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 مليون ريال، 465.89مليون ريال لنفس الفترة من العام املاض ي، مرتفعة بنحو 193.23مليون ريال مقارنة مع 659.12بلغت أرباح الربع األول حوالي
.مليار ريال ساهم في هذا النمو2.57تحقيق أرباح غير متكررة بمبلغ .ريال0.06ريال نظير EPS) )0.21، وبلغ عائد السهم %241وبمانسبته 

 رة، إال أن تراجع املصاريف بوتيرة أكبر أدى لتحسن نتائج الفت%23مليار ريال وبنسبة 1.67تحسنت أرباح الفترة على الرغم من تراجع اإليرادات بحوالي.

 مليار ريال، بعد 1.89بحوالي 2021تراجع اإليرادات ناجم عن املعالجة املحاسبية الستثمار الشركة في إندوسات، حيث ولدت إيراد عن الربع األول من
ة تبلغ نسبتها دمج أعمال الشركة هناك، تغيرت املعالجة املحاسبية، حيث تم فك توحيد بيانات نشاط إندونيسيا، وإعتباره مشروع مشترك بحص

32.8.%

22نسبة بعد إلغاء توحيد البيانات مع نشاط إندونيسيا، شهدت معظم املصاريف التشغيلية تراجعات واضحة، فأنخفضت مصاريف الربط ب% ،
 بفعل بيع وإعادة إستئجار أبراج اإلتصاالت%44، كذلك اإلستهالك واإلطفاء %11والرواتب 

ً
.هناك، وذلك أيضا

 كما سجلت إيرادات ميانمار تعافي %6من صافي اإليرادات،وقد حققت نسبة نمو مابين فترة املقارنة بحوالي % 34تشكل اإليرادات املتأتية من قطر نحو ،
 % 8ونمت بنسبة 

ً
.2021مليون للربع األول من 58مليون مقابل 55قد تراجع الى ( املجموعة)يذكر أن عدد عمالء الشركة.تقريبا

  بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءEBITDA  وبلغ ( بعد تحييد أعمال أندونيسيا)مليار ريال 2.29مليار ريال مقابل 2.32حوالي
%.31.8نظير % 41.8هامش الربح لها 



 لفترة املقارنة  ب 2.57سجلت الشركة خسائر أسعار صرف عمالت أجنبية بحوالي 
ً
مليون ريال، إال أن تسجيل 271مليار ريال مقارنة مع خسارة أيضا

، حيد من أثر خسائر سعر الصرف2.57أرباح فك الدمج لوحدتها في أندونيسيا بمبلغ 
ً
.مليار ريال أيضا

 مليون ريال لفترة املقارنة681.9مليار ريال نظير خسارة بحوالي 2.41حققت الشركة أرباح إعادة تقييم من خالل الدخل الشامل بنحو.

 مرة0.98ريال ويتداول على مضاعف قيمة دفترية 7.29تبلغ القيمة الدفترية للسهم.
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• 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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