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 يراداتاستراتيجية غير واضحة لإل

مليون لاير للعام السابق وصافي  20مقارنًة بصافي ربح يبلغ ن لاير، مليو 163 تبلغخسارة صافي موبايلي  حققت
 48 حيث بلغت مستوىو تقديرات المحللين  تقديراتنافاقت الخسائر مليون لاير للربع السابق.  70بلغ تخسارة 

مليون لاير  42غ مصروف غير متكرر يبلثرت خسارة الربع بتسجيل أت، مليون لاير على التوالي 62و مليون لاير
السابق تأثرت إيجابياً أن نتائج الشركة للربع  ،من الجدير بالذكر .مليار لاير 7.9بسبب إعادة تمويل قروض بقيمة 

تنمية المقلق عدم قدرة الشركة على من بتخفيض مصروف غير متكرر والذي نتج عنه تحسن في النتائج التشغيلية. 
 سنقوم بمراجعة .2015ساس ربعي منذ الربع األول من العام أعلى  تااإليرادانخفاض يث استمر إيراداتها، ح

نبقي على توصيتنا بالحياد عند سعر في الوقت الحاضر ، اليةبعد إعالن الشركة عن قوائمها الم تقديراتنا المستقبلية
 .لاير للسهم 26.00مستهدف يبلغ 

 يراداتلإل تراجعاستمرار 
يرادات الربع السابق ولكن بانخفاض إل ةطابقلتأتي مقاربة لتقديراتنا وم لاير مليار 2.9عند  شركةال ايراداتأتت 

 نعزوها أننا حين في الموسمية راأث إلى اإليرادات انخفاض الشركة إعالن أرجع. % على أساس سنوي17نسبته 
 فإننا لتحليلنا، وفقاً . المرتفعة الهوامش ذات اإليرادات قطاع منوعدم االستفادة السوقية  حصتها في خسارة إلى

 اإليرادات متوسط معدل نتوقع. موبايلي شركة باقات من طفيف بشكل أقل زين لشركة الباقات أسعار متوسط نقدر
 اإليرادات تحسين يعد. لاير 63 عند زين شركة معدلب مقارنة لاير 56 مستوى عند للربعالواحد  للمستخدم
 .الدخل إلجمالي مهماً  أمراً  البيانات قطاعمن  وهوامش

  ربعي أساس على ثابتة هوامش
 على% 14 بنسبة وبانخفاض ربعي أساس على يذكر تغير دون لاير، مليار 1.7 مستوى اإلجمالي الدخل بلغ

 لم ذلك أن إال ،%57 البالغة توقعاتنا مع متماشياً  بذلك ليأتي% 58 مستوى اإلجمالي الهامش بلغ. سنوي أساس
% 42 نسبة عند السيطرة تحت الخدمة تكلفة تزال ال. ربعي أساس على التشغيلي الدخل تراجع إليقاف كافياً  يكن
 على التوالي على% 5 و% 3 بنسبة وتوقعاتنا السابق الربع مستويات التشغيلية المصاريف تخطت. اإليرادات من
 واإلهالك والزكاة البنكية المصروفات قبل الدخل صافي بلغ. واإلهالك االستهالك مصاريف ارتفاع إثر

. ربعي أساس على% 2 وبنسبة سنوي أساس على% 16 بنسبة منخفضاً  لاير، مليون 932 مستوى واالستهالك
 الهامش بلغ. المنافسة على التركيز من بدالً  للشركة الداخلية الظروف على اإلدارة تركيز استمرار إلى ذلك يشير

 تراجع%. 3 البالغ الماضي الربع ومستوى% 4 البالغ الماضي العام مستوى دون أي ،%1 مستوى التشغيلي
 .السابق الربع لاير مليون 87 و الماضي العام لاير مليون 139 مقابل لاير مليون 35 مستوى إلى التشغيلي الدخل

 الخسائر ارتفاع
 مصروف إلى باإلضافة التشغيلية، المصاريف ارتفاع مع اإلجمالي الدخل وثبات اإليرادات ضعف من كالً  أدى

 لصافي تقديراتنا بين االختالفنعلل . الخسارة صافي عارتفا إلى الديون، تكلفة وارتفاع المتكرر غير التمويل
 غير يلالتمو مصروفتسجيل إلى  باإلضافة% 5 بنسبة التشغيلية المصاريف ارتفاع إلى الفعلية والنتائج الدخل

 مقابل لاير مليون 163 يبلغ خسارة صافي موبايلي شركة سجلت. لاير مليون 80مجموعهما  البالغ المتكرر
 على نبقي. السابق الربع في لاير مليون 71 قدرها خسارة وصافي الماضي العام لاير مليون 17 قدره ربح صافي

 المالية القوائم توفر عند تقديراتنا بمراجعة سنقوم. لاير 26.00 يبلغ مستهدف سعرعند  بالحياد للسهم توصيتنا
 .توصيتنا على ؤثرت أن الممكن من والتي استراتيجيتها، بشأن اإلدارة توضيح إلى باإلضافة

 

 

 

 

  

 

 

 

 موبايلي
 2017 األول الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 أبريل 23 في سعرال 22.43

 العائد المتوقع لسعر السهم 15.9%

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة 15.9%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   30.40/16.40  أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 17,271

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 770

 الحرة()األسهم األسهم المتاحة للتداول  55.43%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  1,174,121

EEC AB رغ يرمز بلومب 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2017لعام  األولالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 2,865 2,879

 الدخل اإلجمالي 1,665 1,641

(48) (163)  الدخل صافي 

(0.06) (0.21)  )لاير(ربحية السهم  
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 التوصية حياد
لاير 26.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2015 2016 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016 2017*    

 اإليرادات 14,425 12,569 12,444  القيمة الدفترية للسهم 20.2 19.9 19.9

الملكية العائد على متوسط حقوق - - -   4,085 4,009 2,941 **EBITDA 

(25)  العائد على متوسط األصول - - -  (203)  (1,093)  صافي الدخل 

x  6.5   x7.9 x10.5 **EBITDA / المنشأة قيمة   (0.03)  (0.26)  (1.42) )لاير( ربحية السهم   

x1.1 x1.1 x1.1  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 األول 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 خطأ. 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

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

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. 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

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

ذلك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. 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 طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة 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 علىوال يأخذ بعين االعتبار 

مار 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 االستث

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع 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 مقفلةالرياض المالية هي شركه سعودية 
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