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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

تراجعت الخسائر الصافية لشركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( على عكس التووقوعوات  ولل الوربوع 

األول من العام الحالي، وساهم في هذا التراجع انخفاض دون المتوقع في االيورادات عولوى 

أساس سنوي فضل عن انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وعكوس بوعو  

وهو سابع ربع على الوتووالوي  -مليون ريال  39المخصصات األ رى، وبلغت  سائر الربع األول 

 029نوحوو  6102بينما بلغت  سائر الربوع األول واأل ويور مون عوام  -تحقق الشركة فيه  سارة 

مليون ريال على التوالي، في المقابول تووقوعونوا توحوقويوق الشوركوة  سوائور  026مليون ريال و 

 مليون ريال. 021مليون ريال وبلغ متوسط توقعات المحللين لخسائر الربع األول  021قدرها 

 01)االعتراف باألدوات الوموالويوة( و   3تقدر اإلشارة فقد تم تطبيق المعيارين المحاسبين رقم 

ونوتوع عونوهوا بوعو   6102)االعتراف باإليراد( من معايير المحاسبة الودولويوة بودايوة مون يونوايور 

 التغيرات في بع  البنود منها االيرادات والمخصصات.

مولويوون  6,299لوتوبولوغ  6102% عن الربع المقابل من عام 0تراجعت ايرادات الربع األول بنحو 

مليون ريال وجاء ذلك تماشيًا مع  ف  أسعار المكالمات االنتهائويوة عولوى  6,221ريال مقابل 

شبكات االتصاالت في االسبوع األ ير من ديسمبر الماضي، ويوعوتوبور هوذا الوتوراجوع موحودودًا 

بشكل كبير مع األ ذ في االعتبار فرض ضريبة القيمة الموضوافوة فوي يونوايور الومواضوي ورفوع 

الحظر عن بع  تطبيقات االتصال عبور االنوتورنوت، وفوقوًا إلدارة الشوركوة سوتورتوفوع االيورادات 

% حال استبعاد أثر التغير في أسعار الوموكوالوموات االنوتوهوائويوة، فويوموا يوتوعولوق 0الفصلية بنحو 

بالمخصصات، فقد شكلت ساهمت بشكل كبير في الحد من مسوتووى الوخوسوائور  ولل الوربوع 

مولويوون  22األول من العام الحالي إذ انخف  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مون 

مولويوون ريوال موقوابول  29مليون ريال بينما عكست الشركة مخصصات عامة بنوحوو  2ريال إلى 

وبالتالي بلغ األثور االيوبوابوي  6102مليون ريال في الربع األول من عام  02مخصصات قدرها 

 مليون ريال. 041الناتع من مخصصات الديون والمخصصات األ رى نحو 

 6,299بالمقارنة مع الربع األ ير من العام الماضي، استقرت اإليرادات بل تغير يذكر إذ بلغت 

% مع األ ذ في االعتبار تأثور 1.6مليون ريال بزيادة طفيفة تبلغ  6,262مليون ريال ارتفاعًا من 

ايرادات الربع األول بانخفاض أسعار الترابط وضريبة القيمة المضوافوة و مووسومويوة موبويوعوات 

 مليون ريال. 26األجهزة. بينما بلغ األثر االيبابي الناتع عن المخصصات نحو 

%  ولل الوربوع 12.0% موقوابول 12.2تحسن هامش الربح االجمالي  ولل الوربوع األول إلوى 

% فوي الوربوع السوابوق، مون جوهوة أ ورى، بولوغ هواموش الوربوح قوبول االطوفواء 11.6المقابول و

% فوي الوربوعويون األول 96% و99% موقوابول 92واالستهلك والزكاة ومصروفات التمويول 

واأل ير من العام الماضي ويرجع جانب كبير من التحسن إلى التغويور فوي الوموخوصوصوات. مون  

% عون 1% رغم انخفاض المديونيوة بونوحوو 9.2جهة ا رى، انخفضت مصروفات التمويل بنحو 

% عن الربع األ ويور 02، لكن في المقابل ارتفعت مصروفات التمويل بنحو 6102نهاية مارس 

 من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية.

على الرغم من أن الخسائر الصافية للشركة  لل الربع األول كانت أقل من التوقوعوات بشوكول 

كبير لكن باستبعاد أثر التغير في المخصصات نعوتوقود أن الوخوسوائور كوانوت سوتوفوو  موتووسوط 

%، كوموا أسولوفونوا فوي 9التوقعات، لكن في المقابل فإن ايرادات الشركة فاقت توقعنا بنحو 

تقرينا السابق، تتكبد الشركة مصروفات تمويل واستهلك كبيرة بالتوالوي فوإن الوتوحوسون فوي 

قائمة الد ل في الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على حبم التخوفويو  فوي مصوروفوات 

التشغيل ومستويات المديونية ويرتبط جانب كبير مون مصوروفوات االسوتوهولك بوموتوطولوبوات 

الشبكة والبودة بويونوموا اإليورادات موكوبولوة بوارتوفواع الومونوافسوة فوي السوو  وتوراجوع ايورادات 

المكالمات الصوتية فضل عن انخفاض القيمة الشرائية للمستهلكين واألثور السولوبوي الونواتوع 

 عن بع  عمليات التصحيح في سو  العمل.  

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 02.11 القيمة العادلة )ريال(

 02.04 )ريال( 6102ابريل  61السعر كما في 

 %1.69- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2161 رمز تداول

 60.11 أسبوع )ريال( 16أعلى سعر لو 

 06.34 أسبوع )ريال( 16أدنى سعر لو 

 2.21% التغير من أول العام

 6,246 أشهر )ألف سهم( 9متوسط حبم التداول لو 

 06,462 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 9,904 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 221 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %62.33 مؤسسة اإلمارات للتصاالت )اتصاالت(

 %00.21 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 6101A 6102A 6102A 6102F ديسمبر  -نهاية العام المالي 
قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب 

 2.03 2.22 2.01 2.11 واالهلك

 6.60 6.61 0.33 0.29 قيمه المنشأة /االيرادات

 NA NA NA NA مضاعف الربحية

%1.1 عائد األرباح  1.1%  1.1%  1.1%  

 1.31 1.22 1.29 1.21 مضاعف القيمة الدفترية

 0.01 0.13 1.33 1.22 مضاعف االيرادات

 1.21 1.29 1.92 1.40 النسبة البارية لألصول

%9.1 نمو االيرادات  -06.3%  -3.2%  -1.6%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البلد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البلد المالية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

 6104A 6101A 6102A 6102A 6102F قائمة الد ل )مليون ريال(

  00,994  00,910  06,123  04,464  04,114 إجمالي االيرادات 

  4,263  4,260  1,044  2,422  2,661 تكلفة الخدمات 

%10.2 نسبة تكلفة الخدمات للمبيعات   44.2%  41.3%  46.1%  41.2%  

  6,202  6,224  6,212  9,221  9,246 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%62.4 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات  62.2%  66.2%  69.2%  69.0%  

  22  694  116  0,016  231 مخصصات الديون المشكوك فيها 

  96  99  10 - - إيرادات أ رى

 4,146.2 9,241.2 4,122.1 6,340.4 6,642.6 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهلك والزكاة والضرائب 

%02.1 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهلك والزكاة والضرائب   61.4%  96.4%  96.0%  91.2%  

 9,222 9,262 9,226 9,261 9,199 اإلطفاء واالستهلك

(0,622) الربح التشغيلي   (224)  622  03  912  

(623) صافى مصروفات التمويل  (920)  (144)  (222)  (232)  

 - - -  060  60 أ رى )بالصافي(

(0,191) الربح قبل الزكاة والضريبة   (364)  (612)  (242)  (946)  

(49)  023  40 الزكاة والضريبة   20  42  

(0,122) صافى الد ل   (0,139)  (604)  (213)  (930)  

%00.9- العائد على المبيعات   -2.2%  -0.2%  -2.6%  -9.4%  

      

 6104A 6101A 6102A 6102A 6102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  0,031  6,036  0,602  0,242  9,124 النقد واستثمارات قصيرة األجل 

  4,442  9,229  9,210  9,464  4,429 ذمم مدينة 

  041  040  611  422  202 المخزون 

  0,422  0,422  0,222  0,213  4,042 أ رى 

  2,629  2,434  2,222  2,402  06,116 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  69,641  64,632  61,930  61,442  64,129 صافى الموجودات الثابتة ودفعات رأسمالية

  2,249  2,230  2,322  3,439  01,141 موجودات غير ملموسة 

  2  2  2  03  64 أ رى 

  90,331  96,339  94,922  94,321  94,046 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  93,612  41,422  40,620  46,922  42,244 إجمالي الموجودات 

           

  0,242  0,400  2,212  1,222  02,339 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  4,219  4,212  4,160  2,192  2,212 ذمم دائنة 

  4,906  4,941  1,110  1,422  4,296 مصروفات مستحقة 

  0,923  0,922  606  623  013 أ رى 

  06,010  00,392  02,239  02,122  63,231 مطلوبات قصيرة األجل 

           

  06,042  09,423  2,210  2,113  1 دين طويل األجل

  0,042  263  269  640  610 مطلوبات غير جارية 

  09,229  04,614  04,311  01,113  02,216 حقو  المساهمين 

  93,612  41,422  40,620  46,922  42,244 إجمالي المطلوبات وحقو  المساهمين 

      

 6104A 6101A 6102A 6102A 6102F قائمة التدفقات النقدية

  9,602  9,134  9,303  4,312  2,020 التدفقات النقدية التشغيلية 

(2,103) التدفقات النقدية التمويلية   (6,291)  0,111  (630)  (0,191)  

(9,231)  640 التدفقات النقدية االستثمارية   (4,211)  (6,322)  (0,223)  

(0,422)  934 التغير في النقدية   923  962  (6)  

 معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .  6102حتى عام  6102إن القوائم المالية للفترة من عام 

 نهائية للقوائم المالية..ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا اال تلف على النتيبة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البلد المالية
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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

 شرح نظام التصنيف في البلد المالية

لوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البلد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثلث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يبمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغل  ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السو  أو أية أسباب أ رى  اصة بأبحاث البلد المالية.

 

 البلد المالية
 

  دمة العملء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3222 – 619 – 00 – 322+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المباني:

 
 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2621 – 631 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2613 – 631 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 2611 – 631 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2691 – 631 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2612 – 631 – 11 – 966+  هاتف:

 إ لء المسؤولية

لويوة وموديوريوهوا ومووظوفويوهوا ال لوموابذلت شركة البلد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البولد ا

 .عن ذلكبة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغوراض دون الومووافوقوة الوخوطويوة  مون ال يبوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آ ر أو نشره كليًا أو جوزئويوًا ألي غورض 

  .المسبقة من شركة البلد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أورا  مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سوتوشوار اسوتوثومواري موؤهول قوبول ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو  ياًرا أو أي إجراء آ ر يمكن أن يتحقق مستقبل. لذلك فإننا نونوصوح بوالورجووع إلو

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البلد المالية ببميع الحقو  المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12011–92تصريح هيئة السو  المالية رقم 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

