
31 مايو 2009

الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة 
فى الصفحة األخيرة ١

للسهم  سعودي  ريال   ٨٦٫٢ إلى  العادلة  للقيمة  تقديرنا  بتخفيض  قمنا  شراء:  األجل  تراكم/طويلة  األجل  قصيرة  التوصية   •
والمساهم األكبر فيها هو العملية السعودية حيث تمثل ٩٣٫٥٪. وقد احتفظنا بالتوصية طويلة األجل شراء، إذ أن القيمة العادلة 
داخل  سواء  جيدة  اتصاالت  موجودات  مجموعة  لديها  الشركة  أن  نرى  زلنا  وال   ،٪٧١ بنسبة  للسهم  الحالي  السعر  عن  ترتفع 
السعودية وفي األسواق الناشئة. ومن منظور األجل القصير، فإننا نفضل أن نظل على موقفنا المتحفظ، حيث أننا ال نستبعد وقوع 
في  تحفظا  أكثر  سياسة  نتوقع  كما  األرباح  على  ضغوطا  ستضع  والتي  الناشئة  األسواق  في  الشركة  عمليات  من  سلبية  مفاجآت 

توزيع األرباح في الفترات القادمة. وقد رفعنا التوصية قصيرة األجل من محايد إلى تراكم. 

• رفع التوقعات: أبقينا على توقعات لإليرادات المجمعة دون تغيير كبير، حيث أننا رفعنا توقعاتنا إليرادات المحمول، ولكن 
من جهة أخرى خفضنا توقعاتنا إليرادات الخطوط الثابتة. كما قمنا بتخفيض توقعاتنا لهامش EBITDA المجمع إلى أدنى نطاق 
متوسط  األربعينيات نتيجة انكماش الهامش في كافة العمليات. وقد اشتدت المنافسة في األسواق التي تعمل فيها الشركة، مما 

يضع ضغوطا كبيرة على هوامش الربح التشغيلي.

• نتائج قوية في الربع األول من عام ٢٠٠٩ بعد النتائج الضعيفة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨: جاءت نتائج الشركة 
في الربع األول من عام ٢٠٠٩ قوية حيث بلغت اإليرادات المجمعة ١٢٫١ مليار ريال سعودي، بانخفاض ربع سنوي ١٪. وكنا 
توقعنا، تحسن هامش EBITDA بدرجة كبيرة وبلغ ٤٦٫٢٪ مقارنة بـ ٣٦٫٩٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨، وأعلى من تقديراتنا 
والتى كانت ٤٣٫٣٪ ذلك أن الهامش في الربع الرابع كان متأثرا بعدة بنود استثنائية. وارتفعت األرباح بأكثر من الضعف بمعدل 
ربع سنوي وانخفضت بمعدل سنوي ١٨٪ وبلغت ٢٤٨٨ مليون ريال سعودي بعد خسائر فروق تقييم عملة بلغت ٦٩٥ مليون 

ريال سعودي. 
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*السعر في ٢٦ مايو ٢٠٠٩

التوصية قصيرة ا�جل: تراكم
التوصية طويلة ا�جل: شراء

السعر الحالي@: ٥٠٫٥ ريال سعودى
القيمة العادلة : ٨٦٫٢ ريال سعودى

جدول المحتويات

١- أضواء على نتائج الربع ا�ول 
من 2009                        ٢   

                      

٢- التقييم                                         ٤

٣- التوقعات الجديدة المجمعة        ٨                                                       

٤- القوائم المالية                              ١٠                                                                  

٥- ملحق أ       ١٢  
       

التغري املتوقع
٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف(مليون ريال سعودى) جديدقديمجديدقديم

٤٧٤٦٩٥٢٩٩١٥٣٦١٧٥٥٠١٦٥٦٣٧٩اإليرادات
EBITDA٢١٧٤٢٢٤٢٦٤٢٣١٠٧٢٥٣٢٣٢٣٨٤٢

EBITDA ٤٢٫٣٪٤٦٫٠٪٤٣٫١٪٤٥٫٨٪٤٥٫٨٪هامش
١١٠٣٧١٣٩٦٦١١٤٣٧١٤٩٤٥١٢٦٢٣صاىف الربح بعد اإلستقطاعات

بيانات السهم
٠٫٧٥ ريال ىف ٢ مايو ٢٠٠٩تاريخ استحقاق آخر كوبون
١٠١٠٠٠ مليون ريال سعودىرأس املال السوقى (مليون)

٢٠٠٠ عدد األسهم (مليون)
١٥٦٧ مليون ريال سعودى املتوسط الشهرى للقيمة املتداولة
٧١٫٣ /  ٣٣٫٧ ريال سعودىأعىل/ أدىن سعر ىف ٥٢ أسبوع

SE / STC AB.7010كود بلومربج/ رويرتز
١٦٫٥٪التداول احلر

نادين غبريال
 + ١٠٥١ ٣٢ ٣٣ ٢ ٢٠

nghobrial@efg-hermes.com

ماريز أنانيان
+١١٥٢ ٣٢ ٣٣ ٢ ٢٠

mananian@efg-hermes.com

عمر ماهر
+١٣٨٨ ٣١ ٣٣ ٢ ٢٠

omaher@efg-hermes.com

شركة االتصاالت السعودية
هل مضت أسوأ فترة؟

اململكة العربية السعودية | قطاع االتصاالت

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨فهناية السنة املالية - ديسمرب
 ١٦٤٤٠  ١٦١٢٧  ١٥٨٦١  ١٥٣٣٤ األرباح التشغيلية (مليون)

 ١٣٣٨٤  ١٢٦٢٣  ١١٤٣٧  ١١٠٣٧ صافى الربح بعد اإلستقطاعات (مليون )
٢٤٫٦٪٢٥٫٧٪٢٦٫٣٪٢٩٫٣٪العائد على حقوق المساهمين

 ٦٫٦٩  ٦٫٣١  ٥٫٧٢  ٥٫٥٢ ربحية السهم
٦٫٠٢٪١٠٫٣٧٪٣٫٦٣٪-٨٫٢٠٪نمو ربحية السهم

 ٧٫٥  ٨٫٠  ٨٫٨  ٩٫٢ مضاعف الربحية (بعد اإلستقطاعات)
 ٤٫٠٠  ٣٫٥٠  ٣٫٠٠  ٣٫٧٥ التوزيعات لكل سهم
٧٫٩٪٦٫٩٪٥٫٩٪٧٫٤٪العائد على التوزيعات
 ٢٧٫٢٣  ٢٤٫٥٤  ٢١٫٧٣  ١٨٫٨٢ القيمة الدفترية للسهم
 ١٫٩  ٢٫١  ٢٫٣  ٢٫٧ مضاعف القيمة الدفترية

 ١١٫٥٨  ١١٫٠٧  ١٠٫٤٧  ٩٫٨٠ التدفقات النقدية للسهم (تدفقات نقدية تشغيلية )
 ٤٫٤  ٤٫٦  ٤٫٨  ٥٫٢ مضاعف التدفقات الدفترية

**EBITDA / ٥٫٠  ٥٫١  ٥٫٣  ٥٫٦ قيمة المؤسسة 
 ٢٢٧٨  ٢٤٥٦  ٢٧٥٦  ٣٢٤٦ قيمة المؤسسة / المشتركين**

 ١١٩٤٦  ١٧٣٠٢  ٢٠٢٧٢  ٢٣٩٢٥ صافى الدين (النقدية) (مليون)
 **نسبى                                                                                                األرقام بالريال السعودى مامل يذكر ذلك                              
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

١- أضواء على نتائج الربع األول من عام ٢٠٠٩
أعلنت الشركة عن نتائج قوية للربع األول من عام ٢٠٠٩ بعد نتائج ضعيفة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨، إذ بلغت اإليرادات المجمعة 
 ٪١ سنوي  ربع  بمعدل  وانخفضت  سعودي،  ريال  مليون   ١٢١٧٣ كانت  والتى  لتوقعاتنا  مطابقة  وجاءت  سعودي  ريال  مليون   ١٢١٤٣
وارتفعت بمعدل سنوي ٢٧٪. كما بدأت الشركة في تحليل اإليرادات حسب قطاعات التشغيل، واليزال قطاع المحمول هو المساهم 
األكبر في إجمالي اإليرادات المجمعة بحوالى ٦٨٪، بينما أسهمت إيرادات قطاع خدمات البيانات بـ ١٤٪ في إجمالي اإليرادات. 
وال زلنا نعتقد أن مساهمة شركة تورك تليكوم تأثرت من انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدوالر األمريكي تماما مثلما حدث في الربع 
الرابع من عام ٢٠٠٨. وقد ذكرت شركة االتصاالت السعودية أن مساهمة االستثمارات األجنبية ارتفعت في الربع األول من عام ٢٠٠٩ 

ومثلت ٢٧٪ من اإليرادات المجمعة مقارنة بـ ٢٢٪ في العام المالي ٢٠٠٨.

أعلنت الشركة ألول مرة عن عدد المشتركين ربع السنوي، حيث ارتفع العدد في السعودية وبلغ ١٩٫٥ في نهاية مارس ٢٠٠٩ مليون 
الفترات  في  الشفافية  من  لمزيد  ونتطلع  إيجابية  خطوة  هذه  أن  نرى  ونحن   .٢٠٠٨ عام  نهاية  في  مشترك  مليون   ١٩٫١ من  مشترك 

القادمة.

كما توقعنا، تحسن هامش EBITDA في الربع األول بدرجة كبيرة وبلغ ٤٦٫٢٪ مقابل ٣٦٫٩٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ وأعلى من 
تقديراتنا وكانت ٤٣٫٣٪ . وارتفع EBITDA بمعدل ربع سنوي ٢٣٪ وبمعدل سنوي ١٤٪ وبلغ ٥٦١١ مليون ريال سعودي، بارتفاع ٦٪ 
عن تقديراتنا ويرجع ارتفاع هامش EBITDA عن التوقعات إلى انخفاض رسوم الربط البينى وانخفاض المصروفات اإلدارية ومصروفات 
التسويق والموظفين. وقد أشارت إدارة الشركة إلى أن الهامش في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ تأثر بعدة بنود استثنائية خاصة تطبيق 
هيكل جديد للموارد البشرية باإلضافة إلى زيادة الحمالت اإلعالنية في السوق السعودية وفي بعض العمليات األخرى التي ال زالت في 

طور البداية. كما بلغ الربح التشغيلى  ٣٨٣٧ مليون ريال سعودي، بارتفاع سنوي ٨٪ وربع سنوي ٣٧٪. 

ارتفع صافي الدخل في الربع األول من عام ٢٠٠٩ بأكثر من الضعف بمعدل ربع سنوي ولكنه انخفض بمعدل سنوي ١٨٪ وبلغ ٢٤٨٨ 
مليون ريال سعودي تماشيا مع تقديراتنا وكانت ٢٥١٢ مليون ريال سعودي. وطبقا للشركة، فإن االنخفاض السنوي لألرباح يرجع إلى 
خسائر فروق تقييم عملة في العملية التركية وجنوب أفريقيا. وشملت أرباح الربع األول من عام ٢٠٠٩ خسائر تقييم عملة بلغت ٦٩٥ 
مليون ريال سعودي مقابل توقعاتنا وكانت ٧٥٠ مليون ريال سعودي و٢ مليار ريال سعودى خسارة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨. 
وقد انخفضت الليرة التركية بنسبة ١٠٫٦٪ مقابل الدوالر األمريكي خالل الربع األول من عام ٢٠٠٩ كما انخفض الراند، عملة جنوب 

أفريقيا، بنسبة ٣٫٥٪ مقابل الدوالر األمريكي.

قامت الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية بلغت ١٥٠٠ مليون ريال سعودي، أو ٠٫٧٥ ريال سعودي للسهم عن الربع األول من عام ٢٠٠٩، 
وهذا يعني أن نسبة األرباح الموزعة بلغت ٦٠٪، وهو نفس توزيعات األرباح في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ ولكنه أقل من متوسط 
الكوبون ربع السنوي الذي تراوح بين ١-١٫٥ ريال سعودي للسهم. ونتوقع أن تتبنى الشركة سياسة متحفظة في توزيعات األرباح فى 

الفترة المقبلة.

ربع عام قوى

اإلعالن عن عدد املشرتكني 
ألول مرة

 EBITDA يعد التحسن ىف هامش
مطابقا للتوقعات

استمرار خسائر فروق تقييم 
عملة ولكن ليس بنفس حدة 

الربع الرابع من ٢٠٠٨

سياسة متحفظة يف توزيع 
األرباح
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جدول ١: قوائم الدخل ربع السنوية لشركة االتصاالت السعودية
مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

*يتضمن اإليرادات غير الموزعة وهى نسبة ضئيلة
**مصاريف التمويل السابقة تم تقديرها بناء على رقم EBITDA المعلن

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الربع األول
٢٠٠٨ف

الربع الرابع
٢٠٠٨ف

الربع األول
٢٠٠٩ف

منو ربع
الربع األولالنمو السنويالسنوي

الفارق ٢٠٠٩م
 ٨١٠٠  ٨٢٢٦  ٧٩٢٦  ٧٠٤٥ إيرادات الجوال*

 ٤٠٧٣  ٣٩١٧  ٤٣٧٦  ٢٥٣٠ إيرادات الهاتف الثابت + المعطيات
٠٪ ١٢١٧٣ ٢٧٪-١٪ ١٢١٤٣  ١٢٣٠٢  ٩٥٧٥ إجمالى اإليرادات
 (١٣٢٣) (١٣٨٩) (١٣٨٤) (١٢١٨)مصاريف حكومية

 (١٦٦٨) (١٣٠٣) (١٨٣٢) (١١٤٤)تكاليف الربط البينى
 (١٦٠٦) (١٦٦٥) (١٨٩٠) (١١٤٧)تكاليف العاملين

 (١٧٨٢) (١٥٩٨) (٢٠٢٢) (٧١٩)مصاريف إدارية وتسويقية
 (٥٢٠) (٥٧٧) (٦٢٩) (٤٤٣)مصاريف صيانة

EBITDA ٦٪ ٥٢٧٣ ١٤٪٢٣٪ ٥,٦١١  ٤٥٤٥  ٤٩٠٤
EBITDA ٤٣٫٣٪٤٦٫٢٪٣٦٫٩٪٥١٫٢٪ هامش

 (١٩٢٣) (١٧٧٤) (١٧٤٧) (١٣٣٥)اإلهالك واإلستهالك
EBIT ١٥٪ ٣٣٥٠ ٨٪٣٧٪ ٣٨٣٧  ٢٧٩٨  ٣٥٦٩

EBIT ٢٧٫٥٪٣١٫٦٪٢٢٫٧٪٣٧٫٣٪هامش
 (١٥٠) (١٥٠) (٥٩) (١٥٠)تكلفة برنامج القوى العاملة

 (١٧٥) (٢٦٧) ١٨٨  (١٣٨)صافى العموالت**
 -    -    -    ٢٨ أرباح اإلستثمارات

 ١٥٠  (٦١) ٩٦  (١٠٧)أخرى 
 (٧٥٠) (٦٩٥) (٢٠٢٤) (١٨)تغير سعر الصرف

 ٢٤٢٥  ٢٦٦٥  ٩٩٨  ٣٢٠٣ المخصصات قبل حقوق األقلية
 ٢٢٦  ٤٣  ٣٢٣  ٠٫٩ حقوق األقلية

 ٢٦٥٠  ٢٧٠٨  ١٣٢١  ٣٢٠٤ المخصصات قبل الضرائب والزكاة
 (٦٦) (١٠٣) (٨٧) (٩٦)مخصصات الزكاة

 (٧٢) (١١٧) (٦٩) (٧٨)مخصصات الضرائب
-١٪ ٢٥١٢ -١٨٪١١٣٪ ٢٤٨٨  ١١٦٦  ٣٠٢٩ صافى الربح

 ١٫٢٦  ١٫٢٤  ٠٫٥٨  ١٫٥١ ربحية السهم (ريال)
 ٠٫٧٥  ٠٫٧٥  ٠٫٧٥  ١٫٠٠ الكوبون لكل سهم (ريال)
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٢- التقييم
التقييم باستخدام منهجية مجموع األجزاء

قمنا بتخفيض تقديرنا لحقوق الملكية إلى ١٧٢ مليار ريال سعودي من ٢٠٢ مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ١٥٪، وهذا أسفر عن قيمة عادلة 
٨٦٫٢ ريال سعودي للسهم. وفي تقديرنا أن العملية السعودية تسهم بالجزء األكبر في التقييم وذلك بنسبة ٩٣٫٥٪، يليها ماكسيس ٤٪. وقد فازت 
الشركة بالترخيص الثالث للمحمول في البحرين في يناير ٢٠٠٩ مقابل ٢٣٠ مليون دوالر، ونفترض في الوقت الحالي أن هذا االستحواذ له أثر سلبى 
على القيمة رغم أن السعر ليس مرتفعا نسبة إلى حجم ميزانية شركة االتصاالت السعودية. ونحن نعتقد أن الشركة استحوذت على الرخصة الكويتية 

والبحرينية ألسباب إستراتيجية وذلك لكبح المنافسة في سوقها المحلية. 

نعتقد أن الشركة لديها  ٧١٪ عن السعر الحالي للسهم. وال زلنا  يرتفع بنسبة  تقديرنا للقيمة العادلة  شراء حيث إن  طويلة األجل  بالتوصية  نحتفظ 
موجودات اتصاالت جيدة في السعودية واألسواق الناشئة، كما أننا نحتفظ بموقفنا االيجابي تجاه مستقبل سوق االتصاالت السعودية على الرغم 

من تباطؤ االقتصاد وزيادة المنافسة.

من منظور أقرب، فإننا نعتقد أن السوق أدخلت في تسعيرها للسهم تذبذب أرباح عمليات الشركة في األسواق الناشئة والمزيد من خسائر فروق 
إلى  باإلضافة  سلبية  مفاجآت  وقوع  احتماالت  تماما  نستبعد  ال  فإننا  ذلك،  ومع  أفريقيا.  جنوب  في  والراند  التركية  الليرة  انخفاض  نتيجة  العملة 

السياسة المتحفظة المتوقعة لتوزيع األرباح. ولهذا نفضل الحذر ونرفع التوصية قصيرة األجل من محايد إلى تراكم.

شكل ٢: تحليل التقييم باستخدام منهجية مجموع األجزاء لشركة االتصاالت السعودية
مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

تخفيض القيمة العادلة إلى 
٨٦٫٢ ريال سعودي للسهم

االحتفاظ بالتوصية طويلة 
األجل رشاء

ال زلنا متحفظين في األجل 
القصير بسبب تذبذب األرباح

حصة االتصاالت حقوق المساهمينمنهجية التجميع
السعودية

لكل سهمالقيمة النسبية
(ريال سعودى)

النسبة من إجمالى 
القيمة

٩٣٫٥٪ ٨٠٫٥٦  ١٦١١٢٢ ١٠٠٪ ١٦١١٢٢ كامل االتصاالت السعودية (السعودية) 
ماكسيس 

٥٫٢٪ ٤٫٤٧  ٨٩٣٨ ٢٥٪ ٣٥٧٥٤ نسبى ماكسيس (ماليزيا) 
١٫٢٪ ١٫٠٤  ٢٠٨١ ١٩٪ ١١٢٤٧ نسبى إيرسيل (الهند) 

٠٫٩٪ ٠٫٧٨  ١٥٦٦ ٦٢٪ ٢٥٢٦ نسبىأكسيس (إندونيسيا) 
-٣٫١٪ (٢٫٦٦) (٥٣١٧)٢٥٪ (٢١٢٦٨)ديون بيناريانج

٠٫١٪ ٠٫٠٤  ٩٠ ٢٦٪ ٣٤٥  كامل الكويت
-٠٫٧٪ (٠٫٦٢) (١٢٤٨)١٠٠٪ (١٢٤٨)كاملالبحرين

أوجيه تيلكوم
٤٫٥٪ ٣٫٨٩  ٧٧٨٠ ١٩٪ ٤٠٤١٦ نسبى تورك تيليكوم (تركيا) 

٠٫٨٪ ٠٫٦٥  ١٢٩٧ ٢٦٪ ٤٩٤١ نسبى سيل سى(جنوب أفريقيا) 
-٢٫٣٪ (١٫٩٧) (٣٩٣٨)٣٥٪ (١١٢٥٠)ديون أوجيه تيلكوم القابضة

 ٨٦٫٢  ١٧٢٣٧٢ القيمة 
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شركة االتصاالت السعودية

الفروع
السعودية (الملكية الفعلية لشركة االتصاالت السعودية ١٠٠٪)

المالى  العام  في  السوقية  والحصة  المشتركين  عدد  أن  حيث  بالسعودية  للشركة  السوقية  والحصة  المحمول  مشتركي  لعدد  توقعاتنا  بتخفيض  قمنا 
٢٠٠٨ جاءا أقل من توقعاتنا. وفيما يتعلق بمستوى االستخدام، فقد رفعنا توقعاتنا لمتوسط العائد الشهري للمستخدم، فقد رفعنا توقعاتنا لمتوسط 
العائد الشهري للمستخدم في الفترات القادمة حيث أننا نعتقد أن متوسط العائد الشهري للمستخدم في العام المالي ٢٠٠٨ والذي كان ١٢٥ ريال 
سعودي على أساس حساباتنا، جاء أعلى من توقعاتنا والتي كانت ١١٦ ريال سعودي، إال أن تأثير هذا محدود (يرجى الرجوع إلى تقريرنا عن قطاع 

اإلتصاالت في السعودية - إستعراض القوة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٠٩ )

قمنا بتخفيض تقديرنا لقيمة حقوق الملكية للعملية السعودية بنسبة ١١٪ لألسباب التالية:

• تخفيض توقعاتنا لهامش EBITDA بواقع ٤٠٠ نقطة أساس: بلغ هامش EBITDA في العملية السعودية ٤٧٫٦٪ لعام ٢٠٠٨ وهو أقل عن توقعاتنا 
وكانت ٤٨٫٦٪. ونعتقد أن اشتداد المنافسة أكثر من التوقعات في سوق المحمول سوف تضع ضغوطا على هوامش EBITDA أكثر مما توقعنا. كما أن 

المنافسة سوف تشتد أكثر في سوق الخطوط الثابتة السعودية في األشهر القليلة القادمة. 

• ارتفاع توقعاتنا لإلنفاق الرأسمالي: ارتفع اإلنفاق الرأسمالي كثيرا عن توقعاتنا في العام المالي ٢٠٠٨ وبلغ ٥٫٨ مليار ريال سعودي مقابل ٤ 
مليار ريال سعودي. لذا قمنا برفع توقعاتنا لإلنفاق الرأسمالي في الفترات القادمة حيث أن المنافسة في السوق السعودية سوف تركز على خدمات 
البيانات والموجة العريضة والتي تستلزم مستوى مرتفع من اإلنفاق الرأسمالي. كما أن الشركة اآلن بصدد إنشاء شبكة الجيل التالي (NGN) والتي 

نقدر أنها ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي في األجل المتوسط.

شركة ماكسيس - ماكسيس ماليزيا (حصة الملكية الفعلية ٢٥٪)

قمنا بتخفيض تقديرنا لقيمة حقوق الملكية للعملية الماليزية بنسبة ١٩٪ لألسباب التالية:

العائد  متوسط  أن  إلى  تشير  تقديراتنا  أن  حيث  المشتركين  بعدد  التوقعات  ارتفاع  من  الرغم  على   ٪٢-٥ بنسبة  لإليرادات  توقعاتنا  تخفيض   •
الشهري للمستخدم في العام المالي ٢٠٠٨ جاء أقل من توقعاتنا. ونتوقع عموما انخفاض مستويات العائد الشهري للمستخدم مع تباطؤ االقتصاد 

الذى نعتقد انة سوف يؤثر على تواجد األجانب المقيمين فى ماليزيا وبالتالى على إيرادات الخطوط مسبقة الدفع.

• تخفيض توقعاتنا لهامش EBITDA بحد أقصى ٣٥٠ نقطة أساس، إذ نعتقد أن المنافسة في قطاع االتصاالت الماليزي أصبحت أكثر قوة نظرا 
لدخول السوق شركات جديدة تحت نظام MVNO وتطبيق خدمة االنتقال بنفس الرقم من شركة ألخرى في شهر أكتوبر ٢٠٠٨.

• رفع تقديراتنا لإلنفاق الرأسمالي في السنوات الخمس القادمة. فطبقا للتقارير الصحفية، فإن الشركة تنوي إنفاق حوالى ١٫٦ مليار رنجت 
اإلنفاق  زيادة  ماكسيس  على  لزاما  سيكون  أنه  ونعتقد  الضوئية.  األلياف  لشبكة  ماليزي  رنجت  مليون   ١٠٠ تشمل  دوالر)،  مليون   ٤٦٠) ماليزى 

١٩٪ أقل من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ٩٫٥ مليار دوالر

٥٫٢٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ٤٫٥ ريال سعودى

١٧٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ٢٤٤١ مليون دوالر (النمو السنوى +١٫٩٪)
١٩٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعوديةEBITDA ٢٠٠٩م: ١١٩٦ مليون دوالر (النمو السنوى -٢٫١٪)

١٢٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ١٢٫٢ مليون (النمو السنوى+١٠٪)

١١٪ أقل من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ٤٣ مليار دوالر 

٩٤٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ٨٠٫٦ ريال سعودى

٧٠٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ٣٧٧٩٩ مليون ريال سعودى (النمو السنوى +٣٫١٪)
٧٦٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعودية EBITDA ٢٠٠٩م: ١٧٦٣٥ مليون ريال سعودى (النمو السنوى +٠٫٩٪)

٢٥٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ٢٤٫٨ مليون (النمو السنوى+ ٦٫٩٪)
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الرأسمالي مع اشتداد المنافسة خاصة في شريحتي خدمات البيانات والموجة العريضة.
ماكسيس - إيرسيل الهند (حصة ملكية فعلية ١٩٪)

قمنا بتخفيض تقديرنا لقيمة حقوق الملكية للعملية الهندية بنسبة ٢٦٪ لألسباب التالية:

المشتركين  عدد  جاء  وقد  للمستخدم.  الشهري  العائد  ومتوسط  المشتركين  بعدد  التوقعات  انخفاض  نتيجة  لإليرادات  توقعاتنا  تخفيض   •
الفعليين في عام ٢٠٠٨ منخفضا بحوالي ٤٪ عن توقعاتنا. ويبدو أن توقعاتنا إليرادات إيرسيل كانت مرتفعة، وذلك على ضوء الرقم الفعلي لإليرادات 

في عام ٢٠٠٨ وما أفادت به إدارة الشركة للصحافة من توقعات لإليرادات في عام ٢٠٠٩. 

• رفع توقعاتنا بدرجة كبيرة لإلنفاق الرأسمالي. خصصت الشركة حوالى ٢ مليار دوالر لرفع طاقة شبكتها خالل العام ونصف العام القادم. وتتطلع 
إيرسيل إلى زيادة التغطية لتشمل ١٨ دائرة من بين ٢٣ دائرة ومضاعفة عدد المشتركين بحلول نهاية العام الحالي.

ماكسيس - إكسيس إندونيسيا (حصة الملكية الفعلية ٦٢٪)

قمنا بتخفيض تقديرنا لقيمة حقوق الملكية ألكسيس، العملية االندونيسية لماكسيس بنسبة ٣٢٪ لألسباب التالية:

• رفع تقديرنا للعامل الخالي من المخاطر إلى ١١٫٣٪ والذي يساوي العائد على سندات الحكومة االندونيسية ألجل ١٠ سنوات، وهذا 
أسفر عن متوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ ١٣٫٤٪ مقابل تقديرنا السابق وكان ١١٫٦٪. 

• تخفيض توقعاتنا لهامش EBITDA بحوالي ٧٠٠ نقطة أساس في األجل الطويل. وقد شهدت سوق المحمول اإلندونيسية المزدحمة بالمشغلين 
منافسة شديدة في عام ٢٠٠٨ أسفرت عن انخفاض التعريفات ومتوسط العائد الشهري للمستخدم. ولما كانت السوق االندونيسية يعمل بها ١١ 

مشغل للمحمول بنظام GSM وCDMA، فإننا نعتقد أن المشغلين الصغار الجدد سيكونون األكثر تضررا من هذه البيئة التنافسية.

 VIVA - الكويت (حصة الملكية الفعلية ٢٦٪)

٢٦٪ أقل من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ٣ مليار دوالر

١٫٢٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ١٫٠ ريال سعودى

٧٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ٩٨٢ مليون دوالر (النمو السنوى +٦٤٪)
٥٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعوديةEBITDA ٢٠٠٩م: ٣٠٤ مليون دوالر (النمو السنوى +٥٩٪)

٢٥٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ٢٥٫١ مليون (النمو السنوى+٥٦٪)

٣٢٪ أقل من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ٠٫٧ مليار دوالر

٠٫٩٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ٠٫٨ ريال سعودى

٢٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ٢٨٨ مليون دوالر (النمو السنوى +٢١٠٪)
٠٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعوديةEBITDA ٢٠٠٩م: (٢٩) مليون دوالر (سلبى)

٧٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ٦٫٩ مليون (النمو السنوى+١٢١٪)

٦٦٪ أعلى من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ٠٫١ مليار دوالر

٠٫١٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ٠٫٠٤ ريال سعودى

١٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ١٨٩ مليون دوالر (النمو السنوى +٢١٠٪)
-١٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعوديةEBITDA ٢٠٠٩م: (٥٧) مليون دوالر (سلبى)

١٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ٥٦١٠٠٠ مليون (النمو السنوى+٩٠٪)
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 ٪٢ سوقية  وحصة  مشترك  ألف   ٣٠٠ بلغ  مشتركين  بعدد  وفازت  الكويت.  في  للمحمول  مشغل  كثالث   ٢٠٠٨ ديسمبر  في  عملياتها   VIVA أطلقت 
خالل شهر واحد من التشغيل. وكنا قد افترضنا من قبل أن شركة االتصاالت السعودية سوف تقوم بتجميع نسبي للعملية الكويتية حيث أن حصة 
ملكيتها فيها ال تتجاوز ٢٦٪. إال أنه على ضوء ما أفادت به إدارة الشركة، فقد قمنا بتغيير أسلوبنا للتجميع النسبي إلى التجميع الكامل. وتتمتع شركة 

االتصاالت السعودية بالسيطرة اإلدارية على الفرع الكويتي وتحصل في المقابل على أتعاب سنوية لإلدارة.
ريال   ٠٫٠٤ يعني  بما  سعودي،  ريال  مليون   ٣٤٥ يبلغ  الملكية  لحقوق  تقدير  إلى  وتوصلنا  النقدية  التدفقات  بخصم  التقييم  نموذج  استخدمنا  وقد 

سعودي لسهم شركة االتصاالت السعودية، ويبلغ تقديرنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ١٣٫٢٪. 

أوجيه تليكوم: تورك تليكوم - تركيا (حصة الملكية الفعلية ١٩٪)

قمنا بتخفيض تقدرنا لقيمة حقوق الملكية لشركة تورك تليكوم بنسبة ٣٩٪ وذلك لألسباب التالية:
• استخدام معدل خال من المخاطر مرتفع يبلغ ١٣٪ ليعكس العائد على سندات الحكومة التركية ألجل ١٠ سنوات. وهذا أسفر عن ارتفاع 

تكلفة حقوق الملكية إلى ١٨٪ مقابل ١٥٪ تقديرنا السابق. 
• تخفيض توقعاتنا بالدوالر األمريكى لنمو اإليرادات نظرا النخفاض الليرة التركية خالل عامى ٢٠٠٨-٢٠٠٩ مقابل الدوالر.

• تخفيض توقعاتنا لهامش EBITDA لعمليات Avea والخطوط الثابتةالتابعة لتورك تليكوم نظرا النخفاض هوامش الربح عن التوقعات في 
عام ٢٠٠٨ لكل من شريحتي المحمول والخطوط الثابتة وطبقا أيضا لما أفادت به إدارة الشركة.

ويسفر تقديرنا لقيمة حقوق الملكية عن قيمة عادلة لسهم تورك تيليكوم تبلغ ٤٫٩ ليرة تركية، بارتفاع ١٣ ٪ عن السعر الحالي للسهم ٤٫٣٤ ليرة تركية 
في السوق ويقع هذا التقدير ضمن نطاق تقديرات اإلجماع البالغة ٤٫٨-٥٫٨ ليرة تركية. وشركة تورك تليكوم مقيدة في بورصة األوراق المالية التركية. 
وثمة خطر على تقديرنا للقيمة العادلة يتعلق بقيمة الليرة التركية، حيث أن توقعاتنا تقوم على أساس الدوالر األمريكي وفروضنا بشأن سعر الصرف 
محايدة (بمعنى أننا نفترض سعر صرف ثابت)، مما يجعل القيمة العادلة تتسم بحساسية لحركة سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر األمريكي. 
ويشمل تقييمنا مضاعف ربحية ٦٫٥ مرة متوقع لعام ٢٠٠٩ ومضاعف قيمة المؤسسة/EBITDA  ٣٫٧ مرة متوقع لعام ٢٠٠٩ على ضوء أسعار اإلغالق 

بتاريخ ٢٦ مايو.

أوجيه تليكوم: سيل سي - جنوب أفريقيا (حصة الملكية الفعلية ٢٦٪)

قمنا بتخفيض تقديرنا لقيمة حقوق الملكية لشركة سيل سى بنسبة ٤٨٪ وذلك لألسباب التالية:

• انخفاض توقعاتنا لهامش EBITDA إذ أن الهامش في عام ٢٠٠٨ جاء أقل من التوقعات وبلغ ٩٫٥٪ مقابل تقديراتنا وكانت ٢٠٫٥٪. لذا، فإننا 
نتوقع أن تبلغ األرباح حد التعادل في عام ٢٠٠٩ مقابل توقعاتنا السابقة وكانت عام ٢٠٠٨. 

• استخدام معدل خال من المخاطر أكثر ارتفاعا يبلغ ٨٫٥٦ ٪ ويمثل العائد على سندات حكومة جنوب أفريقيا ل١٠ سنوات، وهذا أسفر عن 
تقدير لتكلفة حقوق الملكية يبلغ ١٤٫١٪ مقارنة بتقديراتنا السابقة وكانت ١١٫٧٪.

٣٩٪ أقل من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ١٠٫٨ مليار دوالر

٤٫٥٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ٣٫٩ ريال سعودى

١٨٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ٧٣٦٣ مليون دوالر (النمو السنوى -١١٫٨٪)
١٨٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعوديةEBITDA ٢٠٠٩م: ٣١٦٤ مليون دوالر (النمو السنوى -١١٫٠٪)

٢٢٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ٢١٫٩ مليون (النمو السنوى -٢٫١٪)

٤٨٪ أقل من القيمة السابقةقيمة حقوق المساهمين الجديدة: ١٫٣ مليار دوالر

٠٫٨٪ من إجمالى قيمة شركة االتصاالت السعوديةالقيمة لكل سهم شركة االتصاالت السعودية: ٠٫٦٥ ريال سعودى

٣٪ من إجمالى إيرادات شركة االتصاالت السعوديةإيرادات ٢٠٠٩م: ١١٩٤ مليون دوالر (النمو السنوى+١٥٪)
١٪ من إجمالى EBITDA شركة االتصاالت السعوديةEBITDA ٢٠٠٩م: ٢٠٩ مليون دوالر (النمو السنوى +١١٣٪)

٨٪ من إجمالى مشتركين شركة االتصاالت السعوديةمشتركين ٢٠٠٩م: ٧٫٥ مليون (النمو السنوى +١٨٪)
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الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

٣- التوقعات الجديدة المجمعة
لم تتغير توقعاتنا الجديدة لإليرادات المجمعة بشكل كبير، حيث أننا قمنا بزيادة توقعاتنا اليرادات المحمول بينما خفضنا من توقعاتنا 
إليرادات الخطوط الثابتة. وقد ذكرت الشركة أن االستثمارات األجنبية مثلت ٢٢٪ من اإليرادات المجمعة في عام ٢٠٠٨، ونتوقع أن 
ترتفع هذه النسبة في الفترات القادمة لتبلغ حوالي ٣٠٪ من اإليرادات المجمعة. وقد أسهمت االستثمارات األجنبية بنسبة ٢٧٪ في 

اإليرادات المجمعة في الربع األول من عام ٢٠٠٩.

 قمنا بتخفيض توقعاتنا لهامش EBITDA المجمع لتتراوح بين النطاق األدنى والمتوسط من األربعينات كنتيجة لتخفيض الهوامش في 
 .EBITDA معظم عمليات الشركة. وقد اشتدت المنافسة في معظم األسواق التي تتواجد فيها الشركة، مما يضع ضغوطا كبيرة على هوامش

وقد بلغ هامش EBITDA ٤٥٫٨٪ في العام المالي ٢٠٠٨، أي أقل قليال من توقعاتنا والتى كانت ٤٦٫٧٪.

وبداية من عام ٢٠٠٩، نقوم بتخفيض كبير لتوقعاتنا لألرباح المجمعة نتيجة انخفاض توقعات هامش EBITDA وارتفاع توقعات مصروفات 
العائد. ونتوقع أن تبلغ األرباح ١١٫٤ مليار ريال سعودي في العام المالي ٢٠٠٩، بمعدل نمو سنوي مركب وقدره ٤٫١٪ خالل خمس 
سنوات (٢٠٠٨-٢٠١٣). وقد انخفضت األرباح في العام المالي ٢٠٠٨ كثيرا عن توقعاتنا نتيجة خسائر ٢ مليار ريال سعودي خسائر 
فروق تقيم عملة بسبب التعرض لليرة التركية وأيضا للراند بجنوب أفريقيا. ونتوقع أن تبلغ خسائر فروق تقييم العملة مليار ريال سعودي 

في العام المالي ٢٠٠٩وقد بلغت خسائر فروق العملة ٦٩٥ مليون ريال سعودى فى الربع األول من عام ٢٠٠٩.

نتخذ اآلن موقفا أكثر تحفظا تجاه سياسة توزيع األرباح في الفترات القادمة مع تذبذب العمليات األجنبية مما يضع ضغوطا على األرباح. 
وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغت ٧٫٥ مليار ريال سعودي في العام المالي ٢٠٠٨، بما يعني أن نسبة األرباح الموزعة بلغت ٦٨٪، 
مقابل متوسط ٨٤٪ في السنوات األربع األخيرة. ونتوقع أن تبلغ توزيعات األرباح ٦ مليار ريال سعودي في العام المالي ٢٠٠٩، بنسبة 

أرباح موزعة تبلغ ٥٢ ٪ والتي نتوقع أن تعود لالرتفاع إلى مستوى ٦٠٪ بداية من عام ٢٠١١.

اإليرادات 
جدول ٣: التوقعات الجديدة والسابقة لإليرادات المجمعة لشركة االتصاالت السعودية (٢٠٠٨-٢٠١١)

مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتورك تيليكوم  وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
الفارقجديدقديم الفارقجديدقديم الفارقجديدقديم 

١٫٢٪ ٣٩٠٩٥  ٣٨٦١٨ ١٫٦٪ ٣٨٦٠٩  ٣٨٠٠٨ ٢٫٥٪ ٣٧٧٩٩  ٣٦٨٦٧  ٣٦٧٣٩ السعودية
-٥٫٩٪ ٥١٩٠  ٥٥١٤ -٦٫٠٪ ٤٦٠٥  ٤٨٩٩ -٥٫٧٪ ٣٨٧٩  ٤١١٣  ٣٠٢٢ ماكسيس

٠٫١٪ ١٢٠٧٨  ١٢٠٦٧ ٠٫٥٪ ١٢٠٦٣  ١١٩٩٧ -٦٫١٪ ١١٢٣١  ١١٩٦١  ٧٦٨٦ أوجيه تيلكوم
 ١٢١١  ١٨١  ١٠٢٤  ١١٢  ٧٠٩  ٥١  ٢٢ الكويت
 ١١٠  ٧٩  - البحرين

٢٫٣٪ ٥٧٦٨٤  ٥٦٣٨٠ ٢٫٥٪ ٥٦٣٧٩  ٥٥٠١٦ ١٫٢٪ ٥٣٦١٧  ٥٢٩٩١  ٤٧٤٦٩ إجمالى اإليرادات
٢٫٣٪٥٫٢٪١٣٫٠٪النمو السنوى

أسهمت  األجنبية  االستثامرات 
بنسبة ٢٧٪ يف اإليرادات املجمعة 

للربع األول من عام ٢٠٠٩

ختفيض هوامش EBITDA يف 
معظم عمليات الرشكة

سياسة متحفظة يف توزيع 
األرباح
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شركة االتصاالت السعودية

EBITDA

جدول ٤: التوقعات الجديدة والسابقة لـ EBITDA المجمعة لشركة االتصاالت السعودية(٢٠٠٨-٢٠١١)
مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتورك تيليكوم  وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الرافعة المالية
شكل٥: توقعات دين شركة االتصاالت السعودية                               شكل ٦:  توقعات التدفقات النقدية الحرة المجمعة

بحسب العملية                                                                                              وصافى الدين لشركة االتصاالت السعودية 
                           

مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك               مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                 المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
الفارقجديدقديم الفارقجديدقديم الفارقجديدقديم 

-٥٫٥٪ ١٧٦٨٢  ١٨٧١٤ -٤٫٥٪ ١٧٥٧١  ١٨٤٠٧ -٠٫٩٪ ١٧٦٣٥  ١٧٧٩٥  ١٧٤٧٠ السعودية
-١٣٫٩٪ ١٨٦٢  ٢١٦٣ -١١٫٤٪ ١٦٦١  ١٨٧٥ -١٠٫٩٪ ١٣٤٠  ١٥٠٤  ١٢٥١ ماكسيس

-٥٫١٪ ٤٨٨٥  ٥١٤٨ -٦٫٥٪ ٤٧٢٧  ٥٠٥٦ -١٢٫٧٪ ٤٣٤٦  ٤٩٧٩  ٣٠٥٧ أوجيه تيلكوم
 ٢٤  ٤  (٣١) (١٣) (٢١٣) (١٤) (٣٥)الكويت
 (٤٤) (٨٦) - البحرين

-٦٫٢٪ ٢٤٤٠٨  ٢٦٠٢٨ -٥٫٨٪ ٢٣٨٤٢  ٢٥٣٢٣ -٤٫٨٪ ٢٣١٠٧  ٢٤٢٦٤  ٢١٧٤٢ إجمالى اإليرادات
٢٫٤٪٣٫٢٪٦٫٣٪النمو السنوى

٠
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شركة االتصاالت السعودية

٤- القوائم المالية
قائمة الدخل (نهاية السنة المالية-ديسمبر)

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

الميزانية (نهاية السنة المالية-ديسمبر)
مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
اإليرادات
 ٣٩٤٥٦  ٣٩٠٩٥  ٣٨٦٠٩  ٣٧٧٩٩  ٣٦٧٣٩ السعودية
 ٥٦٢٤  ٥١٩٠  ٤٦٠٥  ٣٨٧٩  ٣٠٢٢ ماكسيس

 ١٠٩٨٢  ١٢٠٧٨  ١٢٠٦٣  ١١٢٣١  ٧٦٨٦ أوجيه تيلكوم
 ١٣٤٦  ١٢١١  ١٠٢٤  ٧٠٩  ٢٢ الكويت
 ١٦١  ١١٠  ٧٩  -    -   البحرين
 ٥٧٥٧٠  ٥٧٦٨٤  ٥٦٣٧٩  ٥٣٦١٧  ٤٧٤٦٩ إجمالى 
EBITDA
 ١٧٦٨٩  ١٧٦٨٢  ١٧٥٧١  ١٧٦٣٥  ١٧٤٧٠ السعودية
 ٢٠٥٤  ١٨٦٢  ١٦٦١  ١٣٤٠  ١٢٥١ ماكسيس

 ٤٣٩٣  ٤٨٨٥  ٤٧٢٧  ٤٣٤٦  ٣٠٥٧ أوجيه تيلكوم
 ١٦٢  ٢٤  (٣١) (٢١٣) (٣٥)الكويت
 (١٦) (٤٤) (٨٦) -    -   البحرين
 ٢٤٢٨٢  ٢٤٤٠٨  ٢٣٨٤٢  ٢٣١٠٧  ٢١٧٤٢ إجمالى 

EBITDA ٤٢٫٢٪٤٢٫٣٪٤٢٫٣٪٤٣٫١٪٤٥٫٨٪هامش
 (٨٢٢٢) (٧٩٦٩) (٧٧١٥) (٧٢٤٦) (٦٤٠٨)اإلهالك واإلستهالك

 ١٦٠٦٠  ١٦٤٤٠  ١٦١٢٧  ١٥٨٦١  ١٥٣٣٤ صافى األرباح التشغيلي
٢٧٫٩٪٢٨٫٥٪٢٨٫٦٪٢٩٫٦٪٣٢٫٣٪ هامش الربح التشغيل

 -    -    (٥٠٠) (٦٠٠) (٦٧٥)تكلفة برنامج القوى العاملة
 (٧٨٣) (٩٥٢) (١٠٣٠) (١١٧٩) ٦٩ صافى مصاريف التمويل (مصروفات)

 ٦  ٦  ٦  ٦  (٣٩٤)أخرى
 -    -    -    (١٠٠٠) (٢٢٩٣)المكاسب الناجمة عن فروق تقييم العملة (خسائر)

 ١٥٢٨٣  ١٥٤٩٤  ١٤٦٠٣  ١٣٠٨٨  ١٢٠٤٢ األرباح قبل حقوق األقلية والضرائب
 (٨٢٧) (٩٤٥) (٨٩١) (٦٦٩) (١٧٣)حقوق األقلية

 ١٤٤٥٦  ١٤٥٤٩  ١٣٧١٣  ١٢٤١٩  ١١٨٦٨ األرباح قبل الضريبة والزكاة
 (٣٩٧) (٤٠١) (٣٨٥) (٣٩٠) (٣٧٦)زكاة

 (٦٦٢) (٧٦٤) (٧٠٤) (٥٩٢) (٤٥٦)الضرائب
 ١٣٣٩٦  ١٣٣٨٤  ١٢٦٢٣  ١١٤٣٧  ١١٠٣٧ صافى الربح 

٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
 ١٤٣١٢  ١٢٧٠٢  ١٠٨٣٥  ١٠٨٣٤  ٨٠٦١ نقدية ومايماثلها
 ٩٨٨٩  ٩٨٦٠  ٩٦٩٥  ٩٢٦٧  ٨١٢٠ حسابات مدينة

 ١٠٣٧  ١٠٠٧  ٩٥٤  ٨٥٨  ٧٧٨ المخزون
 ٢٤٩٤  ٢٣٥٣  ٢٢٢٢  ٢١٠٠  ١٩٨٧ مدفوعات مسبقة وموجودات أخرى
 ٢٧٧٣٢  ٢٥٩٢١  ٢٣٧٠٧  ٢٣٠٦٠  ١٨٩٤٦ إجمالى الموجودات المتداولة

 ٥٠٧٢٧  ٥١٢٩٣  ٥٠٦٠٠  ٤٨٢٤٧  ٤٤٣٨٢ صافى الممتلكات والمنشأت والمعدات
 ١٣٣٣٥  ١٣٧٩٩  ١٤٣٢٦  ١٣٩٥٦  ١٤٤٧٣ موجودات غير ملموسة

 ١٣٦٣٨  ١٣٦٣٨  ١٣٦٣٨  ١٣٦٣٨  ١٧٢٢٢ أسم الشهرة
 ٢٤٥٢  ٢٤٥٢  ٢٤٥٢  ٢٤٥٢  ٢٤٥٢ إستثمارات(على أساس طريقة حقوق الملكية)

 ٢٣٣٦  ٢٣٢٢  ٢٣٠٧  ٢٢٩٤  ٢٢٨٧ موجودات غير متداولة أخرى
 ١١٠٢٢٠  ١٠٩٤٢٥  ١٠٧٠٣٠  ١٠٣٦٤٧  ٩٩٧٦٢ إجمالى الموجودات

 ٤٠٩٧  ٤٧١٩  ٤٨١١  ٤٧١١  ٣٩٠٥ القسط الذى يجب تسديده من الديون طويلة األجل
 ٧٩٣٣  ٨٠٠٥  ٧٧١٣  ٧١٨١  ٦٦٤٩ حسابات دائنة
 ٥٧  ٥٧  ٥٧  ٥٧  ٥٧ دائنو التوزيعات
 ٥٥٠٣  ٥٤٠٨  ٥١٥٨  ٤٨٩٣  ٤٢٧٨ حسابات أخرى

 ٤٤٩٩  ٤٧٨٦  ٥٠٩٢  ٥٤١٧  ٥٧٦٢ مصروفات
 ٢٢٦٦  ٢٣٠٨  ٢٢٧٩  ٢٢٠٩  ٢٢٤٨ إيرادات مؤجلة حالية

 ٢٤٣٥٥  ٢٥٢٨٣  ٢٥١١١  ٢٤٤٦٨  ٢٢٨٩٩ إجمالى اإللتزامات المتداولة
 ١٦٩٩٧  ١٩٩٢٨  ٢٣٣٢٦  ٢٦٣٩٥  ٢٨٠٨١ ديون طويلة األجل

 ٢٧٣٨  ٢٧٣٨  ٢٧٣٨  ٢٧٣٨  ٢٧٣٨ مخصصات نهاية خدمة العاملين
 ٣٧٢٩  ٣٦٨٨  ٣٦١٥  ٣٥٤٧  ٣٤٨٢ مدفوعات طويلة األجل أخرى

 ٤٧٨١٩  ٥١٦٣٨  ٥٤٧٩٠  ٥٧١٤٧  ٥٧٢٠٠ إجمالى اإللتزامات
 ٣٥٤٣  ٣٣٢٦  ٣١٦٣  ٣٠٤٦  ٤٩٢٤ حقوق األقلية

 ٥٨٨٥٧  ٥٤٤٦١  ٤٩٠٧٧  ٤٣٤٥٤  ٣٧٦٣٨ حقوق المساهمين



١١

31 مايو 2009

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

قائمة التدفقات النقدية (نهاية السنة المالية ديسمبر)
مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة االتصاالت السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
 ٢٣٢٢٣  ٢٣٢٤٣  ٢٢٢٥٣  ٢١٥٢٥  ٢٠٢٣٥ النقدية من التشغيل بعد الضرائب

 (٥٠٧) (٨٣) (١٠٣) (٥٧٨) (٦٤٠)التغيير فى رأس المال العامل
 ٢٢٧١٦  ٢٣١٦٠  ٢٢١٥٠  ٢٠٩٤٨  ١٩٥٩٥ التدفقات النقدية بعد التغير في اإلستثمارات العاملة

 (٧٣٨٩) (٨٢٧٦) (٩٥٧٨) (١٠٢٩٦) (١٦٤٧٧)االنفاق الرأسمالى
 ٢٤٨  ٢٤٤  ٢١٩  ٣٨٥٧  (١٧٧٣٩)إستثمارات أخرى غير ملموسة

 ١٥٥٧٤  ١٥١٢٨  ١٢٧٩٠  ١٤٥٠٩  (١٤٦٢٠)التدفقات النقدية الحرة
 (٣٥٥٣) (٣٤٩٠) (٢٩٦٩) (٨٨٠) ١٨٤٠٧ صافى التمويل

 (١٠٤١١) (٩٧٧١) (٩٨٢٠) (١٠٨٥٥) (٣٣٤٤)التوزيعات والعائد وأخرى
 ١٦١٠  ١٨٦٧  ٢  ٢٧٧٣  ٤٤٢ التغير فى النقدية



31 مايو 2009

١٢

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

ملحق أ: المؤشرات التشغيلية والمالية لعمليات شركة االتصاالت السعودية
جدول٧: المؤشرات التشغيلية والمالية السعودية

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

جدول ٨: المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة ماكسيس (ماليزيا)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٣٧٫٠  ٣٦٫٢  ٣٥٫٤  ٣٤٫٦  ٣٣٫٦  ٣٢٫٣  ٣٠٫١  ٢٧٫١ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١٢٠٪١٢٠٪١١٩٪١١٨٪١١٧٪١١٤٪١٠٩٪٩٩٪معدل نفاذ المحمول

ماكسيس (ماليزيا)
 ١٤٫٥  ١٤٫٢  ١٤٫٠  ١٣٫٧  ١٣٫٤  ١٢٫٩  ١٢٫٢  ١١٫١ المشتركين (مليون)
٣٩٫١٪٣٩٫٣٪٣٩٫٥٪٣٩٫٧٪٣٩٫٩٪٤٠٫١٪٤٠٫٥٪٤٠٫٩٪الحصة السوقية

 ١٢٫٩  ١٣٫٢  ١٣٫٥  ١٣٫٩  ١٤٫٣  ١٥٫٠  ١٦٫٢  ١٧٫٨ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ٢٥٢٠  ٢٥٠٧  ٢٤٩٠  ٢٤٩٠  ٢٤٧٩  ٢٤٥٩  ٢٤٤١  ٢٣٩٥ اإليرادات 
EBITDA ١١٧٢  ١١٦٨  ١١٦٣  ١١٩٥  ١١٩٧  ١١٩٢  ١١٩٦  ١٢٢٢ 

EBITDA ٤٦٫٥٪٤٦٫٦٪٤٦٫٧٪٤٨٫٠٪٤٨٫٣٪٤٨٫٥٪٤٩٫٠٪٥١٫٠٪هامش
 -    -    -    -    -    ٣١٥  ٥١٥  ٩٦٥ مجمل الديون 

 ٣٢٠  ٣٢٠  ٣٢٠  ٣٥٠  ٣٨٠  ٤٢٠  ٤٦٠  ٣٠٠ االنفاق الرأسمالى
 ٧٠٦  ٧٠٣  ٦٩٩  ٦٩٨  ٦٧١  ٦٢١  ٥٩٦  ٦٧٩ التدفقات النقدية الحرة *

٩٫١٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ١٠١٠١ قيمة المؤسسة 

 ٩٥٣٤ حقوق المساهمين

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٤٧٫٣  ٤٦٫٢  ٤٥٫٣  ٤٤٫٤  ٤٣٫٤  ٤٢٫٠  ٣٩٫١  ٣٣٫٧ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١٥٨٪١٥٩٪١٦٠٪١٦١٪١٦٢٪١٦١٪١٥٤٪١٣٦٪معدل نفاذ المحمول

مؤشرات سوق الخطوط الثابتة
 ٦٫٠  ٥٫٦  ٥٫٣  ٤٫٩  ٤٫٦  ٤٫٤  ٤٫٢  ٤٫١ إجمالى مشتركى الخطوط الثابتة (مليون)

٢٠٪١٩٪١٩٪١٨٪١٧٪١٧٪١٧٪١٧٪معدل نفاذ الخطوط الثابتة
االتصاالت السعودية

 ٢٣٫٢  ٢٢٫٨  ٢٢٫٥  ٢٢٫٢  ٢١٫٩  ٢١٫٤  ٢٠٫٦  ١٩٫١ مشتركى المحمول (مليون)
٤٩٪٤٩٪٥٠٪٥٠٪٥٠٪٥١٪٥٣٪٥٧٪الحصة السوقية للمحمول

 ٣٠٫٣  ٣٠٫٥  ٣٠٫٦  ٣٠٫٤  ٣٠٫٦  ٣١٫٠  ٣١٫٨  ٣٣٫٤ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ٤٫٧  ٤٫٧  ٤٫٦  ٤٫٥  ٤٫٤  ٤٫٣  ٤٫٢  ٤٫١ مشتركى الخطوط الثابتة (مليون)
٧٩٪٨٢٪٨٧٪٩١٪٩٦٪٩٨٪٩٩٪١٠٠٪الحصة السوقية للخطوط الثابتة

 ٣٠٫٥  ٣١٫٤  ٣٢٫٩  ٣٢٫٩  ٣٤٫٦  ٣٤٫٥  ٣٥٫٧  ٣٧٫٤ متوسط العائد الشهرى للخط (دوالر)
 ٤٠٢٣٢  ٤٠٠٥٧  ٣٩٧٩٩  ٣٩٤٥٦  ٣٩٠٩٥  ٣٨٦٠٩  ٣٧٧٩٩  ٣٦٦٧٣ اإليرادات
EBITDA ١٧٦٦٢  ١٧٧٤٩  ١٧٧٩٠  ١٧٦٨٩  ١٧٦٨٢  ١٧٥٧١  ١٧٦٣٥  ١٧٤٧٠ 

EBITDA ٤٤٪٤٤٪٤٥٪٤٥٪٤٥٪٤٦٪٤٧٪٤٨٪هامش
 -    -    -    -    -    -    -    -   مجمل الديون

 ٤٣٣٠  ٤٣٢٠  ٤٣٢٠  ٤٣١٠  ٤٦٩٠  ٥٢٣٠  ٥٥٠٠  ٥٨٠٦ االنفاق الرأسمالى
 ١٣٠٥٤ ١١٥٣٠١٢٦٦٢١٣٠٠٥١٣١٠٨١٣١٢٠ ٩٧٢٣  ١١١٩١ التدفقات النقدية الحرة* 

٩٫٩٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ١٦٠٧٨٠ قيمة المؤسسة

 ١٦١١٢٢ حقوق المساهمين



١٣

31 مايو 2009

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

جدول ٩: المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة ايرسيل Aircel (الهند)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

جدول ١٠: المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة أكسيس Axis (إندونيسيا)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٧٨٤  ٧٧١  ٧٥١  ٧٢٠  ٦٧٣  ٦٠٠  ٤٨٧  ٣٤٧ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
٦٠٪٦٠٪٥٩٪٥٧٪٥٤٪٤٩٪٤٠٪٢٩٪معدل نفاذ المحمول

أيرسيل  (الهند)
 ٥٧٫٣  ٥٥٫١  ٥٢٫٢  ٤٨٫٠  ٤٢٫٤  ٣٥٫٠  ٢٥٫١  ١٦٫١ المشتركين (مليون)
٧٫٣٪٧٫١٪٦٫٩٪٦٫٧٪٦٫٣٪٥٫٨٪٥٫١٪٤٫٦٪الحصة السوقية

 ٣٫٤  ٣٫٥  ٣٫٥  ٣٫٥  ٣٫٦  ٣٫٧  ٤٫٠  ٣٫٩ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ٢٣٢١  ٢٢٣٢  ٢١٠٠  ١٩١٩  ١٦٦٣  ١٣٢٢  ٩٨٢  ٥٩٨ اإليرادات
EBITDA ٧٨٩  ٧٤٨  ٦٩٣  ٦١٤  ٥٢٤  ٤١٠  ٣٠٤  ١٩١ 

EBITDA ٣٤٫٠٪٣٣٫٥٪٣٣٫٠٪٣٢٫٠٪٣١٫٥٪٣١٫٠٪٣١٫٠٪٣٢٫٠٪هامش
 ٢٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٥٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠ مجمل الديون 

 ٣٥٠  ٣٥٠  ٤٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٩٥٠  ١٠٠٠  ٥٠٠ االنفاق الرأسمالى
 ٣٩٦  ٣٤٦  ٢٤٣  (١٣) (١٧٣) (٤٩٠) (٦٧٥) (٢٢٣)التدفقات النقدية الحرة*

١١٫٨٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ٢٧٩٤ قيمة المؤسسة

 ٢٩٩٩ حقوق المساهمين

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٢٩١  ٢٨١  ٢٧٠  ٢٥٨  ٢٤٤  ٢٢٦  ٢٠٠  ١٦٠ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١١٧٪١١٤٪١١١٪١٠٨٪١٠٣٪٩٧٪٨٧٪٧٠٪معدل نفاذ المحمول

أكسيس ( إندونيسيا)
 ١٧٫٨  ١٦٫٣  ١٤٫٩  ١٣٫٣  ١١٫٥  ٩٫٦  ٦٫٩  ٣٫١ المشتركين (مليون)
٦٫١٪٥٫٨٪٥٫٥٪٥٫١٪٤٫٧٪٤٫٢٪٣٫٤٪١٫٩٪الحصة السوقية

 ٣٫٩  ٤٫٠  ٤٫٢  ٤٫٣  ٤٫٤  ٤٫٦  ٤٫٨  ٥٫٠ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ٧٩٤  ٧٥٦  ٧٠٥  ٦٤١  ٥٦٢  ٤٥٦  ٢٨٨  ٩٣ اإليرادات 
 EBITDA(٣٢) (٢٩)  ٢٣٨  ٢٢٧  ١٩٧  ١٥٤  ١٠٧  ٦٨ 

EBITDA ٣٠٫٠٪٣٠٫٠٪٢٨٫٠٪٢٤٫٠٪١٩٫٠٪١٥٫٠٪-١٠٫٠٪-٣٤٫٣٪هامش
 ٣٨٠  ٤٥٠  ٥٠٠  ٥٧٠  ٥٧٠  ٦٢٠  ٦٢٠  ٤٢٥ مجمل الديون 

 ٤٥  ٤٥  ٥٠  ٦٠  ١٠٠  ٢٥٠  ٥٠٠  ٤٠٠ االنفاق الرأسمالى 
 ١٤٨  ١٢٧  ٩٦  ٣٤  (٤٧) (٢٤٧) (٥٤٢) (٤٦٦)التدفقات النقدية الحرة*

١٣٫٤٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ٩٨٧ قيمة المؤسسة 

 ٦٧٤ حقوق المساهمين



31 مايو 2009

١٤

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

جدول ١١:  المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة فيفا (الكويت)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

جدول ١٢: المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة االتصاالت السعودية (البحرين)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٦٫٠٩  ٥٫٨٠  ٥٫٥٠  ٥٫١٩  ٤٫٨٦  ٤٫٥١  ٤٫٠٤  ٣٫٣٨ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١٢٢٪١٢٢٪١٢١٪١٢٠٪١١٨٪١١٥٪١٠٧٪٩٤٪معدل نفاذ المحمول

فيفا الكويت
 ١٫٣  ١٫٢  ١٫١  ١٫٠  ٠٫٨  ٠٫٧  ٠٫٦  ٠٫٣ المشتركين (مليون)
٢٠٫٦٪٢٠٫٠٪١٩٫٢٪١٨٫٣٪١٧٫٢٪١٥٫٩٪١٣٫٩٪٨٫٧٪الحصة السوقية

 ٣٠٫٩  ٣١٫٧  ٣٢٫٥  ٣٣٫٥  ٣٤٫٦  ٣٥٫٦  ٣٦٫٨  ٤٠٫٠ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ٤٤٨  ٤٢١  ٣٩٢  ٣٥٩  ٣٢٣  ٢٧٣  ١٨٩  ٦ اإليرادات 
 EBITDA(٩) (٥٧) (٨)  ١٠٣  ٩٣  ٧٨  ٤٣  ٦ 

EBITDA ٢٣٫٠٪٢٢٫٠٪٢٠٫٠٪١٢٫٠٪٢٫٠٪-٣٫٠٪-٣٠٫٠٪المعنىهامش
 -    -    -    -    -    -    -    -   مجمل الديون

 ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٧٠  ٨٥  ١٠٠  ١١٥  ٨١ االنفاق الرأسمالى
 ٥٤  ٤٢  ١٩  (٣٣) (٥٢) (١١٣) (٤٢) (١٣٦)التدفقات النقدية الحرة*

١٣٫٢٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ١٥١ قيمة المؤسسة 

 ٩٢ حقوق المساهمين

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٢٫٨٠  ٢٫٦٧  ٢٫٥٤  ٢٫٤٠  ٢٫٢٤  ٢٫٠٤  ١٫٧٩  ١٫٤٥ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١٥٨٪١٦٣٪١٦٧٪١٧٠٪١٧٠٪١٦٥٪١٥٢٪١٢٩٪معدل نفاذ المحمول

االتصاالت السعودية (البحرين)
 ٠٫٤  ٠٫٣  ٠٫٣  ٠٫٢  ٠٫٢  ٠٫١ المشتركين (مليون)
١٢٫٩٪١١٫٩٪١٠٫٨٪٩٫٤٪٧٫٧٪٤٫٨٪الحصة السوقية

 ١٧٫٤  ١٧٫٦  ١٧٫٩  ١٨٫٠  ١٨٫١  ١٨٫٠ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ٧١  ٦٢  ٥٣  ٤٣  ٢٩  ٢١ اإليرادات

 EBITDA(٢٣) (١٢) (٤)  ١٤  ٩  ٣ 
EBITDA٢٠٫٠٪١٥٫٠٪٥٫٠٪-١٠٫٠٪-٤٠٫٠٪المعنىهامش ال

 ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٠٠ مجمل الديون
 ٢٥  ٢٥  ٥٠  ٧٥  ١٠٠  ١٢٥ االنفاق الرأسمالى

 (٢٥) (٣١) (٦٠) (٩٨) (١١٧) (١٧١)التدفقات النقدية الحرة*
١٢٫٠٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال

 (٣٣٣)قيمة المؤسسة
 (٣٣٣)حقوق المساهمين 



١٥

31 مايو 2009

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة االتصاالت السعودية

جدول ١٣:  المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة تورك تليكوم (تركيا)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

جدول ١٤: المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة سيل سى (جنوب أفريقيا)
مليون دوالر، مالم يذكر غير ذلك

*تتضمن صافى تكلفة التمويل
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٨٥٫٠  ٨٢٫٨  ٨٠٫٦  ٧٨٫٤  ٧٦٫٢  ٧٣٫٤  ٧٠٫٠  ٦٥٫٩ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١١١٪١٠٩٪١٠٧٪١٠٥٪١٠٣٪١٠١٪٩٧٪٩٢٪معدل نفاذ المحمول

مؤشرات سوق الخطوط الثابتة
 ١٢٫٧  ١٣٫٢  ١٣٫٩  ١٤٫٦  ١٥٫٣  ١٦٫١  ١٦٫٨  ١٧٫٥ إجمالى مشتركى الخطوط الثابتة (مليون)

١٧٪١٧٪١٨٪٢٠٪٢١٪٢٢٪٢٣٪٢٥٪معدل نفاذ الخطوط الثابتة
تورك تليكوم

 ١٨٫٨  ١٨٫٠  ١٧٫٣  ١٦٫٦  ١٥٫٨  ١٤٫٩  ١٣٫٨  ١٢٫٢ مشتركى محمول Avea (مليون)
Avea٢٢٪٢٢٪٢١٪٢١٪٢١٪٢٠٪٢٠٪١٩٪الحصة السوقية ل

 ٨٫٦  ٨٫٧  ٨٫٨  ٨٫٩  ٩٫١  ٩٫٤  ٩٫٩  ١٢٫٨  متوسط العائد الشهرى للمستخدم لAvea(دوالر)
 ١٢٫٧  ١٣٫٢  ١٣٫٩  ١٤٫٦  ١٥٫٣  ١٦٫١  ١٦٫٨  ١٧٫٥  مشتركى الخطوط الثابتة لشركة تورك تيلكوم (مليون)
١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪الحصة السوقية للخطوط الثابتة لشركة تورك تيلكوم

 ١٧٫٠  ١٧٫٠  ١٧٫٠  ٢٠٫٠  ٢٣٫٠  ٢٣٫٠  ٢١٫٠  ٢٤٫٥   متوسط العائد الشهرى للخطوط الثابتة لشركة تورك تيلكوم (دوالر)
 ٦٠٠٣  ٥٩٩٨  ٦١٢٥  ٦٨٧٠  ٧٧٨٠  ٧٨٦٦  ٧٣٦٣  ٨٣٤٥ اإليرادات
EBITDA ٢٥٦٠  ٢٥٥١  ٢٥٩٩  ٢٩٦٤  ٣٣٧٤  ٣٣٣٩  ٣١٦٤  ٣٥٥٤ 

EBITDA٤٣٪٤٣٪٤٢٪٤٣٪٤٣٪٤٢٪٤٣٪٤٣٪هامش ال
 -    ٤٠٩  ٩٠٩  ١٣٠٩  ١٧٠٩  ١٩٠٩  ٢١٠٩  ٢٦٠٩ مجمل الديون

 ٨٥٠  ٨٥٠  ٩٠٠  ١٠٧٥  ١٢٢٥  ١٢٧٠  ١٤٨٠  ١٤٣٧ االنفاق الرأسمالى
 ١٦٠١  ١٥٠٨  ١٣٨٠  ١٤٣٨  ١٦٧٧  ١٦٦٣  ١٤٩٢  ١٦٩٨ التدفقات النقدية الحرة* 

١٥٫٢٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ١٢٥٨٩ قيمة المؤسسة

 ١٠٧٧٨ حقوق المساهمين

٢٠١٥م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف
مؤشرات سوق المحمول

 ٦٣٫٨  ٦٢٫٦  ٦١٫١  ٥٩٫٥  ٥٧٫٧  ٥٥٫٧  ٥٣٫٠  ٤٩٫٦ إجمالى مشتركى المحمول (مليون)
١١٤٪١١٤٪١١٣٪١١٣٪١١١٪١٠٩٪١٠٦٪١٠١٪معدل نفاذ المحمول

سيل سى جنوب أفريقيا
 ١٠٫٧  ١٠٫٣  ٩٫٩  ٩٫٥  ٨٫٩  ٨٫٣  ٧٫٥  ٦٫٤ المشتركين (مليون)
١٦٫٨٪١٦٫٥٪١٦٫٢٪١٥٫٩٪١٥٫٥٪١٥٫٠٪١٤٫٢٪١٢٫٩٪الحصة السوقية

 ١٢٫١  ١٢٫٢  ١٢٫٤  ١٢٫٧  ١٣٫٠  ١٣٫٢  ١٤٫١  ١٥٫٥ متوسط العائد الشهرى للمستخدم (دوالر)
 ١٦٤٦  ١٦٠٨  ١٥٦٣  ١٤٩٨  ١٤٢٣  ١٣٢٤  ١١٩٤  ١٠٣٩ اإليرادات 
EBITDA ٥٠٢  ٤٩٤  ٤٧٤  ٤٤٠  ٤١١  ٣٢٨  ٢٠٩  ٩٨ 

EBITDA٣٠٫٥٪٣٠٫٧٪٣٠٫٣٪٢٩٫٤٪٢٨٫٩٪٢٤٫٨٪١٧٫٥٪٩٫٥٪هامش ال
 -    -    ٢٠٠  ٥٠٠  ٥٥٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٢١ مجمل الديون 

 ٢٢٠  ٢٢٠  ٢٢٠  ٢٢٠  ٢١٠  ١٩٠  ١٦٠  ١٥٠ االنفاق الرأسمالى 
 ١٩٤  ١٧٤  ١٤٣  ١٠٧  ٨٠  ٣١  (٢٧) (٨١)التدفقات النقدية الحرة*

١٠٫٨٪متوسط التكلفة المرجح لرأس المال
 ١٨٧٠ قيمة المؤسسة 

 ١٣١٨ حقوق المساهمين
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اإلفصاحات
نشهد نحن نادين غبريال وماريز أنانيان وعمر ماهر 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 لألزواجنا أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتنا «إذا وجد» أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق المالية 

المقيدة في بورصة تداول بالمملكة العربية السعودية.

ويمكن  التقرير.  هذا  في  التحليل  موضع  المالية  األوراق  من  أى  التمتلك  لها  التابعة  الفروع  من  أي  أو  بأنها  القابضة  المالية-هيرميس  المجموعة  تشهد 
التقرير.  هذا  في  الواردة  المالية  األوراق  إمتالك  حق  ثالثة،  أطراف  لصالح  فروعها  بواسطة  أو  المالية-هيرميس  المجموعة  بواسطة  تدار  التي  للصناديق 
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 ـ 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 )

٥٨ شارع التحرير الدقى، الجيزة، مصر، صندوق بريد ١١٢٣١١ 
تليفون:  ١١٤٠ ٣٢ ٣٣ ٢ ٢٠+  فاكس:   ١٥٣٦ ٣٦ ٣٣ ٢ ٢٠+
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