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 السعر المستهدف رفع، إيجابية مؤشراتظهور 

مليون لاير  399، بصافي دخل قدره 2018أعلنت شركة زين عن نتائج إيجابية للربع الرابع من عام 

كانت اإليرادات المرتفعة مليون لاير.  234مليون لاير  255البالغة وتوقعاتنا  المحللينمقابل توقعات 

مليون  300بمبلغ  التجارية المقدرلاير، إلى جانب عكس مخصص الرسوم  ملياريحاجز  كسرتالتي 

انحراف التوقعات. بلغ صافي دخل العام  السببين الرئيسيين في ،(متوقعة مليون لاير 220لاير )مقابل 

مليون لاير، وذلك بفضل عكس  12عام السابق البالغ لادخل صافي أضعاف  ،مليون لاير 332

بيئة  فيمليون مشترك  8 عندمشتركين الالمحافظة على عدد إن المخصصات وتحسن العمليات التشغيلية. 

وما بعده، مما أدى إلى ارتفاع سعرنا  2019لعام  تقديراتنا. قمنا بمراجعة ا  مشجع ا  ، يعد أمرةصعبتشغيلية 

على  نبقي. لاير 9.50لاير، وقد بلغت زين مؤخرا  سعرنا المستهدف البالغ  11.50إلى للسهم المستهدف 

 .التوصية بالشراء

 لاير للمرة األولىإيرادات الربع الرابع تتجاوز ملياري 
مليار لاير،  2.05% على أساس سنوي في إيرادات الربع الرابع لتبلغ 19حققت شركة زين نموا  بنسبة 

مليار لاير بفعل المكاسب من  7.5% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 3في حين نمت إيرادات العام بنسبة 

مليون  8اظ على عدد المشتركين لديها عند المشتركين المفوترين وقطاع األعمال. تمكنت الشركة من الحف

مشترك في بيئة تشغيلية صعبة، حيث تراجع عدد المشتركين في القطاع ككل بمقدار نصف مليون ليصل 

مليون مشترك بنهاية الربع الثالث، وفقا  للبيانات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية  42.5إلى 

 المعلومات.

 بسبب عكس المخصصات% 85الهامش اإلجمالي يبلغ 
% على إثر عكس مخصصات 85مليار لاير، مع بلوغ الهامش اإلجمالي  1.7بلغ الدخل اإلجمالي للربع 

من عملية عكس المخصصات التي أعلنت  مليون لاير. يعد هذا جزء 300الرسوم التجارية المقدرة بـ 

(. سينتج 2020-2018ات القادمة )مليار لاير، والتي ستتم خالل الثالث سنو 1.7عنها الشركة بقيمة 

% انخفاض في المصاريف 10عن الحسبة الجديدة للرسوم التجارية ورسوم التراخيص السنوية البالغة 

التشغيلية أيضا ، لكن يجب أن يقترن هذا بإنفاق رأسمالي كبير من قبل زين والمشغلين اآلخرين للحصول 

بنسبة  2018لبنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك لعام على هذه المنافع. ارتفع الدخل قبل المصروفات ا

 مليار لاير. 3% على أساس سنوي ليبلغ 20

 قمنا بمراجعة توقعتنا لألعوام القادمة
توقعات السوق، مع عكس مخصص للربع الرابع مليون لاير  399البالغ تجاوز صافي دخل الشركة 

 مبكرةإليرادات. يعد سداد دفعة في امليون لاير، باإلضافة للنمو القوي  300 بـالمقدر الرسوم الحكومية 

. قمنا بمراجعة توقعاتنا مع أخذ توضيحات اجتماع ا  جيد ا  مليون لاير مؤشر 525تمويل المرابحة بقيمة من 

أثر بيع  بعد بشأن عكس الرسوم التجارية بعين االعتبار، ولكننا لم نضع في الحسبان الهاتفي المحللين

. قمنا برفع السعر 2019خالل عام  حدوثهمامن المتوقع  انذلوالس المال، أاألبراج أو إعادة هيكلة ر

  لاير سابقا  )الذي تم بلوغه مؤخرا (. 9.50لاير من  11.50المستهدف إلى 

 

 

 

 

 

 (زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة
 2018 الرابعالربع نتائج  – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

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

,5317 7,736  الهامش اإلجمالي %67 %72 %80  7, 630  اإليرادات 

%21.3 % 2.16  الدخل اإلجمالي 4,796 5,425 6,193  الهامش التشغيلي %12.4 

صافي الهامش ال %0.2 %4.4 %9.8   3,619 3,009 2,517 **EBITDA 

x5.1 x6.3 x7.7 **EBITDA / المنشأة قيمة  صافي الدخل 12 332 755  

x0.9 x0.5 - لتدفقات النقدية الحرةا مكرر )لاير( ربحية السهم 0.02 0.57 1.29    

              
 * متوقع

 ك واالستهالكاإلهالوقبل المصروفات البنكية والزكاة الدخل  **

 

 *متوقع 

 ك واالستهالكاإلهالوقبل المصروفات البنكية والزكاة الدخل  **

           
 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

             **201
8 

ديسمبر 31 2016 2017* )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018**    
,3067 7,919  الهامش اإلجمالي %63.5 %68.0 %65.0  اإليرادات 6,927 

 الدخل اإلجمالي 4,401 4,913 5,147  الهامش التشغيلي (0.8)% %13.0 %12.4

 EBITDA*** 1,795 2,696 2,737  هامش صافي الدخل (14.1)% %0.9 %2.5

x6.7 x7.5 x10.4 ***EBITDA / صافي الدخل 979- 12 195  قيمة المنشأة 

x2.2 x2.8 x6.3 

 التوصية شراء
لاير 05.11 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2019 يناير 28السعر في  9.45

 العائد المتوقع لسعر السهم 21.7%

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة 21.7%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  5.77/10.18

 )مليون لاير( القيمة السوقية  5,516

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 584

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  51.8%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  3,878,588

ZAINKSA رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  الرابعالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 2,047 1,854

 اإلجماليالدخل  1,739 1,270

 الدخل صافي 399 234

 )لاير(ربحية السهم  0.68 0.40
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)زين( السعودية المتنقلة االتصاالت شركة  

8201 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُ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

 

 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

 

تقرير لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التم 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 الخصوص، هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

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

قرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها 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

الية من مدراء ، ومسؤولين، و ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المأي التز

الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق  موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

 .فتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واال

ك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلالقيمة 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

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

ار يجب على القارئ وضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثموال يأخذ بعين االعتبار ال

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

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

 

، 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 

  www.riyadcapital.com االلكتروني. الموقع العربية السعودية-  في شارع التخصصي، الرياض، المملكة الرئيسي ومقرها
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