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  وضع السهم تحت المراجعة
 البالغة توقعاتنا على بذلك لتتفوق الثالث، الربع خالل لاير مليون 175 يبلغ خسائر صافي موبايلي شركة سجلت
 مقارنة الخسائر مستويات تتحسن لم. التوالي على الخامسة تعد الربعية الخسارة هذه أن حيث لاير، مليون 190

 الربع في لاير مليون 190 البالغة الخسائر مقابل تحسنت بينما لاير، مليون 167 البالغة الماضي العام بخسائر
 أساس على% 4 وبنسبة ربعي أساس على% 2 بنسبة تراجعت حيث اإليرادات، في الرئيسي القلق يكمن. السابق
 ال. السوقية حصتها من لجزء الشركة خسارة إلى أدت أنها المحتمل من والتي التنظيمية التغيرات ظل في سنوي
 من تقلل أن الشركة استطاعت. المرحلة هذه في لنا واضحة عليها، المحافظة أو اإليرادات، تحسين استراتيجية تبدو

 نتائج بدأت. سنوي أساس على أساس نقطة 100 بمقدار اإلجمالي الهامش توسع الى ادى مما الخدمة تكاليف
 والزكاة البنكية المصروفات قبل الدخل هامش ارتفاع ظل في تظهر التشغيلي المستوى على الترشيد عمليات

 بمراجعة نقوم. الربع هذا بنهاية% 32 إلى الماضي العام في% 28 مستوى من كبير بشكل واالستهالك واإلهالك
 السهم لنضع االستراتيجية، وخطتها الشركة أعمال تقيم تشمل المراجعة هذه أن حيث موبايلي، لشركة تقديراتنا

 .المستهدف السعر عن االستغناء مع مؤقتا   المراجعة تحت

  سنوي بشكل أساس نقطة 100 بمقدار اإلجمالي الهامش ارتفاع
( سنوي أساس على% 4 و ربعي أساس على% 2 نسبته بانخفاض) لاير مليار 2.8 بلغت إيرادات موبايلي سجلت
 الضغوطات إلى باإلضافة العمالء قاعدة في التآكل إلى اإليرادات تراجع الشركة إعالن يعزو. تقديراتنا مع تماشيا
 من% 40 لتبلغ ربعي أساس على% 7 و سنوي أساس على% 5 بنسبة الخدمة تكلفة انخفضت. األسعار على

 من الجديدة الجولة تؤثر أن المتوقع من. السابق الربع في% 43 و الماضي العام في% 41 مقابل اإليرادات
 لاير 0.055 إلى لاير 0.10 من االتصاالت هيئة عنها أعلنت التي الصوتية االنتهائية المكالمات رسوم خفض
 على% 4 بنسبة اإلجمالي الدخل انخفض. 2017 عام من األول الربع من الخدمة تكلفة وستزيد اإليرادات على
 أساس نقطة 100 بمقدار اإلجمالي الهامشتوسع  حيث ربعي، أساس على% 2 بنسبة عارتف ولكنه سنوي أساس
 .ربعي بشكل أساس نقطة 300 و سنوي بشكل

  االنفاق كفاءة تحسين طريق في
 لبعض المفاوضات اعادة بعد االنفاق كفاءة تحسين اثر على كبيرا   انخفاضا   والتسويق المبيعات مصاريف شهدت
 االرباح في لاير مليون 903 تسجيل الى المصاريف وتقليل االجمالي الهامش ارتفاع ادى. التكاليف وخفض العقود

 بنسبة التشغيلي الهامش استدامة نرى. ربعي اساس على% 1و سنوي اساس على% 11 قدره بنمو التشغيلية،
 سجلت. االنتهائية الصوتية المكالمات تكلفة تخفيض خطر االستدامة ستواجه لكن، والحالية السنة خالل% 32

 ايرادات نمو رفع أهمية لتعكس ربعي، اساس على يذكر تغير دون لاير مليون 4 بلغت تشغيلية خسارة الشركة
 .االيرادات مزيج في البيانات قطاع من إيراداتها زيادة على مقدرتها في تحديا   تواجه الشركة نأ يبدو حيث الشركة

 الخسارة لصافي مستدام غير تحسن
 بلوغ إلى التمويل، مصاريف ارتفاع إلى باإلضافة طفيف، بشكل الهوامش وتوسع اإليرادات ضعف من كل أدى

. السابق الربع لاير مليون 190 و الماضي العام لاير مليون 167 مقابل لاير مليون 175 مستوى الخسارة صافي
 باستثناء توقعاتنا مع متماشية البنود أغلب أتت. سيستمر ربعي أساس على الخسارة صافي تحسن أن يبدو ال

 بين االنفصال مخاطرة أن نجد. الحج موسم إثر على ارتفعتقد  هاأن نتوقع حيث والتسويقية، البيعية المصاريف
 المراجعة هذه أن حيث موبايلي، لشركة تقديراتنا بمراجعة نقوم .ارتفعت قد السوق وتوقعات الشركة استراتيجية

 السعر عن االستغناء مع مؤقتا   المراجعة تحت السهم لنضع االستراتيجية، وخطتها الشركة أعمال تقيم تشمل
 .المستهدف

 

 

 

 

 

  

 

 موبايلي
 2017 الثالث الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 اكتوبر 30 في سعرال 13.22

 العائد المتوقع لسعر السهم -

 عائد األرباح الموزعة -

 إجمالي العوائد المتوقعة -
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  25.50/12.94

 )مليون لاير( القيمة السوقية 10,179

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 770

 الحرة()األسهم األسهم المتاحة للتداول  55.01%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  918,135

EEC AB  رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2017لعام  لثالثاالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 2,806 2,797

 الدخل اإلجمالي 1,672 1,608

 الدخل صافي (175) (190)

 )لاير(ربحية السهم  (0.23) (0.25)
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 التوصية تحت المراجعة
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 - -  اإليرادات 12,569 - -  

الملكية العائد على متوسط حقوق - - -   - - 4,009 **EBITDA 

 صافي الدخل (203) - -  العائد على متوسط األصول - - -

- -  7.2x  **EBITDA / المنشأة قيمة )لاير( ربحية السهم (0.26) - -    

- - 1.0x  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 الثالث 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

 

 أيضا   *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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