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 خسائر فاقت التوقعات

 لتأتيومليون لاير،  43ن لاير، لتفوق صافي الخسارة المتوقع والبالغ مليو 861بلغ تخسارة صافي موبايلي  حققت
الخسارة األولى بعد تحقيق بذلك مليون لاير. لتكون  8.4توقعات المحللين بصافي ربح يبلغ لمتوسط معاكسة 

كان الدافع  اإليرادات بنقطتين عشريتين مما. سجلت الشركة انخفاضاً في متتاليةالشركة لصافي أرباح لثالثة أرباع 
مقارنًة  بشكل سلبياألساسي للخسارة على الرغم من عملية ترشيد المصاريف التشغيلية. تأثرت المصاريف المالية 

ق نظام توثيق البصمة بالعام السابق على أثر ارتفاع معدل السايبور. شهد الربع خسارة مشتركين نتيجًة لتطبي
من وجهة نظرنا، فإن الشركة  .من تحول تركيبة القطاع باتجاه قطاع البياناتالشركة ضعف استفادة باإلضافة إلى 

لاير،  00.22 يبلغ هي المتأثر األكبر من بين شركات القطاع. نبقي على توصيتنا بالحياد عند سعر مستهدف للسهم
قريباً بإصدار تقرير مفصل للقطاع يحلل األحداث والتطورات الحاصلة نقوم سمع عزمنا على مراجعة تقييماتنا. 

  وأثرها على مشغلي القطاع. 

 8002اإليرادات عند مستويات 
رادات انخفضت اإلي .0221عام ال الربع الثالث من ذمليار لاير، للمرة األولى من 0.0بلغت اإليرادات مستوى 

إلغاء الشرائح غير الموثقة في نظام البصمة  أثر % على أساس ربعي.88بنسبة % على أساس سنوي و08بنسبة 
تغير الحصة هي انخفاض اإليرادات من االستخدام والثانية هي األولى  ;على اإليرادات بشكل سلبي من ناحيتين

شهد الربع انخفاضاً شديداً في اإليرادات بينما حافظت التكاليف على مستوياتها مقارنة بالربع السوقية للشركة. 
ضغط على كالً من الهامش اإلجمالي وهامش الدخل قبل خصم المصروفات البنكية والزكاة اإلهالك السابق مما 
نقطة أساس على التوالي. خالل العام السابق شهدنا تذبذبات  622نقطة أساس و  322بمقدار  لينخفضاواالستهالك 

لمزيج اإليرادات فإننا نعتقد بأن  غير الحاصلتفي الهوامش مما أدى إلى ضبابية النظرة ألداء الشركة. في ظل ال
     الشركة ستعاود النظر في سياستها لتتمكن من إعادة بناء قاعدة العمالء وتحقيق االستقرار للهوامش. 

  أسوأ تكون أن الممكن من كان
 عدم ظل في التكاليف ترشيد عملية من الرغم على وذلك لاير مليون 841 تبلغ تشغيلية خسارة الشركة حققت
% على 4وبنسبة  سنوي أساس على% 0 بنسبة التشغيلية المصاريف تراجعت. اإليرادات قبل من دعم وجود

 لاير مليون 861 البالغ الخسارة صافي أتى%. 81 بنسبة والتسويق البيع مصاريف تراجع إثر على ،أساس ربعي
 حققتها في التي األرباح الشركة بذلك لتعكس لاير، مليون 811 عند الماضي العام في تسجيله تمقد  مما أسوأ بشكل
 متكررة غير عملية لوال أكبر خسائر الشركة تحقق أن الممكن من كان. لاير مليون 80 والبالغة الماضي الربع
 مليون 064 مستوى الخسائر لبلغت ذلك حدوث عدم حال في لاير، مليون 01 والبالغة الزكاة مخصصات لعكس

 .لاير

 صافي خسارة بعد ثالثة أرباع من الربحية
 بشكل كانت أنها ولو) متوقعة كانت أنها إال لآلمال مخيبة نتائج موبايلي سجلت األرباح من متتالية أرباع ثالث بعد
 الشركة سهم على السلبي األثر كان. كبير بشكل الشركة على تؤثر والتي القطاع يشهدها التي للتغيرات نظراً ( أقل

 أثر لتحليل القطاع عن منفصل تقرير بإصدار سنقوم. لإلعالن التالي اليوم خالل% 6 بنسبة تراجع حيث طبيعياً،
 يبلغ مستهدف بسعر بالحياد توصيتنا على نبقي. لمشغلينل موحدة رخص وإصدار الرخص كتمديد الحديثة التغيرات
 .للسهم لاير 00.22
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 0286 أكتوبر 03 في سعرال 03.27

 العائد المتوقع لسعر السهم 22.4%

 عائد األرباح الموزعة 1.1%

 إجمالي العوائد المتوقعة 22.4%
 

 بيانات السوق

ً  10أعلى/أدنى سعر خالل   75.51/02.41  أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 07,494

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 331

 الحرة()األسهم األسهم المتاحة للتداول  22.24%

 شهر( 80)متوسط حجم التداول اليومي  0,472,770
 

 أداء السهم السنوي

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 

  (مليون لاير) 8002لعام  الثالثالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 5,975 78541

 الدخل اإلجمالي 0,340 58177

(74) (024)  الدخل صافي 

(1.14) (1.55)  )لاير(ربحية السهم  
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 التوصية حياد
لاير 92.00 شهر 05السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 10 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  10 2015 2016* 2017*    

 اإليرادات 048452 048579 048222  القيمة الدفترية للسهم 3.4 7.0 2.5

05.4%  05.0%  50.4% الملكية العائد على متوسط حقوق    48212 78924 58940 **EBITDA 

0.9%  5.1%  7.3% (015) 792  العائد على متوسط األصول   (08197) الدخلصافي    

x  05.4   x  05.3  x17.5 **EBITDA / المنشأة قيمة   1.20 (1.07)  (0.45) )لاير( ربحية السهم   

x2.8 x2.5 x2.2  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم - - -    

              
 * متوقعة

 ك واالستهالكاإلهال وقبل المصروفات البنكية و الزكاة ** الدخل 

 متوقعة*  

 ك واالستهالكاإلهال وقبل المصروفات البنكية و الزكاة ** الدخل 
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 موبايلي

5102 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %02+ أكبر من

% و      02بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 02% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 02% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

ن الوقائع الواردة في هذا التقرير المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أتم جمع 

ض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الريا

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

 ناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخليتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وب

من منسوبي الرياض المالية من  ون أيمسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

لشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من ا

 .ا التقريرلهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذ

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤ

 .في المستقبل قد تختلف بشكل كلي هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن  أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشراالقيمة ألي، 

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

 عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع

ص االستثمار يجب على القارئ بخصووال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .ي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحث

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  73-13131، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   0101579574الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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