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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي %29.1 67.80 المستهدف السعر
 أعلى من الحالي %17.1 61.50 السعر المتفق عليه

 1/5/2010 بتاريخ 52.50 السعر الحالي

   
 زيادة المراآزالمحافظة على المراآز تخفيض المراآز

  رئيسيةمواضيع 
 في الثابتة الخطوط هواتف على تفوقه في المتنقل الهاتف يستمر أن نتوقع
 تصدرت وقد. القادمة القليلة السنوات خالل السعودية العربية المملكة
 والتي 3.5G المطورة  الثالث الجيل بيانات المج في بوضوح موبايلي
 ترآيز فيه يعتبر الذي الوقت وفي. نموًا السوق قطاعات أسرع تعتبر

 بعض بانتقاء أيضًا تقوم فإنها إيجابيًا أمرًا النقال الهاتف على القوي موبايلي
 .الثابتة الهاتفية الخطوط خدمات مجال في االستثمارات

 استنتاجات
 الذي موبايلي سهم هو السعودي االتصاالت قطاعات في لالمفض سهمنا إن

 التشغيلية الناحية من جيد السهم هذا أداء إن. فيه المراآز بزيادة أوصينا
 .معقول بتقييم القريب المدى على قويًا نموًا ويحقق

 األداء

 

 األرباح

SAR - 12/10 12/09آخر المدةE12/11E12/12E
SARmn - 13,05815,317المبيعات  17,182  18,910  

10.1%12.2%17.3%21.0%نمو المبيعات
EBITDA - SARmn4,837  5,691   6,458   7,186   

EBITDA 11.3%13.5%17.7%27.5%نمو
     6.26     5.70     5.05    4.31الربح الموزع للسهم 

 9.9%12.9%17.2%16.8%نمو ربحية السهم 

 المالية والراجحي, الشرآة معلومات :المصدر
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 المالية والراجحي, الشرآة معلومات :المصدر

 حوثبإدارة ال
 فريق بحوث الراجحي المالية
Tel +966 1 211 9233, research@alrajhi-capital.com 

 موبايلي
 نمو اإليرادات بشكل ضخم هو المفتاح

 أخرى من النتائج الممتازة للربع على النقيض تمامًا لشرآة االتصاالت السعودية ، فقد أعلنت موبايلي عن مجموعة
% 27 أظهرت نمواًً في المبيعات للربع االول من هذا العام مقارنة بنفس الربع من العام السابق بنسبة 2010األول 

ولقد اندهشنا من الحديث الذي يدور في السوق والذي فحواه أن هذا األداء % .49ونمواًً في صافي الربح بنسبة 
وبينما نتوقع أن يأتي النمو متوسطاًً من اآلن فصاعداًً فأننا نتوقع نمواًً في صافي الربح .  لآلمال الرائع آان مخيباًً

وال يزال تصنفينا للشرآة آما آان سابقاًً مع التوصية بزيادة المراآز في سهم .  بكامله 2010لعام % 17بنسبة 
رياالًً  مما يشير إلى احتمالية ارتفاع سعر  67.4ليصل إلى  % 4الشرآة آما رفعنا سعرنا المستهدف للسهم بنسبة 

 % .29سهم الشرآة بنسبة 

لقد آانت أهم ميزة لنتائج شرآة  :للربع األول مقارنة بنفس الربع من العام السابق% 27ارتفاع اإليرادات بنسبة 
وقد آان .عام السابق مقارنة بنفس الربع من ال% 27 هي نمو إيرادات هذا الربع بنسبة 2010موبايلي للربع األول 

وقد آانت القوة الدافعة لهذا % . 15هذا األداء جيداًً بحق وتجاوز آثيراًً تقديراتنا التي أشارات إلى ارتفاع بنسبة 
وتشير تقديراتنا إلى أن موبايلي قد أنهت الربع األول . النمو هي الطلب المزدهر على خدمة البرودباند المتنقل 

 مليون اشتراك وأن خدمة البيانات تسهم حاليًا بنسبة تتراوح بين 1.2ة البرودباند بلغت بتحقيق اشتراآات في خدم
إن النمو القوي في خدمة البرودباند المتنقلة يتسق تماماًً مع وجهة نظرنا ..من أجمالي اإليرادات % 17و% 16

نفضل القطاف "ت بعنوان الكلية حول سوق االتصاالت آما أوضحناها في تقريرنا الشامل حول قطاع االتصاال
وحسب موبايلي ، فأن التوسع في االشتراآات المفوترة ذات القيمة العالية قد ساعدا أيضاًً .  يناير 25بتاريخ " اليوم

ويعتبر ذلك مؤشراًً واعداًً آما نتوقع أن تستمر موبايلي في االستحواذ على حصة في قطاعات . في تعزيز المبيعات 
 . والشرآات في سوق الهاتف النقال االشتراآات المفوترة 

لقد نفذت موبايلي حملة ترويجية جريئة وضخمة على  :احتواء الضغط على هامش الربح اإلجمالي بسهولة 
وقد أثرت . المكالمات الدولية خالل الربع األول إذ خفضت قيمة المكالمات الدولية لتصل إلى هللة واحدة للثانية 

فقط لهذا الربع مقارنة بنفس الربع % 13جداًًً على هامش الربح اإلجمالي الذي ارتفع بنسبة هذه الحملة تأثيرا سلبياًً 
بيد أنه ، ونتيجة % . 51.0إلى % 57.5من العام السابق وآانت نتيجة ذلك تقلص هامش الربح اإلجمالي من 

لهذا الربع مقارنة % 8سبة انخفضت بن(للسيطرة المحكمة على تكاليف المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية 
، فقد ارتفع هامش الربح قبل خصم تكلفة التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء ) بنفس الربع من العام السابق

ومع بقاء معدل االستهالك تحت السيطرة وتراجع . لهذا الربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق % 30بنسبة 
  . في صافي الربح % 49 ذلك حدوث ارتفاع بنسبة تكاليف التمويل فقد آانت محصلة

يمثل الربع األول دائماًً أضعف أرباع العام لشرآة موبايلي   :اارتفاع اإليرادات مقابل إيرادات الربع الرابع أيض
غير أن . بينما يمثل الربع الرابع اقوي أرباع العام إذ انه يشمل موسم الحج الذي يحقق إيرادات إضافية آبيرة 

عما آانت عليه مبيعات الربع الرابع % 1.2 مليون ريال آانت أعلى بنسبة 3,581يعات الربع األول التي بلغت مب
وتعتبر هذه المرة هي األولى التي تحقق فيها موبايلي نمواًً في اإليرادات في الربع األول على أساس الربع  . 2009

وقد اندهشنا لما يدور من . نفس الربع من العام السابق مقارنة بالربع السابق وآذلك على أساس الربع مقارنة ب
حديث في سوق األسهم السعودي مفاده أن نتائج موبايلي للربع األول آانت مخيبة لآلمال نظراًً النخفاض صافي 

  . وفي الحقيقة ما آان على أي شخص توقع تحقيق أرباح قوية . الربع الرابع 

نما آان أداء موبايلي للربع األول قوياًً ، فأننا نتوقع أن يكون الجزء المتبقي من بي :بقية العام يتوقع أن يكون أقسى 
ويبدو أن آالًً من شرآة االتصاالت السعودية وشرآة زين تبذالن مجهودات .  محفوفاًً بالكثير من التحديات 2010

الذي آان المحرك له (ط القوي وبالمثل ، فأن الضغ. ضخمة في قطاع خدمة البيانات المتنقلة ذات النطاق العريض 
على أسعار المكالمات الدولية في الربع األول يمكن اعتباره ) من ناحية اإلجراءات التنافسية من قبل موبايلي نفسها

ونظراًً ألن .رسالة تذآير بأن ضغط األسعار بشكل عام ربما يمثل أآبر المخاطر في سوق الهاتف المتنقل السعودي 
آانت أعلى آثيراًً من توقعاتنا ، فقد قمنا بخفض تقديراتنا بشكل طفيف للربعين الثاني والثالث نتائج الربع األول 

  . بكامله 2010لعام % 17واستمرينا في توقع نمو صافي الربح بنسبة 

 المبيعات بينما أحدثنا تغييراًً طفيفاًً في توقعاتنا لألرباح للمدى القريب ، فقد أدى النمو القوي في :التقييم والملخص 
واالنخفاض البسيط في تقديراتنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال إلى تعزيز تقييمنا لموبايلي باستخدام طريقة 

ليصل إلى % 4ويزيد تقديرنا الجديد للقيمة العادلة للمدى الطويل بنسبة . الربح االقتصادي المحسوم للمدى الطويل 
هذا التقدير باعتباره يمثل سعرنا المستهدف الجديد وهو يشتمل على احتمال وقد أبقينا على .  رياالًً للسهم 67.8

ومع ترآيزها الواضح على الهاتف المتنقل المحلي وفرص . عن سعره الحالي % 29ارتفاع سعر السهم بنسبة 
 .النمو القوية للمدى القريب ، فأن سهم موبايلي يظل هو سهمنا المفضل في قطاع االتصاالت السعودي 
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 التقييم  معلومات السهم  ملخص الشرآة

 لالتصاالت مشغل ثاني هي) موبايلي (االتصاالت اتحاد
 بليون 9 تبلغ سوقية بقيمة السعودية العربية المملكة في

 اشتراآات من السوق في موبايلي حصة وتبلغ. دوالر
 في حصتها أن عن رغمًا% 40 حوالي الجوال الهاتف
تقل ال حصة موبايلي وتملك%. 31 تبلغ إذ أقل المبيعات

 للهاتف العريض النطاق اشتراآات من% 50 عن
 االتصاالت سوق في نموًا األآثر القطاع وهو الجوال

 الخطوط خدمات قطاع في موبايلي تواجد إن. السعودي
 نظرًا يزداد أن يتوقع ولكنه جدًا محدود الثابتة الهاتفية
 شرآة فإن وأخيرًا. االنتقائية االستحواذية لعملياتها
 ، اإلماراتية االتصاالت لشرآة زميلة شرآة هي موبايلي

 من أسهمها% 27حيث تملك

 
 36.93bn / 9.85bn  ($SAR/US) القيمة السوقية

 53.00 - 33.10   فيمتوسط الحجم اليومي  أسبوع52
 14.30mn  ($US) اليومي التداول حجم متوسط   

 700.0mn  األسهم المتداولة
 55.3% )مقدرة( األسهم الحرة

 
  شهر12   أشهر3  شهر  :األداء
 37.8%  16.7%  4.5%  المطلق

 14.8%  5.9%  2.8%  مقارنة بالمؤشر
 

 :المالك الرئيسيين
 27.5% ( اتصاال ت( مؤسسة اال مارات لال تصاال ت

 11.2% المؤسسه العامه للتامينات اال جتماعيه
برج :المصدر ة,بلوم راجحي المالي  ال

 
12/10E12/11E12/12E 12/09آخر المدة  

SARmn - 18,910  17,182  15,317 13,058المبيعات  

EBITDA - SARmn4,837   5,691    6,458    7,186    

SARmn - 4,384    3,988    3,532   3,014صافي الربح    

SAR -  6.26      5.70      5.05     4.31الربح الموزع للسهم      

SAR - 1.90      1.58      1.38     1.25الربح الموزع للسهم      

9.9%12.9%17.2%16.8%نمو ربحية السهم 

EBITDA/5.4        6.4        7.6       9.1قيمة الشرآة        

P/E (x)12.2     10.4      9.2        8.4        

P/B (x)3.0       2.5        2.1        1.7        

3.6%3.0%2.6%2.4%نسبة العائد
 المالية والراجحي, الشرآة معلومات :المصدر

     

  أداء قوي مرة أخرى : تفاصيل نتائج الربع األول 
  : مقرونة بتعليقاتنا عليها 2010نعرض في ما يلي التفاصيل الرئيسية لنتائج موبايلي للربع األول 

     موبايلي.1   

( بماليين الرياالت)
 الربع األول 

2009
 الربع الرابع 

2009
 الربع األول 

2010
التغير 

السنوي % 

توقعات بحوث 
الراجحي 

المالية للربع 
مالحظاتاألول 2010

لم تنشر للربع األول :أرقام الربع األول هي تقديرات الراجحي المالية23.118,959%15,40018,20018,959االشتراآات (باآلالف)
آما ذآر أعاله.1.1pp%40.1-40.1%40.2%41.2%الحصة من سوق االشتراآات  (%)

آما ذآر أعاله.177.11,200%4331,0001,200اشتراآات البرودباند (باآلالف)

27.43,244%2,8103,5373,581المبيعات
نمو آبير مقارنة بالربع األول من العام الماضي ، وللمرة األولى تتجاوز مبيعات الربع األول مبيعات الربع الرابع من 

العام السابق
أضعف آثيراًً من نمو المبيعات بسبب عمليات الترويج المكثفة للمكالمات الدولية13.31,833%1,6132,1151,827الربح اإلجمالي

هبط هامش الربح اإلجمالي بشكل حاد بسبب حملة الترويج للمكالمات الدولية6.5pp%56.5-51.0%59.8%57.4%هامش الربح اإلجمالي 

الربح قبل خصم تكلفة التمويل 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

(EBITDA)908 1,521 1,180 %29.91,087 
قوي بشكل آبير إذا أخذنا في االعتبار ضعف هامش الربح اإلجمالي ، انخفضت تكاليف المبيعات والمصروفات 

العمومية واإلدارية بنسبة 8% لهذا الربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق
(%)(EBITDA) 32.90.6%43.0%32.3%هامشpp%33.5بشكل طفيف ، آنا قد توقعنا نتائج أقوى EBITDA   ارتفع هامش

يبدو أن االتجاه الهبوطي في معدل االستهالك الفعلي ال يزال مستمراًً 442-11.2% 417- 436- 375-استهالك و اطفاء
يعكس EBITDA القوى واالستهالك المنخفض بأآثر من توقعاتنا43.1646%5331,085763ربح العمليات

تكاليف الفائدة تشهد انخفاضاًً مع تحسن الوضع المالي 55-46.7%- 40- 40- 75-صافي المصاريف الماليه
أرقام غير ذات مغزى75.50%-2366مصاريف أخرى

يعكس EBITDA القوى والتحكم في االستهالك ومصروفات التمويل المنخفضة .51.4591%4811,051729الدخل قبل الزآاة والضريبه
أرقام غير ذات مغزى n/m-15 14-1 1-الضريبة / الزآاة

48.8576%4801,052714صافي الربح
يعكس EBITDA القوى و التحكم في االستهالك ومصروفات التمويل المنخفضة..إن انخفاض صافي الربح بنسبة 

%32 مقابل الربع الرابع يعتبر غير هام بسب موسمية النتائج .

 714-19.5%- 730- 902- 907-انفاق رأس المال
قريبة من توقعاتنا .تغطية الشبكة حالياًً تعتبر مرتفعة جداًً ولكننا نعتقد أن احتياجات السعة سوف تحول دون انخفاض 

المصروفات الرأسمالية بدرجة آبيرة في األمد القريب
آما ذآر أعاله .11.9pp%22.0-20.4%25.5%32.3%انفاق رأس المال\ المبيعات

قرب جًدا من توقعاتنا15.66,604%-7,9167,0626,682صافي الدين
EBITDA /2.21.21.4صافي الدينn/m1.5ًًمستوى المديونية هذا يعتبر جيداًً جدا

  الماليةوالراجحي , معلومات الشرآة:    المصدر

 

  النظرة المستقبلية والتعديالت لتقديراتنا 
 2010في حين تجاوزت نتائج موبايلي الربع األول تقديراتنا بدرجة آبيرة  ، فقد خفضنا فعلياًً توقعاتنا ألرباح الربعين الثاني والثالث 

والسبب الرئيسي لذلك هو أننا نتوقع أن االستمرار النمو القوي في خدمة البرودباند المتنقل سوف تعادله جزئيًا مزيد من . بشكل طفيف 
وبالمقارنة، فقد . تبعاًً لسابقة الضغط الشديد على أسعار المكالمات الدولية الذي شهده الربع األول –الضغوط على أسعار الهاتف المتنقل 

 سيكون 2010 بدون تغيير يذآر ويعزى ذلك أساساًً إلى أننا نفترض حالياًً أن موسم حج 2010اتنا لألرباح للربع الرابع أبقينا على تقدير
 لم تتغير آثيراًً وسوف نستمر في تقدير نمو صافي 2010والمحصلة النهائية هي أن تقديراتنا الكلية لعام . 2009أفضل من موسم حج 

  . تقريباًً% 17الربح لهذا العام بنسبة 

لقد خفضنا تقديراتنا ألرباح الربعين الثالث 
   بشكل طفيف 2010والرابع 
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 3 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

توقعنا تحقيق نمو ( على حدٍٍٍ سواء 2011 و2010رغماًً عن ضغوط األسعار ، فأننا نعتقد أن موبايلي سوف تحقق نمواًً قوياًً في عامي 
إن نمو المبيعات الجيد جداًً يساعد في دعم تقييمنا للربح االقتصادي المحسوم للشرآة % ) . 13في صافي الربح لهذين العامين بنسبة 

% 8.7وهناك عامل آخر يدعم هذا التقييم وهو الخفض الطفيف في تقديراتنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ، من . للمدى البعيد 
المخاطر وتكلفة رأس المال ومعدل المديونية المستهدف للمدى البعيد ، ويعكس ذلك تحديثاًً لالفتراضات حول العائد عديم % 8.5إلى 

 67.8 رياال إلى 64.9، من % 4وقد قمنا تبعًا لذلك برفع تقديراتنا للقيمة العادلة للمدى البعيد بنسبة . والعوامل األخرى المرتبطة بذلك 
ومع االحتمال الضمني الرتفاع سعر السهم الحالي إلى . م الشرآة وقد حددنا هذا الرقم التقديري آسعرنا المستهدف الجديد لسه. رياالًً

سعرنا المستهدف ، فأننا قد أبقينا على تصنيفنا لسهم موبايلي، الذي يتضمن زيادة المراآز في السهم، آما هو وسيظل هو سهمنا 
  . المفضل في قطاع االتصاالت السعودي 

  

ولكننا رفعنا تقديراتنا للقيمة العادلة بنسبة
   رياالًً 67.8لتصل إلى % 4
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 4 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 
 

SARmn - 12/10 12/09 12/08قائمه الدخلE12/11E12/12E
             18,910             17,182           15,317           13,058              10,795المبيعات

              (7,942)              (7,274)            (6,754)            (5,512)               (4,766)تكلفة المبيعات
             10,968               9,908             8,562             7,547                6,028الربح اإلجمالي
الرسوم الحكوميه

              (3,782)              (3,450)            (2,872)            (2,710)               (2,234)المصاريف اإلدارية والتسويقية
               4,652               4,228             3,765             3,208                2,496ربح العمليات

      
           (11,724)           (10,724)            (9,626)            (8,222)               (7,000)مصاريف نقدية تشغيلية

EBITDA3,794                4,837             5,691             6,458               7,186               
              (2,534)              (2,231)            (1,926)            (1,629)               (1,298)استهالك و اطفاء
               4,652               4,228             3,765             3,208                2,496ربح العمليات

                 (156)                 (138)               (152)               (204)                  (438)صافي المصاريف الماليه
                   -                   -                 -                 -                    -ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبيه

                   -                   -                 -                 -                    -مخصصات
                   -                   -                     6                  41                     41االيرادات االخرى
                   -                   -                 -                 -                    -مصاريف أخرى

                   -                   -                 -                 -                    -حقوق األقلية
               4,497               4,090             3,619             3,045                2,099الدخل قبل الزآاة والضريبه

                 (112)                 (102)                 (87)                 (31)                      (7)الضريبة / الزآاة
               4,384               3,988             3,532             3,014                2,092صافي الربح

              (1,328)              (1,107)               (963)               (875)                    - مجموع  األرباح موزعة
                    -                   -                 -                 -                    -تحويل إلى االحتياطي

 

  12/08 12/09 12/10E12/11E12/12E
700.0700.0700.0700.0700.0عدد األسهم المعدله

SAR - 5.986.637.808.889.88التدفق النقدي للسهم
SAR -  3.694.315.055.706.26الربح الموزع للسهم
SAR - 0.0001.2501.3751.5811.898الربح الموزع للسهم  

 

12/10E12/11E12/12E 12/09 12/08النمو 
10.1%12.2%17.3%21.0%27.9%نمو المبيعات

10.7%15.7%13.5%25.2%29.7%نمو الربح اإلجمالي
EBITDA 11.3%13.5%17.7%27.5%17.2%نمو
10.1%12.3%17.4%28.5%13.1%نمو ربح العمليات
9.9%12.9%17.2%44.1%51.6%نمو صافي الربح
9.9%12.9%17.2%16.8%39.8%نمو ربحية السهم   

 

12/10E12/11E12/12E 12/09 12/08الهوامش 
58.0%57.7%55.9%57.8%55.8%هامش الربح اإلجمالي

38.0%37.6%37.2%37.0%35.1%للفوائد
24.6%24.6%24.6%24.6%23.1%هامش ربح العمليات

23.8%23.8%23.6%23.3%19.4%هامش الدخل قبل الضريبه والزآاه
23.2%23.2%23.1%23.1%19.4%هامش صافي الربح  

 

12/10E12/11E12/12E 12/09 12/08النسب األخرى 
16.5%16.9%17.2%17.2%15.2%العائد على رأس المال التشغيلي
16.8%17.2%17.6%16.2%16.8%العائد على رأس المال الموظف

22.4%24.3%26.0%27.4%26.7%لعائد على حقوق المالك
2.5%2.5%2.4%1.0%0.3%نسبة الضريبة / الزآاة

20.5%21.0%21.2%25.2%27.4%انفاق رأس المال\ المبيعات
30.3%27.8%27.2%29.0%0.0%نسبه االرباح الموزعه  

 

12/10E12/11E12/12E 12/09 12/08مقاييس التقييم 
P/E (x)14.2                  12.2               10.4               9.2                   8.4                   

P/CF (x)8.8                    7.9                 6.7                 5.9                   5.3                   
P/B (x)3.8                    3.0                 2.5                 2.1                   1.7                   

                   2.0                   2.4                 2.8                 3.4                    3.3قيمة الشرآة/المبيعات
EBITDA/5.4                   6.4                 7.6                 9.1                    9.4قيمة الشرآة                   

EBIT/8.3                   9.7               11.4               13.7                  14.4قيمة الشرآة                   
                   1.3                   1.5                 1.8                 2.1                    2.3قيمة الشرآة /رأس المال الموظف

3.6%3.0%2.6%2.4%0.0%نسبة العائد  

 المالية والراجحي, الشرآة معلومات :المصدر

 عامل اإليرادات نمو لنسبة تقديراتنا رفعنا لقد
 %17 إلى% 14 من 2010

 توزيعات لتعزيز مجاًال يتيح األرباح  ارتفاع
 األسهم أرباح

 اآلن من لالعتدال مهيأة النمو معدالت
 مرتفعة ستظل ولكنها ، فصاعًدا

 نسبة في خاصة ، جيدة قيمة موبايلي توفر
 ، الربحية ومكرر ، المبيعات / الشرآة قيمة
 السهم عائد في ملموسة افرًص أيًضا ولديها
 %.2.7 تبلغ
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 5 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 
 

SARmn - 12/10 12/09 12/08المرآز الماليE12/11E12/12E
               7,237               4,714             2,883             1,533                2,314النقد وما يعادله

               6,902               6,731             6,212             5,481                3,389ذمم  تجارية 
                  284                  266                245                132                   108مخزون

               1,655               1,655             1,655             1,277                4,200األصول المتداوله األخرى
             16,078             13,365           10,996             8,577                6,621مجموع األصول المتداولة
             16,194             14,323           12,416           10,370                8,117مجموع األصول الثابته
                   -                   -                 -                 -                    -إجمالي االستثمارات

               1,530               1,530             1,530             1,530                1,530الشهرة
               8,865               9,394             9,922           10,450              10,923ألصول غير الملموسه األخرى

                   -                   -                 -                 -                    -مجموع األصول األخرى
             26,589             25,246           23,868           22,349              20,570مجموع األصول طويله األجل

             42,667             38,611           34,863           30,926              27,192مجموع األصول
               2,103               2,103             2,103             2,147                3,148الدين قصير األجل
             12,292             11,513           10,790             9,831                7,523االلتزامات التجاريه

                   -                   -                 -                 -                    -أرباح دائنه
                       0                       0                   (0)                211                     78لخصوم قصيرة األجل األخرى
             14,395             13,617           12,894           12,189              10,749مجموع الخصوم قصيرة األجل
               7,018               7,018             7,018             6,448                6,642مجموع الخصوم طويلة األجل

                   -                   -                 -                 -                    -االلتزامات األخرى طويلة األجل
                    52                    52                  52                  47                     46مخصصات

               7,069               7,069             7,069             6,495                6,688مجموع الخصوم قصيرة األجل األخرى
                   -                   -                 -                 -                    -حقوق األقلية

               7,000               7,000             7,000             7,000                7,000رأس المال المدفوع
             14,203             10,925             7,900             5,243                2,754جمالي االحتياطيات

             21,203             17,925           14,900           12,243                9,754أجمالي حقوق المساهمين
             21,203             17,925           14,900           12,243                9,754مجموع حقوق المساهمين

              42,667             38,611           34,863           30,926              27,192مجموع حقوق المساهمين والخصوم
 

12/10E12/11E12/12E 12/09 12/08النسب 
SARmn - 1,884               4,407             6,238             7,062                7,476صافي الدين               
EBITDA / 0.26                 0.68               1.10               1.46                  1.97صافي الدين                 

8.9%24.6%41.9%57.7%76.6%صافي الدين/حقوق المساهمين
EBITDA / 46.1                 46.9               37.5               23.7                    8.7صافي مصروفات التمويل                 

SAR - 30.29               25.61             21.29             17.49                13.93القيمة الدفترية للسهم                
 

SARmn - 12/10 12/09 12/08قائمه التدفق النقديE12/11E12/12E
               4,497               4,090             3,619             3,045                2,099صافي الربح قبل خصم الضريبه والزآاه وحقوق األقليه

               2,534               2,231             1,926             1,629                1,298استهالك و اطفاء
                  589                  184               (531)               (388)                    (40)التغير في رأس المال العامل

                 (112)                 (102)                 (72)                 (40)                   189التدفقات النقديه األخرى
               7,507               6,402             4,941             4,246                3,546صافي النقد من األنشطة التشغيلية

              (3,877)              (3,609)            (3,240)            (3,288)               (2,952)انفاق رأس المال
                   -                   -                300                450               (1,050)استثمارات جديده 

                   -                   -                 -                 (51)               (1,580)أخرى
              (3,877)              (3,609)            (2,940)            (2,889)               (5,583)صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

               3,630               2,793             2,001             1,357               (2,037)ًصافي النقد التشغيلي
              (1,107)                 (963)               (875)               (525)                  (250)توزيعات أرباح مدفوعة

                   -                   -                 -                 -                2,000عوائد بيع األسهم
                   -                   -                524            (1,162)                   836القروض بالصافي

                   -                   -                 -                 -                    -تأثير تحويل العملة على النقد
                   -                   -                 -                 -                     12األخرى

              (1,107)                 (963)               (351)            (1,687)                2,598صافي النقد من األنشطة التمويليه
               2,523               1,831             1,650               (331)                   561صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
               4,714               2,883             1,533             2,314                   703لنقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

                7,237               4,714             3,183             1,983                1,264النقدية وشبه النقدية في نهاية السنه
 

12/10E12/11E12/12E 12/09 12/08النسب 
20.5%21.0%21.2%25.2%27.4%انفاق رأس المال\ المبيعات  

 المالية والراجحي, الشرآة معلومات :المصدر
 
 
 
 

 بحلول صافية نقدية موبايلي تحقق أن نتوقع
2013 

 EBITDA 1.4/ الدين صافي نسبة بلغت
 سنوي أساس على 2009 الرابع للربع مرة
هذه المديونية نسبة وتعتبر ، 2010 نهاية في
 جًدا جيدة

مرتفعة الرأسمالية المصروفات تظل أن عنتوق
 للبيانات الشبكة سعة متطلبات بسبب نسبًيا
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 6 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

  األسهم أبحاث ألغراض إضافية معلومات عن واإلفصاح المسئولية من اإلخالء

 المسئولية من إخالء
ة  الراجحي  شرآة  عمالء من العام لالستخدام السعودية العربية المملكة الرياض ،   ، "المالية الراجحي "المالية يالراجح شرآة قبل من هذه البحث وثيقة أعدت ادة  يجوز  وال المالي ا  إع ادة  أو توزيعه  إع
انبكم  من  موافقة بمثابة يعتبر عليها واإلطالع الوثيقة هذه استالم نإ. المالية الراجحي شرآة من صريحة آتابية موافقة دون ، طريقة أو شكل بأي أو جزئيا ،  أو آليا ، عنها اإلفصاح أو إرسالها ى  ج  عل
 الحصول تم وقد.  المالية الراجحي شرآة جانب من للعموم المعلومات تلك نشر قبل معلومات أو واستنتاجات وآراء ،  محتويات من تتضمنه عما لآلخرين اإلفصاح أو إرسال إعادة أو توزيع إعادة عدم
شأن ) ضمنية أو صريحة (ضمانات أو إقرارات أية تقدم ال المالية الراجحي وشرآة.  دقتها نضمن ال لكننا موثوقة معلومات أنها يعتقد مختلفة عامة مصادر من الوثيقة هذه في الواردة ماتالمعلو على  ب

 إنما هذه البحث فوثيقة. محدد غرض ألي تصلح أنها أو  مضللة غير أو خطأ أي من خالية أو  آاملة معلومات هي الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات بأن تقر ال أنها آما المقدمة والمعلومات البيانات
شراء  عرض  لتقديم دعوة أو عرضا يشكل الوثيقة هذه في وارد رأي أي وال المعلومات ال أنه آما.  فقط عامة معلومات تقدم ع  أو ل ة  أوراق أي بي ا  أو مالي ت  المنتجات  من  غيره صلة  ذات ثماريةاالس  ال
ي  شخصية  مشورة تقديم الوثيقة هذه من الغرض وليس.  االستثمارات أو المالية األوراق بتلك تثمار  مجال  ف ا  االس ا  آم ي  تأخذ  ال أنه ار  ف تثمارية  األهداف  االعتب الي  الوضع  أو االس  االحتياجات  أو الم

 . الوثيقة هذه يستلم قد معين شخص ألي المحددة

ة  مدى بشأن الضريبية أو القانونية أو المالية المشورة على للحصول السعي للمستثمرين ينبغي تثمار  مالءم ي  االس ة  أوراق أي ف تثمار  أو ، مالي ة  أو آخر  اس تراتيجيات  أي تثمار  اس شتها  جرت  اس  أو مناق
 هذا من مالية أوراق من الدخل أن مالحظة للمستثمرين ينبغي آذلك.  تتحقق ال قد الوثيقة هذه في الوارد ةالمستقبلي بالتوقعات المتعلقة البيانات أن تفهم  للمستثمرين وينبغي ، الوثيقة هذه في بها التوصية
تثمارات  المالية األوراق تلك قيمة أو سعر وبأن للتقلبات يتعرض قد ، وجد إن ، االستثمارات من غيرها أو النوع اع  عرضة  يكون  واالس ا . االنخفاض  أو لالرتف ات  أن آم د  الصرف  أسعار  يف  التقلب  ق
ستثمر  رأسمالهم  مبلغ من أقل يكون عائد على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن ، عليه وبناء.  معينة استثمارات من المتأتي الدخل أو ، ثمن أو قيمة على سلبية آثار لها يكون ا  الم  يكون  أن ويجوز .  أساس
ي  ذلك في بما (لها التابعة الفرعية الشرآات من أآثر أو واحد أو فيها المسئولين أو المالية الراجحي لشرآة ة  مصلحة ) البحوث  محلل ي  مالي ة  األوراق ف ة  المالي ك  المصدرة  الجهات  أو للجه  األوراق لتل
صيرة  أو طويلة المراآز ذلك في بما ، العالقة ذات االستثمارات أو المالية ي  األجل  ق ة  األوراق ف ارات  ، المالي ود  أو األسهم  شراء  وخي ارات  أو ةاآلجل  العق شتقات  أو األخرى  الخي ا  أو ، الم  من  غيره
سعي  أو  الخدمات  من غيرها أو االستثمارية المصرفية الخدمات بأداء آلخر وقت من تقوم أن لها التابعة الشرآات أو المالية الراجحي لشرآة يجوز آما.  المالية األدوات أمين  ال  المصرفية  الخدمات  لت

سئولة  تكون ال ، وموظفيها لها التابعة الشرآات ذلك في بما ، المالية الراجحي وشرآة.  البحث وثائق من الوثيقة هذه في المذآورة الشرآات من شرآة أي من مالاألع من غيرها أو االستثمارية  عن  م
 . البحث وثائق من الوثيقة هذه في الواردة للمعلومات خداماست أي من ، مباشرة غير أو مباشرة بصورة ، تنشأ قد أخرى  أضرار أو خسارة أي أو مباشرة غير أو مباشرة أضرار أي

ة  الراجحي  وشرآة .  مسبق  إشعار دون للتغيير فيها واردة توصيات وأية البحث وثائق من الوثيقة هذه تخضع سؤولية  أي تتحمل  ال المالي واردة  المعلومات  تحديث  عن  م ي  ال ذه  ف ة  ه ائق  من  الوثيق  وث
ا . وسيلة بأي أو شكل بأي جزئيا أو آليا البحث وثائق من الوثيقة هذه توزيع أو إرسال أو تنساخاس أو تغيير يجوز وال.  البحث ذه  أن يراعى  آم ة  ه ائق  من  الوثيق ة  ليست  البحث  وث ى  موجه دة  أو إل  مع
شر  أو التوزيع هذا مثل يكون حيثما ، أخرى قضائية ةوالي أية أو بلد أو دولة أو مكان أي في مقيما أو مواطنا آان سواء آيان أو شخص أي قبل من الستخدامها أو للتوزيع وافر  أو الن ذه  استخدام  أو ت  ه
 .القضائية الوالية تلك أو البلد ذلك ضمن الترخيص شروط من شرط أي استيفاء أو تسجيل بأي القيام فروعها من أي أو المالية الراجحي شرآة من يتطلب أو للقانون مخالفا الوثيقة

  :إضافية معلومات عن اإلفصاح

   المالية الراجحي شرآة في  التصنيف نظام شرح .1

شرآات  أسهم باستثناء تغطيتها إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شرآة تستخدم ة  ال دد  المالي  وع
  : اإلسالمية الشريعة بأحكام ملتزمةال غير األخرى الشرآات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 15 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراآز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 15 و الحالي السهم سعر دون٪ 5 بين يتراوح ىمستو عند السهم سعر يستقر أن نتوقع :   Neutral "المراآز على المحافظة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع للسهم ، الحالي السعر مستوى دون٪ 5 من أآثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراآز تخفيض"

 : تعريفات .2

 .الفترة تلك خالل المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 9-6 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني فقاأل"

اليب  بإتباع العادة في يتم هذاو. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة" ة  أس ى  مقبول سهم  ومناسبة  واسع  نطاق  عل ي  القطاع  أو لل ال  ، المعن  مث
 . SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

شكل  تبرر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة ةالعادل للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر" د  ب دم  جي  ع
شرح  ، السهم لذلك مقدرةال العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال  األسباب  ون
 . بذلك للقيام دفعتنا التي

شغيلي  األداء أو األرباح آانت إذا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى شرآة  الت ة  لل  يتجاوز  المعني
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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