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 اتحاد اتصاالت

خالل الربع الثالث من العام الحالي حيث   -موبايلي -استمرت خسائر شركة اتحاد اتصاالت 

والذي  بذلذغذت خسذائذر   5102% عن الربع الثالث من عام 2مليون ريال بارتفاع  022بلغت 

مذلذيذون ريذال  091مليون ريال، وكانت الشركة قد سجلت خسائر صافية بذمذغذلذ   022نحو 

خالل الربع الثاني من العام الحالي وبيلك بلغت خسائر التسعة شهور األولى مذن الذعذام 

مليون ريال في الفترة الذمذقذابذلذة  041مليون ريال وذلك مقابل خسائر قدرها  252الحالي 

 %.522من العام الماضي بزيادة 

جاءت خسائر الشركة خالل الربع الثالث أفضل قليال من توقعاتنا بذتذحذقذيذئ خسذائذر قذدرهذا 

 مليون ريال.  022مليون ريال وأيضًا متوسط توقعات المحللين الغال   020

مذلذيذون  50212% عن الفترة المقابلة لتصذل للذى 4.1انخفضت ايرادات الربع الثالث بنحو 

، بالمقابل، ارتفذع الذربذ  5102مليون ريال في الربع الثالث من عام  50915ريال مقارنة مع 

 911% ليصل للى 01.2قغل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة والزكاة بنسغة 

% في الربع المقابل، ويرجع هيا التذحذسذن للذى 52% مقابل 15مليون ريال بهامش يغل  

خفض بعض المصروفات وتحقيئ وفورات نتيجة لعادة التفاوض في بعض العقود وفقا 

 014مليون ريال مقابل  029لغيان الشركة. من جهة أخرى، بلغت المصاريف التمويلية نحو 

مليون ريال في الربع المقابل، جدير باليكر أن نتائج الربذع الذمذقذابذل تضذمذنذت عذمذلذيذة  ذيذر 

 مليون ريال أدت للى تخفيض مخصص الزكاة. 002متكررة بمغل  

%، حيث نعتذقذد أن 0.2، فقد انخفضت المغيعات 5102بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 

  أداء الشركة تأثر بطول االجازة الصيفية وارتفاع حركة السفر للخارج ولكن حد من هذيا األثذر

 االيرادات الناتجة عن موسم الحج.

مليذون  20252% لتسجل 05على مستوى التسعة شهور، تراجعت ايرادات موبايلي بنحو 

ريال ويرجع ذلك الى انخفاض قاعدة عمالء الشذركذة بذعذد تذطذغذيذئ نذةذام الذغذصذمذة الذعذام 

، 5102الماضي فضال عن خفض األسعار التحاسغية للمكذالذمذات االنذتذهذائذيذة مذنذي أبذريذل 

مليون ريال للذى  415وزيادة الضغوط التنافسية في السوق. وارتفعت تكلفة الديون من 

مليون ريال الرتفاع تكلفة التمويل فضال عن وجذود مصذروفذات  ذيذر مذتذكذررة بذمذغذلذ              202

مذلذيذار ريذال فذي فذغذرايذر  2.9مليون ريال تتعلئ بعملية لعادة تمويل قذروض بذقذيذمذة  45

5102. 

بشكل عام، استمر األداء الضعيف للشركة على المستو  التشغيلي ولن كانت النقطتيذن 

االبرز في نتائج الشركة تحقيئ وفورات في بعض المصروفات خالل الربع الذثذالذث فضذال 

عن تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بشكل كغير خالل التسذعذة شذهذور األولذى 

مذلذيذون ريذال فذي الذفذتذرة  229مليذون ريذال مذقذابذل  00212من العام الحالي حيث بلغت 

المماثلة من العام الماضي، ونعتقد أنه ال توجذد مذحذفذزات لذنذمذو ايذرادات الشذركذة عذلذى 

المدى القصير خصوصًا مع رفع الحجب عن بعض برامج االتصاالت عغر االنترنت، ونذعذتذقذد 

أنه في ظل ارتفاع مستو  المنافسة في السوق وحالة الركود التي تسود الذقذطذاع فذ ن 

تحول الشركة للى الربحية سيذتذوقذف بشذكذل أكذغذر عذلذى الذتذحذكذم فذي مسذتذو  االنذفذاق 

على نتائج الذربذع الذثذالذث، نذجذد أن الذقذيذمذة   التشغيلي السيما في المد  القصير، وبناءاً 

 ريال للسهم. 04.2العادلة لسهم الشركة عند 

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع لدارة األبحاث:

 تركي فدعئ

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 04.2 القيمة العادلة )ريال(

 04.15 )ريال( 5102أكتوبر  54السعر كما في 

 %4.9 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2151 رمز تداول

 52.21 أسغوع )ريال( 25أعلى سعر لذ 

 04.11 أسغوع )ريال( 25أدنى سعر لذ 

 -45% التغير من أول العام

 205 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لذ 

 010292 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 50229 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 221 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كغار المساهمين )أكثر من 

 %52.99 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(

 %00.22 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 5104A 5102A 5102A 5102E ديسمغر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الرب  قغل الفوائد والضرائب 
 2.42 2.22 2.11 01.42 واالهالك

 5.12 0.22 0.21 0.22 قيمه المنشأة /االيرادات

 NA NA NA NA مضاعف الربحية

%02.2 عائد األرباح  1.1%  1.1%  1.1%  

 1.24 1.21 1.29 1.22 مضاعف القيمة الدفترية

 1.92 1.22 1.22 1.22 مضاعف االيرادات

 1.22 1.12 1.40 1.45 النسغة الجارية لألصول

%55.2- نمو االيرادات  1.1%  -05.9%  -9.2%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الغالد 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


 5102أكتوبر  52

2  

EEC AB - 7020.SE 

 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 اتحاد اتصاالت

 *5101A 5104A 5102A 5102A 5102E قائمة الدخل )مليون ريال(

  000122  050229  040454  040114  020011 لجمالي االيرادات 

  40210  20044  20422  20552  20292 تكلفة الخدمات 

%12.0 نسغة تكلفة الخدمات للمغيعات   20.2%  44.2%  41.9%  40.2% 

  50212  50224  10222  10245  10412 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات الغيع والتوزيع

%02.2 نسغة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات الغيع والتوزيع للمغيعات  52.4%  52.2%  55.2%  51.2% 

  112  225  00025  291  112 مخصصات الديون المشكوك فيها 

-   - ليرادات أخرى   -   -  42  

 10242.1 40119.4 50940.4 50542.5 20424.2 الرب  قغل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب 

%40.5 هامش الرب  قغل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب   02.1%  51.4%  10.9%  15.0% 

 10204 10222 10252 10211 50221 اإلطفاء واالستهالك

(00522)  40212 الرب  التشغيلي   (224)  512  14  

(090) صافى مصروفات التمويل  (529)  (120)  (222)  )220( 

 -  22  050  50  522 أخرى )بالصافي(

(00212)  40220 الرب  قغل الزكاة والضريغة   (954)  (542)  )212( 

(41)  029  40  29 الزكاة والضريغة   21  

(00222)  40295 صافى الدخل   (00191)  (511)  )292( 

%52.9 العائد على المغيعات   -00.1%  -2.2%  -0.2%  -2.0% 

      

 *5101A 5104A 5102A 5102A 5102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  00129  00502  00242  10124  00221 النقد واستثمارات قصيرة األجل 

  10222  10210  10454  40421  20425 ذمم مدينة 

  020  511  422  202  902 المخزون 

  00210  00229  00229  40042  40224 أخرى 

  20122  20222  20402  050215  040251 لجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  550212  510229  510224  510190  090202 صافى الموجودات الثابتة 

  252  212  205  925  211 مشروعات تحت التنفيي

  90129  20922  90491  010142  010441 موجودات  ير ملموسة 

  2  901  00110  54  2 أخرى 

  150211  140112  140921  140045  110222 لجمالي الموجودات طويلة األجل 

  190210  400091  450122  420244  420422 لجمالي الموجودات 

            

  10121  20212  20222  020991  10121 الدين قصير األجل والمستحئ من الدين طويل األجل 

  10255  40251  20212  20212  20141 ذمم دائنة 

  40221  20210  20422  40215  20122 مصروفات مستحقة 

  00421  091  529  029  519 أخرى 

  050259  020925  020122  590291  010292 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  000112  20210  20219  1  010202 دين طويل األجل

  00122  521  540  510  022 مطلوبات  ير جارية 

  040229  020122  020229  020225  500002 حقوق المساهمين 

  190210  400091  450122  420244  420422 لجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 *5101A 5104A 5102A 5102A 5102E قائمة التدفقات النقدية

  10122  40102  40922  20020  20290 التدفقات النقدية التشغيلية 

(20215) التدفقات النقدية التمويلية   (20109)  (50211)  00122  )00142( 

(10292)  540  429 التدفقات النقدية االستثمارية   (40214)  )00491( 

(00422)  194  522 التغير في النقدية   129  251  

 في ضوء معايير المحاسغة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية  5102* تم تغيير المعالجة المحاسغية لغعض الغنود عام 

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتغعها الشركة. ولكن ال تأثير من هيا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الغالد المالية
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 شرح نةام التصنيف في الغالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نةام التقييم وع تستخدم الغالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طغقات وتعتمد التوصيات على الغيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهغوط./ودلدينا ب دراج األسهم المغطاة ضمن لحدى مناطئ التوصية التالية بناًء على سعر اإل الق ، والقيمة العادلة التي نحددها، ولمكانية 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 النتةار مزيد من التحليل أو الغيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسغاب أخرى خاصة بأبحاث الغالد المالية.

 

 الغالد المالية
 

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

 9222 – 511 – 00 – 922+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:
 

 لدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com الغريد االلكتروني:

 2521 – 591 – 00 – 922+  هاتف:
 
 

 لدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com الغريد االلكتروني:

 2529 – 591 – 00 – 922+  هاتف:

 
 
 

 لدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com الغريد اإللكتروني:

 2521 – 591 – 00 – 922+  هاتف:

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

 

  لدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com الغريد االلكتروني:

 2511 – 591 – 00 – 922+  هاتف:

 

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

 2522 – 591 – 00 – 922+  هاتف:

 لخالء المسؤولية

لذيذة ومذديذريذهذا ومذوظذفذيذهذا ال لذمذابيلت شركة الغالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات الميكورة في هيا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك ف ن شركة الغذالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أ  ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مغاشرة أو  ير مغاشرة أ  مسؤولية قانونية نات

األ ذراض دون الذمذوافذقذة الذخذطذيذة  مذن ال يجوز لعادة نسخ أو لعادة توزيع أو لرسال هيا التقرير بطريقة مغاشرة او  ير مغاشرة أل  شخص آخر أو نشر  كليًا أو جذزئذيذًا أل   ذرض 

  .المسغقة من شركة الغالد المالية

 كما نلفت االنتغا  بأن هي  المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمار .

 .يعتغر أ  لجراء استثمار  يتخي  المستثمر بناًء على هيا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحد 

سذتذشذار اسذتذثذمذار  مذؤهذل قذغذل ى مليس الهدف من هيا التقرير أن يستخدم أو يعتغر مشورة أو خياًرا أو أ  لجراء آخر يمكن أن يتحقئ مستقغال. ليلك ف ننا نذنذصذ  بذالذرجذوع للذ

 .االستثمار في مثل هي  األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة الغالد المالية بجميع الحقوق المرتغطة بهيا التقرير.

 

 12011–12تصري  هيئة السوق المالية رقم 

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

