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الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة 

فى الصفحة األخيرة 1

قمنا بتخفيض تقديرنا  EBITDA وارتفاع توقعات اإلنفاق الرأسمالي:  • تخفيض القيمة العادلة لتعكس انخفاض هوامش 
للقيمة العادلة لموبايلي بنسبة 11% لتبلغ 56.9 ريال سعودي للسهم مما يرجع إلى انخفاض التوقعات لهامش EBITDA واالرتفاع 

المتوقع لإلنفاق الرأسمالي.

• تخفيض التوصية قصيرة األجل إلى محايد واإلبقاء على التوصية طويلة األجل شراء: ال زلنا على موقفنا االيجابي تجاه 
العوامل األساسية للشركة، إال أننا قمنا بتخفيض التوصية قصيرة األجل من شراء إلى محايد حيث أن مضاعفات الربحية للسهم  
تعد مرتفعة عن متوسط شركات االتصاالت اإلقليمية. غير أننا أبقينا على التوصية طويلة األجل شراء حيث أن تقديرنا للقيمة 

العادلة يرتفع بنسبة 56.7% عن السعر الحالي للسهم في السوق. 

لعدد  توقعاتنا  الرتفاع   2012-2009 الفترة  خالل  لإليرادات  توقعاتنا  برفع  قمنا  واإليرادات:  الرأسمالي  اإلنفاق  ارتفاع   •
EBITDA حيث انخفض الهامش في عام  المشتركين ومتوسطات العائد الشهري للمستخدم. غير أننا خفضنا تقديراتنا لهامش 
2008 بواقع 100 نقطة أساس عن تقديراتنا السابقة وهو التوجه الذي يبدو أنه سوف يستمر. وقد قمنا بزيادة توقعاتنا الجديدة 
عن  الناتجة  التمويل  تكلفة  في  الكبير  لالنخفاض  نظرا  السابقة  التوقعات  عن  ارتفعت  وهى   ،2009 لعام   %6 بنسبة  لألرباح 
انخفاض مصروفات العائد. وتنخفض توقعاتنا لألرباح بداية من عام 2010، عن التوقعات السابقة، لتعكس انخفاض التوقعات 

.EBITDA لهامش

• استهالل عام 2009 بنتائج قوية في الربع األول: جاءت نتائج موبايلي في الربع األول من عام 2009 متفقة عموما مع 
تقديراتنا. ورغم أن انخفاض اإليرادات بنسبة 10% قد يبدو كبيرا، إال أننا نود أن نشير إلى أن النتائج في الربع الرابع والربع 
األول يتسما بالموسمية، حيث أن الربع الرابع من العام عادة ما تكون نتائجه مرتفعة بسبب موسم الحج. ولما كان الربع األول من 

العام هو األضعف، فإننا نتوقع ارتداد األرقام إلى االرتفاع خالل الفترة المتبقية من السنة.
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*السعر في 26 مايو 2009

التوصية قصيرة األجل: محايد
التوصية طويلة األجل: شراء

السعر الحالي*: 36.3 ريال سعودى
القيمة العادلة : 56.9 ريال سعودى

جدول المحتويات

1-أضواء على نتائج الربع
األول من عام 2009                       2                    

2- التوقعات الجديدة      3 

3- التقييم                                        8         

4-  القوائم المالية                            9                                     

2011م2010م2009م2008فهناية السنة املالية - ديسمرب
 3070  2930  2773  2496 األرباح التشغيلية )مليون(

 2564  2548  2410  2092 صافى الربح بعد اإلستقطاعات )مليون(

20.3%21.2%21.7%21.4%العائد على حقوق المساهمين

 3.66  3.64  3.44  3.25 ربحية السهم

0.6%5.7%15.2%51.6%نمو ربحية السهم

 9.9  10.0  10.5  11.18 مضاعف الربحية )بعد اإلستقطاعات(

 2.75  2.37  1.50  0.75 التوزيعات لكل سهم

7.6%6.5%4.1%2.1%العائد على التوزيعات

13.9315.8817.1518.07القيمة الدفترية للسهم

 2.0  2.1  2.3  2.6 مضاعف القيمة الدفترية

 7.06  6.68  5.39  6.39 التدفقات النقدية للسهم )تدفقات نقدية تشغيلية(

 5.1  5.4  6.7  5.7 مضاعف التدفقات الدفترية

EBITDA  / 7.0  7.4  7.9  8.9 قيمة المؤسسة 

 2200  2273  2430  2698 قيمة المؤسسة /  المشتركين

 7970  8104  8345  8527 صافى الدين )نقدية( )مليون(

األرقام بالريال السعودى مامل يذكر ذلك                                                        

التغري املتوقع

2010م2009م2008ف)مليون ريال سعودى(
جديدقديمجديدقديم

1079411237118531210912498اإليرادات
EBITDA37944211435847114650

EBITDA 37.2%38.9%36.8%37.5%35.1%هامش
20922266241026912548صافى الربح بعد اإلستقطاعات 

بيانات السهم
0.75 ريال ىف 22 مارس 2009تاريخ استحقاق آخر كوبون
25410 مليون ريال سعودىرأس املال السوقى )مليون(

700 عدد األسهم )مليون(
888.8 مليون ريال  املتوسط الشهرى للقيمة املتداولة

45.8 /  21.9 ريال أعىل/ أدىن سعر ىف 52 أسبوع
SE / EEC AB.7020كود بلومربج/ رويرتز

40.0%التداول احلر

نادين غبريال
 + 20 2 33 32 1051

nghobrial@efg-hermes.com

ماريز أنانيان
+20 2 33 32 1152

mananian@efg-hermes.com

شركة إتحاد إتصاالت )موبايلى(
عمليات قوية، ولكن تقييمها في السوق مرتفع

اململكة العربية السعودية | قطاع االتصاالت



31 مايو 2009

2

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة موبايلى

1- أضواء على نتائج الربع األول من عام 2009

أعلنت موبايلي عن نتائج الربع األول من عام 2009 حيث بلغت اإليرادات 2810 مليون ريال سعودي، بارتفاع سنوي 22% وانخفاض 
ربع سنوي 10% وبانخفاض 2% فقط عن توقعاتنا. ويرجع االنخفاض ربع السنوي لعامل الموسمية حيث أن إيرادات الربع الرابع من 
عام 2008 ارتفعت بفضل موسم الحج السنوي والذي ترتفع خالله مستويات االستخدام. ونعتقد أن إيرادات الموجة العريضة والبيانات 
إجمالي  من  بحوالي %10  يساهم  العريض  النطاق  الشركة.  أكدته  ما  وهو  عالية  نمو  معدالت  تحقيق  على  المحافظة  في  استكملت 
اإليرادات . وكالمعتاد، لم تفصح الشركة عن عدد المشتركين، إال أن تقديراتنا تشير إلى أن عدد المشتركين "النشطاء"، حسب تعريف 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، بلغ 13.1 مليون مشترك في آخر الربع األول من عام 2009، مقارنة بالرقم التقديري البالغ 12.6 
مليون مشترك في آخر عام 2008، وهذا يعني إضافة 470 ألف مشترك جديد خالل هذا الربع من العام، أو 29% من عدد المشتركين 

الجدد في السوق.

إال أن مجمل الربح في الربع األول من عام 2009 جاء مرتفعا عن تقديراتنا بنسبة 6% وبلغ 1617 مليون ريال سعودي، بارتفاع سنوي 
31% وانخفاض ربع سنوي 11%، وارتفع EBITDA بمعدل سنوي 25% وانخفض بمعدل ربع سنوي 27% وبلغ 908 مليون ريال سعودي، 
بانخفاض 5% عن توقعاتنا. وهذا يعني أن هامش EBITDA بلغ 32.3% مقابل تقديراتنا والتى كانت 33.2%، بانخفاض عن الربع الرابع 
من عام 2008 والذي حقق فيه مستوى استثنائي بلغ 40%. ارتفعت مصروفات البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات وبلغت 12.3% من 
متوسط 7.4% في عام 2008 وهذا وضع ضغوطا على هامش الربح خاصة وأن زيادة المنافسة في السوق السعودية أدت إلى حمالت 

إعالنية قوية ومنح عروضا ترويجية متنوعة.

بلغ صافي الدخل 480 مليون ريال سعودي في الربع األول من عام 2009، بارتفاع سنوي 47% وانخفاض ربع سنوي 38%، وبارتفاع 
4% عن تقديراتنا. وانخفضت مصروفات التمويل وبلغت 75 مليون ريال سعودي فقط مع االنخفاض الكبير في معدالت العائد  )سايبور 

وليبور(.

جاءت النتائج في عمومها متفقة مع تقديراتنا. فإن انخفاض اإليرادات بنسبة 10% قد يبدو كبيرا على أساس ربع سنوى، إال أننا نود 
اإلشارة إلى أن فترتي ربع العام الرابعة واألولى تتسمان بموسمية عالية ألن الربع الرابع من العام عادة ما يكون األقوى بسبب موسم 

الحج. ولما كان الربع األول هو األضعف عموما، فإننا نتوقع نتائج أقوى في فترات ربع السنة المتعاقبة خالل عام 2009.

جدول 1: قائمة الدخل الفعلية والمتوقعة في الربع األول من عام 2009

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

االنخفاض ربع السنوي 
لإليرادات طبيعيا ومتوقعا 

بسب عامل املوسمية

نتوقع فرتات ربع سنة قوية يف 
عام 2009

الربع األول
2008ف

الربع الثاين
2008ف

الربع الثالث
2008ف

الربع الرابع
2008ف

الربع األول
2009ف

منو ربع
السنوي

منو سنوي
الربع األول

2009م
الفارق 

-2%222880%-10%23082544283431102810اإليرادات

)1354()1194()1292()1267()1131()1084(تكلفة المبيعات

6%311527%-11%12301413156718181617مجمل الربح

)268()346()284()221()199()112(مصاريف بيعية وتسويقية

)302()362()289()373()364()385(مصاريف إدارية وعمومية

EBITDA7268509731245908%27-%25956%5-

EBITDA 33.2%32.3%40.0%34.3%33.4%31.5% هامش

)385()375()364()322()320()292(اإلهالك واإلستهالك

EBIT434530651881534%39-%23571%7-

EBIT 19.8%19.0%28.3%23.0%20.9%18.8%هامش

)115()75()121()112()85()120(مرصوفات التمويل

1453192310إيرادات أخرى )مصروفات(

328451541779481466األرباح قبل الزكاة 

)5()1()1()2()2()2(مخصصات الزكاة

4%47462%-38%326448539778480صافي الربح
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2- التوقعات الجديدة

قمنا برفع توقعاتنا لإليرادات بداية من عام 2009 وحتى عام 2012 مع ارتفاع تقديراتنا لعدد المشتركين ومتوسطات العائد الشهري 
للمستخدم خالل هذه الفترة غير أننا خفضنا توقعاتنا لهامش EBITDA حيث أنه انخفض بواقع 100 نقطة أساس في عام 2008 عن 

تقديراتنا السابقة باإلضافة إلى احتمال استمرار الضغوط على الهامش في الفترات القادمة.

وترتفع توقعاتنا الجديدة لألرباح في عام 2009 عن توقعاتنا السابقة نظرا لالنخفاض الكبير في تكلفة التمويل الناتجة عن انخفاض 
معدالت )سايبور وليبور( منذ أواخر عام 2008. وتنخفض توقعاتنا لألرباح بداية من عام 2010 عن توقعاتنا السابقة نتيجة انخفاض 

هوامش EBITDA عن التوقعات. 

كما قمنا برفع توقعاتنا لإلنفاق الرأسمالي في الفترة القادمة وذلك الرتفاع اإلنفاق في عام 2008 عن توقعاتنا. وتركز الشركة في برنامج 
اإلنفاق الرأسمالي على تطوير خدمات الموجة العريضة والبيانات والتي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي عالي. وقد أدى انخفاض توقعات 

هامش EBITDA وارتفاع التوقعات لإلنفاق الرأسمالي إلى انخفاض توقعاتنا بشأن التدفقات النقدية الحرة.

جدول 2: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات السابقة لشركة موبايلي

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

اإليرادات

ارتفعت إيرادات موبايلي في العام المالي 2008 عن توقعاتنا بنسبة 6% وبلغت 10.8 مليار ريال سعودي بارتفاع سنوي 28% وفي 
تقديرنا أن إيرادات االستخدامات المحلية والدولية مثلت حوالي 76.5% من إجمالي اإليرادات، وهذا يعني أن متوسط العائد الشهري 

المجمع للمستخدم بلغ 81 ريال سعودي )22 دوالر( بانخفاض عن 89 ريال سعودي )24 دوالر( في عام 2007. 

ليبلغ 11.9 مليار ريال سعودي، وهذا بارتفاع 5% عن توقعاتنا  في تقديرنا أن نمو إجمالي اإليرادات سيكون 9.8% في عام 2009 
السابقة نتيجة ارتفاع تقديرات نمو عدد المشتركين )يرجى الرجوع إلى تقريرنا عن قطاع االتصاالت السعودى الصادر في 31 مايو 
2009 بعنوان استعراض القوة( كما يرجع إلى ارتفاع توقعاتنا لمتوسط العائد الشهري للمستخدم في عام 2009. وقد قمنا برفع توقعاتنا 
لإليرادات بنسبة طفيفة في السنوات الثالث القادمة الرتفاع تقديرات عدد المشتركين والزيادة في خدمات البيانات وخدمات القيمة 
المضافة, ونتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لإليرادات في خمس سنوات 4.7% ليبلغ 13.6 مليار ريال سعودي بحلول عام 

.2013

ارتفاع توقعات اإليرادات 
بداية من عام 2009 وحتى 

عام2012 ولكن انخفاض 
ىف هوامش الربح

2008ف
2011م2010م2009م

التغريجديدقديمالتغريجديدقديمالتغريجديدقديم

4% 15.7  15.2 3% 15.2  14.7 3% 14.2  13.9  12.6 إمجايل املشرتكني )مليون(

36.2%35.2%36.3%35.4%36.4%35.8%37.3%احلصة السوقية

2%31270912962%51210912498%107941123711853اإليرادات

EBITDA379442114358%347114650%1-50194948%1-

EBITDA 38.2%39.5%37.2%38.9%36.8%37.5%35.1%هامش

11%)1877()1693(11%)1720()1550(14%)1585()1391()1298(اإلهالك واإلستهالك

39% )483( )348(-20% )358( )446(-37% )343( )541( )438(املرصوفات التمويلية

 42  46  42  46  42  45  41 إيرادات أخرى

-13%30242629-5%627602613%209923242472األرباح قبل الزكاه

 )66( )76( )65( )69( )62( )58( )7(مخصصات الزكاة

-13%29492564-5%626912548%209222662410صايف األرباح

-13%22121923-5%317491656% 1050  1020  525 التوزيعات

44%5318112606%4018262792%306218762618اإلنفاق الرأساميل

20%14%22%15%22%17%28%اإلنفاق الرأساميل / املبيعات

-26%32142377-28%26611924-50% 1194 2374 )77(التدفقات النقدية احلرة

ارتفاع التوقعات لإليرادات 
بنسبة 5%  ىف عام 2009
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 نتوقع في الفترات القادمة أن تكون شرائح البيانات والموجة العريضة وخدمات الجملة هي المحرك لنمو اإليرادات. وقد أشارت إدارة 
الشركة إلى أن إيرادات البيانات والموجة العريضة مثلت حوالي 9% من إجمالي اإليرادات في العام المالي 2008 ونتوقع في األجل 
االتفاقات  إلى  راجعا  الجملة  إيرادات خدمات  نمو  اإليرادات. وسيكون  إجمالي  من  لتزيد على %15  النسبة  هذه  ترتفع  أن  الطويل 
مع مقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين في المملكة. فقد اتفقت موبايلي مع شركة زين السعودية على منح األخيرة خدمات تجوال 
قومي حصرية. كما وقعت موبايلي اتفاقية بقيمة 200 مليون ريال سعودي مع اتحاد عذيب لمنح األخيرة خدمات التجوال، إال أن هذه 

االتفاقية لم تنفذ بعد. هذا وال توفر موبايلي حاليا بيانات توضح تحليل إيرادات التجزئة وإيرادات الجملة.

دوالر(،   19.6( سعودي  ريال   73.6 سيبلغ  للمستخدم  المجمع  الشهري  العائد  متوسط  أن   2009 المالي  العام  في  تقديراتنا  تشير 
بانخفاض سنوي 9%، وأن يستقر فوق مستوى 18 دوالر على األجل الطويل.

شكل 3: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات السابقة          شكل 4: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات السابقة 

لعدد المشتركين            لإليرادات

مليون، ما لم يذكر غير ذلك            مليار ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

منو اإليرادات بفضل رشائح 
البيانات واملوجة العريضة 

وخدمات اجلملة

استقرار متوسط العائد 
الشهري للمستخدم فوق 

18 دوالر
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التوقعات اجلديدة لإليراداتالتوقعات السابقة لإليرادات
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة موبايلى

EBITDA وهوامش EBITDA

بلغ EBITDA 3794 مليون ريال سعودي في العام المالي 2008، بارتفاع سنوي 29% وبارتفاع حوالى 3% عن توقعاتنا، وهذا يعني أن 
هامش EBITDA بلغ 35.1%، بانخفاض نقطة واحدة مئوية عن تقديراتنا. وقد قمنا بتخفيض توقعاتنا للهامش في العام المالي 2009 
إلى 36.8% من 37.5%، ونفترض أن يستقر عند مستوى أقل من 40% في األجل الطويل، حسبما أفادت به إدارة الشركة. ونعتقد أن 

المنافسة الشديدة ستظل تفرض ضغوطا على هوامش EBITDA  في األجل الطويل.

EBITDA وهامش EBITDA شكل 5: التوقعات الجديدة والتوقعات السابقة لـ

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

اإلنفاق الرأسمالي

أن معدل  يعني  بما  مليون ريال سعودي،  المالي 2008 وبلغ 3062  العام  كبيرة في  بدرجة  موبايلي  الرأسمالي لشركة  اإلنفاق  ارتفع 
اإلنفاق الرأسمالي إلى المبيعات بلغ 28.4%، وهو أعلى عن العامين السابقين نتيجة استثمارات الشركة في شبكات البيانات. وقد قمنا 
برفع توقعاتنا لإلنفاق الرأسمالي إذ أننا نعتقد أن جزء كبيرة من نمو اإليرادات في الفترات القادمة سوف يعتمد بدرجة كبيرة على خدمات 
البيانات التي ستنمو بفضل زيادة اإلنفاق الرأسمالي لتطويرها. وقد أبدت موبايلي التزاما كبيرا بجودة الشبكة وبتطبيق التكنولوجيا 
الحديثة على نحو ما يدل عليه معدل اإلنفاق الرأسمالي إلى المبيعات المرتفع. وقد أعربت الشركة عن نيتها في تخصيص جزء كبير 
عملية  الشركة  استكملت   ،2008 أكتوبر  شهر  ففي   .WIMAXو  HSDPAو  3.5 الثالث  الجيل  شبكات  لتطوير  الرأسمالي  اإلنفاق  من 
طرح حقوق ملكية بواقع 2 مليار ريال سعودي وأشارت إلى أن جزء كبير من هذه المحصلة سوف يستخدم لتطوير شبكة GSM والباقي 
يتم توجيه إلنشاء شبكات الجيل الثالث 3.5 وHSDPA وإنشاء مواقع إضافية للشبكات واالستثمار في شبكة Metro لأللياف الضوئية 

واالنتهاء من الجزء الباقي من شبكة األلياف الضوئية 12600 كم.

تركز موبايلي حاليا على اإلنفاق الرأسمالي الموجه لتطوير خدمات البيانات والموجة العريضة، لذا فإننا نتوقع أن يستمر ارتفاع اإلنفاق 
الرأسمالي خالل عامى 2010–2011 قبل أن ينخفض إلى حوالي 14% من المبيعات. وفي تقديرنا أن اإلنفاق الرأسمالي في العام 
المالي 2009 سيبلغ 2618 مليون ريال سعودي، ومعدل اإلنفاق الرأسمالي إلى المبيعات 22%. كما تشير تقديراتنا إلى أن اإلنفاق 
الرأسمالي سيبلغ الذروة عند 2792 مليون ريال سعودي في عام 2010 وأن يبلغ معدل اإلنفاق الرأسمالي إلى المبيعات 14.1% في 

عام 2015.

نتوقع اال يزيد هامش 
EBITDA عن 40% يف األجل 

الطويل
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٪٤١

اجلديد (اجلانب األيرس)القديم (اجلانب األيرس)  
اجلديد (اجلانب األمين)اهلامش القديم (اجلانب األمين) هامش 

٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م ٢٠١٣م ٢٠١٤م ٢٠١٥م

رفع توقعات اإلنفاق الرأساميل 
مع زيادة استثامرات الرشكة 

يف شبكات البيانات

اإلنفاق الرأساميل يبلغ الذروة 
خالل عامى 2010–2011



31 مايو 2009

6

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة موبايلى

شكل 6: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات السابقة لإلنفاق الرأسمالي ومعدل اإلنفاق الرأسمالي إلى المبيعات

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الرافعة المالية

وقعت موبايلي في أبريل 2008 تسهيال ائتمانيا مطابقا للشريعة اإلسالمية بلغ 1.5 مليار ريال سعودي مع ثالثة بنوك محلية لتمويل 
استحواذها على شركة "بيانات األولى" مقدمة خدمات البيانات. وقد بلغت الديون المستحقة على الشركة 9.8 مليار ريال سعودي في 
آخر ديسمبر 2008 وبلغ صافي الدين 8.5 مليار ريال سعودي، بما يعني أن معدل الدين/EBITDA يبلغ 2.2 مرة. وال نتوقع أن تظل 
مستويات الدين مرتفعة في الفترات القادمة إذ نتوقع انخفاض صافي الدين/EBITDA إلى حوالي 1.0 مرة في األجل الطويل. ونتوقع أن 

يبلغ صافي الدين في العام المالي 2009 حوالي 8.3 مليار ريال سعودي ومعدل صافي الدين/EBITDA 1.9 مرة.

اإلنفاق الرأساميل السابق (اجلانب األيرس)

اإلنفاق الرأساميل السابق / املبيعات (اجلانب األمين)

 اإلنفاق الرأساميل اجلديد (اجلانب األيرس)

اإلنفاق الرأساميل اجلديد / املبيعات (اجلانب األمين)

٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م ٢٠١٣م ٢٠١٤م ٢٠١٥م
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٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠
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انخفاض معدل صايف الدين/
مرة   1.0 حوايل  إىل   EBITDA

يف األجل الطويل
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الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة موبايلى

األرباح

بلغت األرباح 2092 مليون ريال سعودي في العام المالي 2008، بارتفاع عن توقعاتنا والتى كانت 1885 مليون ريال سعودي على 
الرغم من انخفاض هوامش الربح، وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض تكلفة التمويل. وقد قمنا برفع توقعاتنا لصافي الدخل في 
عام 2009 بنسبة 6% ليبلغ 2.4 مليار ريال سعودي، إال أننا خفضنا من توقعاتنا لألرباح في األجل الطويل لألسباب التالية: 1- ارتفاع 
الدين  نتيجة زيادة مركز  التمويل  ارتفاع مصروفات  الرأسمالي(  2-  ارتفاع مستويات اإلنفاق  )نتيجة  بقيم مطلقة  مصروفات اإلهالك 

.EBITDA باالضافة الى توقعات أكثر انخفاضا لهامش

هذا وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغت 525 مليون ريال سعودي عن العام المالي 2008، بواقع 0.75 ريال سعودي نقدي ونسبة 
األرباح الموزعة 25%. وعلى ضوء قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية، ونظرا ألهمية توزيع األرباح بالنسبة للمستثمرين 
األفراد في سوق األوراق المالية السعودية، فإننا نتوقع أن تقوم موبايلي بزيادة نسبة األرباح الموزعة في العام المالي 2009 إلى %44، 

أو 1.5 ريال سعودي للسهم. ونبقي في الوقت الحالي على تقديراتنا لمعدل سداد التوزيعات.

شكل 7: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات السابقة لألرباح            شكل 8: التوقعات للتدفقات النقدية الحرة   
                            وتوزيعات األرباح

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك                 مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

 

المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                المصادر: موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

ختفيض توقعاتنا لألرباح
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شركة موبايلى
31 مايو 2009

3- التقييم: تخفيض القيمة العادلة إلى 56.9 ريال سعودي للسهم

 64.0 السابق  تقديرنا  مقابل  للسهم،  سعودي  ريال   56.9 لتبلغ   %11.1 بنسبة  موبايلي  لسهم  العادلة  للقيمة  تقديرنا  بتخفيض  قمنا 
ريال سعودي، على الرغم من أننا نستخدم تقريبا نفس تقديرنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. وهذا االنخفاض يرجع لألسباب 
التالية: 1- انخفاض التوقعات لهامش EBITDA. 2- ارتفاع توقعات اإلنفاق الرأسمالي. وقد قمنا برفع توقعاتنا لإلنفاق الرأسمالي بدرجة 
كبيرة بداية من عام 2009، حيث أن اإلنفاق الرأسمالي في عام 2008 ارتفع كثيرا عن تقديراتنا وبلغ 3.1 مليار ريال سعودي، مقابل 

تقديراتنا وكانت 2.1 مليون ريال سعودي.

ويقوم تقديرنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على اآلتي:

1- تكلفة حقوق الملكية 11%: استخدمنا معدال خال من المخاطر يبلغ 5.5% وأضفنا عالوة مخاطر لحقوق الملكية 5.5%. وعادة 
ما تستخدم عالوة مخاطر لحقوق الملكية تتراوح بين 5-7% لشركات االتصاالت اإلقليمية التي نقوم بتغطيتها، إال أننا نرى أن موبايلي 

تستحق مستوى منخفض من عالوة مخاطر حقوق الملكية وذلك لمستوى األداء التشغيلي القوي وانخفاض المخاطر المحيطة بها.

قمنا بتخفيض تقديرنا لتكلفة الدين نظرا النخفاض معدالت )سايبور وليبور(، وارتفاع المعدل الخالي من  2- تكلفة الدين %4.4: 
المخاطر يعكس صعوبات بيئة االئتمان.

3- معدل النمو النهائي 3.5%: في تقديرنا أن نمو التدفقات النقدية الحرة في آخر عام لفترة التوقعات يبلغ حوالي %5.2.

جدول 9: التقييم بخصم التدفقات النقدية لشركة موبايلي

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

يتم التداول حاليا على سهم موبايلي عند أعلى نطاق متوسط التقييم لشركات االتصاالت اإلقليمية حيث يبلغ مضاعف الربحية المتوقع 
لعام 2009 10.5 مرة ) مقابل متوسط 9.9 مرة للشركات اإلقليمية( ومضاعف المؤسسة/EBITDA 7.9 مرة )مقابل متوسط اقليمي5.4 
مرة( لذلك قمنا بتخفيض التوصية قصيرة األجل من شراء إلى محايد. وال زلنا على موقفنا االيجابي تجاه العوامل األساسية للشركة، 

ونحتفظ على التوصية طويلة األجل شراء حيث أن تقديرنا للقيمة العادلة يرتفع بنسبة 56.7% عن السعر الحالي للسهم في السوق.

2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م

EBITDA 4358  4650  4948  5144  5326  5446  5597 

 )1950( )1999( )2109( )2323( )2563( )2749( )2577(اإلنفاق الرأسمالى واإلستثمارات

 82  101  45  117  59  89  )525(التغري يف رأس املال العامل

 )74( )73( )71( )69( )66( )65( )62(الزكاة

 3655  3474  3191  2869  2377  1924  1194 التدفقات النقدية الحرة

 48344 قيمة المؤسسة

 8527 صايف الدين )نقدية(

 39817 إجمالي حقوق المساهمين

 56.9 القيمة العادلة طويلة األجل )ريال(

9.6%متوسط التكلفة المرجح لرأس المال

3.5%معدل النمو النهائى

ختفيض التوصية قصرية 
األجل إىل حمايد واإلبقاء عىل 
التوصية طويلة األجل رشاء
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4- القوائم المالية

قائمة الدخل )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الميزانية )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2012م2011م2010م2009م2008ف

1079411853124981296213300إمجاىل اإليرادات

)5678()5547()5442()5174()4773(تكاليف اخلدمة

)885()909()900()877()816(املرصوفات البيعية والتسويقية

)1593()1558()1506()1444()1411(مرصوفات إدارية وعمومية

EBITDA37944358465049485144

EBITDA 38.7%38.2%37.2%36.8%35.1%هامش

)1953()1877()1720()1585()1298(إهالك واإلستهالك

EBIT24962773293030703191

EBIT 24%24%23%23%23%هامش

)480()483()358()343()438(تكاليف متويلية

4142424243إيرادات أخرى

20992472261326292754األرباح قبل الزكاة

)69()66()65()62()7(الزكاة

20922410254825642685صاىف األرباح

2012م2011م2010م2009م2008ف

12631047682416519النقدية ومامياثلها

10501200117611521129إستثامرات قصرية األجل

30983897393839063826حسابات مدينة

108213224228233املخزون

11021208132614551596موجودات متداولة أخرى

66207564734571577304إمجاىل املوجودات املتداولة

81189671112621251113443صاىف املمتلكات واملنشآت واملعدات

1092310403988393638843موجودات غري ملموسة

15301530153015301530اسم الشهرة

2719129168300203056131120إمجاىل املوجودات

31482450390039861100القسط املستحق من قروض طويلة األجل

43655061545056735896إمجايل احلسابات الدائنة

32363550372237933866مطلوبات متداولة أخرى

1074811061130721345210862إمجاىل املطلوبات املتداولة

4651566274خمصصات هناية خدمة العاملني

66426942488644007000متويل إسالمى طويل األجل

1743718054180141791317936إجمالى المطلوبات

975411115120061264713184 حقوق المساهمين
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة موبايلى

قائمة التدفقات النقدية )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة موبايلي وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2012م2011م2010م2009م2008ف

37874296458548825076صاىف األرباح التشغيلية بعد الرضائب

8959117)525(685التغري يف رأس املال العامل

44723771467449415192التدفقات النقدية بعد التغري يف رأس املال العامل

)2323()2563()2749()2577()4549(االنفاق الرأسامىل  واإلستثامرات 

1194192423772869)77(التدفقات النقدية احلرة

----2000التغري ىف حقوق امللكية

)286()400()606()398(867القروض

)2035()1789()1353()525()525(التوزيعات املدفوعة

)468()478()353()338()418(العوائد وأخرى

80)290()388()66(1847تغري ىف النقدية



اإلفصاحات

نشهد نحن نادين غبريال وماريز أنانيان أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعكس بدقة آرائنا الشخصية بخصوص األوراق المالية والشركات موضع 
الدراسة في هذا التقرير. كما نشهد بأنه ليس لنا أو ألزواجنا أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتنا »إذا وجد« أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق 

المالية المقيدة فى بورصة األوراق المالية تداول فى المملكة العربية السعودية. 

تشهد المجموعة المالية-هيرميس القابضة بأنها أو أي من الفروع التابعة لها التمتلك أى من األوراق المالية موضع التحليل في هذا التقرير. ويمكن 
للصناديق التي تدار بواسطة المجموعة المالية-هيرميس أو بواسطة فروعها لصالح أطراف ثالثة، حق إمتالك األوراق المالية الواردة في هذا التقرير. 
وللمجموعة المالية-هيرميس حق إمتالك أسهم في صندوق أو أكثر من الصناديق المشار إليها أو التي تدار بواسطة أطراف ثالثة. ويحق لواضعي هذا 
التقرير إمتالك أسهم في الصناديق المتاحة للجمهور والتي تستثمر في األوراق المالية الواردة في التقرير كجزء من محفظة متنوعة، بحيث ال تكون 

هذه الصناديق خاضعة إلشرافهم.

وقد يكون قسم الترويج وتغطية االكتتاب في المجموعة المالية-هيرميس بصدد تحصيل أو تنفيذ أتعاب لقاء خدمات تم تقديمها للشركات موضع هذا 
التقرير أو وردت فيه.

إبراء الذمة

التوصيات االستثمارية التي تقترحها أو تقدرها المجموعة الماليةـ  هيرميس، تدخل في االعتبار كال من المخاطر والمردودات المتوقعة. وقد أسسنا تقديرنا 
للقيمة العادلة على التوقعات المستقبلية للشركة بعد حساب المخاطر المتوقعة. وقد قمنا بدراسة متعمقة ومكثفة للتوصل إلى التوصيات وتقديرات القيم 
العادلة للشركة أو الشركات الواردة في هذا التقرير. وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر ترى المجموعة 
المالية - هيرميس أنها جديرة بالثقة، إال أننا ال نضمن دقتها حيث أن مثل هذه المعلومات قد تكون مختصرة أو غير كاملة. وعلى قراء هذا التقرير إدراك 
أن التقديرات المالية وتقديرات القيم العادلة والبيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق. إن كل اآلراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تمثل 
حكمنا حتى تاريخه، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار. وقد تم إعداد هذه الدراسة بغرض التوزيع العام وتستهدف أغراض توفير المعلومات فقط، حيث 
إنها ال تستهدف تقديم مشورة شراء أو بيع أي ورقة مالية، فهي ليست مصممة خصيصا ألهداف استثمارية أو مالية أو تلبية احتياجات أي من األشخاص 
الذين يقرأون هذا التقرير. وننصح األشخاص الذين ينوون استثمار أموالهم بالحصول على المشورة المالية لمعرفة مدى مالءمة االستثمار المقدمون عليه 

مع احتياجاتهم. وال ُيسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون موافقة مسبقة من المجموعة المالية ـ هيرميس.

المجموعة المالية - هيرميس )جمهورية مصر العربية (
58 شارع التحرير الدقى، الجيزة، مصر، صندوق بريد 112311 

تليفون:  1140 32 33 2 20+  فاكس:   1536 36 33 2 20+

رأس المال المصدر: 19393200000
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