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  الضغط تحت نشاط الشركة
مليون  176بلغ ت خسارة متوقعةمقارنًة بصافي ، للربع الحالي ن لايرمليو 190 تبلغخسارة صافي موبايلي  حققت
سه من العام السابق صافي ربح حققت الشركة في الربع نف بشكل أسوء من فترتي المقارنة، حيثأتت النتائج  .لاير
تشكل إيرادات الشركة عامل قلق  لاير للربع السابق. مليون 163مليون لاير بينما حققت صافي خسارة يبلغ  3 يبلغ

بأن  نرى .%13على أساس سنوي بنسبة  ضاً اخفنا شهدتبالنسبة لنا، حيث أنها لم تنمو على أساس ربعي بينما 
بعد أن  يرادات وتكلفة الخدمات ضطااً من اإل كل   تشهد .غير واضحةلدعم نمو اإليرادات الشركة  استراتيجية

وفقاً للشركة، كان لعملية تابيق نظام  .خدمة الجواللقامت هيئة االتصاالت بتخفيض الرسوم االنتهائية الصوتية 
كافياً لتعويض االنخفاض الحاصل لية يتحسن الكفاءة التشطلم يكن  .المشتركينقاعدة ثراً في انخفاض البصمة أ
مصروفات البنكية والزكاة اإلهالك واالستهالك بنسبة جمالي مما أدى إلى انخفاض صافي الدخل قبل الاإلللدخل 

على ، إال أننا أبقينا تقبليةبمراجعة تقديراتنا المس قمنا % على أساس ربعي.3% على أساس سنوي وبنسبة 21
 لاير للسهم. 26.00توصيتنا بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ 

 ارتفاع تكلفة الخدمة 
لتأتي مقاربة لتقديراتنا وماابقة إليرادات الربع السابق ولكن  لاير مليار 2.8 مستوى شركةال يراداتإ بلطت

 أننا حين في ،الموسمية رأث إلى اإليرادات انخفاض الشركة إعالن أرجع. % على أساس سنوي13نسبته بانخفاض 
تكلفة شهدت . المرتفعة الهوامش ذات اإليرادات قااع منالسوقية وعدم االستفادة  حصتها في خسارة إلى نعزوها
مقارنًة ربع الحالي اليرادات % من إ43تشكل بذلك ما نسبته ل ربعي% على أساس سنوي و2بنسبة  ارتفاعاً الخدمة 

 عتراجالرسوم االنتهائية الصوتية  انخفاض نتج عن .لربع السابقامن % 42لعام السابق وامن % 37 نسبته بما
% على 21انخفض الدخل االجمالي بنسبة  اض الحصة السوقية.وذلك بسبب انخف ،يرادات وارتفاع تكلفة الخدمةاإل

مقارنة  نقاة أساس 100جمالي بمقدار أساس ربعي لينكمش بذلك الهامش اإل% على 2أساس سنوي وبنسبة 
 %.57حيث بلغ مستوى  بالربع السابق

  أساس نقطة 100 مقدار EBITDAهامش  تراجع
 العمومية مصروفات انخفضت بينما والتسويقية، البيعية المصاريف ارتفاع إلى اإليرادات لزيادة اإلدارة جهود أدت

 البنكية المصروفات قبل الدخل بلوغ اإليرادات ثبات خلفية على اإلجمالي الدخل انخفاض عن نتج. واإلدارية
 على% 21 و ربعي أساس على% 3 نسبته بانخفاض لاير، مليون 900 مستوى واالستهالك واالهالك والزكاة
 اً مخيب% 32 مستوى عند واالستهالك واالهالك والزكاة البنكية المصروفات قبل الدخل هامش يعد. سنوي أساس
 مدى السابق الربع في لاير مليون 35 قدره ربح مقابل لاير مليون 5 بمقدار تشطيليةال الخسارة تعكس. لآلمال
 .أكبر بشكل النفقات تخفيض على الشركة مقدرة في نشكك حيث اإليرادات، نمو أهمية

 الخسائر ارتفاع
. األرباح تراجع إلى أدى واالستهالك واإلهالك التمويل مصاريف بارتفاع مصحوباً  والهوامش اإليرادات ضعف
 إلى الماضية الستة األرباع خالل اإليرادات ضعف استمرار يشير. توقعاتنا مع متماشيةً  المالية البنود معظم أتت

 مليون 190 يبلغ خسارة صافي موبايلي سجلت. السوق وتوقعات الشركة استراتيجيةبين  التباعد مخاار ارتفاع
. السابق الربعفي  لاير مليون 163 بلغ خسارة وصافي الماضي العام لاير مليون 3 قدره ربح صافي مقابل لاير
 0026. يبلغ مستهدف سعر عند بالحياد توصيتنا على نبقي أننا إال بعده، وما 2017 لعام تقديراتنا بمراجعة قمنا
 .توصيتنا على يؤثر قد مما اإليرادات تراجع من للحد استراتيجيتها حيال اإلدارة إيضاح نترقب. للسهم لاير

 

 

 

 

 

  

 

 

 موبايلي
 2017 الثاني الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 يوليو 24 في سعرال 18.76

 العائد المتوقع لسعر السهم 38.0%

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة 38.0%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل   28.80/16.40

 )مليون لاير( القيمة السوقية 14,445

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 770

 الحرة()األسهم األسهم المتاحة للتداول  55.01%

 شهر( 12)متوسا حجم التداول اليومي  963,735

EEC AB  رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2017لعام  الثانيالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 2,854 2,894

 الدخل اإلجمالي 1,633 1,679

(176) (190)  الدخل صافي 

(0.03) (0.25)  )لاير(ربحية السهم  
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 التوصية حياد
لاير 26.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

)لاير(القيمة الدفترية للسهم 20.2 19.9 19.9  اإليرادات 12,569 11,815 12,524  

0.6% الملكية العائد على متوسا حقوق - -    4,454 3,667 4,009 **EBITDA 

0.3% (601) 95  العائد على متوسا األصول - -   (203)  صافي الدخل 

x  5.5   x7.1 x7.2 **EBITDA / المنشأة قيمة   (0.05)  (0.78)  (0.26) )لاير( ربحية السهم   

x1.0 x1.0 x1.0  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

2017 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 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

 

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

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

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

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

لمالية من تزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض امسؤوليتها وال تقبل أي ال

من الشركات 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 

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

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

لذلك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتطييرات. األداء السابق ليس با

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

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

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

ثمار 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 االست

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الابع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، 37-07070 هيئة السوق المالية، ترخيص رقم ، والمرخص لها بموجب نظام1010239234ب السجل التجاري رقم  ، وبموجمليون لاير سعودي 200مال مدفوع  برأس مساهمة مقفلةسعودية الرياض المالية هي شركه 
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