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أرباح الربع األول 2014 أقل من التوقعات بقليل بسبب ارتفاع االستهالك؛ 
نستمر في التوصية “احتفاظ”

أرباح أقل من التوقعات للربع األول 2014 بسبب ارتفاع االستهالك: أعلنت شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( عن نتائجها 

األولية للربع األول 20١4 حيث بلغ صافي الربح ١.4 مليار ر.س. )أقل من الربع الس�ابق بحدود ٣١%، وأعلى من نفس الربع 

20١٣ بحدود ٥%( ليكون أقل من توقعاتنا ومتوس�ط التوقعات بما يقارب ٥%. بينما كان كل من االيرادات والربح قبل الفوائد 

والضرائب والزكاة واالس�تهالك واالطفاء )EBITDA( أعلى من متوس�ط التوقعات بنسب 2% و4% على التوالي وفي حين كان 

هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء )EBITDA( )٣6% أعلى بقليل عن متوسط التوقعات ٣٥%(، 

كان التراجع عن التوقعات في الربح التشغيلي )الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة EBIT( وصافي الربح بحدود ٥% نتيجة 

الرتفاع االس�تهالك على األرجح )الربع األول من العام الحالي: ٧6٣ مليون ر.س. مقابل المتوس�ط الربع س�نوي للعام 20١٣ 

:62٥ ملي�ون ر.س. وللربع الس�ابق: ٥4٥ ملي�ون ر.س.(. بينما كان النمو عن نفس الربع من العام الس�ابق على المس�توى 

التش�غيلي، بس�بب زيادة اإليرادات من قطاع الش�ركات ومن خدم�ة البيانات، باإلضافة إلى زيادة اي�رادات الخدمات المفوترة 

)وعدد المش�تركين بالدفع على أس�اس الفاتورة(، فإن التراجع عن الربع الس�ابق جاء نتيجة لعوامل موس�مية )عادة ما يكون 

الربع الرابع أعلى أداًء نظراً لوقوع موس�م الحج واألعياد خالله( وبالتالي ال يوجد مدعاة للقلق. بصفة عامة، لم تحتوي نتائج 

الربع األول على أي مفاجئات كبيرة تستدعي تغيير نظرتنا للسهم.

ج�اء النم�و من قطاعات الش�ركات وخدم�ة البيانات؛ العمل يس�ير كما هو مخط�ط له في تمديد ش�بكة األلياف 

البصري�ة )فايب�ر اوبتك( للوصول إلى هدف 1.2 مليون وحدة: نح�ن نرى أن محفزات النمو في موبايلي قادمة من قطاع 

الشركات وقطاع خدمة البيانات، وحيث أنه لم يتم اإلفصاح عن تفاصيل األرباح من كل قطاع، اال أن إدارة الشركة بدت إيجابية 

فيما يتعلق بفرص قطاع الشركات. بشكل مشابه، تستمر أعمال تمديد شبكة األلياف البصرية بقوة حيث وصلت إلى ما يقارب 

٧00،000 وح�دة خ�الل الربع األول 20١4 )٥٣0،000 خ�الل الربع الرابع 20١٣، و400،000 خ�الل الربع الثالث 20١٣( 

لتحقي�ق ه�دف إدارة الش�ركة بالوصول إلى ١.2 مليون وح�دة مع نهاية العام الحال�ي. باإلضافة لما س�بق، تتطلع موبايلي 

 )GO( إل�ى الف�رص المتاحة من خالل عروض حزم االتصاالت، حيث أنها تقوم بالتباحث مع ش�ركة اتح�اد عذيب لالتصاالت

لالستحواذ على حصة مسيطرة فيها )لم يتم اإلعالن عن أية تفاصيل حتى اآلن، تم تمديد مذكرة التفاهم مع الشركاء المؤسسين 

إلى ٣0 أبريل 20١4(.

عائد س�نوي للربح الموزع إلى س�عر الس�هم جذاب بحدود 5.5%: تم تحدي�د تاريخ ٣0 أبريل من الع�ام الحالي موعداً 

لعقد اجتماع مجلس إدارة شركة موبايلي، وذلك لتحديد توزيع الربح للربع األول 20١4. بصورة عامة، نتوقع أن يكون الربح 

الموزع للس�هم لعام 20١4 بقيمة ٥.٣ ر.س. )أعلى بما يقارب ١0% من العام الماضي(، بما يعني عائد جاذب للربح الموزع 

إلى سعر السهم بحدود ٥.٥%.

نس�تمر على توصية “احتفاظ” للس�هم بس�عر مس�تهدف يبلغ 96 ر.س.: قمنا، بعد نش�ر نتائج موبايلي للربع األول 

20١4، بتحديث نموذجنا وس�عرنا المس�تهدف لسهم الشركة إلى 96 ر.س.؛ عند مستوى الس�عر الحالي لسهم موبايلي، يتم 

تداول السهم بمكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب الزكاة واالستهالك واإلطفاء )EV/EBITDA( لعام 20١4 

“متوقع” يبلغ 8.١ مرة، وذلك أعلى من الش�ركات المش�ابهة في دول الشرق األوسط وأفريقيا بحدود ٣٥% وأعلى من توقعاتنا 

بنسبة تقارب2٥%، مما يترك مجاالً محدوداً الرتفاع السهم. نكرر توصيتنا لسهم شركة موبايلي على أساس “إحتفاظ”.
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املصدر: تداول

بيانات السهم

9٥.٣ر.س.سعر اإلغالق*

٧٣,٣8١مليون ر.س.الرسملة السوقية

٧٧0مليونعدد األسهم القائمة

98.0ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

٧٧.0ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

4.8%التغري يف السعر آلخر ثالث شهور

9.49ر.س.الربح للسهم املتوقع للعام 20١4

SEEEC AB.7020رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

* السعر كما يف 22 أبريل 20١4

بنية املساهمة )%(

60.8الجمهور

2٧.4مؤسسة االمارات لالتصاالت - اتصاالت

١١.8املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة للعام 2014

١0.١مكرر الربحية )مرة(

١.EV/EBITDA8 )مرة(*

٥.٥الربح املوزع اىل سعر السهم )%(

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال، *قيمة الرشكة اىل الربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس

ملخص التوصية

“احتفاظ”التوصية

96.0السعر املستهدف )ر.س.(

0.٧%التغري )%(

تغطية القطاع

ديبانجان راي

DipanjanRay@FransiCapital.com.sa

+966 ١١ 282686١

عبد العزيز جودت

AJawdat@FransiCapital.com.sa

+966 ١١ 28268٥6

مليون ر.س.
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٣0,٥٣8 29,020 2٧,400 ١2%٥,٥9٣ -١٣%٧,204 2%6,١٣١ 2%6,١22 6,2٣٧ االيرادات

١٥,2٣8 ١4,48١ ١٣,٧00 ١6%2,694 -20%٣,9٣2 2%٣,0٧8 ٣%٣,0٥0 ٣,١٣4 اجمايل الربح

٥0%٥0%٥0%48%٥٥%٥0%٥0%٥0%هامش اجمايل الربح

EBITDA 2,24٥ 2,١90%٣ 2,١٥٣%4 2,٥2١ -١١%١,9١%٧٥4 ١0,248 ١0,882 ١١,482

EBITDA ٣8%٣8%٣٧%٣٥%٣٥%٣٥%٣6%٣6%هامش

EBIT ١,٥١0 ١,٥٧0%4- ١,٥8١ -٥%٣,992%24- ١,٣2١%٧4 ٧,4٧ ٣١,84٧ 8,١٥٣

EBIT 2٧%2٧%2٧%24%28%26%26%24%هامش

8,002 ٧,٧09 ٧,٣08 ٥%١,٣40 -٣١%2,0٣9 -٥%١,4٧2 -٥%١,466 ١,400 صايف الربح

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال، غ/م : غري متاح * متوسط التوقعات من بلومربغ، ** الربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء من املصادر املتاحة
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إطار العمل بالتوصيات

رشاء: يويص املحلل برشاء السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل من سعر السهم يف السوق بنسبة ١0% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة ١0% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة ١0% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.



يرجى الرجوع اىل رشوط االستخدام الهامة، واخالء املسؤولية واإلفصاحات املذكورة يف التقرير

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل 
هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣( صفحة ٣

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات | النتائج االولية للربع األول 2014 | 22 أبريل 2014 رشكة اتحاد اتصاالت )موباييل(

معلومات االتصال

دائرة األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 ١2٥ 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١0١02٣۱2١٧، صندوق بريد 2٣4٥4، الرياض ١١426،

اململكة العربية السعودية، املركز الرئييس – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )1۱۱53-3٧(
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اخالء املسؤولية

ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية، ادارة األصول، الوس�اطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة، وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات 

متكامل�ة أو دقيق�ة. وعلي�ه، ال نقدم أو نضم�ن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد 

قانوني، محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات اس�تثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال، رشكة محدودة املسؤولية؛ سجل تجاري 101023121٧، صندوق بريد: 23454، الرياض 11426 اململكة 
العربية السعودية، املركز الرئييس - الرياض. رشكة مرخصة وخاضعة ألنظمة هيئة السوق املالية السعودية بموجب الرتخيص رقم 

.)11153-3٧(


