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 وبلغ عائد السهم %95.8، متراجعة بنحو 2020مليون ريال عن العام 1,126.5مليون ريال مقارنة مع 46.92بحوالي 2021أعلنت الشركة عن تسجيل أرباح عن العام ،
.  ريال0.35ريال نظير 0.01

 كانت قد وصلت الى 2021أرباح الربع الثالث من ، يذكر أن 2020مليون ريال للربع املماثل من 342مقارنة مع  خسارة بنحو مليون  ريال 806حوالي الرابع  بلغت أرباح الربع
.تحسن نتائج األعمال في أندونيسيا وُعمان عوض التراجع في أرباح الشركة من نشاطها في الجزائر. ريالمليون 196.6

 يضاف الى ذلك مليون ريال، 150ريال ومخصصات تدني أخرى بنحو مليار 2.25نمار بنحو التدني موجودات الشركة في ميإنخفاض األرباح ناجم عن إقتطاع مخصص
.مليون ريال137.4بحوالي 2020مليون ريال مقابل ربح من نفس البند لعام 835.2بحوالي 2021تسجيل الشركة خسائر عمالت أجنبية للعام 

 أندونيسياقامت الشركة خالل العام ببيع وإعادة إستئجار أبراج إتصاالت في(Sale &lease back) ، تسجيل مليار ريال، 1.5األمر الذي حقق لها أرباح غير مكررة بأكثر من
.أرباح من تلك الصفقة حد من أثر املخصصات املقتطعة والواردة أعاله

 على صعيد اإليرادات والتي نمت بنحو 
ً
مليون مشترك، كذلك 121وإرتفاع قاعدة العمالء الى حوالي مليار ريال، 29.90لتبلغ % 3.6املؤشرات التشغيلية أظهرت تحسنا

%.44الى % 42من EBITDAتحسن نتائج الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة، األمر الذي حسن من هامش 

 852.0بلغت الخسائر  غير املحققة من بيان الدخل الشامل  حوالي 
ً
بنحو 2020في عام مليون ريال، معظمها خاص بفروقات ترجمة عمالت أجنبية مقابل خسارة أيضا

 على حقوق 863.8
ً
.مليار ريال8.63بنحو ( خسارة)املساهمين، حيث يبلغ رصيد فروقات ترجمة عمالت أجنبية بالسالب مليون ريال، األمر الذي أثر سلبا



 بر شركة بالتوقيع على إتفاقية إندماج لوحدة أعمالها في اندونيسيا مع شركة إتصاالت أخرى لتشكيل ثاني أك2021الثالث من العام قامت الشركة خالل الربع
.مليون دوالر300إتصاالت هناك، تتوقع الشركة تحقيق وفورات من تلك العملية بحدود 

 ريال6.63تبلغ القيمة الدفترية للسهم.

 ُيذكر بأن التوزيع 2021ريال كأرباح نقدية عن العام 0.30من القيمة اإلسمية للسهم وبواقع % 30أوص ى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع مانسبته ،
.ريال للسهم0.25كان قد بلغ 2020النقدي لعام 

0.30

0.250.250.25

0.350.35

0.30

2021202020192018201720162015

(ريال)التوزيع النقدي للسهم

193.2

-1149.4

196.6

806.0

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

(ر.م)لكل ربع 2021نتائج العام 



25%

12%

8%27%

8%

4%

17%

اإليرادات حسب الدولة

قطر العراق الجزائر أندونيسيا عمان ميانمار اخرى

47

1,127

1,725

1,565

1,897

2,193
2,118

2021202020192018201720162015

(ر.م)األرباح السنوية 



• The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. 
Wasata Financial Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information 
provided and Wasata Financial Securities does not represent that the information content of this document is complete, or free 
from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. This report document provides general information only. Neither 
the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities or 
other investment products related to such securities or investments.

• This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the 
information in this report document. 
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