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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

أظهرت القوائم المالية األولية غير المدققة لشركة موبايلي تحقيق الشركة أرباا  اااةاياة 

مليون ريال  54مقابل خسائر بلغت  2102مليون ريال ةي الربع األول من عام  0262بلغت 

% عن أربا  الربع  4562، ةيما ارتفعت أربا  الشركة بنسبة 2104ةي الربع المماثل من عام 

دون  2102مليون ريال، من جانبه، جاءت أربا  الرباع األول مان عاام  0162السابق  البالغة 

 مليون ريال6 50مليون ريال ومتوسط توقعات المحللين البالغ  01توقعاتنا البالغة 

مالاياون  042,1مليون رياال ماقاابال  04551مبلغ  2102بلغت ايرادات الربع األول من عام 

%6وأرجاعات الشاركاة تاراجاع االيارادات 7بانخفاض قادر   2104ريال للربع المماثل من عام 

 بشكل رئيسي إلى انخفاض ايرادات الربط البيني وايرادات بيع األجهزة6

% لتصل 05من جانب آخر، تراجعت تكلفة الخدمات خالل الربع األول من العام الجاري بنحو 

مليون ريال خالل الربع المماثل من الاعاام السااباق،  04720مليون ريال مقابل  04404إلى 

وذلك بسبب انخفاض تكلفة الربط البيني نتيجة خفض األسعاار الاتاحااساباياة لالاماكاالاماات 

ماماا أدإ إلاى اناخافااض نساباة تاكالافاة الاخادماات إلاى  2104االنتهائية ةي شهر أبريل 

%6 كما تراجعت المصروةات العمومية واإلدارية والبيعياة           5561% إلى 5764المبيعات من 

ملياون رياال خاالل الارباع  57,)ال تشمل مخصصات الديون المشكوك ةي تحصيلها( من 

بناساباة بالاغات  2102مليون ريال خالل الربع األول من عام  754إلى  2104االول من عام 

%، وبالتالي تاراجاعات نساباة الاماصاروةاات الاعاماوماياة واإلدارياة والاباياعاياة )بادون 0062

%6 ةاياماا اناكاما  ماخاصا  ,206% إلاى 2061مخصصات الديون( إلى المبيعات مان 

مليون ريال ةي الربع المماثل من      004مليون ريال مقابل  20الديون المشكوك ةيها إلى 

 العام السابق6

وبناءآ على ما سبق، ارتفع الربح قبل خصم االستهالك واإلطافااء ومصاروةاات الاتاماويال 

مليون ريال، وبلغ هام  الرباح قابال خصام  1,116مليون ريال مسجال  0,5والزكاة بمبلغ 

 2102% لالارباع األول مان عاام 0265االستهالك واإلطفاء ومصروةات التمويل والازكااة 

6 باإلضاةة إلى ذلك، انخفاض ماخاصا  الازكااة 2104% للربع األول من عام 2460مقابل 

مالاياون  45مليون ريال6 وذلك على الرغم من ارتفاع مصروةات التمويل بمبالاغ  ,2بمبلغ 

 مليون ريال6  44ريال وارتفاع مصروةات االستهالك واالطفاء بمبلغ 

من جهة أخرإ4 عزت الشركة النمو ةي ااةي الربح مقاارناة باالارباع السااباق إلاى تاحاسان 

الربح قبل خصم االستهالك واإلطفاء ومصروةات التمويل والزكاة وتراجع تكاليا   هام 

 المرابحة والزكاة خالل الربع األول من هذا العام6

% مساجالاة 167,باناساباة  2102ارتفعت مصروةات التمويل خالل الرباع األول مان عاام 

6 وذلاك عالاى 2104مليون ريال خالل الربع المامااثال مان عاام  ,2مليون ريال مقابل 022

إلاى  2104مليار ريال خالل الربع االول من عام  0262الرغم من انخفاض ديون الشركة من 

 مليار ريال بنهاية الربع األول من هذا العام6 0565

رياال،       2,64وةقًا لنموذج التدةقات النقدياة بالاغات الاقاياماة الاعاادلاة لساهام ماوباايالاي 

 “6الحياد”وبذلك توايتنا هي 

 تركي ةدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAهنداوإ، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 حياد التواية
 2,641 القيمة العادلة )ريال(

 24651 )ريال( 2102مايو  0السعر كما ةي 

 %060- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.7020 رمز تداول

 37.80 أسبوع )ريال( 42أعلى سعر لا 

 18.85 أسبوع )ريال( 42أدنى سعر لا 

 3.5% التغير من أول العام

 1,830 أشهر )أل  سهم( 0متوسط حجم التداول لا 

 21,945 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 5,852 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 770 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %27654 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(

 %006,4 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 2014A 2015A 2016E 2017F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 2642 7620 00642 ,0262 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك

 2620 ,260 2655 2620 قيمه المنشأة /االيرادات

05607- مضاع  الربحية  -21670  05262, 21621 

%64, عائد األربا   161%  161%  161%  

 0650 0655 0654 0602 مضاع  القيمة الدةترية

 0621 0620 0647 0622 مضاع  االيرادات

 1652 1657 1652 1652 النسبة الجارية لألاول

%2262- نمو االيرادات  061%  -265%  167%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد 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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 اتحاد اتصاالت

 التغير )%( Q1 2015 Q1 2016 قائمة الدخل )مليون ريال(

%264-  04551  042,1 إجمالي االيرادات   

%0561-  04404  04720 تكلفة الخدمات   

%5764 نسبة تكلفة الخدمات للمبيعات   5561%  -064%  

%0062-  754  57, المصروةات العمومية واالدارية ومصروةات البيع والتوزيع  

%2061 نسبة المصروةات العمومية واالدارية ومصروةات البيع والتوزيع للمبيعات   206,%  -062%  

%4265-  20  004 مخصصات الديون المشكوك ةيها   

%,046 ,040046 40062 الربح قبل مصروةات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب   

%2460 هام  الربح قبل مصروةات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب   0265%  760%  

%,016 477 2,, اإلطفاء واالستهالك  

%07,62 004 41 الربح التشغيلي   

,2- ااةى مصروةات التمويل  -022  ,167%  

%467- 00 04 أخرإ )بالصاةي(  

0- الربح قبل الزكاة والضريبة   01 - 

%2762- 05 52 الزكاة والضريبة   

54- ااةى الدخل   07 -00764%  

%062- العائد على المبيعات   164%  067%  

     

 التغير )%( Q1 2015 Q1 2016 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

%0565-  24042  24421 النقد واستثمارات قصيرة األجل   

%0462-  04274  ,5400 ذمم مدينة   

%2262-  274  25, المخزون   

%465-  04202  04714 أخرإ   

%0767-  74701  44040 إجمالي الموجودات قصيرة األجل   

       

%564  254027  204001 ااةى الموجودات الثابتة   

%060  04,  02, مشروعات تحت التنفيذ  

%462-  44044  44412 موجودات غير ملموسة   

%4260-  415  04,47 أخرإ   

%060-  044224  044754 إجمالي الموجودات طويلة األجل   

%567-  524444  544002 إجمالي الموجودات   

       

%5260-  44004  024072 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل   

%561-  24,24  74041 ذمم دائنة   

%0764  ,4421  54775 مصروةات مستحقة   

%5260  007  207 أخرإ   

%2064-  224024  2,4002 مطلوبات قصيرة األجل   

       

 -  44150  1 دين طويل األجل

%0,62  254  201 مطلوبات غير جارية   

%262-  044477  024214 حقوق المساهمين   

%567-  524444  544002 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   

    

 التغير )%( Q1 2015 Q1 2016 قائمة التدةقات النقدية )مليون ريال(

%0760  04544  04274 التدةقات النقدية التشغيلية   

(22,) التدةقات النقدية التمويلية   042  -00,64%  

(04052) التدةقات النقدية االستثمارية   (04042)  565%  

(245) التغير ةي النقدية   544   

 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية ةي التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخل )مليون ريال(

  054070  054170  054525  054115  0,4010 إجمالي االيرادات 

  24155  24122  24522  74224  24,42 تكلفة الخدمات 

%0,60 نسبة تكلفة الخدمات  للمبيعات   4062%  556,%  5060%  5267%  

  04002  04021  04,24  04,52  04517 المصروةات العمومية واالدارية ومصروةات البيع والتوزيع

%,0,6 نسبة المصروةات العمومية واالدارية ومصروةات البيع والتوزيع للمبيعات  2765%  226,%  2064%  2065%  

  224  225  04042  241  004 مخصصات الديون المشكوك ةيها 

 5445465 540,467 2445065 2425262 7452562 الربح قبل مصروةات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب 

%5062 هام  الربح قبل مصروةات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب   0261%  2165%  0062%  0260%  

 04,04 ,04,2 04224 04400 24721 اإلطفاء واالستهالك

(042,7)  54714 الربح التشغيلي   (2,5)  44,  722  

(040) ااةى مصروةات التمويل  (224)  (020)  (504)  (047)  

  75  70  020  20  247 أخرإ )بالصاةي(

(04404)  54770 الربح قبل الزكاة والضريبة   (425)  042  552  

  22  ,0  024  50  74 الزكاة والضريبة 

(04472)  54242 ااةى الدخل   (04140)  045  072  

%2464 العائد على المبيعات   -0060%  -762%  060%  267%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  452  04040  ,0475  04125  04471 النقد واستثمارات قصيرة األجل 

  04044  04055  04525  54570  74572 ذمم مدينة 

  445  575  5,2  ,0,  404 المخزون 

  24710  24277  24750  54057  54725 أخرإ 

  74042  74252  ,404,  024412  054721 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  204,70  224,04  204245  204140  044,07 ااةى الموجودات الثابتة 

  724  724  02,  4,2  410 مشروعات تحت التنفيذ

  4074,  ,440,  44540  014154  014550 موجودات غير ملموسة 

  04  04  04  25  2 أخرإ 

  004105  024450  ,00447  054052  ,01472 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  0,4501  ,,5140  524072  524255  ,,5445 إجمالي الموجودات 

            

  44424  ,5400  44,54  024440  041,1 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  24520  24072  24402  74,12  44150 ذمم دائنة 

  44547  ,4450  44445  54,02  44022 مصروةات مستحقة 

  217  212  200  044  214 أخرإ 

  074205  ,02400  0,4041  244741  004247 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  54044  4170,  4522,  1  014407 دين طويل األجل

  027  2,0  250  210  ,04 مطلوبات غير جارية 

  024141  044705  044444  024242  204002 حقوق المساهمين 

  0,4501  ,,5140  524072  524255  ,,5445 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة التدةقات النقدية
  54420  54404  44224  24070  44440 التدةقات النقدية التشغيلية 

(44,12) التدةقات النقدية التمويلية   (24104)  (041,1)  (24425)  (24221)  

(04202)  250  574 التدةقات النقدية االستثمارية   (04050)  (24002)  

(04527)  045  ,22 التغير ةي النقدية   ,45  (514)  

 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية ةي التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،ةعلية :E ،تقديرية :F6متوقعة : 

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

 اتحاد اتصاالت

 شر  نظام التصني  ةي البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوايات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون6

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدإ مناطق التواية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %016القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %016القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %016القيمة 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 ةي أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرإ خااة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 ,,,4 – 210 – 00 – 422+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 11, الهات  المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 00 – 422+  هات :
 
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 422+  هات :

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

 

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

 6230 – 290 – 00 – 422+  هات :

 

 المصرةية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 422+  هات :

 إخالء المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لاماابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوإ المعلومات المذكورة ةي هذا التقرير احيحة ودقيقة ومع ذلك ةإن شركة الباالد ا

 6عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات اراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماواةاقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخ  آخر أو نشر  كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتبا  بأن هذ  المعلومات ال تشكل تواية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي إجراء استثماري يتخذ  المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحد 

ساتاشاار اساتاثامااري ماؤهال قابال ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال6 لذلك ةإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 6االستثمار ةي مثل هذ  األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير6

 

 1,011–07تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

