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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

تواصلت الخسائر الصافية لشركة اتحاد اتصاالت )موبايليي( ليليربيع السياد  ليليل الي يواليي 

ميليييون رييال  22بالميقيار ية ميع  0202مليون ريال خالل الربع األخير من لام  020حيث بلغت 

مليون رييال فيي اليربيع  021، بينما حققت الشركة خسارة قدرها 0202في  فس الف رة لام 

، جاءت خسائر الشركة خالل الربع األخير أللل قليال من توقعنا ب يحيقييي  0202الثالث من لام 

ميليييون رييال،  022مليون ريال وأيضًا م وسط توقعات المحللييين اليبيالي   022خسائر قدرها 

 .0202مليون ريال في لام  002مليون ريال  مقابل  227بلغت خسائر العام المنقضي 

ميليييون  02722مليييون رييال ميقيابيل  02202% ل سجل 3تراجعت ايرادات الربع األخير بنسبة 

% ليكين 0، من جهة أخرى ارتفعت تكلفة اليميبيييعيات بينيحيو 0202ريال في الربع المقابل لام 

 700% ليسيجيل 2الربح قبل خصم االس هالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة والزكاة تراجع بنحو 

، وبال الي تراجع هامي  اليربيح 0202مليون ريال في الربع األخير لام  722مليون ريال مقابل 

 %.30.0% إلل 33.2قبل خصم االس هالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة والزكاة  من 

% حيييث  يعي يقيد أن أداء اليربيع 0بالمقار ة مع الربع الثالث، ارتفعت مبيعات الشركة بنيسيبية 

الثالث تأثر بطول االجازة الصيفية وارتفاع معدالت ال واجد خارج اليميميليكية  وإن حيد مين هي ا 

 االيرادات الناتجة لن موسم الحج. األثر

 002310ل سجيل  0202% خالل لام 7.2للل أسا  سنوي، تراجعت ايرادات موبايلي بنحو 

مليون ريال ويرجع ذلك الل ا خفاض قالدة لمالء الشركة بعد تطيبييي   يايام اليبيصيمية فيي 

، وزييادة 0202فضال لن خفض األسعار ال حاسبية للمكالمات اال  هائية من  أبريل  0202لام 

الضغوط ال نافسية في السوق ورفع الحار للل بعض تطبيييقيات االتصيال ليبير اال ي ير يت، 

من جهة أخرى، ا خفض الربح قبل خصم االس هالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة والزكاة بنيحيو 

مصروفات اس ثنائية ت عل  بعملية توثي  الخطوط بالبصيمية،  0202% رغم تضمن لام 02.2

ميليييون رييال ليليل  222مليون ريال إليل  122وارتفعت مصروفات ال مويل )بالصافي( من 

، وقيد شيميليت  ي يائيج 0202مليون ريال خالل لام  02321الرغم من تخفيض المديو ية بمبل  

مليون ريال ت عل  بعملييية إليادة تيميوييل قيروض  20مصروفات غير م كررة بمبل   0202لام 

 .0202مليار ريال في فبراير  2.7بقيمة 

لم ي صادف الربع األخير مع مواسم دينية تدلم الطلب للل خيدميات االتصياالت، ليكين، ميع 

تراجع حجم السوق تش د المنافسة بين شركات االتصاالت، بال وازي مع ذلك، ت كبيد الشيركية 

مصروفات تمويل واس هالك كبيرة بال الي فينن الي يحيسين فيي قيائيمية اليدخيل فيي اليفي يرة 

المقبلة سي وقف بدرجة كبيرة للل حجم ال خفيض في مصيروفيات الي يشيغيييل ومسي يوييات 

المديو ية ويرتبط جا ب كبير من مصروفات االس هالك بم طليبيات الشيبيكية واليجيودة بييينيميا 

اإليرادات مكبلة بارتفاع المنافسة في السوق وتراجع ايرادات المكالمات الصوتية فضيال لين 

ا خفاض القيمة الشرائية للمس هلكين واألثر السلبي الناتج لن بعض لمليات ال صحيح فيي 

سوق العمل.  كما أقرت هيئة االتصياالت تيخيفيييض أسيعيار خيدميات اليميكياليميات الصيوتييية 

 02هيليلية بيداًل مين  1.1اال  هائية المحلية بالجملة للل شبكات االتصاالت اليمي ينيقيلية إليل 

ليبيدء سيرييا ي   0202هلالت. وإن لم يكن له ا القرار تأثير جوهري خالل الربع األخير مين ليام 

في  هاية ديسمبر إال أن القرار سيعم  مس ويات المنافسية فيي اليفي يرة اليميقيبيلية. وهي ا 

،  يعي يقيد فيل ليوء تيليك اليميعيطيييات أن الشيركية ال 0201ال خفيض هو الثالث من  مطلع 

يمكنها ال عافي من خسائرها خالل العام الحالي لكين اليوليع سيييكيون أفضيل فيي  اليعيام 

المقبل خاصة في النصف الثا ي من العام، وفي لوء لدم تغير رؤي نا المسي يقيبيلييية ألداء 

 ريال للسهم. 02.2الشركة  بقي للل تقيمنا لسهم الشركة لند 

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 لل واصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدل 

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد ال وصية
 02.2 القيمة العادلة )ريال(

 02.22 )ريال( 0202فبراير  07السعر كما في 

 %0.0- العائد الم وقع

  بيا ات الشركة

 SE.2202 رمز تداول

 03.22 أسبوع )ريال( 10أللل سعر لي 

 00.72 أسبوع )ريال( 10أد ل سعر لي 

 2.22% ال غير من أول العام

 32233 أشهر )ألف سهم( 3م وسط حجم ال داول لي 

 002220 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 32210 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 222 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %02.77 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(

 %00.21 المؤسسة العامة لل أمينات االج مالية

 0201A 0202A 0202A 0202F ديسمبر  - هاية العام المالي 
قيم  المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب 

 واالهالك
2.22 1.22 2.21 2.31 

 0.22 0.22 0.22 0.23 قيم  المنشأة /االيرادات

 NA NA NA NA مضالف الربحية

%2.2 لائد األرباح  2.2%  2.2%  2.2%  

 2.27 2.22 2.23 2.22 مضالف القيمة الدف رية

 2.72 2.72 2.22 2.22 مضالف االيرادات

 2.17 2.23 2.32 2.20 النسبة الجارية لألصول

%3.2  مو االيرادات  -00.7%  -7.2%  -2.1%  

أسبوع 22حركة 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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 0202A 0201A 0202A 0202A 0202F قائمة الدخل )مليون ريال(

  002071  002310  002127  022202  022222 إجمالي االيرادات 

  22227  22200  12022  22222  22001 تكلفة الخدمات 

%10.2  سبة تكلفة الخدمات للمبيعات   22.2%  22.7%  20.1%  20.2%  

  02222  02222  02212  32221  32220 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع وال وزيع

%02.2  سبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع وال وزيع للمبيعات  02.2%  00.2%  03.2%  03.2%  

  002  032  110  02010  272 مخصصات الديون المشكوك فيها 

  33  33  10 - - إيرادات أخرى

 32222.7 32221.2 22222.1 02720.2 02022.0 الربح قبل مصروفات ال مويل واإلطفاء واالس هالك والزكاة والضرائب 

%02.2 هام  الربح قبل مصروفات ال مويل واإلطفاء واالس هالك والزكاة والضرائب   02.2%  30.2%  30.0%  30.2%  

 32133 32202 32220 32201 32133 اإلطفاء واالس هالك

(02022) الربح ال شغيلي   (222)  022  07  022  

(027) صافل مصروفات ال مويل  (320)  (122)  (222)  (202)  

 - - -  000  00 أخرى )بالصافي(

(02131) الربح قبل الزكاة والضريبة   (702)  (012)  (222)  (220)  

(23)  027  20 الزكاة والضريبة   20  20  

(02122) صافل الدخل   (02273)  (002)  (227)  (222)  

%00.3- العائد للل المبيعات   -2.2%  -0.2%  -2.0%  -2.3%  

      

 0202A 0201A 0202A 0202A 0202F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  02022  02070  02002  02222  32222 النقد واس ثمارات قصيرة األجل 

  22003  32230  32220  32202  22223 ذمم مدينة 

  022  020  022  222  202 المخزون 

  02102  02100  02222  02217  22022 أخرى 

  22223  22221  22222  22202  002120 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  032370  022072  012370  012222  022223 صافل الموجودات الثاب ة ودفعات رأسمالية

  22212  22270  22722  72273  022221 موجودات غير ملموسة 

  2  2  2  07  02 أخرى 

  302222  302773  322322  322722  322020 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  322700  222222  202020  202322  222222 إجمالي الموجودات 

           

  02222  02200  22222  12222  022773 الدين قصير األجل والمس ح  من الدين طويل األجل 

  22227  22222  22100  22132  22222 ذمم دائنة 

  22022  22322  12110  12222  22230 مصروفات مس حقة 

  02327  02312  000  027  017 أخرى 

  002720  002702  022273  022222  072272 مطلوبات قصيرة األجل 

           

       

  002200  032227  22220  22127 2 دين طويل األجل

  02022  207  203  020  020 مطلوبات غير جارية 

  032222  022012  022711  012117  022210 حقوق المساهمين 

  322700  222222  202020  202322  222222 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 0202A 0201A 0202A 0202A 0202F قائمة ال دفقات النقدية

  02722  32172  32707  22712  22020 ال دفقات النقدية ال شغيلية 

(22207) ال دفقات النقدية ال مويلية   (02232)  02211  (070)  (02123)  

(32271)  020 ال دفقات النقدية االس ثمارية   (22221)  (02722)  (02322)  

(02222)  372 ال غير في النقدية   327  302  (2)  

 معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .  0202ح ل لام  0202إن القوائم المالية للف رة من لام 

 نهائية للقوائم المالية..ال قد تخ لف طريقة لرض بيا ات القوائم المالية في ال قرير لن الطريقة ال ي ت بعها الشركة. ولكن ال تأثير من ه ا االخ الف للل الن يجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.م وقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 اتحاد اتصاالت

 شرح  اام ال صنيف في البالد المالية

الوة للل ذلك، يقوم  اام ال قييم ول تس خدم البالد المالية هيكل ال قييم الخاص بها من ثالث طبقات وتع مد ال وصيات للل البيا ات الكمية والكيفية ال ي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بندراج األسهم المغطاة لمن إحدى مناط  ال وصية ال الية بناًء للل سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة ال ي  حددها، وإمكا ية الصع

 %.02القيمة العادلة تزيد للل السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.02القيمة العادلة تزيد أو تقل لن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.02القيمة العادلة تقل لن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم ي م تحديد قيمة لادلة ال  اار مزيد من ال حليل أو البيا ات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلك رو ي:

 7222 – 023 – 00 – 722+ اإلدارة العامة:

 2220 – 002 – 222 الهاتف المجا ي:

 
 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلك رو ي:

 2022 – 072 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلك رو ي:

 2017 – 072 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللك رو ي:

 2012 – 072 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلك رو ي:

 2032 – 072 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االس ثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلك رو ي:

 2012 – 072 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لييية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ليمياب لت شركة البالد المالية أقصل جهد لل أكد من أن مح وى المعلومات الم كورة في ه ا ال قرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فنن شركة البيالد ا

 .لن ذلكجة يقدمون أي لما ات أو تعهدات صراحة أو لمنًا بشأن مح ويات ال قرير وال ي حملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قا و ية  ات

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إلادة  سخ أو إلادة توزيع أو إرسال ه ا ال قرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو  شره كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما  لفت اال  باه بأن ه ه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار اس ثماري.

 .يع بر أي إجراء اس ثماري ي خ ه المس ثمر بناًء للل ه ا ال قرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤولي   الكاملة وحده

سي يشيار اسي يثيمياري ميؤهيل قيبيل ل مليس الهدف من ه ا ال قرير أن يس خدم أو يع بر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن ي حق  مس قبال. ل لك فن نا  ينيصيح بياليرجيوع إلي

 .االس ثمار في مثل ه ه األدوات االس ثمارية

 تح فظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا ال قرير.

 

 22022–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

