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 التوقعات  متماشي معصافي خسارة 

 إال أنه جاء ،مليون لاير 40خسارة يبلغ صافي بتنا امتوافقاً مع توقع ،مليون لاير 38سجلت زين صافي خسارة يبلغ 
حيث  األسعار رتفاعاإلى . نعزو هذا االنخفاض في الخسائر مليون لاير 52 قدرهاخسارة بمن توقعات السوق على أ

مليون  42إلى  للقطاع المشتركين أعداد ارتفعت وقد. سجلت الشركة عدداً ثابتاً من المشتركين خالل الربع السابق
وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. ارتفعت  2018عام  من األولبنهاية الربع مشترك 

هامش الربح اإلجمالي قد ن أإال  ،توقعاتنال ةً موافق ،مليار لاير 1.8% على أساس ربعي لتبلغ 10اإليرادات بنسبة 
% 25لتشغيلي بنسبة ا الدخلنقطة أساس على أساس ربعي. ارتفع  400بانخفاض قدره  ،%65 مستوىإلى تقلص 

% 33مستوى  ليبلغ المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالكقبل  الدخلعلى أساس ربعي وانخفض هامش 
لاير إلى  12من للسهم نبقي على توصيتنا بالشراء مع تخفيض السعر المستهدف  % للربع السابق.34مستوى من 

 .مع نظرتنا لبيئة تشغيلية صعبة مستقبالً  لاير 9.50

  % على أساس ربعي10ارتفاع اإليرادات بنسبة 
االسعار خالل الرتفاع  مليار لاير نتيجةً  1.8% لتبلغ مستوى 10ارتفعت إيرادات الشركة على أساس ربعي بنسبة 

% على 4ارتفعت اعداد المشتركين بنسبة  ترويجية.عروض البال اً مصحوبذي كان ال األولالربع الثاني مقابل الربع 
مليون مشترك  42مستوى  تحيث بلغ وتقنية المعلوماتهيئة االتصاالت  الصادرة عن بياناتلربعي وفقاً ل أساس

بينما صرحت زين عن عدد  غير متاحه،ال تزال  بيانات الربع الثانيإال أن من العام الجاري.  األولبنهاية الربع 
على أساس سنوي . قاعدة مشتركيها استقرار لنا مليون مشترك بنهاية الربع الثاني حيث يظهر 8.4مشتركيها البالغ 

ً  قد ً  سجلت زين انخفاضا تهائية. % على خلفية تخفيض األسعار التحاسبية للمكالمات االن1بنسبة في اإليرادات  طفيفا
المكالمات الواردة للشبكة أكثر ن أبشكل عام، استفادت زين من تخفيض األسعار التحاسبية للمكالمات االنتهائية حيث 

 بكثير من المكالمات الصادرة من خالل الشبكة. 

 تقلص الهامش اإلجمالي 
% على أساس 5% على أساس ربعي وانخفاض بنسبة 3مليار لاير، بارتفاع نسبته  1.2 مستوى بلغ الدخل اإلجمالي

ً في الهامش اإلجمالي نتيجة  سنوي. لقد ساعد نمو اإليرادات بشكل الربعي بعض الشيء، إال أننا الحظنا انكماشا
% في الربع الثاني من العام الجاري، 65. بلغ الهامش اإلجمالي لشركة زين مستوى النخفاض مبيعات الهواتف الذكية

% في الربع المماثل من العام السابق. على الرغم من ذلك، نرى 67% في الربع السابق و 69ستوى منخفضاً من م
 % يعد معقوالً للشركة وال نتوقع أن ينخفض بشكل كبير من اآلن فصاعداً.65أن مستوى 

  % على أساس ربعي25ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 
 % مقارنة25مليون لاير ولكنه تحسن بنسبة  179ليبلغ  % على أساس سنوي23تراجع الدخل التشغيلي بنسبة 

مليون لاير  525% لتصل إلى 3بالربع السابق. على أساس ربعي، تراجعت مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 
 %. 2% مع ارتفاع مصاريف االستهالك بنسبة 15ولكن ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

  لاير 9.50خفض السعر المستهدف إلى 
ً متماشي ،مليون لاير 38حققت زين صافي خسارة قدره  بذلك مع توقعاتنا التي تشير إلى تحقيق صافي خسارة قدره  ا

. تراجع هامش الدخل قبل مليون لاير في الربع السابق 77، حيث خفضت الشركة خسائرها من مليون لاير 40
إلى مستوى  أساس على أساس ربعي ليصلنقطة  100دار المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك بمق

ارتفاع األسعار، ولكن تأثير ضريبة القيمة المضافة  %. تمكنت زين من تقليص خسائرها على أساس ربعي بسبب33
خروج العمالة الوافدة من البالد قد ألقى بظالله على القطاع. قمنا بتعديل  بسببوالتراجع المحتمل في عدد المشتركين 

 9.50لاير سابقاً إلى  12من للسهم توصيتنا بالشراء وخفض السعر المستهدف على بقاء اإلتوقعاتنا المستقبلية مع 
 االنتهاء من عملية هيكلة رأس المال سيكون دافعاً لسعر السهم.نعتقد بأن  .لاير

 

 

 

 

 

 

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

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2017 2018* 2019*    
,4487 7,598  الهامش اإلجمالي %67.2 %66.5 %66.0  اإليرادات 7,305 

%34 % 43  الدخل اإلجمالي 4,913 4,972 5,053  الهامش التشغيلي %34 

 EBITDA** 2,517 2,540 2,594  هامش صافي الدخل %0.2 %0.4 %1.0

x5.52 x5.64 x5.69 **EBITDA / المنشأة قيمة  صافي الدخل 11 32 94  

x5.21 x1.76 x3.01 160  السعر للتدفقات النقدية الحرة. )لاير( ربحية السهم 0.02 0.05   

              
 * متوقع

 ك واالستهالكاإلهالوقبل المصروفات البنكية والزكاة الدخل  **

 

 *متوقع 

 ك واالستهالكاإلهالوقبل المصروفات البنكية والزكاة الدخل  **

           
 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2016 2017* 2018**              )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 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 يوليو 15السعر في  6.34

 العائد المتوقع لسعر السهم 49.8%

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة 49.8%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  5.85/9.38  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية  3,701

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 584

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  51.8%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  3,134,427

ZAINKSA رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  الثانيالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 1,846 1,837

 اإلجماليالدخل  1,193 1,249

 الدخل صافي (38) (40)

 )لاير(ربحية السهم  (0.64) (0.07)
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)زين( السعودية المتنقلة االتصاالت شركة  

8201 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

Public 

  

 

 

 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

 

 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 

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

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

ية تخلي مس وليتها وال تقبل لية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض الماللشراء أية أوراق ما

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

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

 .ا في هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليه

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

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

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

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

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

الستثمار ات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال اهذا التقرير يقدم معلومات ذ

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

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .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

 

، 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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