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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

خالل الربع الثاني من العام الحالي حيث   -موبايلي -تفاقمت خسائر شركة اتحاد اتصاالت 

مليون رياال فاي الارباع الاثااناي  2.7مليون ريال مقابل صافي ربح قدره  091وصلت إلى 

مليون رياال خاالل  062من العام الماضي، وكانت الشركة قد سجلت خسائر صافية بمبلغ 

 252الربع األول من العام الحالي وبذلك بلغت خسائر النصا  األول مان الاعاام الاحاالاي 

مليون ريال فاي الاناصا  األول مان الاعاام  72مليون ريال وذلك مقابل صافي ربح يبلغ 

 الماضي.

نتجت الخسائر في الربع الثاني من هذا العاام بشا ال سسااساي مان اناخافاات االيارادات  

% 02وزيادة ت لفة الخدمات وزيادة مصروفات التمويل، حيث ان مشت المبيعات باناساباة 

مليون ريال وارجعت الشركة ذلك إلى تناقص قاعدة الاعاماالال خاالل الاعاام  7,854لتسجل 

% رغم التراجع في المبيعاات وباالاتاالاي فاقاد 0.6الماضي، بينما ارتفعت ت لفة الخدمات 

 7106% في الربع الثاناي مان عاام 26.5ارتفعت نسبة ت لفة الخدمات من االيرادات من 

% خالل الربع الثاني من العام الحالي، واناخافامات مصاروفاات الاتاشاغايال )ال 47.8إلى 

% الشتمال الربع المقابل علاى مصاروفاات تاو ايا  70تشمل مخصصات الديون( بنسبة 

الااخااطااوص بااالاابااصاامااة، وانااخاافااا هاااماال الااربااح قااباال مصااروفااات الااتاامااوياال واال اافاااال 

% خالل الربع الثاني مان الاعاام الاحاالاي، مان 20.5% إلى 24.8واالستهالك والزكاة من 

 062مالاياون رياال  لاتاصال إلاى  042جهة سخرى، فقد ارتفعت المصاري  التمويلياة مان 

مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي ويعود سبب الزيادة بش ل رئيس إلى زياادة 

ت لفة التمويل في ا ار اتفاقية التمويل الجديدة التي سبرمتها الشركة مع عدد من البنوك 

 خالل الربع األول من هذا العام.

%، باياناماا تاراجاع 1.4، فقد انخفمات الاماباياعاات 7102بالمقارنة مع الربع األول من عام 

% الرتفاع ت لفة التجوال وت لفة تمرير الم المات، من جاناب سخار،  0.9اجمالي الربح بنسبة 

ملياون  062مليون ريال في الربع األول لتصل إلى  095تراجعت المصاري  التمويلية من 

مليون ريال  47ريال في الربع الثاني من العام الحالي لوجود مصروفات غير مت ررة بقيمة 

ملاياون  2خالل الربع األول تتعل  بعملية إعادة التمويل، كما ارتفعت مصروفات الزكاة من 

مليون ريال لوجود مصروفات غير مت ررة خالل الربع الثاني نتيجة للتغايار فاي  74ريال إلى 

  ريقة احتساب الزكاة المتعلقة باإلهالكات.

 5,209% لاتاصال إلاى 05فيما يتعل  بالنص  األول، فقد انخفمت اإليارادات باناساباة 

مليون ريال بسبب انخفات قااعادة الاعاماالال فماال عان اناخافاات األساعاار الاتاحااساباياة 

، ولم يصاحب ذلاك اناخافااضااث ماماا اال فاي تا الافاة 7106للم المات االنتهائية في سبريل 

%. وارتفعات 91الخدمات ومصروفات التشغيل مما نتج عنه تراجع الربح التشغيلي بنسبة 

 مليون ريال. 89مصروفات التمويل بمقدار  

% ومان ماتاوسا  6.7جاالت خسائر الشركة خالل الربع الثاني سعلى من توقعاتنا باناساباة 

%، وبش ل عام فقد اظهرت نتائج الشركة سداالاث ضعيفاث عالاى 75توقعات المحللين بنسبة 

المستوي التشغيلي، ونعتقد سنه في ظل ارتفاع مستوي المنافسة فاي الساوو وحاالاة 

الركود التي تسود القطاع فإن تحول الشركة إلى الارباحاياة ساياتاوقا  بشا ال سكابار عالاى 

التح م في مستوي االنفاو التشغيلي، وبناالاث  على نتائج الربع الثاني وتعديل تاوقاعااتاناا 

للنص  الثاني من العام الحالي لاتاعا اس اساتامارار فاي تاحاقايا  خساائار بشا ال يافاوو 

 09.8ريال للساهام  إلاى  70.7توقعاتنا السابقة فإننا نخفا تقييمنا لسهم الشركة من 

 ريال للسهم.

 CFAهنداوى، سحمد 

 محلل مالي سول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدع 

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 09.81 القيمة العادلة )ريال(

 08.08 )ريال( 7102يوليو  72السعر كما في 

 %8.9 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2171 رمز تداول

 74.01 سسبوع )ريال( 57سعلى سعر لا 

 06.41 سسبوع )ريال( 57سدنى سعر لا 

 -74.6% التغير من سول العام

 597 سشهر )سل  سهم( 2متوس  حجم التداول لا 

 02,999 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2,222 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 221 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )سكثر من 

 %72.99 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(

 %00.85 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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 العائد على المبيعات  المبيعات

 7104A 7105A 7106A 7102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 2.26 6.20 9.05 00.98 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والمرائب واالهالك

 7.24 7.04 0.82 0.97 قيمه المنشأة /االيرادات

N/A N/A N/A -70.62 مماع  الربحية  

%02.8 عائد األرباح  1.1%  1.1%  1.1%  

 1.95 1.90 1.91 1.84 مماع  القيمة الدفترية

 0.77 0.00 1.92 0.11 مماع  االيرادات

 1.52 1.28 1.40 1.47 النسبة الجارية لألصول

%77.6- نمو االيرادات  2.1%  -07.9%  -8.5%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 مؤشر تداول اتحاد اتصاالت

 المصدر: تداول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات سبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات سبحاث 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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 *7102A 7104A 7105A 7106A 7102E قائمة الدخل )مليون ريال(

  00,510  07,569  04,474  04,114  08,012 إجمالي االيرادات 

  4,875  5,044  6,466  2,775  6,896 ت لفة الخدمات 

%28.0 نسبة ت لفة الخدمات للمبيعات   50.6%  44.8%  41.9%  47.1%  

  7,214  7,864  2,865  2,847  2,412 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%08.8 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات  72.4%  76.8%  77.8%  72.5%  

  264  557  0,057  691  225 مخصصات الديون المش وك فيها 

-  إيرادات سخرى   -  - - 51  

 2,652.0 4,119.4 7,940.4 7,746.7 2,464.6 الربح قبل مصروفات التمويل واإل فاال واالستهالك والزكاة والمرائب 

%40.7 هامل الربح قبل مصروفات التمويل واإل فاال واالستهالك والزكاة والمرائب   06.1%  71.4%  20.9%  20.8%  

 2,590 2,225 2,675 2,522 7,261 اإل فاال واالستهالك

(0,782)  4,215 الربح التشغيلي   (684)  725  66  

(090) صافى مصروفات التمويل  (769)  (260)  (556)  (651)  

 -  25  070  70  752 سخرى )بالصافي(

(0,525)  4,220 الربح قبل الزكاة والمريبة   (974)  (746)  (582)  

(42)  069  40  29 الزكاة والمريبة   64  

(0,526)  4,697 صافى الدخل   (0,192)  (712)  (642)  

%75.9 العائد على المبيعات   -00.2%  -2.6%  -0.6%  -5.6%  

      

 7102A 7104A 7105A 7106A 7102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  0,714  0,706  0,248  2,164  0,521 النقد واستثمارات قصيرة األجل 

  2,241  2,210  2,474  4,422  2,427 ذمم مدينة 

  082  711  486  808  905 المخزون 

  0,608  0,269  0,259  4,042  4,264 سخرى 

  6,245  6,886  2,406  07,517  04,271 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  77,244  72,569  72,654  72,190  09,802 صافى الموجودات الثابتة 

  678  828  807  987  512 مشروعات تحت التنفيذ

  8,662  8,982  9,492  01,145  01,442 موجودات غير ملموسة 

  2  902  0,110  74  6 سخرى 

  27,142  24,212  24,961  24,047  21,268 إجمالي الموجودات  ويلة األجل 

  28,297  40,092  47,226  46,644  45,488 إجمالي الموجودات 

            

  2,182  2,618  5,266  06,992  2,181 الدين قصير األجل والمستح  من الدين  ويل األجل 

  2,264  4,571  6,526  2,816  5,142 ذمم دائنة 

  4,517  5,620  5,426  4,827  5,266 مصروفات مستحقة 

  0,220  092  789  059  719 سخرى 

  07,271  02,957  08,162  79,291  02,692 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  00,122  2,610  8,519  1  01,502 دين  ويل األجل

  276  782  740  710  058 مطلوبات غير جارية 

  04,219  05,256  05,559  06,657  70,006 حقوو المساهمين 

  28,297  40,092  47,226  46,644  45,488 إجمالي المطلوبات وحقوو المساهمين 

      

 7102A 7104A 7105A 7106A 7102E قائمة التدفقات النقدية

  2,158  4,102  4,958  6,020  5,590 التدفقات النقدية التشغيلية 

(5,817) التدفقات النقدية التمويلية   (6,109)  (7,221)  0,155  (0,241)  

(2,695)  740  429 التدفقات النقدية االستثمارية   (4,214)  (980)  

(0,462)  294  768 التغير في النقدية   269  222  

 في ضوال معايير المحاسبة الدولية  بينما تم عرت القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية  7102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعا البنود عام 

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختل   ريقة عرت بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ول ن ال تأ ير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات سبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصني  في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هي ل التقييم الخاص بها من  الث  بقات وتعتمد التوصيات على البيانات ال مية وال يفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوص./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى منا   التوصية التالية بناالث على سعر اإلغالو ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإم انية الصع

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

 %.01القيمة العادلة تزيد سو 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 سو البيانات سو قوائم مالية تفصيلية سو وجود تغيير جوهري في سداال الشركة سو تغير تحت المراجعة:

 السوو سو سية سسباب سخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالال
 clientservices@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 9888 – 712 – 00 – 966+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 811 الهات  المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6781 – 791 – 00 – 966+  هات :
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6759 – 791 – 00 – 966+  هات :

 
 
 

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

 6751 – 791 – 00 – 966+  هات :

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

  إدارة الوسا ة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6721 – 791 – 00 – 966+  هات :

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6756 – 791 – 00 – 966+  هات :

 إخالال المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لاماابذلت شركة البالد المالية سقصى جهد للتأكد من سن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة الباالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون سي ضمانات سو تعهدات صراحة سو ضمناث بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة سو غير مباشرة سي مسؤولية قانونية نات

األغارات دون الاماوافاقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ سو إعادة توزيع سو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر سو نشره كلياث سو جازئايااث ألي غارت 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تش ل توصية بشراال سو بيع سوراو مالية سو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر سي إجراال استثماري يتخذه المستثمر بناالث على هذا التقرير سواالث كان كلياث سو جزئياث هو مسؤوليته ال املة وحده

ا سو سي إجراال آخر يم ن سن يتحق  مستقبال. لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا ساتاشاار اساتاثامااري ماؤهال قابال ى مليس الهدف من هذا التقرير سن يستخدم سو يعتبر مشورة سو خيارث

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوو المرتبطة بهذا التقرير.

 

 18011–22تصريح هيئة السوو المالية رقم 

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

