
التعقيب على نتائج فودافون 
2021للعام 



 بنسبة 2021سجلت أرباح الشركة للعام 
ً
،لتبلغ % 77نموا

ً
، وبلغ عائد السهم 2020مليون ريال للعام 185.1مليون ريال مقارنة مع 327.4تقريبا

(EPS )0.077 ريال0.044ريال مقابل.

 بنمو بلغت نسبته ،أي 2020املماثل من العام مليون ريال للربع 58.5مليون ريال مقارنة مع 126.6نحو 2021األخير من  العام بلغت أرباح الربع
118 % ،

ً
 بأن أرباح الربع تقريبا

ً
.مليون ريال66.3الثالث كانت قد سجلت علما

 2020مليون ريال للعام 2,200مليون ريال نظير 2,526الى % 14.8تحسن األرباح ناجم من زيادة اإليرادات التشغيلية للشركة والتي صعدت نسبة ،
%.16ألف مشترك وبنسبة 272وذلك نتيجة إرتفاع أعداد مشتركي الشركة خالل العام بمقدار 

ساتمعظم الزيادة في  اإليرادات ناجمة عن صعود إيراد  قطاع خدمات الجوال مؤجلة الدفع ، مع زيادة الدخل املتأتي من قطاع األفراد واملؤس ،
.كذلك النمو في إشتراكات اإلنترنت 

 بلغت الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات(EBITDA ) ريال، بنسبة نمو بلغت مليون 808مليون ريال مقابل 1,031للفترة نحو
27.6%

 2020للعام % 8.4مقابل % 12.9حوالي 2021للعام ( االيرادات/ الربح )الربحبلغ هامش صافي  .

 
ً
.ريال109عند ( ARPU)إستقر متوسط إيراد املستخدم الواحد شهريا



 2021ريال،كتوزيعات نقدية عن العام 0.06من القيمة اإلسمية للسهم وبواقع % 6أوص ى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية توزيع مانسبته 
ً
،علما

.2020العامكأرباح نقدية عن % 5بأن الشركة كانت قد وزعت 

 7.1، ويبلغ العائد على حقوق املساهمين ريال 1.09تبلغ القيمة الدفترية للسهم.%

 3.33مرة،بينما يبلغ عائد التوزيع نحو 23.75يتداول السهم على مكرر أرباح.%



• 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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