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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

 9102مليون ريال في الربع األخير من عام  20حققت شركة موبايلي خسائر صافية بلغت 

ومقابل صافيي  9102مليون ريال في الربع المماثل من عام  00مقابل صافي ربح قدره 

،  جدير باليككير  ن اليربيع اليثياليث 9102مليون ريال في الربع الثالث عام  021خسارة قدرها 

مليون ريال، وبكلك بلغت خسائر  22تصادف مع عكس مخصصات زكوية غير متكررة بمبلغ 

علما بأن  9102مليون ريال عام  1,093مليون ريال مقابل خسائر  912العام المنصرم نحو 

 مليون ريال. 111العام المقابل شمل مخصصات استثنائية بمبلغ 

مليون ريال ميقيابيل  2,908% إلى 02.2بنسبة  9102تراجعت ايرادات الربع األخير من عام 

ليعيدة  سيبياه ميني يا ) ( تيطيبييي  ني يام  9102مليون ريال في الربع المقابل عيام  3,488

البصمة  ثر سلبا على مبيعات الخطوط الجديدة، وتم فصل الخدمة عن اليميريتيركييين غييير 

لخفض األسعار المحاسبية للمكياليميات  الملتزمين بالبصمة ، )ه( انخفاض ايرادات الترابط

هللة ويزيد األثر  02هللة بداًل من  01حيث سقف األسعار هو  9102االنت ائية في إبريل 

 كلما زادت الحصة السوقية من المرتركين.

ميليييون رييال،  222بيميبيليغ  9102باإلضافة إلى تراجع اإليرادات عن الربع األخير من عيام 

مليون ريال وزادت مخيصيصيات  029مليون ريال إلى  002ارتفعت مصروفات الفائدة من 

ميليييون رييال، وقتيت  تيليك اليعيواميل عيليى األثير  942مليون ريال إلى  29الديون من 

ميليييون رييال واليميصيروفيات  002االيجابي الناتج عن انخفاض تكلفة اليميبيييعيات بيميبيليغ 

 422العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع )بدون ميخيصيصيات اليدييون( بيميبيليغ 

 مليون ريال. 009مليون ريال، واالست الك واالطفاء بمبلغ 

، يرجع انخفاض صيافيي اليخيسيارة إليى ) ( تيراجيع 9102بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 

المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع )ال ترمل مخصصات الديون( 

 11مليون ريال، )ه( انخفاض تكلفة االست الك واالطفياء بيميبيليغ  420% إلى 41بنسبة 

عياميا إضيافييية، )ت( ارتيفياع صيافيي  02مليون ويرجع  ذلك إلى إطيالية تيرخييير الريركية 

مليون ريال، وذلك عيليى اليرغيم مين بيعيض اليتيأثيييرات  02االيرادات غير الترغيلية بمبلغ 

% إليى 4%، )ه( ارتفاع تكلفة الخدميات 0السلبية وترمل: ) ( انخفاض االيرادات بنسبة 

ميليييون رييال )د(  942% إليى 29مليون ريال، )ت( زيادة مخصصات الديون بنسبة  1,237

ميليييون رييال، )س( تسيجيييل  029ميليييون رييال إليى  029ارتفاع مصروفات التمويل من 

 مليون ريال. 22مليون ريال مقابل دخل ذكوي قدره  01مخصر زكوي بمبلغ 

 9102مليون ريال عيام  045494مليون ريال مقابل  095222بلغت اإليرادات السنوية نحو 

%، حيث تأثرت المبيعات سلبًا بن ام اليبيصيمية وانيخيفياض إييرادات اليربيط 09.2بانخفاض 

، فتال 9102البيني نتيجة خفض األسعار التحاسبية للمكالمات االنت ائية في ش ر إبريل 

 عن انخفاض مبيعات األج زة. 

 019خسائر الرركة في الربع المنقتي جاءت  فتل من توقعاتنا بتحقي  خساره قدرهيا 

ميليييون  012مليون ريال، كما جاءت  فتل من متوسط توقعات المحللين للخسارة ويبلغ 

مقارنية اليربيع األول عيام  9102ريال، من المنت ر  ن تنخفض إيرادات الربع األول من عام 

حيث  ن األسعار التحاسبية  الجديدة بين شركات االتصاالت و ثر البصيمية ليم تيوجيد  9102

، لكننا نتوقع تحسنًا اييجيابيييا فيي اليتيحيكيم فيي مصيروفيات 9102في الربع المماثل عام 

الترغيل باإلضافة إلى تراجع مصروفات االست الك واالطفاء، وفقا لنموذت اليتيدفيقيات 

 ريال للس م. 94.9النقدية لدينا، تبلغ القيمة العادلة لس م الرركة 

 تركي فدع 

 مدير األبحاث والمرورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAهنداوى،  حمد 

 محلل مالي  ول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 94.9 القيمة العادلة )ريال(

 22.61 )ريال( 9102يناير  92السعر كما في 

 %2.12 العائد المتوقع

  بيانات الرركة

 SE.7020 رمز تداول

 32.20  سبوع )ريال( 29 على سعر لي 

 16.40  سبوع )ريال( 29 دنى سعر لي 

 -5.9% التغير من  ول العام

 1,248  ش ر ) لف س م( 2متوسط حجم التداول لي 

 17,464 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 4,657 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 770 األس م المصدرة )مليون س م(

  %(2كبار المساهمين ) كثر من 

 %92.42 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(

 %00.12 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 2014A 2015A 2016A 2017F ديسمبر  -ن اية العام المالي 

 7.37 7.83 10.18 13.95 قيمه المنرأة /الربح قبل الفوائد والترائب واالهالك

 2.50 2.50 2.08 2.24 قيمه المنرأة /االيرادات

 N/A N/A N/A 118.15 متاعف الربحية

 %0.0 %0.0 %0.0 %11.1 عائد األرباح

 1.12 1.13 1.12 1.05 متاعف القيمة الدفترية

 1.45 1.39 1.21 1.24 متاعف االيرادات

 0.43 0.38 0.41 0.42 النسبة الجارية لألصول

 %4.1- %12.9- %3.0 %22.6- نمو االيرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للرركة، تقديرات  بحاث 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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 2013A 2014A 2015A 2016A قائمة الدخل )مليون ريال(

  12,569  14,424  14,004  18,103 إجمالي االيرادات 

  5,144  6,466  7,225  6,896 تكلفة الخدمات 

 %40.9 %44.8 %51.6 %38.1 نسبة تكلفة الخدمات للمبيعات 

  2,864  3,865  3,842  3,407 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 %22.8 %26.8 %27.4 %18.8 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات

  552  1,152  690  335 مخصصات الديون المركوك في ا 

 4,009.4 2,941.4 2,246.2 7,464.6 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب 

 %31.9 %20.4 %16.0 %41.2 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالست الك والزكاة والترائب 

 3,775 3,625 3,533 2,760 اإلطفاء واالست الك

  235 (684) (1,287)  4,705 الربح التشغيلي 

 (556) (361) (269) (191) صافى مصروفات التمويل

  75  121  21  257  خرى )بالصافي(

 (246) (924) (1,535)  4,771 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 (43)  169  41  79 الزكاة والتريبة 

 (203) (1,093) (1,576)  4,692 صافى الدخل 

 %1.6- %7.6- %11.3- %25.9 العائد على المبيعات 

     

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

  1,216  1,748  3,064  1,570 النقد واستثمارات قصيرة األجل 

  3,701  3,424  4,473  7,472 ذمم مدينة 

  200  486  818  915 المخزون 

  1,769  1,759  4,147  4,764  خرى 

  6,886  7,416  12,502  14,720 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

          

  23,569  23,654  23,091  19,817 صافى الموجودات الثابتة 

  838  812  982  503 مرروعات تحت التنفيك

  8,987  9,493  10,045  10,443 موجودات غير ملموسة 

  913  1,001  24  6  خرى 

  34,307  34,960  34,142  30,768 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  41,193  42,376  46,644  45,488 إجمالي الموجودات 

          

  7,608  5,766  16,993  3,080 الدين قصير األجل والمستح  من الدين طويل األجل 

  4,520  6,536  7,806  5,043 ذمم دائنة 

  5,631  5,476  4,832  5,366 مصروفات مستحقة 

  193  289  159  209  خرى 

  17,952  18,067  29,790  13,697 مطلوبات قصيرة األجل 

          

  7,601  8,509  0  10,517 دين طويل األجل

  283  241  201  158 مطلوبات غير جارية 

  15,356  15,559  16,652  21,116 حقوق المساهمين 

  41,193  42,376  46,644  45,488 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

     

 2013A 2014A 2015A 2016A قائمة التدفقات النقدية

  4,017  4,958  6,171  5,591 التدفقات النقدية الترغيلية 

  1,055 (2,730) (6,019) (5,802) التدفقات النقدية التمويلية 

 (4,704) (3,695)  241  479 التدفقات النقدية االستثمارية 

  369 (1,467)  394  268 التغير في النقدية 

 ن ائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبع ا الرركة. ولكن ال تأثير من هكا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للرركة، تقديرات  بحاث البالد المالية
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 اتحاد اتصاالت

 شرح ن ام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم ن ام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص ب ا من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمع ا المحللون.

 ال بوط./ودلدينا بإدرات األس م المغطاة ضمن إحدى مناط  التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

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

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

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

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النت ار مزيد من التحليل  و البيانات  و قوائم مالية تفصيلية  و وجود تغيير جوهري في  داء الرركة  و تغير تحت المراجعة:

 السوق  و  ية  سباه  خرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 2111 – 912 – 00 – 222+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 111 ال اتف المجاني:
 

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

 6280 – 290 – 00 – 222+  هاتف:
 
 

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

 6259 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

 

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

 6256 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لييية وميدييريي يا وميوظيفييي يا ال ليميابكلت شركة البالد المالية  قصى ج د للتأكد من  ن محتوى المعلومات المككورة في هكا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون  ي ضمانات  و تع دات صراحة  و ضمنًا برأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة  و غير مباشرة  ي مسؤولية قانونية نات

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ  و إعادة توزيع  و إرسال هكا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخر آخر  و نرره كليًا  و جيزئيييًا ألي غيرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هكه المعلومات ال تركل توصية برراء  و بيع  وراق مالية  و التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر  ي إجراء استثماري يتخكه المستثمر بناًء على هكا التقرير سواًء كان كليًا  و جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سيتيريار اسيتيثيمياري ميؤهيل قيبيل ى مليس ال دف من هكا التقرير  ن يستخدم  و يعتبر مرورة  و خياًرا  و  ي إجراء آخر يمكن  ن يتحق  مستقبال. لكلك فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 .االستثمار في مثل هكه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة ب كا التقرير.

 

 11011–22تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

