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 (موبايلي) اتصاالت اتحاد

 جديد عادي مستوى مع لتتوافق معدلة نتائجها

، وهو 4102% على أساس سنوي في صافي الربح في الربع الثالث 10أعلنت شركة موبايلي عن انخفاض بنسبة 

%  للنمو على أسا س سنوي. والشيء األكثر أهمية ، هو أن 3ط توقعات المحللين  الذي بلغ أدنى كثيرا من متوس

% على اثر االعالن عن ~40الشركة  قد اعادت النظر في البيانات المالية السابقة كما انخفض سعر السهم بنسبة 

لربح والتقييم الى مستوى عادي ذلك. إن عمليات اعادة تقييم البيانات المالية لم تؤدي فقط الى خفض مستويات ا

جديد ، ولكنها أدت الى أن يفقد هذا السهم ،الذي يعتبر من األسهم المفضلة ، بريقه وتهتز صورته. وقد برزت االن 

الى دائرة الضوء، العديد من األسئلة حول الممارسات المحاسبية  وتراجع الشركة، بعد هذه النتائج. واستنادا الى 

ان  رياال لسعر السهم. 56و 24طرق التقييم ، فقد توصلنا الى نطاق من التقييمات يتراوح بين مجموعة مختلفة من 

% ( ، يستند الى متوسط لطريقتي 5لاير) بانخفاض متوقع يبلغ  53سعرنا المستهدف الجديد للسهم الذي يبلغ 

يم النسبي )على أساس نسبة السعر الى التقييم اللتين استخدمناهما وهما، طريقة التدفق النقدي المحسوم وطريقة التقي

(.وقد  استمرينا  في  تصنيفنا المحايد لشركة موبايلي الذي   EBITDAالربح )مكرر الربح( و قيمة الشركة / 

 يتضمن التوصية بالمحافظة على  المراكز في سهمها.

% من 43ن الشركة قد قامت بخفض :  ان  عمليات اعادة التقييم ، تعني فعليا  أ :التعديالت التي أعلنتها موبايلي

% من أرباحها المعلن عنها في أرباع السنة الستة السابقة، على أساس تراكمي. 01مليار لاير ( و 2.0ايراداتها ) 

أن  أي موضوع يرتبط بتوقيت اثبات  االيرادات ، يجب أال يكون له تأثير كبير في المدى البعيد. بيد أن القاء نظرة 

نات المالية للشركة المعاد تقييمها  ، تكشف لنا أيضا عن تضاؤل األعمال الرئيسية لشركة عن كثب على البيا

موبايلي ، كما تثير بعض االسئلة حول سياساتها المحاسبية السابقة، والذمم المدينة الضخمة وااليرادات األخرى 

 غير الموضحة .

المحاسبية ، فان تركيزنا سوف ينصب أساسا على  : نظرا للتغييرات في الجوانبالتركيز على التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية كما فعلنا ذلك من قبل لشركة موبايلي. وبما أن أرباح األسهم الموزعة تمثل عناصر الجذب 

الرئيسية  لحيازة سهم موبايلي ، فمن الضروري التركيز أكثر على التدفقات النقدية . وفي الوقت الذي يمكن فيه 

فقات النقدية التشغيلية بشكل معقول، فإننا سنظل بانتظار معرفة ما اذا كانت الشركة ستقوم بتغيير خططها تقدير التد

 الخاصة بالمصروفات الرأسمالية. 

: بعد اعادة التصنيفات ، سوف يكون للشركة مستوى طبيعي جديد ألرباحها مستويات عادية جديدة ألرباح الشركة

تواها العادي السابق .وسوف يحظى نمو الربح الصافي بدعم من مشروع الصافية ، يعادل حوالي نصف مس

خالل األرباع القادمة ، بينما يتوقع أن يواجه نمو األرباح   FTTHموبايلي لتوصيل األلياف البصرية لكل منزل 

ع أكثر من النشاطات الرئيسية بعض المشاكل. وهناك مخاطر من ارتفاع سعر  السهم  ، اذا تمكنت الشركة من بي

من الطاقة المتوقعة من مشروع األلياف البصرية في المستقبل ، واستمرت في استخدام نفس الممارسات المحاسبية 

السابقة فيما يتعلق  بالمبيعات الكبيرة لموزعيها .ورغما عن ذلك، فان ذلك سوف يؤثر على تدفق االيرادات 

ستفرض تحديات أكثر فيما يتعلق بتحقيق نمو مستدام في  المستقبلية للشركة بسبب اثبات االيرادات مقدما ، كما

 سوق بلغ مرحلة التشبع .

: استنادا الى طريقة التقييم التي اتبعناها ، فقد توصلنا الى سعرنا المستهدف لسهم اتحاد اتصاالت عند التقييم 

طريقة التدفقات النقدية  لاير للسهم ، بناء على متوسط طريقتي التقييم اللتين استخدمناهما ، وهما 53مستوى 

% ، مما جعلنا نعطي 5المحسومة وطريقة التقييم النسبي. ويعني ذلك ضمنيا احتمال انخفاض سعر السهم بنسبة 

تصنيفا محايدا  للشركة يتضمن التوصية بخفض المراكز في سهمها. إننا نتوقع أن يتم توزيع أرباح لألسهم بواقع 

) تقديري( أيضا، رغما عن أن المقدرة  4104) تقديري ( ولعام   4102عام لاير للسهم الواحد ، وذلك عن  3.4

 على عمل تنبؤات مستقبلية تعتبر منخفضة في الوقت الراهن.

 .من أجل فهم عوامل المخاطر المحتملة 9: يرجى الرجوع للصفحة رقم ملحوظة 

 

 

  

  

  
 

 السهم معلومات

 43.17bn / 11.51bn القيمة السوقية

 44سط الحجم اليومي في متو
 أسبوع

55.79 - 98.04 

 اليومي التداول حجم متوسط

(US$) 
mn 

 770.0mn األسهم المتداولة

 61% )مقدرة( األسهم الحرة

  
 شهر 04 أشهر 3 شهر :األداء

 35.2-% 36.8-% 34.1-% المطلق
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 التقييم

تصاال ت ) اتصاال  مؤسسة اال مارات لال
 ( ت

%27.4 

 11.8% المؤسسه العامه للتامينات اال جتماعيه

 

 التقييم

12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

P/E (x) 13.1           11.5         12.3         12.2         

P/B (x) 1.9             1.8           1.8           1.8           

EV/EBITDA (x) 8.5             7.7           7.8           7.7           

Dividend Yield 6.2% 6.2% 7.1% 7.8% 
 المالية والراجحي, الشركة معلومات :المصدر
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 4 المسؤولية في نهاية التقرير راجع وثيقة اإلخالء من فضال إخالء من المسؤولية

. 

  لتقديراتناالمخاطر المحتملة الرتفاع/انخفاض سعر السهم  

 الت الرتفاع تقديراتنا وسعرنا المستهدف للسهم ، في الحاالت التالية : هناك احتما ( أ

 

 في حالة خفض الفترة الزمنية الكتمال مشروع توصيل األلياف البصرية لكل منزل. -1

 ذا استطاعت الشركة استرداد جميع الذمم المدينة طويلة األجل.ا -2

   .ICTت في حالة تحقيق مساهمة أعلى من تقنية االتصاالت  والمعلوما -3

اذا استمرت الشركة في االقتراض لدفع أرباح أسهم أعلى ) احتمال ارتفاع قصير المدى  -4

 فقط ، غير مستدام(.

اذا كانت هناك أعمال عقود توصيل  ألياف بصرية للمنازل ، أكثر من المتوقع سيتم  -5

 توقيعها في المستقبل، تؤدي الى ايرادات اضافية مستدامة  كبيرة.

 ة اجراء تجزئة للسهم نظرا ألنه لديها المقدرة على ذلك.اذا قررت الشرك -6

  اذا أعدت الشركة استراتيجية واضحة لنموها المستقبلي. -7

 

 ان مخاطر االنخفاض الرئيسية ترتبط بما يلي :  ( ب

 حدوث انخفاض في توزيعات األرباح ، بسبب  -أ 

د مبنى االدارة اذا ارتفعت المصروفات الرأسمالية ، مع األخذ  في االعتبار أن تشيي -1

 العامة ، لم ينتهي بعد.

 أن يتطلب األمر التسديد  للدائنين  في وقت مبكر قبل الوقت المحدد في التقديرات. -2

 انخفاض القدرة على زيادة الدين أو اعادة تمويل الدين الحالي. -3

 حدوث مزيد من االرتفاع في الذمم المدينة. -4

    

 وقع .مخصصات وشطب مبالغ  بأعلى مما هو مت -ب 

 

اجراء مزيد من عمليات اعادة التقييم /اعادة التصنيف خالل الربع الرابع نظرا ألن التغييرات  -ج

 .2114والنصف األول من  2113الحالية ترتبط بالتسعة أشهر األولى من 

 

 ظهور نتائج عكسية من التحريات التي تقوم بها الجهات التنظيمية حاليا. -د
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 3 المسؤولية في نهاية التقرير راجع وثيقة اإلخالء من فضال إخالء من المسؤولية

 

Income Statement (SARmn) 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Revenue 25,191             17,274          17,837          17,604          17,760          

Cost of Goods Sold (12,243)            (6,731)           (6,778)           (6,689)           (6,749)           

Gross Profit 12,948             10,543          11,059          10,914          11,011          

Government Charges

S.G. & A. Costs (3,758)              (3,941)           (3,746)           (3,785)           (3,818)           

Operating EBIT 6,688                3,382             3,825             3,568             3,596             

      

Cash Operating Costs (16,001)            (10,671)         (10,524)         (10,474)         (10,567)         

EBITDA 9,190                6,602             7,313             7,129             7,193             

Depreciation and Amortisation (2,502)              (3,220)           (3,488)           (3,561)           (3,597)           

Operating Profit 6,688                3,382             3,825             3,568             3,596             

Net financing income/(costs) (191)                  (250)               (323)               (323)               (323)               

Forex and Related Gains

Provisions -                    -                 -                 -                 -                 

Other Income 257                   342                353                348                352                

Other Expenses

Net Profit Before Taxes 6,755                3,474             3,855             3,594             3,625             

Taxes (78)                    (176)               (96)                 (90)                 (91)                 

Minority Interests -                    -                 -                 -                 -                 

Net profit available to shareholders 6,677                3,299             3,759             3,504             3,534             

Dividends (3,696)              (2,695)           (2,695)           (3,084)           (3,358)           

Transfer to Capital Reserve -                    -                 -                 -                 -                  
 

12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Adjusted Shares Out (mn) 770.0 770.0 770.0 770.0 770.0

CFPS (SAR) 11.92 8.47 9.41 9.18 9.26

EPS (SAR) 8.67 4.28 4.88 4.55 4.59

DPS (SAR) 4.800 3.500 3.500 4.005 4.361  
 

Growth 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Revenue Growth 6.8% -31.4% 3.3% -1.3% 0.9%

Gross Profit Growth 8.1% -18.6% 4.9% -1.3% 0.9%

EBITDA Growth 7.7% -28.2% 10.8% -2.5% 0.9%

Operating Profit Growth 9.0% -49.4% 13.1% -6.7% 0.8%

Net Profit Growth 10.9% -50.6% 14.0% -6.8% 0.9%

EPS Growth 10.9% -50.6% 14.0% -6.8% 0.9%  
 

Margins 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Gross profit margin 51.4% 61.0% 62.0% 62.0% 62.0%

EBITDA margin 36.5% 38.2% 41.0% 40.5% 40.5%

Operating Margin 26.6% 19.6% 21.4% 20.3% 20.2%

Pretax profit margin 26.8% 20.1% 21.6% 20.4% 20.4%

Net profit margin 26.5% 19.1% 21.1% 19.9% 19.9%  
 

Other Ratios 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

ROCE 19.7% 9.1% 10.0% 9.2% 9.3%

ROIC 23.7% 9.7% 10.4% 9.3% 9.4%

ROE 29.8% 14.1% 16.0% 14.5% 14.4%

Effective Tax Rate 1.2% 5.1% 2.5% 2.5% 2.5%

Capex/Sales 15.4% 41.1% 28.0% 20.0% 18.0%

Dividend Payout Ratio 55.4% 81.7% 71.7% 88.0% 95.0%  
 

Valuation Measures 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

P/E (x) 6.5                    13.1               11.5               12.3               12.2               

P/CF (x) 4.7                    6.6                 6.0                 6.1                 6.1                 

P/B (x) 1.8                    1.9                 1.8                 1.8                 1.8                 

EV/Sales (x) 2.1                    3.2                 3.2                 3.2                 3.1                 

EV/EBITDA (x) 5.7                    8.5                 7.7                 7.8                 7.7                 

EV/EBIT (x) 7.8                    16.6               14.8               15.7               15.4               

EV/IC (x) 1.6                    1.6                 1.5                 1.5                 1.5                 

Dividend Yield 8.6% 6.2% 6.2% 7.1% 7.8%  

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر
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 2 المسؤولية في نهاية التقرير راجع وثيقة اإلخالء من فضال إخالء من المسؤولية

 

Balance Sheet (SARmn) 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Cash and Cash Equivalents 1,570                2,442             1,862             2,570             3,276             

Current Receivables 8,654                6,960             7,029             7,099             7,169             

Inventories 915                   842                817                792                768                

Other current assets 4,228                4,794             4,889             4,985             5,084             

Total Current Assets 15,334             14,977          14,535          15,385          16,236          

Fixed Assets 20,733             23,835          25,922          26,461          26,642          

Investments 6                       5                    5                    4                    4                    

Goodwill 1,530                1,530             1,530             1,530             1,530             

Other Intangible Assets 8,913                8,425             7,845             7,265             6,685             

Total Other Assets -                    2,161             2,161             2,161             2,161             

Total Non-current Assets 31,181             35,957          37,463          37,422          37,022          

Total Assets 46,515             50,934          51,998          52,807          53,258          

Short Term Debt 782                   1,082             1,082             1,082             1,082             

Trade Payables 11,529             11,627          11,627          11,627          11,627          

Dividends Payable

Other Current Liabilities 112                   111                111                111                111                

Total Current Liabilities 12,424             12,820          12,820          12,820          12,820          

Long-Term Debt 9,970                14,267          14,267          14,267          14,267          

Other LT Payables -                    -                 -                 -                 -                 

Provisions 158                   953                953                1,342             1,616             

Total Non-current Liabilities 10,128             15,220          15,220          15,609          15,883          

Minority interests -                    2                    2                    2                    2                    

Paid-up share capital

Total Reserves 23,963             22,893          23,957          24,377          24,554          

Total Shareholders' Equity 23,963             22,893          23,957          24,377          24,554          

Total Equity 23,963             22,894          23,958          24,379          24,555          

Total Liabilities & Shareholders' Equity 46,515             50,934          51,998          52,807          53,258           
 

Ratios  12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Net Debt (SARmn) 9,182                12,907          13,488          12,780          12,074          

Net Debt/EBITDA (x) 1.00                  1.95               1.84               1.79               1.68               

Net Debt to Equity 38.3% 56.4% 56.3% 52.4% 49.2%

EBITDA Interest Cover (x) 48.2                  26.4               22.7               22.1               22.3               

BVPS (SAR) 31.12                29.73             31.11             31.66             31.89              
 

Cashflow Statement (SARmn) 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Net Income before Tax & Minority Interest 6,755                3,474             3,855             3,594             3,625             

Depreciation & Amortisation 2,502                3,220             3,488             3,561             3,597             

Decrease in Working Capital (4,190)              1,324             (138)               (142)               (145)               

Other Operating Cashflow 546                   (1,505)           (96)                 (90)                 (91)                 

Cashflow from Operations 5,613                6,514             7,108             6,923             6,986             

Capital Expenditure (3,871)              (7,097)           (4,994)           (3,521)           (3,197)           

New Investments (6)                      (1,176)           -                 -                 -                 

Others (75)                    0                    -                 -                 -                 

Cashflow from investing activities (3,951)              (8,273)           (4,994)           (3,521)           (3,197)           

Net Operating Cashflow 1,662                (1,759)           2,114             3,403             3,789             

Dividends paid to ordinary shareholders (3,619)              (2,888)           (2,695)           (2,695)           (3,084)           

Proceeds from issue of shares -                    -                 -                 -                 -                 

Effects of Exchange Rates on Cash -                    -                 -                 -                 -                 

Other Financing Cashflow (189)                  (168)               -                 -                 -                 

Cashflow from financing activities (1,315)              1,530             (2,695)           (2,695)           (3,084)           

Total cash generated 347                   (229)               (581)               708                705                

Cash at beginning of period 1,302                1,570             2,442             1,862             2,570             

Implied cash at end of year 1,649                1,342             1,861             2,569             3,275              
 

Ratios 12/13A 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E

Capex/Sales 15.4% 41.1% 28.0% 20.0% 18.0%  

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر
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 م اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسه

 المسئولية من خالء
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

علتى  و طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكمإرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أ
عموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول لعدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

ارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي و
االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتار األهتداف بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

شتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

ت وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبا
لتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مب يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم قةالمالية أو االستثمارات ذات العال

مصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات ال
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 ي هذه الوثيقة من وثائق البحث.ضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة فأي أ

ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق  تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

ن مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه ع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكوللتوزي
 أي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام ب

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل دفالمسته للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 01 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 01 و الحالي السهم سعر دون٪ 01 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر وىمست دون٪ 01 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 .الفترة كتل 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 األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة دلةالعا القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة واملالع من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو

 لالتصال
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