مشتري  

، على التوالي. وقد ظل مشترو الوسائط اإلعالمية، لكونهم محترفين 2020% من اإليرادات لعام  6و%  22%،  67يشكلون نسبة  

) اإلعالنات الخارجية، أجهزة التلفزيون، الصحف،    قومون بشراء مساحات في المنصات اإلعالنات المختلفة في مجال التسويق وي

الطرق، واالعالن عبر   إلعالناتوبالنسبة   ..الخ( بطبيعة الحال، يسهمون بأكبر حصة من إيرادات الشركة، طوال الفترات السابقة.

   العالمية لوسائل االعالم، تسهم بالقدر األكبر في إيرادات الشركة.  رمايندشيوشركة  أوربت، وسائل االعالم العالمية، 
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 7 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 : اإليرادات مقسومة على فئات العمالء.4الشكل: 

 
 

 

  مستندات الشركة، والراجحي المالية.:  المصدر

 

 

 

 

 2030%( ويعزى ذلك الى مبادرات رؤية المملكة  21.2، تحقق جزء كبير من إيرادات العربية من القطاع الحكومي )2019في عام  

سبته نالتي نتج عنها تزايد االنفاق على الفعاليات العامة والمؤتمرات. بيد أنه خالل سنة جائحة كورونا، انخفض هذا الجزء الى ما  

%، في حين ارتفعت مساهمة 15.9% من  17.0مة مطاعم الوجبات السريعة في إيرادات العربية، الى  % بينما ارتفعت مساه 10.2

%(، التجارة االلكترونية 9.7مساهمات هامة أخرى من قطاع المصارف )  %. وتحققت 13.3% من  14.1قطاع االتصاالت بنسبة  

  تعتمد على مجموعة متنوعة من العمالء لتحقيق إيراداتها.   بيةإن العر%(. وبناء عليه، يمكن القول  8.1%( والسلع االستهالكية )8.5)
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 8 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 

 الموردون. 

ان عنصر التكلفة الرئيسي للشركة هو استئجار اللوحات االعالنية ثم يلي ذلك المشتريات. وتتكون المشتريات االجمالية أساسا  

،  2018% من اجمالي المشتريات في السنوات المالية  79و%،  66%،  54نسبة  من مشتريات اللوحات االعالنية التي شكلت  

، على التوالي. وتقوم العربية بشراء أو استيراد اللوحات االعالنية حسب متطلبات العميل. ويتم شراء اللوحات  2020و،  2019

اللوحات االعالنية المستوردة عادة من شركة ة صاين وورلد. ويتم شراء  كعبر طرف اخر هو شر  ونوع ميغا كومنوع موبي  

 ووندرفل الصينية.  داكترونيكس األمريكية، والشركة البلجيكية المفتوحة، وشركة ايغزو

  

حسب القطاعات.  2020: إيرادات العربية لعلم 5الشكل  عمالء لإلعالن في   10: اإليرادات المتحققة من أكبر 6الشكل  
2020.                

  
مستندات الشركة، والراجحي المالية.  المصدر:   مستندات الشركة، الراجحي المالية. المصدر :          
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 9 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 تحليل القطاعات. 

تشمل القطاعات التشغيلية لشركة العربية، قطاع الدعاية واالعالن وقطاع الطباعة. ويتم تحقيق إيرادات الشركة بشكل رئيسي من 

وفي السنة المالية    2021% من اجمالي اإليرادات في السنة المالية  97  % وبنسبة98قطاع الدعاية واالعالن الذي أسهم بنسبة  

قسم الدعاية ، على التوالي. ويعتبر قطاع الطباعة، قطاعا داعما للشركة وال يسهم مساهمة كبيرة في اإليرادات. ويمكن تقسيم  2022

الى قسم اإلعالنات الخارجية وقسم اإلعالنات الداخلية. وقد أسهم قسم اإلعالنات الخارجية  أكثر تفصيال،  واالعالن في الشركة بشكل  

الداخلية في الشركة، مجاال  اإلعالنات  . ويعتبر قسم  2021% من اجمالي إيرادات قسم الدعاية واالعالن للسنة المالية  96بنسبة  

 . 2019نة المالية جديدا نسبيا في الشركة حيث بدأ تشغيله في الس

%. وقد أظهرت الشركة  4بلغ    ألربع سنوات  الشركة قد نمت بنسبة كبيرة بمعدل نمو سنوي مركب  إن إيراداتواجماال، يمكن القول  

، ويمثل ذلك معدل نمو  2021مليون لاير في    330الى    2017مليون لاير في    176نموا جيدا في الربح اإلجمالي الذي ارتفع من  

لفت ارتفاعا ضخما بنسبة بلغت  17سنوات بلغ    4رة  سنوي مركب  الشركة  الربح اإلجمالي، فقد شهدت  %. وفيما يتعلق بهوامش 

ويمكن أن يعزى االرتفاع في هوامش الربح   نقطة أساس.  17.1، بمقدار ارتفاع بلغ  2017% في  28.8من    2021% في  45.9

   اإلجمالي، بشكل أساسي الى تحول الشركة الى تقنية ألواح اإلعالنات الرقمية.

 

 

 

 

 

 

 

: اتجاه إيرادات الدعاية واالعالن. 8الشكل  كقسم تشغيلي. -: تفاصيل اإليرادات7الشكل    

  
الشركة، الراجحي المالية. بيانات المصدر:  الشركة، الراجحي المالية. بيانات  المصدر:    

%.4: اإليرادات ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب ألربع سنوات بلغ 9الشكل     : الربح اإلجمالي والهوامش.10الشكل  

  
الشركة، الراجحي المالية. بيانات المصدر:  الشركة، الراجحي المالية. بياناتالمصدر:           
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 10 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 اإلعالنات الخارجية.

محور أعمال الشركة. والشركة العربية هي أكبر شركة من حيث التغطية  تعتبر اإلعالنات الخارجية أو إعالنات الشوارع، هي 

الخارجية   لإلعالناتوتستخدم الشركة أنواعا عديدة من اللوحات االعالنية الجغرافية وعدد اللوحات االعالنية في هذا القطاع. 

للوحات من أنواع ميغا، ميزا،  % من اجمالي اللوحات المستخدمة. وتعتبر ا30و % 61 وميغاكوم نسبةأنواع موبي  وتشكل

المالية   الخارجية للسنة% من اجمالي إيرادات اإلعالنات 85اذ شكلت نسبة  لإليرادات ، هي اللوحات الرئيسية المحققة  وموبي

2020.  

 

 

: تفاصيل إيرادات اإلعالنات الخارجية حسب أنواع اللوحات. 13الشكل   

 

 

مستندات الشركة، الراجحي المالية.:  المصدر  

 اإلعالنات الداخلية. 

. ومن ثم دخلت الشركة في العديد  2019الداخلية هي إضافة حديثة ألعمال الشركة، وبدأت أعمالها في السنة المالية   اإلعالنات

من العقود الحصرية مع الهيئة العامة للحي الدبلوماسي، ومالك المراكز التجارية في برنامج واجهة الرياض، الرياض بارك،  

  73، بلغ اجمالي عدد لوحات اإلعالنات التي تملكها الشركة، 2020ي نهاية سنة ومجمع ذا زون، وجهات كثيرة أخرى. وكما ف

% من نوع 67هناك نسبة  ،73 الـ االعالنية  مجموع هذه اللوحاتبموجب هذه العقود. ومن  واجهة إعالنية 730ولوحة إعالنية 

    .بلكهيد وفاكيدموبي الرقمية، بينما بقية اللوحات عبارة عن شاشات 
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 : عدد اللوحات االعالنية حسب المناطق.12الشكل  : اللوحات االعالنية حسب أنواعها. 11الشكل 

  
الشركة، الراجحي المالية. بيانات المصدر:  الشركة، الراجحي المالية. بيانات المصدر:    
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 11 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 

 : عدد لوحات اإلعالنات الداخلية.14الشكل 

 

 

مستندات الشركة، الراجحي المالية.:  المصدر  
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 12 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 الحالة االستثمارية.

 شبكة اللوحات االعالنية الواسعة، توفر ميزة تنافسية. 

الشركة العربية، قائدة السوق في قطاع اإلعالنات الخارجية في المملكة العربية السعودية، اذ تستأثر بحصة كبيرة في السوق  تعتبر

%( من اجمالي االنفاق على اإلعالنات الخارجية. وتأتي في المرتبة الثانية 62.3:  2020%،  65.8:  2019)%  60تربو على  

%. كما أن العربية، هي المتصدرة 18.8المجال، شركة سعودي ساينز، بحصة سوقية تبلغ    بعد العربية كثاني أفضل شركة في هذا

في السوق محليا وعلى مستوى المنطقة، من حيث اإليرادات وكذلك من حيث بنيتها المميزة في مجال الدعاية واالعالن. وظلت  

 ذا النمو بسبب جائحة كورونا.حيث توقف ه 2020عام المواقع العربية في كل عام، تشهد توسعا ما عدا في 

المملكة. ومنذ    من( مناطق رئيسية 9إعالنية في تسعة )لوحة  6,105مجموعه ، كانت العربية تملك ما  2020وبحلول نهاية العام 

%. بيد أن العدد اإلجمالي للمساحات االعالنية، 8-بنسبة    ،لوحة  5,619حلول الجائحة، انخفضت لوحات الشركة االعالنية الى  

واجهة إعالنية وذلك بفضل تحويل    17,515مساحة إعالنية مقابل    23,771% خالل الفترة ذاتها ليصل الى  36جل ارتفاعا بنسبة  س

  من حواجز الدخول ان شبكة اإلعالنات الكبيرة والواسعة، توفر للشركة ميزة تنافسية مما يزيد    اللوحات الثابتة الى لوحات الكترونية.

نظرا ألن انشاء مثل هذه الشبكة، يفرض تحديا كبيرا ويتطلب وقتا طويال وقدرا من االنفاق الرأسمالي.    للشركات األخرى السوقفي  

اذ يسمح لها ذلك بتزويد عمالئها بأقصى قدر من االنفتاح على السوق في جميع أنحاء   فوائده، ان كون الشركة هي قائدة السوق، له 

ناء عليه، فان العربية تعتبر هي الخيار األول للعديد من العمالء مما يسمح لها بتجديد الطلبيات من  وب  المملكة العربية السعودية.  

فان العربية توفر سلسلة من الحلول في مكان واحد لعمالئها تتضمن نشاطات تبدأ من  عمالئها بكل سهولة. وباإلضافة الى ذلك،  

 ت لتقديم معلومات تقييمية تتعلق بالحمالت االعالنية.الطباعة، التصميم، التنفيذ، وصيانة لوحات اإلعالنا

  قائدة للطريق عن طريق التحول الرقمي.

شرعت العربية في رحلة التطور التقني عن طريق تحويل لوحاتها االعالنية الثابتة الى لوحات رقمية موفرة للمعلنين قدرا وافرا 

، حيث كانت العربية أول شركة 2018من المرونة وزيادة في إيراداتها وكذلك تعظيم هوامشها. وقد بدأت هذه العملية في أواخر  

ميزة( في المملكة العربية السعودية. ان اللوحات الرقمية بمقدورها عرض عدد   )لوحاتإعالنية رقمية  تقوم بتركيب وتشغيل لوحات  

االعالنية كما أن اإلعالنات التي يتم عرضها، يمكن تغييرها من مركز التحكم الرئيسي في العربية مما يسهل   الواجهاتأكبر من  

ء، فان ذلك يمكنهم من إضافة قيمة ضخمة عن طريق جمع كل البيانات المرتبطة تنفيذ الحملة االعالنية المطلوبة. وبالنسبة للعمال

، مثل درجات مشاهدة اإلعالنات، انطباعات المشاهدين، والتغطية الجغرافية. ان هذه البيانات، تعتبر هامة للعمالء اذ باإلعالنات

 أنها تسمح لهم بتخطيط سوقهم المستهدف بطريقة أفضل.  

وجها اعالنيا لكل لوحة من اللوحات    2.0وجها اعالنيا مقارنة بعدد    9.5عالنيات الرقمية في المتوسط، على  وتحتوي اللوحات اال

ارتفاع  مما ينتج عنه  بسيطاالثابتة. ويؤدي ذلك الى تحقيق زيادة في اإليرادات بعدة أضعاف بينما نجد أن االرتفاع في التكلفة يكون 

بينما سوف تظل   2025% بحلول 80ة زيادة األوجه االعالنية الرقمية في اللوحات، الى  هوامش الربح للشركة. وتستهدف العربي

 400هناك ضرورة أيضا لوجود لوحات ثابتة للمناطق البعيدة. وتتراوح تكلفة تحويل لوحة إعالنية ثابتة الى لوحة الكترونية، من 

% خالل الفترة ذاتها. ونتوقع 4.6االجمالية بشكل تدريجي بنسبة  ألف لاير. وقد قمنا بزيادة تقديراتنا للهوامش  700ألف لاير الى 

التي سنوات، ويعزى أساسا الى مسيرة الرقمنة    5% على مدى  11أن تنمو إيرادات الشركة بنسبة نمو معدل نمو سنوي مركب يبلغ  

لوحة بينما ال   1,566% من اللوحات االعالنية للعربية، رقمية، أي 28، أصبحت نسبة 2022قامت بها الشركة. وكما في نوفمبر

حتى تاريخه، تمكنت الشركة   2022. وفي عام  2018% من اللوحات الرقمية في  1لوحة ثابتة، كقابل    4,053يزال هناك عدد  

تحويل   لوحة  211من  الى  ثابتة  التحول،    لوحة  هذا  أضاف  فقد  واجماال،  األوجه    ةاعالني  واجهة  2,110رقمية.  اجمالي  ليرتفع 

 %. 20، بنسبة ارتفاع بلغت2021في نهاية  19,742وجها اعالنيا مقابل   23,771االعالنية الى 
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 13 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

التي حدثت في اللوحات االعالنية.  حركة التحول: 15كل الش  

 

 

 

 

 

 

الشركة، الراجحي المالية.مستندات :  المصدر  

أنشأها طرف  منصة  ، وهي  استرتش ة  ء من استراتيجيتها الحالية التي تسعى لالبتكار، فقد أطلقت الشركة منص كجز
سيفنز ديسيمال اف زد، والتي يمكنها جمع بيانات حول سلوك المستهلكين، وتحليل المنافسين، وهي    ثالث هو شركة  

أول منصة ذكية من نوعها في المملكة العربية السعودية. وتستخدم هذه المنصة، الملكية الفكرية عن طريق استغالل  
وبمساعدة هذه المنصة،   افة عالية من المستخدمين.تتسم بكثبيانات المسارات والمواقع من أجهزة الهواتف الذكية، التي  

سوف يتمكن المسوقون من تنظيم حمالت إعالنية يمكن تقييم مدى نجاحها من خالل المعلومات التي يتم جمعها حول  
ئها الى احصائيات منصة استرتش للحصول عمال  بتوجيه. وفي هذا السياق، تقوم العربية  وتفاعالت المشاهدينسمات  

. وتحصل العربية على عمولة عن كل صفقة يتم ابرامها آلخروقت  المستهلكين منمن الفهم حول سلوك  على مزيد
 ش والعميل المحال اليها. تبين شركة استر

 التوسع في تغطيتها المحلية عبر االستحواذ  

مع استراتيجية الشركة للمحافظة على وضعها القيادي في السوق، فان العربية تتطلع للتوسع أكثر على النطاق المحلي.    انسجاما

ؤخرا في سوق األسهم السعودي، أعلنت العربية عن توقيع اتفاقية شراء مع شركة فادن للوسائط للدعاية  موفي اعالن بثته العربية  

 لديها   مليار لاير. ويبدو أن شركة فادن هي خيار جيد للعربية، نظرا ألن فادن  1,05قابل مبلغ  لالستحواذ على الشركة م  واالعالن

 الخارجية كما تملك أيضا قسما لحلول األفراد.  لإلعالناتقسم 

ة ما كملك الشرتي/أبراج. ونعلى شاشات ضخمة عادة ما يتم تركيبها على مبا  فادن،يحتوي قسم اإلعالنات الخارجية في شركة  

التي تقع على    14شاشة يربو اجمالي عدد مشاهديها على    20مجموعه   مليون. وكمثال لشاشاتها العمالقة نذكر، شاشة كنجز 

ت الخارجية، يكمل بشكل مباشر شبكة  اإلعالنا لشاشةض شركة فادن  وطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة. وبناء عليه، فان عر

الطرق كما أنه يتوقع أن يضيف قيمة كبيرة لعمالء العربية. من جانب اخر، فان حلول العمالء األفراد من فادن،    إلعالناتالعربية  

جديدا نسبيا في القسم   العربية الداخلية وينتج عن ذلك الفوائد المتحققة من االندماج. ان العربية تعتبر العباتتكامل مع قسم إعالنات  

القسم بوتيرة أسرع. وتضم قائمة  المقدم منها، في نمو هذا  الفنية التي تملكها فادن والدعم  المعرفة  المذكور بينما سوف تساعد 

 العمالء األفراد لشركة فادن، شركة بندة، أسواق عبد هللا العثيم، أسواق لولو، أسواق المزرعة، وأسواق مانويل. 
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 14 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 : معلومات عن شركة فادن. 16الشكل 

 

 

 المصدر: العرض التوضيحي من شركة فادن، والراجحي المالية. 

% على أساس سنوي.  69مليون لاير، بارتفاع بنسبة    144.6لبيان صادر من العربية، فقد سجلت فادن إيرادات بلغت  وفقا  
للشركة   الربح  بنسبة بلغت  2021مليون لاير في    85.9وبلغ صافي  الى هوامش صافي ربح كبيرة  ، مما يشير ضمنا 

د قمنا بتضمين قيمة صافي دينها فقمن خالل الدين وعليه،   %. اننا نعتقد أنه سيتم تمويل الجزء األكبر من هذه الصفقة59
، لاير/السهم. وقد ابتعدنا عن تضمين تأثير ذلك على األرباح  4الناتج عن االستحواذ، في سعرنا المستهدف للسهم الذي يبلغ  

، على عملية االستحواذ. ويمكن أن يستغرق  ألن العربية تنتظر في الوقت الراهن، الموافقات من السلطات ذات العالقة  نظرا
   استكمال الصفقة بعض األشهر، وفور االنتهاء من ذلك، سوف يتم تضمينها في تقديراتنا لألرباح. 

 

  الصافية.دن وهوامشها شركة فا : البيانات المالية ل17الشكل 

 

 

مستندات الشركة، الراجحي المالية.  المصدر:  
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 15 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 استكشاف مناطق غير مطروقة من قبل. 

  

تسعى العربية جاهدة لزيادة تواجدها خارج المملكة العربية السعودية. وتمثل األسواق الجديدة، فرصة فريدة لزيادة تواجدها كما  

وتمضي العربية   استهدفت الشركة أساسا أسواق المنطقة من خالل استراتيجية بسيطة.تفرض عليها تحديا أيضا. وحتى االن، فقد  

تمضي قدما بأمان عبر هذه المناطق غير لباهتمام كما تعتمد على إقامة شراكات مع شركات محلية لتزويدها بالخبرات الالزمة  

 المستكشفة من قبل.

سنة مع الشركة المصرية المتحدة للخدمات اإلعالمية،    25أعلنت الشركة عن إقامة شراكة لمدة    ،2021ديسمبر    12في    مصر:

شاشة رقمية، على األقل. ونصت   120شركة مساهمة مصرية.  وسوف يسعى المشروع المشترك الى تركيب وتشغيل عدد    إلنشاء

الشراكة أيضا العربية سوف تتولى االشراف على، وإدارة و  على  ،هذه  الى أن  الدعاية واالعالن لتصل  تشغيل، جميع مراحل 

 عمالئها المستهدفين في مصر. 

، أعلنت العربية عن منح عقد من خالل شركتها التابعة، العربية المتحدة لخدمات الدعاية واالعالن، الستئجار 2022  وفي أغسطس

% من مواقع  89الساحل الشرقي، في مدينة العلمين في مصر. وينص العقد على تحديد نسبة تغطية تبلغ    علىلوحات إعالنية  

  موقعا لتركيب  17مليون لاير وفترته سنة واحدة. ويشتمل العقد على    9.3في الموقع المذكور أعاله. وتبلغ قيمة العقد،    الكباري

منها    174 إعالنية  الطرقنات  إعال  للوحات ستكون    موقعا  11لوحة  ستكون    على  رقمية على    6بينما  إعالنية  للوحات  مواقع 

. وفي سياق متصل، فان تطوير مدينة  2022بنهاية الربع الرابع من السنة المالية  العقد سيكونالكباري. والتاريخ المتوقع لتوقيع 

اكتمال العمل في المدينة وبدء تشغيل العلمين في مصر، يطرح فرصة هائلة للشركة، كما يمكن أن نشهد زيادة في الحركة، فور  

 اختالفا إيجابيا عن توقعاتنا لالستثمار.ويمثل ذلك، مرافقها بالكامل. 

 قطر 

.  2022دخلت العربية في عقد حصري مع شركة اعالن ميديا، لتصبح الوكيل الحصري للدعاية في فعاليات كاس العالم في قطر  

الداخلية    لإلعالناتمجموعة الدعاية واالعالن الرائدة في قطر والتي تملك وتقوم بتشغيل منصات عديدة    ، وتعتبر شركة اعالن ميديا  

.  2022بينما سيظهر أثره في الربع الرابع من السنة المالية    2022والخارجية. وسوف يكون العقد ساري المفعول حتى نهاية  

نظرا ألن الدخل المتحقق من العمليات الناتجة عن االتفاقية، سوف يتم    ت.مشاركة اإليرادا  نموذج  وتقوم هذه االتفاقية على أساس

سيطرة على عمالء  ومن أجل التبسيط، فسوف تبحث الشركة عن    تقاسمه بين أطراف االتفاقية بناء على النسبة المئوية المتفق عليها.

البنية األساسية   استخدام  للدعاية واالعال  إلعالنجدد بينما سوف يتم  استثمار في  ميديا،  العربية للحصول على  ن. وسوف تسعى 

 كبيرة. مصروفات   تحمل السوق الجديد، أثناء حدوث فعاليات أكبر حدث رياضي عالمي، بدون أن يتطلب منها ذلك،

العالمي    العربية  أبرمت   دبي: المالي  دبي  مركز  في  للدعاية واالعالن  الحصري  الوكيل  لتصبح  ميديا  اليفيشن  مع  مماثال  عقدا 

مشاركة اإليرادات ولم يتم اإلفصاح عن النسب   من نماذج  سنوات. وهذه االتفاقية هي أيضا نموذج  7المناطق التابعة له، لمدة  و

. وقد تم تعيين الشركة كممثل حصري  2022المئوية بعد. ومن المرجح أن يظهر األثر المالي لها في الربع الرابع من السنة المالية  

 في مجال اإلعالن الخارجي كما أنها مسؤولة عن جذب العمالء الجدد واألعمال.لشركة اليفيشن ميديا 

أن عقود مشاركة اإليرادات ربما ال تكون بتلك األهمية لصافي أرباح الشركة، اال أنها توفر للعربية فرصة كبيرة  ورغما عن  

تباطاتها او عالقاتها وتؤسس لها سمعة لعالمتها  للتوسع في أعمالها على المستوى العالمي وفي ذات الوقت، تساعدها في تطوير ار

 تمثل اختالفا إيجابيا عن تقديراتنا للحالة االستثمارية. ان أي تطورات هامة فيما يتعلق بهذه العقود، سوف  التجارية.
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 16 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 استعراض للقطاع. 

 االنفاق على الدعاية واالعالن تأثر سلبيا خالل فترة جائحة كورونا.

% رغما عن  3نمو سنوي مركب بلغ    بمعدل  2020و  2013اجمالي االنفاق العالمي على الدعاية واالعالن خالل الفترة   ارتفع

جائحة   الدعاية كتأثير  اشكال  جميع  وشهدت  الرقمي.  االعالم  مجال  في  االستثنائي  النمو  هو  له  الرئيسي  الداعم  وكان  ورونا، 

% لنفس  1اإلعالنات الخارجية، الذي انخفض في المتوسط بنسبة    الطلب على  في ذلكالعالن األخرى، انخفاضا في الطلب، بما  وا

الطلب على اإلعالنات الخارجية، كان منخفضا نسبيا، مقارنة بمعظم أشكال اإلعالن والدعاية التقليدية   تراجعبيد أن معدل  الفترة. 

ات، باستثناء االعالم الرقمي. فقد ارتفعت حصة لجميع أشكال اإلعالن  السوقاألخرى. وتمشيا مع ذلك، فقد انخفضت حصص  

. أما حصة 2020% في  50الى    2013% في  22من    واالعالن،الى اجمالي االنفاق على الدعاية    الرقمي منسوبةاالعالم  

% تقريبا 6، مقارنة بحصة بلغت  2020% في  5اإلعالنات الخارجية في السوق، من جانب اخر، فقد انخفضت الى ما دون  

القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا، وانخفاض االنفاق  . وفي هذا السياق، فقد أثرت  2020و  2013لفترة  خالل ا 

على الدعاية واالعالن في معظم القطاعات، وخاصة في قطاعات تجارة السيارات، تجارة التجزئة، السياحة، والسفر، على الطلب.  

 وسوف تستمر في النمو بعد ذلك.   2021عالنات الخارجية، سوف ترتفع في ومع ذلك، فان التقديرات تشير الى حصة اإل 

 

 : االنفاق على الدعاية واالعالن عالميا. 18الشكل 

 

 

 المصدر: فروست اند سوليفان، مستندات الشركة والراجحي المالية.

بينما نمت  % تقريبا،  3ما قبل الكوفيد(، سجلت اإلعالنات الخارجية، نموا مستمرا بنسبة    )فترة  2019و  2013وخالل الفترة  
اإلعالنات الرقمية والسينما فقط، بمعدل أسرع، رغما عن االتجاه العام الذي يشير الى نمو غير عادي في أنواع الدعاية واالعالن  

  التي كانت وراء هذا النمو القوي. وقد ارتفعة، هي من بعض األسباب  الجديدة. وقد كان التأقلم القوي مع أحدث التقنيات والرقمن
 في النمو بمعدل ثابت.  كما استمر 2021االنفاق في القطاع في 

 اإلعالنات الخارجية الرقمية سوف تكون المحرك للنمو المستقبلي.

هناك اتجاه للتغير المتزايد خالل السنوات القليلة الماضية، من قبل المعلنين الذين يفضلون اللوحات االعالنية الرقمية، مقارنة    كان

باللوحات الثابتة، ونتج عن ذلك تسجيل اللوحات الرقمية لنمو قوي، مقارنة باألخيرة. وحسب التقديرات، وفي أسواق متقدمة معينة،  

% من اجمالي حجم اإلعالنات الخارجية. ووفقا  40ة المتحدة وأستراليا، تمثل اللوحات الرقمية نسبة تزيد على مثل أسواق المملك

مرات معدل نمو اللوحات الثابتة. وهناك عدة عوامل   3و  2للتوقعات، من المتوقع أن تنمو اللوحات الرقمية بمعدل يتراوح بين  

طور برامج اإلعالن االلكتروني، الى جانب إمكانية ادخال تقنيات جديدة، ويشمل تشمل، االنخفاض في تكلفة الشاشات الرقمية، ت

اللوحات االعالنية   بإنترنتما يعرف  ذلك   فان  الى ذلك،  الرقمية. وباإلضافة  اللوحات االعالنية  نمو  التي تحرك  األشياء، هي 

الرقمية، تسمح بعمل تقييم أفضل ألي حملة إعالنية وذلك من خالل توفير المعلومات المرتبطة بعدد األشخاص الذين يمرون على 

للعائد على  الكلي    ات في األوقات اليومية، الطقس، المناسبات الخاصة، والتقييماللوحة االعالنية، أنماط الحركة المرورية، التغير 

االستثمار. وتحتوي بعض هذه اللوحات االعالنية، أيضا على تقنيات ذكية وبرامح متكاملة يمكن أن تساعد في عرض إعالنات  

 سين الكفاءة الكلية للحملة االعالنية.مختارة بناء على ديموغرافية المواقع، وبعض العوامل األخرى، مما يساعد في تح

 

 

 

 

 

Advertising Media (SAR mn) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Television 738,667 759,484 760,121 786,108 781,192 779,819 774,828 674,875

Newspapers 270,807 256,647 235,731 214,334 194,891 179,642 159,486 120,795

Magazines 147,120 142,195 134,362 132,064 122,403 112,707 101,324 79,350

Radio 125,609 129,061 128,513 134,121 135,195 139,481 138,728 118,077

Cinema 9,092 10,857 11,549 12,773 13,671 14,537 15,909 6,354

Outdoor Advertising 115,740 113,102 123,696 126,979 129,045 135,891 139,723 104,150

Digital Media 385,531 464,911 555,433 650,363 755,608 869,065 1,032,101 1,088,248

Total Advertising Expenditure 1,792,566 1,876,257 1,949,405 2,056,742 2,132,005 2,231,142 2,362,099 2,191,849 
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 17 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 العالمي على اإلعالنات الخارجية وعلى اإلعالنات الخارجية الرقمية. االنفاق: 19الشكل 

 

 

 فروست اند سوليفان، مستندات الشركة والراجحي المالية.: المصدر

على اإلعالنات الخارجية الرقمية، قد ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ    فإن االنفاقما ذكرنا انفا،    االعتبارمع األخذ في  
الخارجية غير الرقمية.  ونتيجة   لإلعالنات%  3ما قبل الكوفيد(، مقارنة بنمو بنسبة    فترة)  2019و  13- 2% خالل الفترة  17

السوقية   الحصة  فقد تضاعفت  . ونظرا ألن األسواق  2020% في  18الى    2013% في  9الرقمية من    لإلعالناتلذلك، 
المتقدمة لديها حصة أكبر في سوق اإلعالنات الرقمية، فانه يمكننا أن نتوقع حدوث مزيد من النمو في هذا النوع من أنواع 

 اإلعالن.

 

النات الخارجية في سوق المملكة العربية السعودية، ظلت متقلبة ولكن يتوقع لها أن تنمو مع االتجاه االرتفاعي في الدورة  اإلع

 االقتصادية الكلية.

  : االنفاق على اإلعالن وعلى اإلعالنات الخارجية في المملكة العربية السعودية.20الشكل 

 

 

 مستندات الشركة والراجحي المالية.فروست اند سوليفان، : المصدر
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 18 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 

خالل الفترة بين % 1سجل حجم االنفاق على اإلعالنات الخارجية في المملكة العربية السعودي، نموا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 

عيفا في عامي  ض وكان أداء هذا القطاع    % للفترة ذاتها.9، حتى مع انخفاض االنفاق الكلي على اإلعالن بنسبة  2019و  2015

. ومع ذلك، 2019% في 23وسجل نموا على أساس سنوي بنسبة بلغت  2017، رغما عن أنه أظهر ارتفاعا في 2017و 2016

الخارجية من اجمالي اإلعالنات، بنسبة   لإلعالناتبسبب جائحة كورونا. وقد ارتفعت الحصة السوقية    2020فقد تأثر هذا النمو في  

 2019% في  46أقل مستويات ذروتها التي وصلت الى    تمثل  ـ رغما عن أنها كانت 2020% في  37لتصل الى    2015% في  29

 الجائحة(.    )قبل

وضع الحالي حيث  ال  ومع األخذ في االعتباراننا نعتقد أن هذا االتجاه يتوافق مع األداء العام القتصاد المملكة العربية السعودية،  

  نتوقع أن يرتفع معدل النمو في االنفاق على اإلعالنات الخارجية  فإننافعة واألداء اإليجابي العام في هذا القطاع،  أسعار النفط المرت

 في المدى المتوسط.  

المنازل( واللوحات االعالنية الرقمية. )فياالتجاه في القطاع نحو اإلعالن الداخلي   

جهة إعالنية. ومن اجمالي هذا  او  38,054لخارجية في المملكة، تمثل  ا  لإلعالناتموقعا    12,000لبعض التقديرات، هناك  وفقا  

، مقارنة 2020في  المواقع، كما% من اجمالي  61، تغطي نسبة 20,548العدد، يقدر أن عدد واجهات اإلعالنات الخارجية، بلغ 

الجزء الخاص بمواقع اإلعالنات الداخلية  % من اجمالي المواقع. وقد ارتفع 39داخلية، تغطي نسبة  واجهة إعالنية    17,505بعدد  

. ومن حيث التقنية المستخدمة، فان اللوحات االعالنية الرقمية،  2019% التي كانت عليها في  30بة  بوتيرة أسرع، اذ ارتفعت من نس

رقمية قد ارتفع الى  هي األكثر رواجا االن، سواء في مواقع اإلعالنات الداخلية أو الخارجية، نظرا ألن الجزء الخاص باللوحات ال

في  36نسبة   بنسبة  %2020  مقارنة  في  30،  الخارجية.  %2019  اإلعالنات  لمواقع   للوحات  أسرع  التحول  هذا  كان  وقد 

. اننا نتوقع أن تستمر عملية 2019% في  85، مقارنة بنسبة  2020% في  95اإلعالنات الداخلية، اذ شكلت اللوحات الرقمية نسبة  

 مية، هي شكل من أشكال الدعاية واالعالن، األكثر كفاءة وأقل تكلفة.   رق في االعتبار أن لوحات اإلعالنات ال أخذنا  إذاالرقمنة هذه، 

 

 توزيع مواقع اإلعالنات الخارجية والداخلية في المملكة العربية السعودية.: 21الشكل 

 

 ال

 

 

 المالية.فروست اند سوليفان، مستندات الشركة والراجحي : المصدر
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 19 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 
 
 

 

   االنفاق على الترفيه، المطاعم، واالنفاق على نشاطات الترفيه األخرى، سيكون محركا للنمو.

% من اجمالي اإلعالن 21نموا في نشاط اإلعالنات الخارجية من السلع االستهالكية والمطاعم، اذ أسهمت بنسبة  ،  2020عام    شهد

المحرك    .2019في  %  17والدعاية مقارنة بنسبة   االنترنت، بسبب جائحة كورونا، هو  التوصيل باستخدام  أن نمو نشاط  ويبدو 

األساسي لهذا االرتفاع في اإلعالنات الخارجية. اننا نتوقع أن يستمر هذا القطاع في توفير فرص في المستقبل، مع األخذ في االعتبار 

% من 14قطاع االتصاالت، الذي بلغ    إنفاقلب عليها فئة العمرية الشابة. لقد كان  التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية التي تغ

االنفاق الخارجية  اجمالي  اإلعالنات  في  2020في    على  عليها  كان  التي  للمستويات  استمرارا  يمثل  2019،  كان  ذلك  أن  بيد   .

ة يعمل على تنويع نشاطاته، وأن هناك فرصا جديدة انخفاضا من مستوياته التاريخية. ونظرا ألن اقتصاد المملكة العربية السعودي

لالستخدام اليومي( والتطبيقات،    )المعدةنتوقع أن يستمر هذا االتجاه. وكانت نشاطات الترفيه، االلكترونيات االستهالكية    فإننا قادمة،  

، 2019% في  30االعالن، من  ر تضررا من جراء جائحة الكورونا، اذ انخفضت مساهماتها في االنفاق على الدعاية وهي األكث

نتوقع أن يكون هذا االتجاه مؤقتا، حيث نتوقع أن يرتفع أداء هذا القطاع مدعوما    فإننا. ورغما عن ذلك،  2020% في  12الى  

في  %  10بالعوامل الديموغرافية للمملكة. عالوة على ذلك، فقد انخفضت مساهمة االنفاق الحكومي على اإلعالنات الخارجية الى  

، اذ كانت قد تأثرت بانخفاض نشاط السياحة في المملكة العربية السعودية بسبب الجائحة.  2019% في  21مقارنة بنسبة    2020

، نظرا لرفع القيود على السفر وتركيز الحكومة على تحسين نشاطاتها 2021خالل    هذا االتجاه  نتوقع أن ينعكس  فإنناومرة أخرى،  

     .2030السياحية تمشيا مع رؤيتها لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: لوحات اإلعالنات الخارجية: الرقمية مقارنة بالثابتة.22الشكل   : لوحات اإلعالنات الداخلية: الرقمية مقارنة بالثابتة.  23الشكل  

  
 فروست اند سوليفان، مستندات الشركة والراجحي المالية. : المصدر  

 

 الشركة والراجحي المالية. فروست اند سوليفان، مستندات : المصدر  
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 20 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 : المعلنون الرئيسيون في المملكة العربية السعودية.24الشكل 

 

 

 فروست اند سوليفان، مستندات الشركة والراجحي المالية.المصدر: 

والمالية   المصرفية  الخدمات  من  الثاني  القسم  في  10) ويتكون  األغذية  %2020  توصيل  في  15)(،  التجارة  %2020   ،)
% سابقا. اننا نتوقع 19% من  43في االنفاق وصل الى  شهدت ارتفاعا ضخما    ،(، وقطاعات أخرى2020% في  8)االلكترونية  

% من االنفاق، رغما  7، اذ شكل نسبة  2020يارات، قطاعا رئيسيا في  وكان قطاع السأن يستمر الطلب من هذا القطاع، قويا.  
عن أن مساهمته من المتوقع أن تنخفض في الفترة القادمة، وخاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتسم باالرتفاع في أسعار السلع  

ميل، تتضمن احتماالت جيدة  واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وهناك قطاعات أخرى، مثل قطاعات العطور ومستحضرات التج
للنمو في سوق الدعاية واالعالن الخارجي، وخاصة العالمات التجارية الفاخرة، نظرا ألن هذه القطاعات من المحتمل أن تستفيد 

 أكثر من اإلعالنات الخارجية. 

ل أفريقيا، التي يتوقع أن  ان شركة العربية تعمل في أكبر وواحد من أكثر األسواق جاذبية في منطقة دول الشرق األوسط وشما
الفترة  1.4تشهد نموا في عدد سكانها بمعدل   الى أن نسبة 2024و  2020% خالل  التقديرات  السكان هذا، تشير  . ومن عدد 

% من  84. وباإلضافة الى ذلك، فان نسبة  2019% في  47عاما فما دون(، كانت تمثل نسبة    29) السكان في األعمار الشابة  
معدل النمو لألسر    متوسط، بينما يتوقع أن يبلغ  2019ية السعودية، يسكنون في مدن، بناء على بيانات العام  سكان المملكة العرب

. عالوة على ذلك، فان اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، التي 2024و  2020% تقريبا خالل الفترة  40من ذات الدخل المرتفع،  
وتزايد المشاريع الضخمة والمشاريع العمالقة التي يجري العمل فيها حاليا،    األساسية، ، تحسن البيئة  2030تتضمن، رؤية المملكة  

 قتصاد البالد.كون مؤشرا إيجابيا للنمو الكلي التالنساء في القوى العاملة، ...الخ، يمكن أن   مشاركة

 

 الوضع التنافسي للعربية لإلعالن يشهد تحسنا. 

 : الشركات الرئيسية العالمية.25الشكل 

 

 

بلومبرج، والراجحي المالية. المصدر:   
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Consumer Electronics

and Apps
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2020 2021

Jcdecaux France 8,997 11,191

Clear Channel United States 6,960 8,406

Outfront Media United States 4,640 5,491

Stroeer Se & Co Germany 6,179 7,220

Focus Media In China 6,587 8,629

Lamar United States 5,888 6,704

Ooh!Media Ltd Australia 1,106 1,420

ALArabia Saudi Arabia 498 720

Asiaray Media Hong Kong 753 1,103 

Name Country
Revenue
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 21 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 

  14فقد تحسن وضع العربية في السوق من رقم  وشركاهم،التي حصلنا عليها من مستندات فروست اند سوليفان  وفقا للبيانات
. كما أن الشركة تحظى أيضا بوضع مسيطر في سوق المملكة العربية السعودية، 2019في    12الى رقم    2018عالميا في  
، ظلت الشركة تحرز تقدما في حصتها السوقية في المملكة،  2017. ومنذ عام  2019% في  65.8  السوق بلغتبحصة في  

أخذنا في 2020حتى   اذا  تنافسي قوي جدا،  الشركة تحظى بوضع  فان  انخفضت بشكل طفيف. ورغما عن ذلك،  ، عندما 
 (.زي ساين% فقط ) سعود18.8االعتبار أن ثاني أكبر شركة في السوق، تملك حصة في السوق تبلغ  

 

 (.2020: الحصص السوقية للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية )26الشكل 

 

 

 المصدر: فروست اند سوليفان، مستندات الشركة والراجحي المالية.
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 22 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 تقييم جذاب. 

 

باستخدام التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم لكل من طريقة التقييم   40: 60أوزان بمعدل    باستخدامالعربية  قيمنا شركة  لقد  

ونسبة تكلفة رأس مال تبلغ % 2وقد نتج عن طريقة التدفقات النقدية على أساس نسبة نمو نهائي تبلغ  . النسبي القائمة على مكرر الربح

، فقد استخدمنا لقائمة على مكرر الربحالتقييم النسبي ابالنسبة لطريقة  و. السهم/لاير  160، سعرا مستهدفا لسهم الشركة يبلغ  9.6%

 ل/السهم.ريا 98يبلغ    لسهم الشركة  سعرا مستهدفا مره ونتج عنه    15.1وطبقنا مكرر ربح يبلغ    2023األرباح التقديرية للسنة المالية  

فان متوسط  وهكذا،    باستخدام بيانات الشركات النظيرة لشركة العربية المدرجة في بلومبرج.  المستقبلي، وقد تم حساب مكرر الربح  

للطريقتين يبلغ   السهم بنسبة    السهم/لاير   136السعر المستهدف  احتمال ارتفاع سعر  االغالق    من سعر % 324.مما يعني ضمنيا 

بالتطبيق الواسع لتقنية الرقمنة الى جانب التوسعات على مستوى مدعوما  الحاليةن سهم العربية يبدو جذابا عند المستويات ا. األخير

 تغطيتنا للشركة العربية، بتوصية تتضمن" زيادة المراكز في سهمها".  استهللناالمنطقة وفي النطاق المحلي. وعليه، فقد 

 

 

 : حصص الشركات العاملة في سوق الدعاية واالعالن السعودي) لاير/سهم(.27الشكل 

 

 

 المصدر: بلومبرج، والراجحي المالية. 
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 23 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 البيانات المالية الرئيسية.

 قائمة الدخل.  : 28الشكل 

 
 المصدر: بلومبرج، والراجحي المالية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income Statement

(SAR mn) 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Sales 720 1,185 1,347 1,498 1,678 1,846

y-o-y growth 44.8% 64.5% 13.7% 11.2% 12.0% 10.0%

Cost of Sales (390) (727) (814) (892) (984) (1,066)

y-o-y growth -2.1% 86.5% 12.0% 9.5% 10.3% 8.4%

Gross Profit 330 458 533 606 694 779

y-o-y growth 233.5% 38.6% 16.4% 13.6% 14.6% 12.3%

Operating expenses (69) (116) (131) (145) (161) (177)

Operating Income 261 342 402 461 533 603

y-o-y growth 408.3% 30.7% 17.6% 14.6% 15.6% 13.2%

Financing Expense (33) (41) (54) (56) (51) (44)

Other income net (11) 0 0 0 0 0

Net income before tax 218 301 347 405 482 559

Zakat & Tax (11) (12) (14) (16) (19) (22)

Net Profit Before Minority Interest 206 289 334 389 462 536

y-o-y growth 718.4% 39.9% 15.6% 16.6% 18.9% 16.0%

Minority interest 0 (3) (3) (4) (5) (5)

Net Profit 206 286 330 385 458 531

y-o-y growth 718.4% 38.5% 15.6% 16.6% 18.9% 16.0%

EPS 4.12 5.71 6.60 7.70 9.16 10.62

DPS 1.85 3.00 3.30 3.85 4.50 5.30

Dividend Payout 44.8% 52.5% 50.0% 50.0% 49.1% 49.9%
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 24 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 الميزانية العمومية.    :29الشكل 

 
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.

 

النقدية. : بيان التدفقات  30الشكل 

 

 

 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.
 

النسب الرئيسية.    :31الشكل 

 

 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.

(SAR mn) 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Assets

Non-Current Assets

Property And Equipment, Net 193 214 236 258 282 307

Right Of Use 2,027 1,771 2,453 2,883 3,054 2,971

Intangible assets 0 0 0 0 0 0

Total Non-Current Assets 2,220 1,985 2,688 3,142 3,337 3,278

Current Assets

Inventory, Net 15 28 31 34 38 41

Trade Receivables, Net 419 664 755 839 940 1,034

Due From Related Parties 0 0 0 0 0 0

Prepayments And Other Debit Balances 396 651 740 822 921 1,014

Cash And Cash Equivalents 190 50 50 50 68 231

Total Current Assets 1,020 1,392 1,576 1,745 1,966 2,319

Total Assets 3,240 3,377 4,264 4,887 5,303 5,597

Liabilities

Non-Current Liabilities

Long term debt 0 0 0 0 0 0

Employees Defined Benefits Obligation 15 25 28 31 35 38

Lease Liabilities 1,587 1,361 2,052 2,505 2,752 2,800

Total Non-Current Liabilities 1,602 1,386 2,081 2,536 2,787 2,838

Current Liabilities

Lease Liabilities - Current Portion 314 452 539 583 592 592

Short-Term Loans 448 413 321 222 111 56

Due to Related Parties 0 0 0 0 0 0

Suppliers 5 5 5 5 5 5

Accrued Expenses And Other Credit Balances 129 240 269 295 325 352

Zakat Provision 11 11 11 11 11 11

Total Current Liabilities 907 1,121 1,145 1,116 1,044 1,015

Total Liabilities 2,509 2,507 3,226 3,653 3,831 3,854

Shareholders’ Equity

Capital 500 500 500 500 500 500

Statutory Reserve 46 46 46 46 46 46

Retained Earnings 186 321 487 679 912 1,178

Minority interest 0 3 6 10 15 20

Total Equity 731 870 1,038 1,235 1,472 1,743

Total Equity and Liabilities 3,240 3,377 4,264 4,887 5,303 5,597

(SAR mn) 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Cash from operations 208 433 793 916 1,023 1,162

Capex (78) (52) (59) (66) (74) (81)

Free cash flow 130 381 733 850 949 1,080

Cash flow from financing 33 (521) (733) (850) (931) (917)

Net cash from change 163 (140) 0 0 18 163

2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

ROA 6.4% 8.5% 7.8% 8.0% 8.7% 9.6%

ROE 28.2% 32.9% 32.0% 31.4% 31.4% 30.8%

Cash Conversion Cycle (Days) 106 98 98 98 98 98

Debt-Equity Ratio 3.2x 2.6x 2.8x 2.7x 2.3x 2.0x

Debt to Capital 76.3% 71.9% 73.7% 72.8% 70.1% 66.4%

Interest coverage ratio (x) 8.0x 8.3x 7.4x 8.3x 10.5x 13.6x
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 25 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 التحديات والمخاطر الرئيسية.

اتفاقيات تأجير ا  الجهات الحكومية وشبه الحكومية:  الدعاية مع  تأجير مواقع  اتفاقيات  التركيز في جانب ن غالبية 

نسبة   تحقيق  ابرامها مع جهات حكومية وشبه حكومية ويتم  يتم  بالشركة،  الخاصة  الدعاية واالعالن  تقريبا من  95مواقع   %

    إيرادات الشركة، من هذه المواقع.

% تقريبا من إيرادات  95شكلت اإلعالنات الخارجية، نسبة  مصادر اإليرادات تعتمد بدرجة كبيرة على اإلعالنات الخارجية:  

في   العربية  من  2021الشركة  المصدر  هذا  فان حصة  الداخلية،  اإلعالنات  في  توسعا  الشركة  فيه  تشهد  الذي  الوقت  وفي   .

  لإليرادات المتوسط، نتوقع أن تستمر اإلعالنات الخارجية تمثل المحرك الرئيسي    وفي المدىنسبيا.  تعتبر منخفضة  اإليرادات،  

 للشركة.  

، بينما  2020% من إيرادات الشركة لعام  60عمالء في قائمة عمالء الشركة، نسبة تجاوزت    عشرة   أكبر  شكل:  تركز العمالء

%، على التوالي. ان أي تأثير على الوضع التشغيلي أو المالي لهذه الشركات،  11ونسبة  %  14شكل أعلى اثنين من العمالء نسبة  

  سوف يكون له تأثير مباشر على إيرادات وربحية الشركة العربية.

لطبيعة أعمال اإلعالن، فان معظم اللوحات االعالنية للشركة، تكون عرضة  نظرا  رض اللوحات االعالنية للبيئة الخارجية:  تع

 .الحوادث، الخ، األمطار، الحركة المرورية، الحرارة العاليةللبيئة الخارجية التي تشمل، العواصف الرملية، درجات 

تقديراتنا المالية وتقييمنا، على مقدرة الشركة على تنفيذ خطط أعمالها، وتوظيفها او توزيعها  تعتمد  النمو األقل من التوقعات:  

 . ان عدم مقدرة الشركة على توظيف أصولها بكفاءة وفعالية، سيؤثر على أدائها.  إيراداتهاوتنمية  ألصولهابشكل فعال 

االرتفاع في متطلبات رأس المال العامل وعقود اإليجار الجديدة التي تم الدخول فيها لنشر اللوحات  لقد نتج عن  ارتفاع المديونية:  

. اننا نتوقع 2020مليون لاير في    132من    2021مليون لاير في    448ارتفاع الجزء من الدين قصير األجل الى  االعالنية،  

ا العادية. وفي ظل أوضاع أسعار الفائدة المتزايدة، فمن المحتمل  أن تظل مستويات الدين مرتفعة، قبل أن تتراجع الى مستوياته

 أن يفرض ذلك ضغطا على الوضع المالي للشركة وأدائها. 

السعودية:   العربية  المملكة  اقتصاد  النفط وتباطؤ في  انخفاض في أسعار  أو ان  حدوث  النفط  أسعار  انخفاض في  أي  حدوث 

انخفاض في االنفاق الحكومي، يمكن أن يكون له تأثير عكسي على اقتصاد المملكة، والذي سيكون له بدوره تأثيره السلبي على 

 أخذنا في االعتبار أن الجزء األكبر من إيرادات الشركة يتحقق من داخل المملكة.   إذا األداء المالي للشركة، 

ح المنافسة:  ارتفاع  العبين  دة  دخول  في  ان  الراسخة  األجنبية  الشركات  ذلك  ويشمل  الصناعة،  هذه  في  الدعاية جدد  مجال 

، من شأنه أن يؤثر على أداء الشركة. ويمكن أن ينتج عن ذلك، انخفاض في أسعار اإليجارات للوحات االعالنية للشركة  واالعالن

 .صولهاألكما يمكن أن يؤثر أيضا على كفاءة توظيفها 

بعوامل موسمية؛ فأعمال الشركة عادة ما تنخفض خالل موسم الصيف في المملكة  يتأثر أداء الشركة  اإليرادات تتأثر بالموسمية:  

 نظرا ألن العمالء في هذه الفترات يكونون منشغلين بإعداد الميزانيات. العربية السعودية وفي بداية العام، 
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 26 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 ملحق.

 تطور الشركة العربية. 

. للتعهدات الفنية : تطور الشركة العربية4الشكل   

 

 

 المصدر: مستندات الشركة، الراجحي المالية.

 

 أنواع اللوحات االعالنية. 

لوحات غرين مابي           : 33الشكل  ي.وب: لوحات م34لشكل ا  : لوحات ميغاكوم. 53الشكل    

   

مستندات الشركة، الراجحي المالية.:  المصدر الراجحي المالية.المصدر: مستندات الشركة،    المالية. مستندات الشركة، الراجحي  المصدر:     

اسكرولر(.: لوحات بيسا )37الشكل  : لوحات ميزة.36الشكل   : لوحات بورتريت. 38الشكل   

   

مستندات الشركة، الراجحي المالية.المصدر:   مستندات الشركة، الراجحي المالية.المصدر:    الشركة، الراجحي المالية.مستندات  المصدر:     

 

1983: Incorporated as a Limited liability 
Company

1990: Business expands to Qassim and 
the Eastern Province 1992: Expands to Mecca and Jeddah 1995:  Megacom and Pisa billboards 

introduced

1998: Included various provinces

and major cities in KSA

2004: Printing operations introduced 
at Al Arabia’s presses in

2004: Lamppost and Super Structure 
billboards introduced

2006: Converted into a joint stock 
company with a share capital of 

SAR60mn

2010: Secures exclusive 
advertising contracts for Mupi and 

Megacom billboards in Jeddah

2011: Commenced operation to sell 
raw materials used in printing and 

advertising

2012: Introduced LED billboards for             
the first time in Jeddah and Riyadh

2013: Al Arabia Company Rawiyya 
Printing Press becomes operational

2018:  Mezah billboards used for the 
first time in KSA, in Riyadh and Jeddah

2019: Entered indoor advertising by 
signing contracts with  Al-Manakha, 

Riyadh Park and Tabuk Park

2019: Entered into a  contract with 
Diplomatic Quarter General Authority

to exclusively market all types of 
billboards for a period of 15 years

2019: 70% of the capital transferred to 
Engineer Holding Group Company

2020: 5% of  capital were transferred to 
MBC Group Holdings Ltd
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 27 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

الشاشات الضوئية. : 39الشكل  الهياكل السوبر.: 40الشكل   لوحات الكباري او الجسور المتحركة. : 41الشكل    

   
المالية.المصدر: مستندات الشركة، الراجحي    المصدر: مستندات الشركة، الراجحي المالية. المصدر: مستندات الشركة، الراجحي المالية.  

 

 : لوحات موبي اسكرولر.44الشكل   لألبراج.الرقمية : اللوحات االعالنية 43الشكل   .االعالنية لألبراج: اللوحات 42الشكل 

   
المالية.المصدر: مستندات الشركة، الراجحي   المصدر: مستندات الشركة، الراجحي المالية. المصدر: مستندات الشركة، الراجحي المالية.  

 

اللوحات االعالنية لألبراج.: 45الشكل   

 
 المصدر: مستندات الشركة، الراجحي المالية.
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 28 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

. الداخليةاللوحات االعالنية أنواع    

 

 

: موبي الرقمية.46الشكل  : الشاشات ذات الحواجز.47الشكل    : شاشات الواجهات. 48الشكل  

   

الراجحي المالية.المصدر: مستندات الشركة،   الراجحي المالية.المصدر: مستندات الشركة،    المصدر: مستندات الشركة، الراجحي    
 المالية.
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 29 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال المسؤوليةإخالء من 

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم  

 المسئولية  من  خالء
السعودية لالستخدام العام من عمالء شركة الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة  أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية  

من جانبكم  ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقةإرسـالها أو اإلفصـاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شـكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صـريحة من شـركة الراجحي المالية. إن اسـتالم هذ
ات للعموم من جانب ـشركة الراجحي المالية.  وقد تم على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرـسال أو اإلفـصاح لرخرين عما تتـضمنه من محتويات وءراء ، واـستنتاجات أو معلومات قبل نـشر تلك المعلوم

أو    نها معلومات موثوقة لكننا ال نضـمن دقتها.  وـشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضـمانات )صـريحةالحصـول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصـادر عامة مختلفة يعتقد أ
تصــلح ألي غرض محدد.    أي خطأ أو غير مضــللة  أو أنها ضــمنية( بشــأن البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضــمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من 

ض لشـراء أو بيع أي أوراق مالية أو غيرها من المنتجات  فوثيقة البحث هذه إنما تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشـكل عرضـا أو دعوة لتقديم عر
وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مـشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع االـستثمارية ذات الـصلة بتلك األوراق المالية أو االـستثمارات.  

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

ية بـشأن مدى مالءمة االـستثمار في أي أوراق مالية ، أو اـستثمار ءخر أو أية اـستراتيجيات اـستثمار جرت مناقـشتها أو  ينبغي للمـستثمرين الـسعي للحـصول على المـشورة المالية أو القانونية أو الـضريب
رين مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من  حقق.  كذلك ينبغي للمـستثمالتوـصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمـستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المـستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار الصرف  هذا النوع أو غيرها من االـستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
ا.  ويجوز أن  و الدخل المتأتي من اـستثمارات معينة.  وبناء عليهقد يكون لها ءثار ـسلبية على قيمة أو ثمن ، أ اـس ، يمكن للمـستثمرين أن يحـصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأـسمالهم المـستثمر أـس

صــلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصــدرة لتلك يكون لشــركة الراجحي المالية أو المســئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشــركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( م
شــتقات ، أو  ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصــيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شــراء األســهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخرى أو الم األوراق المالية أو االســتثمارات ذات العالقة

ــتثماريغيرها من  ــرفية االسـ ــركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصـ ــركة الراجحي المالية أو الشـ ــعي لتأمين  األدوات المالية.  كما يجوز لشـ ة أو غيرها من الخدمات  أو السـ
قة من وثائق البحث.  وـشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الـشركات التابعة لها وموظفيها  الخدمات المـصرفية االـستثمارية أو غيرها من األعمال من أي ـشركة من الـشركات المذكورة في هذه الوثي

خدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق ، ال تكون مـسئولة عن أي أـضرار مباـشرة أو غير مباـشرة أو أي خـسارة أو أـضرار  أخرى قد تنـشأ ، بـصورة مباـشرة أو غير مباـشرة ، من أي اـست
 البحث.

تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق تخضـع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصـيات واردة فيها للتغيير دون إشـعار مسـبق.  وشـركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسـؤولية عن 
حث كليا أو جزئيا بأي ـشكل أو بأي وـسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليـست موجهة إلى أو معدة  البحث.  وال يجوز تغيير أو اـستنـساأ أو إرـسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق الب

نشـر أو توافر أو اسـتخدام ما يكون مثل هذا التوزيع أو الللتوزيع أو السـتخدامها من قبل أي شـخص أو كيان سـواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضـائية أخرى ، حيث
 ص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخي

    المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

  المالية  الشـركات  أسـهم  باسـتثناء تغطيتها   إطار في األسـهم لجميع  المحتمل  االنخفاض  أو  المطلق الصـعودي  االتجاه أسـاس  على طبقات ثالث من  مكون  تصـنيف  نظام  اليةالم  الراجحي  شـركة تسـتخدم
 :  اإلسالمية الشريعة  بأحكام  الملتزمة  غير  األخرى الشركات من  قليل وعدد

 .شهور 9-6 بحدود  زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا :  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا  يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

عر هذا يكون قد:  Target price  "المسعتهدف  السععر" هم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا  الـس عر  لهذا مماثال بالضـرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للـس باب هناك تكون وقد.  الـس كل تبرر أـس  جيد بـش
 ونـشرح  ، الـسهم لذلك  المقدرة  العادلة القيمة  عن  يختلف مـستهدف ـسعر  بتحديد نقوم  ،  الحالة  هذه مثل  وفي.  الزمني  أفقنا   ـضمن  المحددة العادلة  القيمة  إلى األـسهم من  ـسهم ـسعر  يـصل  أن  احتمال عدم

 .بذلك  للقيام دفعتنا   التي األسباب

 المعنية  للشــركة  التشــغيلي األداء أو  األرباح كانت إذا أو ،  الخارجية العوامل من وغيرها   االقتصــادية  واالتجاهات عام بوجه الســوق  ألوضــاع  يخضــع  مســتهدف ســعر أي  تحقيق  أن مالحظة  يرجى
 .توقعاتنا  مستوى دون أو  يتجاوز
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