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%   و 37.4بنسنسن ن نة  0202ارتفعت ال رابح الفصلية لرشكة االتصاالت السعودية خالل الربع ال ول من عام  
مليون رايل، واكننت ال رابح أ عنم منن  0,223لتصل اىل  0203% مقارنة ابلربعني ال ول وال خري من عام 0723

 مليون رايل حبسب بوابة أ رقام املالية 7  0,030متوسط توقعات احملللني ال الغة 

اىل: 0203أ رجعت الرشكة المنو يف ارابح الفرتة ابملقارنة مع الربع ال ول من عام    

  مليون رايل للفرتة املنثةلن   04.,02مليون رايل مقابل  00,3.4% لتصل اىل .027ارتفاع ايرادات الرشكة
% والربامج النرتوينينة 0% بفضل زايدة عدد اخلطوط العام  01من العام السابق مع منو الايرادات احمللية 

فضال عن منو الطلب عم خدمات ال ياانت عم ش  كة اجليل الرابع وزايدة عدد معالء ال لنيناا الن ن نينة 
%، من هجة أ خرى ارتفعت ايرادات الرشاكت التابعة خارج املمنلنكنة 00%  ومنو مبيعات قطاع الاعثل 00

 %07بسس  ة 

  ملينون رايل أ   بندايدة  233,.% ليسجل 0072المنو الكبري يف ايرادات الرشكة سامه يف منو ا جثيل الرحب
 مليون رايل7 0,444ت لغ 

  ملنينون رايل، وينرجنع  106الدايدة يف اجثيل الرحب فاقت جحم المنو يف امل وفات التشغيلية ال خرى ال الغ
منلنينون رايل  .40المنو يف امل وفات التشغيلية ال خرى اىل ارتفاع امل وفات ال يعية والتسويقية مبن نلنغ 

%( فضنال عنن 00مليون رايل )بسس  ة  1.%(، و ارتفاع امل وفات العمومية والادارية مب لغ 40)بسس  ة 
 %(7  02مليون رايل )بسس  ة  021ارتفاع الاس هتالك والاطفاء مب لغ 

  منلنينون رايل وينرجنع النعنامنل  104من هجة أ خر  اخنفضت صاىف الايرادات وامل وفات ال خرى مب لغ
مليون رايل، وتسجيل خسائر من بنينع    462ال سايس يف ذكل اىل تسجيل م وا راتب شهرين مب لغ 

مليون رايل فضال عنن ارتنفناع خسنائنر الاسنتن رات  041استبعاد املمتلاكت و املسشآ ت واملعدات مب لغ 
 مليون رايل7 40املسج  وفق طريقة حقوق امللكية مب لغ 

  الارتفاع يف ارابح الرشكة جاء ابلتواز  مع اخنفاض خمصص الداكة والرضائب خالل الربنع ال ول منن النعنام
 مليون رايل مقارنة ابلربع املثةلل من العام السابق7 004م مب لغ 0202

 اىل: 0203من هجة أ خرى يرجع المنو يف ال رابح الفصلية مقارنة مع الربع ال خري من عام 

  يرادات اخلندمنات  034% أ   حنو 072منو ا جثيل ادلخل %، وسنامه يف 274مليون رايل يف ضوء زايدة ا 
 %727.ذكل زايدة عدد معالء الاليف ال  ية 

  ( منقنارننة 0274مليون رايل)بسس  ة  20.م؛ مب لغ  0202اخنفاض امل وفات التشغيلية خالل الربع ال ول%
مليون رايل  466ابلربع السابق ويرجع ذكل يف املقام ال ول اىل تسجيل خمصص ه وط يف الاست رات مب لغ 

، فضال عن تنراجنع 0203خيص است ر الرشكة يف رشكة أ وجيه لالتصاالت احملدودة يف الربع ال خري من عام 
منلنينون  061مليون رايل، وامل وفات العمومية والادارية مب لنغ  000امل وفات ال يعية والتسويقية مب لغ 

 رايل خالل الربع ال ول7

  مليون رايل مقارنة ابلنربنع السنابنق، أ مه أ سن ن نا   004تراجع صايف الايرادات وامل وفات ال خرى مب لغ
مليون رايل خالل الربع ال ول،  تسجنينل خسنائنر منن بنينع    462الرتاجع يه رصا راتب شهرين مب لغ 
 322مليون رايل خالل الربع ال ول مقارنة بصايف مبناكنسنب قندرهنا  041استبعاد املمتلاكت واملعدات مب لغ 

مليون رايل مقابل ندع  262مليون رايل خالل الربع السابق واذل  اكن يتضمن ماكسب العوض املايل ال الغ 
 ملكية أ رض الرشكة وامل اين املقامة علهيا يف يح الفيصلية ابلرايض7

 للمديد من املعلومات يرىج االتصال عم:
 

 تريك فدعق
 مدير ال حباث واملشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 اال دارة العامة:
 6060 024 00 611+هاتف: 
 0324 3.6 00 611+فاكس: 

 032صندوق الربيد 
 00300الرايض 

 
 موقعنا عم الش  كة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 التوصية
 58.97 القمية العادةل )رايل(

 08.66 )رايل( 0202أ بريل  02السعر كث يف 

%77.5 العائد املتوقع  

   

  بياانت الرشكة

 SE.7010 رمد تداول

  76.50 أ س  وع )رايل( 20أ عم سعر لن 

 55.00 أ س  وع )رايل( 20أ دىن سعر لن 

%5.77 التغري من أ ول العام  

 574587 أ شهر )أ لف سهم( 4متوسط جحم التداول لن 

 7094666 الرمس  السوقية )مليون رايل(

 36,727 الرمس  السوقية )مليون دوالر(

 2,000 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2ك ار املسامهني )أ كرث من    

 %01.11  صندوق الاست رات العامة

 %0.11  املؤسسة العامة للتآ مينات الاجامتعية

%6.69 املؤسسة العامة للتقاعد   

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   
2012A 2013A 2014A 

قمية املسشآ ة  الرحب قبل الفوائد والاس هتالك واال طفاء والرضائب 

 0.00 0.99 9.55 والداكة

 7.05 7.58 0.65 قميه املسشآ ة  الايرادات

 77.78 70.85 79.85 مضاعف الرحبية

%7.8 عائد ال رابح  0.0%  7.7%  

 7.79 7.57 7.08 مضاعف القمية ادلفرتية

 0.67 0.60 0.69 مضاعف الايرادات

 7.98 7.05 7.79 نس  ة املوجودات اجلارية  املطلوابت اجلارية
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 أ برز املس تجدات 

مليار رايل أ   ما يعادل رايل واحد للسهم،  0بواقع  0202اقر جملس الادارة يف التاسع عرش من أ بريل احلايل توزيع أ رابح نقدية عم مسامهي الرشكة عن الربع ال ول من عام 

بريل  01وس تكون أ حقية التوزيع محل  ال سهم املقيدين يف اترخي   02027مايو  03عم أ ن ي دأ  ال ا يف  0202ا 

االتصاالت املتنق  حبيث يكون سقف  اكتيف فرباير املاىض، اعلنت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ختفيض أ سعار خدمات املاكملات الصوتية الانهتائية احمللية ابمجل  عم ش  

جراء ختفيض عم أ سعار خدمات املاكملات الصوتية الانهتائية احمللية ابمجل  عم ش  اكت االتصاالت الثابتة حبيث يكون سقف ال   02هل  بداًل من  02ال سعار هو  ار هو سعهل ، وا 

 هلالت، عم أ ن ي دأ  تط يق ال سعار اجلديدة يف مايو املقبل7  02هلالت بداًل من  .

 التقيمي والتوصية 

يف العمليات ادلاخلية للرشكة او الرشاكت  واءنتاجئ الربع ال ول جاءت اعم من التوقعات عم الرمغ من رصا راتب شهرين للعاملني ابلرشكة، ويف ضوء النتاجئ القوية يف الربع ال ول س

 “7بدايدة املراكد”رايل للسهم، و نعطي توصية  6702.رايل للسهم اىل  0.التابعة يف اخلارج نرفع تقيمينا من 
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 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(
 %15.67 774550.6 10,782.9 مبيعات 

  - -  4,571.6 تلكفة امل يعات 

 -  -  1,661.8 امل وفات العمومية والادارية وم وفات ال يع والتوزيع

 -  -  259.2 اخملصصات 

 20.3% 5,160.0 4,290.4 الرحب قبل الفائدة والاس هتالك واال طفاء والرضائب والداكة 

 1.57% 41.4% %39.8 هامش الرحب قبل الفائدة والاس هتالك واال طفاء والرضائب والداكة 

 -  -  1,624.6 الاس هتالك واال طفاء

 26.79% 3,380.0 2,665.8 الرحب التشغييل 

 -  -  31.7 صاىف دخل الفائدة 

 -  -  (107.47) دخل است ر

 -  -   208.20 أ خرى 

 -  -  2,798.2 الرحب قبل الداكة والرضي ة 

 -  -  288.5 الداكة والرضي ة 

 -  -  2,509.7 صاىف ادلخل 

 -  -  118.8 حقوق الاقلية 

 4.73% 2,504.0 2,390.9 صاىف ادلخل القابل للتوزيع 
%76.7 %22.2 العائد عم امل يعات   -7.76%  

 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركد املايل )مليون رايل(
 - -  6,842.6 النقدية

 - -  15,938.3 است رات قصرية ال جل 

 - -  7,558.3 ذمم مدينة 

 - - **  اخملدون 

 - -  3,338.0 أ خرى 

 - -  33,677.3 ا جثيل ال صول قصرية ال جل 

    - - 

 - -  38,276.0 صاىف املوجودات الثابتة 

 - - **  مرشوعات حتت التنفيذ

 - -  4,591.0 موجودات غري ملموسة 

 - -  11,930.1 أ خرى 

 - -  54,797.2 ا جثيل املوجودات طوي  ال جل 

 - -  88,474.4 ا جثيل املوجودات 

    - - 

 - -  1,671.7 ادلين ق  ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - -  5,256.6 ذمم دائنة 

 - -  6,657.1 م وفات مس تحقة 

 - -  5,923.0 أ خرى 

 - -  19,508.3 مطلوابت قصرية ال جل 

    - - 

 - -  6,771.4 دين طويل ال جل

 - -  5,205.34 مطلوابت غري جارية 

 - -  56,989.4 حقوق املسامهني 

 - -  88,474.4 ا جثيل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  6,109.6 التدفقات النقدية التشغيلية 

 - - (128.8) التدفقات النقدية المتويلية 

 - - (98.3) التدفقات النقدية الاست رية 

 - -  5,882.5 التغري يف النقدية 

 - -  6,842.6 النقد وما يف حمكه يف هناية الفرتة  

 *حسب ال ياانت املتاحة

 ** مل تعرض بصورة منفص  يف القوامئ املالية الفصلية7 

 هنائية للقوامئ املالية7ال قد ختتلف طريقة عرض بياانت القوامئ املالية يف التقرير عن الطريقة اليت تتبعها الرشكة7 ولكن ال تآ ةلري من هذا الاختالا عم النتيجة
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 7677A 7670A 7675A قامئة ادلخل )مليون رايل(
 574977.0 574065.0  554557.69 مبيعات 

 754056.6 794787.5  784590.05 تلكفة امل يعات 

 54967.8 54709.0  54765.59 امل وفات العمومية والادارية وم وفات ال يع والتوزيع

 74780.7 74055.7  74596.85 اخملصصات 

 1,,1,..6 1,,77..6  61.672,61 الرحب قبل الفائدة والاس هتالك واال طفاء والرضائب والداكة 

%00.5 هامش الرحب قبل الفائدة والاس هتالك واال طفاء والرضائب والداكة   56.7%  57.0%  

 54678.8 04059.0 04000.5 الاس هتالك واال طفاء

 1,,2,.66 6,2.,.66 21,1... الرحب التشغييل 

 777.7 50.8 (563.68) صاىف دخل الفائدة 

(74667.55) دخل است ر  (808.97)  (707.68)  

(577.69)  0.96 أ خرى   709.96  

 66.612,7 2,.77.,6 .,7.271 الرحب قبل الداكة والرضي ة 

 555.5 706.5 777.6 الداكة والرضي ة 

 7,..66.2 .,667.,6 .,7.616 صاىف ادلخل 

775.6- حقوق الاقلية   076.9 578.7 

 1,.1..,6 7,6.... ,,7.671 صاىف ادلخل القابل للتوزيع 

%77.5 %16.3 العائد عم امل يعات   70.8%  

 7677A 7670A 7675A قامئة املركد املايل )مليون رايل(
  74505.7  806.7  74075.5 النقدية

  754055.0  704979.8  94056.5 است رات قصرية ال جل 

  94775.5  54058.8  54567.6 ذمم مدينة 

  590.9  74698.6  74660.0 اخملدون 

  74578.7  74077.9  74508.6 أ خرى 

  71,6..26  7,,26.67  66.726,7 ا جثيل ال صول قصرية ال جل 

        

  054707.5  074070.6  054709.5 صاىف املوجودات الثابتة 

  54685.0  74598.6  74565.8 مرشوعات حتت التنفيذ

  54770.7  54065.9  74670.9 موجودات غري ملموسة 

  704757.0  774798.0  704757.7 أ خرى 

  67,2,..1  6,..11.6  76,1,.16 ا جثيل املوجودات طوي  ال جل 

  7,.1..,.  .,.7.21.  ,,6.1,1. ا جثيل املوجودات 

        

  74675.7  74706.0  74577.7 ادلين ق  ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

  74656.7  74608.0  54790.0 ذمم دائنة 

  54590.7  84707.5  04006.5 م وفات مس تحقة 

  54859.0  54879.5  54507.5 أ خرى 

  .,.6..61  2,,11..6  61.7.7,6 مطلوابت قصرية ال جل 

        

  54597.7  04850.7  84870.7 دين طويل ال جل

  74950.76  54760.05  54575.07 مطلوابت غري جارية 

  766,2.,1  1,.11.66  16.227,6 حقوق املسامهني 

  7,.1..,.  .,.7.21.  ,,6.1,1. ا جثيل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 7677A 7670A 7675A قامئة التدفقات النقدية
  794597.6  784576.6  774670.6 التدفقات النقدية التشغيلية 

(54777.6) التدفقات النقدية المتويلية   (54777.6)  (74095.6)  

(84750.6) التدفقات النقدية الاست رية   (774007.6)  (94995.6)  

(74508.6) التغري يف النقدية   (575.6)  54765.6  

  74505.7  806.7  74075.5 النقد وما يف حمكه يف هناية العام 

 هنائية للقوامئ املالية7ال قد ختتلف طريقة عرض بياانت القوامئ املالية يف التقرير عن الطريقة اليت تتبعها الرشكة7 ولكن ال تآ ةلري من هذا الاختالا عم النتيجة
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 رشح نظام التصنيف يف ال الد املالية

حدى مناطق 7 و تس تخدم ال الد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ةلالث ط قات  وتعمتد التوصيات عم ال ياانت المكية والكيفية اليت يمعها احملللون دراج ال سهم املغطاة مضن ا  عالوة عم ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

ماكنية الصعود  اله وط7 التوصية التالية بناًء عم سعر اال غالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر7 00-6%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  02القمية العادةل تديد عم السعر احلايل بآ كرث من  

 شهر7 00-6%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 02القمية العادةل تديد أ و تقل عن السعر احلايل بآ قل من    

 شهر 7 00-6% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  02القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بآ كرث من   

وا السوق أ و أ ية أ س  ا  أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل النتظار مديد من التحليل أ و ال ياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهر  يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بآ حباث ال الد املالية7

 

 ال الد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 6000 – 024 – 00 – 611+ اال دارة العامة:
 2220 – 001 – 022 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 60.2 – 024 – 00 – 611+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد اال لكرتوين:

 6060 – 024 – 00 – 611+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عم الش  كة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 6032 – 024 – 00 – 611+  هاتف:

 
 امل فية الاست رية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 6030 – 024 – 00 – 611+  هاتف:
 

 ا خالء املسؤولية

الية ومديراها وموظفهيا ال يقدمون أ   ضثانت أ و تنعنهندات رصاحنة أ و مضنننًا امل بذلت رشكة ال الد املالية أ قىص هجد للتآ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فا ن رشكة ال الد

 7بشآ ن حمتوايت التقرير وال يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ   مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل   خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و جدئيًا ل   غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    7ال غراض دون املوافقة اخلطية املس  قة من رشكة ال الد املالية من ال يوز ا 

 كث نلفت الانتباه بآ ن هذه املعلومات ال تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و الختاذ قرار است ر 7

 7يعترب أ   ا جراء است ر  يتخذه املستمثر بناًء عم هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جدئيًا هو مسؤوليته الاكم  وحده

ننا ننصح ابلرجوع ا ىل  7ستشار است ر  مؤهل قبل الاست ر يف مثل هذه ال دوات الاست رية م ليس الهدا من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ   ا جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال7 ذلكل فا 

 حتتفظ رشكة ال الد املالية جبميع احلقوق املرت طة هبذا التقرير7
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