
 م2021للسنة املالية  (موبايلي)تصاالت إتحاد إالنتائج املالية لشركة 
  م2022فبراير  20

 

 
 1 الربح قبل خصم الستهالك واإلطفاء وتكاليف املرابحة اإلسالمية والزكاة = األرباح التشغيلية مضاف إليها مصاريف ال ستهالك و اإلطفاء

 2 التدفقات النقدية التشغيلية = الربح قبل خصم الستهالك واإلطفاء وتكاليف املرابحة اإل سالمية والزكاة – النفقات الرأسمالية

 3 صافي الدين = إجمالي الديون  – النقدية وما في حكمها

 

 

 

 ريال مليون  1,072 إلى ليصل م2021 لعام %36.8 بنسبة (موبايلي) إتصاالت إتحاد ربح صافي ارتفاع

 سنوي  أساس على %70 بنسبة سهم لكل املقترحة النقدية األرباح توزيعات وزيادة سعودي

 ريال مليار 1.1و سعودي ريال ليارم 14.8 إلى لتصل ،م2014 عام منذ ربح وصافي سنوية إيرادات أعلى الشركة حققت 

  .م2021 لعام التوالي على سعودي

 خصم قبل لربحا نمول نتيجة سعودي ريال ارملي 3.5 إلى لتصل %36.9 بنسبة 2التشغيلية النقدية التدفقات ارتفعت 

 الرأسمالية. النفقات في نخفاضل وا والزكاة اإلسالمية املرابحة وتكاليف واإلطفاء الستهالك

 ريال 0.85 إلى لتصل %70 بنسبة النقدية األرباح توزيعات لرفع اإلدارة مجلس توصية اإليجابية النتائج دعمت 

  .السابق العام في سهم لكل سعودي ريال 0.50 بـ مقارنة م2021 عامال عن سهم لكل سعودي

 خدمات مقدمي أكبر إحدى "الشركة"(، أو )"موبايلي" إتصالت إتحاد شركة أعلنتالرياض، اململكة العربية السعودية: 

  .م2021 املالية للسنة املالية نتائجها عن السعودية، العربية اململكة يف التصالت

 اإلدارة بفضل الربح هوامش وثبات اإليرادات نمول نتيجة سنوي  أساس على %36.8 بنسبة قوية زيادة الربح صافي هدوش

  لتكاليف.ل املحكمة
 
 العمومية للجمعية م2021 نوفمبر 24 بتاريخ الشركة إدارة مجلس أوص ى القوي، األداء على واعتمادا

 زيادة تمثل والتي ،م2021 سنة عن سهم لكل سعودي ريال 0.85 بمعدل ريال مليون  654.5 قدرها نقدية أرباح يعبتوز  السنوية

  .م2020 لعام النقدية األرباح توزيعات عن %70 بنسبة

 م2021للسنة املالية  أبرز مالمح األداء املالي

 القوي  النمو بفضل ،سعودي ريال مليون  14,834 إلى لتصل سنوي  أساس على %5.6 بنسبة اإليرادات ارتفعت 

 املشتركين أعداد واصلت حين في ،الضوئية األلياف مبيعات فيها بما األفراد قطاع مبيعات ونمو األعمال قطاع ملبيعات

  .بثبات الزيادة في

 1والزكاة اإلسالمية املرابحة وتكاليف واإلطفاء الستهالك خصم قبل الربح سجل  
 
 ريال مليون  5,594 قدره مبلغا

 الستهالك خصم قبل الربح هامش وصلو  .اإليرادات في لزيادةل نتيجة سنوي  أساس على %4.6 نسبته بنمو ،سعودي

  .السابق العام في %38.1 بـ مقارنة %37.7 إلى والزكاة اإلسالمية املرابحة يفوتكال واإلطفاء

 في القوي  لنمول نتيجة ،سعودي ريال مليون  1,072 إلى ليصل سنوي  أساس على %36.8 بنسبة الربح صافي ارتفع 

 ريال مليون  505 إلى لتصل سنوي  أساس على %10 بنسبة التمويل مصاريف نخفاضا إلى باإلضافة اإليرادات
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 الفائدة معدل تراجع إلى باإلضافة الشركة، تنتهجها التي املديونية تقليص استراتيجية بفضل وذلك ،سعودي

  )سايبور(.

 م2021 لعام سعودي ريال مليون  2,092 إلى لتصل سنوي  أساس على %25.1 بنسبة الرأسمالية النفقات انخفضت 

 إلى اإليرادات \ الرأسمالية النفقات نسبة وصلت ،لذلك نتيجةو  الستراتيجية. األهداف وإنجاز استكمال جّراء

 .م2020 عام في %19.9 بـ مقارنة م2021 لعام 14.1%

 هامش في الزيادة جّراء سعودي ريال مليون  3,502 إلى لتصل %36.9 بنسبة 2التشغيلية نقديةال التدفقات ارتفعت 

  .الرأسمالية النفقات في والنخفاض والزكاة اإلسالمية املرابحة وتكاليف واإلطفاء الستهالك خصم قبل لربحا

  ذلك( خالف النص يذكر  لم ما ريال، )باملليون  األداء مالمح أبرز 

م2021السنة املالية   م2020السنة املالية     النسبة على أساس سنوي   

%5.6  14,046  14,834 اإليرادات   

 وتكاليف واإلطفاء الستهالك خصم قبل الربح

 1والزكاة اإلسالمية املرابحة

5,594  5,350  4.6%  

 واإلطفاء الستهالك خصم قبل الربح هامش نسبة

 والزكاة اإلسالمية املرابحة وتكاليف

37.7%   38.1% ( نقطة 0.4)    

%36.8  783  1,072  ربحالصافي   

%(25.1)  2,792  2,092 النفقات الرأسمالية  

%14.1 اإليرادات \النفقات الرأسمالية   19.9% ( نقطة5.8)    

%36.9  2,558  3,502 2التدفقات النقدية التشغيلية  

 )7.5%(  13,109  12,128 3صافي الدين

 واإلطفاء الستهالك خصم قبل الربح\صافي الدين

 والزكاة اإلسالمية املرابحة وتكاليف

2.17  
 
ضعفا   2.45  

 
ضعفا   - 

%70.0  0.50  0.85 سهم( \توزيعات األرباح املعلن عنها )ريال  
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  :البدران العزيز  عبد بن سلمان املهندس موبايلي لشركة التنفيذي الرئيس كلمة

نت ممتازة، مؤشرات الشركة قطاعات جميع تأظهر "
ّ
  موبايلي وتمك

 
 أهدافو  مهمة تشغيلية نجاحات تحقيق من لذلك نتيجة

 من فريدة مجموعة تقديم على الحفاظ مع الرئيسية القطاعات تنمية إلى الهادفة الشركة استراتيجية ضوء في طموحة

 الزيادة إلى باإلضافة ،الرقمية التحسينات السنة مالمح أبرز  وتضمنت .املستهلكين احتياجات لتلبية واملنتجات الخدمات

 الشركات، حسابات من متزايدة مجموعة خدمة في ممتازة نتائج األعمال قطاع حقق كما .الضوئية األلياف قاعدة في الكبيرة

 التشغيلي النموذج قوة الربح صافي في امللحوظ النمو يظهر اململكة. مستوى  على الصحية املعلومات نظام بدعم وُسعدنا

  القادمة". السنوات في أعمالنا ةتوسع إلى ونتطلع ومرونته،

  :موبايلي شركةل املالية للشؤون التنفيذي الرئيس أبانمي خالد األستاذ كلمة

 في النجاح بعد م2021 عام في سنوي  أساس على إيراداتها زيادة لشركةل أتاح مما العام، مدار ىعل ارتفاعها املبيعات واصلت"

 جالتامل على الكفاءات وتوزيع التكاليف ترشيد على املستمر تركيزنا بفضلو  العام. خالل بالجائحة املرتبطة العقبات إدارة

  ،الخامس الجيل ةشبك نشر وزيادة ،املشاريع من العديد وإطالق ،املهمة
ّ
 رواد كأحد مكانتنا وترسيخ أدائنا تحسين من ناتمك

  ،لذلك إضافة اململكة. في التصالت خدمات
ّ
 الكرام ملساهمينا النقدية رباحاأل  توزيعات زيادة من القوي  املالي موبايلي أداء ننامك

 ".م2021 املالي العام عن

 أبرز مالمح األداء 

 الجائحة قبل ما ملستويات البطيئة العودة من الرغم على ،م2021 عام خالل األفراد قطاع عائدات زيادة موبايلي استطاعت

  أدتو  واإليرادات، املبيعات على أثرت والتي والسياحة للسفر
 
 على املفروضة القيود بسبب التجوال عائدات انخفاض إلى أيضا

 السفر.

  .الشهرية املبيعات دعم  في كبير حد إلى بدورها ساهمت التيو  املتاجر في عملياتها الشركة استأنفت
 
 ساهمت ،ذلك عن فضال

 العائلة وباقتي املخصصة الرقمية الترويجية العروض كذل في بما ،جديدة ومنتجات خدمات تقديم في رقميةال القنوات

 الجديدة. املبتكرة eSIM50و

 اإليرادات ومتوسط البيانات استيعاب معدل شهد متعددة، مناطق في الخامس الجيل شبكات نشر في الشركة استمرار ومع

 قطاع إيرادات في النمو دعم مما ،م2021 عام في والبيانات املحمولة الهواتف باقات من عدد عبر سريعة زيادة مستخدم لكل

  بدورها شهدت التي العمالء وقاعدة ةاملنزلي الخدمات
 
 املنزلية الخدمات على طلبال بارتفاع مدفوعة ،م2021 عام في نموا

 املتميزة.
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 أداء أفضل تحقيق إلى باإلضافة الطالق، على األعلى تعد إجمالية وهوامش إيرادات بتحقيق م2021 عام الشركة أنهت

 الحاليين، للعمالء القيمة وتحسين جدد عمالء استقطاب على التركيز خالل ومن األعمال. قطاع في النقدية لتدفقاتل

  .م2021 عام في القتصادي التعافي تباطؤ نتيجة جاءت والتي أعمالها على املفروضة التهديدات تخفيف موبايلي استطاعت

 املبيعات في املتمرس فريقها طريق عن الحكومي والقطاع واملتوسطة الصغيرة الشركات قطاع على هاتركيز  الشركة واصلت

 في كبير بشكل عمالئها قاعدة تنمية إلى أدى مما وتجربتهم، العمالء خدمة تحسين في استثماراتها الشركة وزادت والتسويق،

  .اململكة مناطق جميع

  األعمال قطاع في الرقمي والتحول  البتكار دعم في جهودها الشركة واصلت العمالء، قطاع غرار وعلى
 
 أهداف مع تماشيا

 النمو من الستفادة في النجاح وتتوقع الرقمية، الحلول  في استراتيجية استثمارات عدة الشركة ذتونّف  "،GAIN" استراتيجية

 والنسخ الكوارث من التعافيخدمات وحلول  تضمين األخرى  الرقمية اإلنجازات على األمثلة ومن السوق. حجم في املحتمل

 .الحتياطي

 -انتهى-

 لشركة املستثمرين عالقات تطبيق طريق عن م2021 ديسمبر 31 بتاريخ املنتهية للسنة املوحدة السنوية املالية القوائم تتوفرس

 املستثمرين عالقات قسم في اإللكتروني الشركة موقع إلى باإلضافة اللوحية، واألجهزة الذكية للهواتف (موبايلي) اتصالت اتحاد

  السعودية. تداول  موقع على نشرها بعد
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 نبذة عن شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(

 وتقدم السعودية العربية اململكة في التصالت خدمات تقديم في الرائدة شركاتال إحدى )موبايلي( اتصالت اتحاد شركة تعّد  

 ةالالسلكي شبكاتال أكبر من واحدة الشركة وتمتلك ،واملشغلين واألعمال األفراد هي رئيسية قطاعات لثالثة متكاملة خدمات

 مراكز أنظمة أضخم من وواحد الضوئية األلياف شبكات أكبر امتالكها إلى باإلضافة اململكة، مستوى  على التغطية ناحية من

 7,700 مالها رأس ويبلغ ،م2004 عام منذ "تداول" السعودية املالية السوق  في موبايلي أسهم إدراج تم .العالم حول  البيانات

  .الواحد للسهم سعودي ريال 10.00 أسمية بقيمة سهم، مليون  770 على موزعة سعودي ريال مليون 

 عالقات املستثمرين 

  اتصالت اتحاد

 aIRD@mobily.com.s اإللكتروني: البريد

 www.mobily.com.sa :اإللكتروني املوقع

 إخالء مسؤولية 

 أو تعهد أي تشكل ول مستقلة بصورة للتحقق فيه الواردة املعلومات تخضع ولم فقط، العرض ألغراض ملستندا هذا )"الشركة"( موبايلي تأعّد 

  سواء ضمان،
 
  أو صريحا

 
 الشركة تتحمل ل صحتها. أو اكتمالها أو دقتها أو املستند هذا في اردةالو  املعلومات سالمة على العتماد يجب ول ،ضمنيا

 استخدام عن كانت طريقة بأية تنشأ مباشرة غير أو مباشرة خسارة أية لقاء كانت مهما مسؤولية أية ممثليها أو مستشاريها أو لها التابعين من أي أو

  املستند هذا يمثل ل عنه. ينشأ ما ذلك بخالف أو محتوياته أو املستند هذا
 
 ول الشركة في املالية األوراق من غيره أو سهم أي لشراء دعوة أو عرضا

 أساس منه جزء أي أو املستند هذا يشكل
 
 على يجب استثماري، قرار أي اتخاذ قبل ذلك. في عليه العتماد يجب ول نكا مهما التزام أو عقد ألي ا

  املعني الستثمار كان لو فيما النظر املستثمر
 
 يتحمل الصلة. وذات املناسبة ملهنيةا املشورة على الحصول  عليه ويجب الخاصة ألغراضه مالئما

 توقعات املستند هذا في املحددة املعلومات بعض تتضمن الشركة. في املالية األوراق من غيرها أو أسهم لشراء قرار أي مسؤولية وحدهم املستثمرون

 يمكن محددة. افتراضات على وتعتمد معينة شكوكو  ملخاطر تخضع مستقبلية أحداث بخصوص الحاضر الوقت في الشركة نظرة وجهة تعكس

 )بما املذكورة التوقعات هذه خالل من ضمنية أو صريحة كانت سواء املتوقعة اإلنجازات أو األداء أو املتوقعة النتائج على التأثير العوامل من لكثير

 األوسط والشرق  السعودية العربية اململكة في والقتصادي س يالسيا واملناخ العاملية، القتصادية التوجهات الحصر ل املثال سبيل على ذلك في

  تختلف والتي األخرى( العوامل من وغيرها األعمال استراتيجية في والتغيرات
 
 في الشركة. تحققه الذي واألداء الحقيقية التاريخية النتائج عن كليا

 اختلفت حال في أو لألسهم مختلفة تحركات الضمنية الفتراضات هرتأظ حال في أو املذكورة الشكوك أو املخاطر من أكثر أو واحد حدوث حال

 التوقعات هذه على العتماد عن المتناع املستند هذا ملستلمي ينبغي .املستقبلية التوقعات في املذكورة تلك عن جوهرية بصورة األداء إنجازات

 املتغيرة. الظروف أو األحداث تعكس بحيث املعدلة املستقبلية التوقعات نشر إلعادة التزام بأي شركةال تتعهد لو  املستقبلية،
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