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 الخسائر تقلص 

في الربع  مليون لاير 31 بلغيخسارتها لصافي  تسجل انخفاضاً فيأن للربع الثالث على التوالي استطاعت موبايلي 
مليون لاير  70تحقيق صافي خسارة قدره المحللين بتعد النتائج أفضل من توقعات  إذ ،2018الثالث من عام 

مليون لاير  175مقارنةً بخسائر العام السابق البالغة ، كما تعد تحسناً مليون لاير 88قدره صافي خسارة بوتقديراتنا 
% 3، حيث ارتفعت بنسبة الالزم اإليرادات بعضاّ من النمو تلاير. شهدمليون  79الماضي البالغة  وخسائر الربع

بما في ذلك  وحالة السوقالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة ب% على أساس سنوي 6وبنسبة على أساس ربعي 
ً بنسبة  1.76مستوى  الدخل اإلجمالي غضريبة القيمة المضافة هذا العام. بلفرض  % على 5مليار لاير، مرتفعا

% مقارنة بمستوى 37إلى  هالك واالستهالكوالزكاة واإل المصروفات البنكيةالدخل قبل أساس سنوي. توسع هامش 
 لاير. 18نبقي على توصيتنا بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ % للعام السابق. 32

 تنمو مشجع لإليرادا
% على أساس سنوي خالل الربع الثالث من 6و على أساس ربعي  %3 بنسبةإليرادات في احققت موبايلي نمواً 
في إيرادات المستهلكين ونمو مبيعات  تحسنالإلى  بشكل رئيسي ويعود ذلك ،مليار لاير 2.98العام الجاري لتبلغ 

الرغم من التحديات  ىللقطاع الحكومي. عل تمبيعاالمدفوعاً باألعمال وحدة قطاع البصرية وارتفاع إيرادات  فاألليا
ضريبة وفرض المغتربين أعداد جهها القطاع ككل، خاصةً مع انخفاض االتي يوواالقتصادية السوقية والتنظيمية 

%، أقل 59يبلغ جمالي إسجلت الشركة هامش  ، فقد تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها.هذا العاممن  القيمة المضافة
مليار لاير  1.8مستوى  الدخل اإلجماليلكنه قريب من مستوى العام السابق. بلغ  ،% للربع السابق61 مستوى من

 % على أساس ربعي.1% على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 5بارتفاع نسبته 

 % على أساس سنوي 20بنسبة  واالستهالكهالك إلواالزكاة و الفوائدقبل  الدخلتحسن 
تشغيلية وخسارة لربع السابق في امليون لاير  127مقارنةً بمستوى  مليون لاير 108التشغيلي مستوى  الدخلبلغ 
الدخل قبل المصروفات البنكية الزكاة  تحسن إلىبشكل رئيسي  نموالالسابق. يعزى هذا لعام في امليون لاير  4تبلغ 
% 20مليار لاير خالل هذا الربع، بارتفاع بنسبة  ألكثر من تنميهأن حيث استطاعت موبايلي  هالك واالستهالكواإل

إدارة في زيادة الكفاءة المدفوعان ب ،تشغيليالداء تحسن األو تيراداساهم كل من ارتفاع اإل على أساس سنوي.
المصروفات البنكية هامش الدخل قبل  النمو. بلغدفع في ، اإلداريةالعمومية ووانخفاض التكاليف التشغيلية  المصاريف

 ت% للعام السابق. اضطر32.2مقابل  2018للربع الثالث من عام % 36.6مستوى  واالستهالكوالزكاة واإلهالك 
لربع في امليون لاير  192مليون لاير مقابل  206خالل الربع الثالث بقيمة تمويلية أعلى رسوم أن تدفع الشركة 

، نتوقع أن أسعار الفائدة في المستقبل رتفاعستمرار اباالسابق على خلفية ارتفاع معدل سايبور. بالنظر إلى التوقعات 
 . ترتفع المصاريف التمويلية بشكل أكبر مستقبالً 

 صافي الخسارةل مفاجئ تقليص
في  مليون لاير 93هذا العام وذلك من صافي خسارة قدره ربعي تمكنت موبايلي من تقليل صافي خسائرها بشكل 

تخطى صافي خسارة هذا الربع توقعات المحللين لصافي خسارة  مليون لاير في الربع الثالث. 31إلى  الربع األول
، حيث جاء ذلك على أثر النمو في اإليرادات. مليون لاير 88قدرها تحقيق خسارة بمليون لاير وتوقعاتنا  70يبلغ 

ً  لزكاةاساعد عكس بعض مخصصات  تحمل مليون لاير. نجحت الشركة في  71صافي قدره أثر في تحقيق  أيضا
 ،نترنتاالتصاالت عبر اإل تطبيقات حظر إزالة أثرباإلضافة إلى  ،األسعار التحاسبية للمكالمات اإلنتهائية تخفيض

في  لاير 18نبقي على توصيتنا بالحياد وسعرنا المستهدف البالغ  .بشدة على إيرادات المكالمات الدولية تأثر يتال
 . سيكون الحدث الرئيسي التالي للشركة هو العودة إلى الربحية على أساس ربعي.الوقت الحالي

 

 

 

 

 

  

 

 

 موبايلي
 2018 الثالث الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

2017 

  

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 أكتوبر 28 في سعرال 16.88

 العائد المتوقع لسعر السهم 6.6%

 عائد األرباح الموزعة    -

 إجمالي العوائد المتوقعة 6.6%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  21.58/12.96  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 12,998

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 770

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  5.5%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  3,079,001

EEC AB  رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 (مليون لاير) 2018لعام  الثالثالربع  المعلنة المتوقعة

 
  اإليرادات 2,976 2,924

 الدخل اإلجمالي 1,758 1,763

 الدخل صافي (31) (88)

 )لاير(ربحية السهم  (0.04) (0.11)
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 التوصية حياد
لاير 00.18 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2017 2018* 2019*    

18.05 18.20 18. 15  اإليرادات 11,351 11,706 12,384   القيمة الدفترية للسهم )لاير( 

(8.0%)  (7.1%)  (5.0%) الملكية العائد على متوسط حقوق    4,711 4,432 3,612 **EBITDA 

(51.%)  (9.3%)  (9.5%) (118)  العائد على متوسط األصول   صافي الدخل (709) (244) 

x4.5 x5.0 x  6.7  **EBITDA / لاير( ربحية السهم (0.92) (0.35) (0.17)  قيمة المنشأة(  

x0.9 x0.9 x0.9 لاير( التوزيعات النقدية للسهم - - -  مكرر القيمة الدفترية(  

              
 *متوقعة

 ك واالستهالكاإلهالوقبل المصروفات البنكية والزكاة الدخل  **

 * متوقعة 

 ك واالستهالكاإلهالوقبل المصروفات البنكية والزكاة * الدخل *
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 موبايلي

2018 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 

 

 السهم تصنيف

 

 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 المس ولية

 

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

واردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنب ات ال

لى أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض يفسر عالرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن 

قرير. الرياض المالية تخلي مس وليتها وال تقبل لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا الت

أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومس ولين، و أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير 

ت في األوراق الئها قد يكون لهم استثماراموظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عم

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

 .حداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنب ات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األ

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

 .بلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من الم

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

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

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

  .ما لجميع االشخاصاليكون مالئ

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

 

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ من أكبر
 % و     15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

، 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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