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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي   %6.1 7.80 المستهدف السعر
 24/10/2017بتاريخ  7.35 السعر الحالي
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Earning Estimates

(SAR mn) 2016 2017e 2018e

Revenue 6,927 7,434 7,508

Y-o-Y 2.7% 7.3% 1.0%

Gross Profit 4,401 5,034 5,121

Gross margin 63.5% 67.7% 68.2%

EBITDA 1,795 2,527 2,665

EBITDA margin 25.9% 34.0% 35.5%

Net profit (980) 28 145

EPS (SAR) (1.68) 0.05  0.25  

DPS (SAR) - - -

EV/EBITDA (Curr) 13.8 9.8 9.3

EV/EBITDA (Target) 14.0 9.9 9.4 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
 بريتيش ديفاسي

Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 السعودية زين شركة
 سعر خفض ؛ التقديرات مع عام بشكل متوافقة:  الثالث الربع
 التنظيمية التحديات بعد المستهدف السهم

 4 تبلغ خسارة توقعنا قد كنا بينما ، لاير مليون 3 بلغ 2017 الثالث للربع ربح صافي عن السعودية زين أعلنت

 من أقل أي لاير، مليون 1.807 الى لتصل ربعي أساس على% 3.1 بنسبة االيرادات انخفضت وقد. لاير مليون

 بعض أن بيد. البالد األجانب من أعداد ومغادرة المدارس عطلة فترة طول الى الشركة عزته أمر وهو ، تقديراتنا

 زين شهدت فقد ، موبايلي مع الحظناه لما مماثلة وبصورة. توقعاتنا مع كبيرة بدرجة متوافقة كانت ، األخرى البنود

 الفائدة قبل الربح هامش وفي االجمالي ربحها هامش في تحسنا شهدت كما ربعي أساس على ايراداتها في انخفاضا

 بسبب تقديراتنا بخفض قمنا لقد. التكلفة لخفض الرامية المبادرات الستمرار نتيجة واالطفاء واالستهالك والضرائب

 في تعتبر زين أن نعتقد أننا عن رغما ، والمرئية الصوتية مكالمات عن الحظر برفع األخيرة التنظيمية القرارات

 تقييمنا نموذج على وبناء. البيانات من ايراداتها من% 60 على تحصل ألنها نظرا بنظيراتها مقارنة أفضل وضع

 كما لاير 7.8 يبلغ الشركة لسهم مستهدف سعر الى توصلنا فقد ، المخصوم النقدي التدفق طريقة باستخدام للشركة

 .سهمها في المراكز على بالمحافظة التوصية متضمنا للشركة المحايد تصنيفنا على أبقينا

 تجاء التي االيرادات( أ بسبب ، 2017 لعام لإليرادات تقديراتنا بخفض قمنا  :التقديرات في التغير 

 الصوتية الواتساب بمكالمات بالسماح األخيرة التنظيمية والتغيرات الثالث الربع في التوقعات من أقل

 تأثير(  وب( الدولية المكالمات وبخاصة)  الصوتية المكالمات ايرادات على سيؤثر مما ، والمرئية

 الفائدة قبل الربح لهامش تقديراتنا برفع قمنا فقد ذلك، نع ورغما. المملكة األجانب بعض مغادرة

 .التكاليف لخفض المستمرة االجراءات الستيعاب واالطفاء واالستهالك والضرائب

 لاير مليار 2.2 حوالي لشطب تخطط أنها الشركة أعلنت  :األولوية حقوق واصدار المال رأس خفض 

 يتم وسوف. لاير مليار 3.6 الى لاير مليار 5.8 من رأسمالها بخفض وذلك متراكمة خسائر شكل في

 الشركة تجري سوف ، المال رأس خفض عملية وبعد. مملوك سهم 100 مجموع من 38 كل شطب

 .لاير مليار 6 بمقدار مالها رأس زيادة أجل من أولوية حقوق اصدار عملية

 لفترة وبالنسبة. المخصومة النقدية التدفقات طريقة أساس على السعودية زين شركة قيمنا لقد  :التقييم 

 Exit) االستثمار من للتخارج EBITDA/ شركة قيمة مكرر استخدمنا فقد النهائي، التقييم

Multiple  )المرجح المتوسط تكلفة تبلغ بينما% 11.9 المال رأس لتكلفة رقمنا ويبلغ. مرات 7 يبلغ 

 .الدين حجم انخفاض مع النهائية، السنة في% 12.8 الى ترتفع ثم األولى للسنة% 8.1 المال لرأس

 السوق سعر مستوى وعند. لاير 7.8 تبلغ الشركة لسهم عادلة قيمة الى توصلنا فقد ذلك، على وبناء

 لعام EBITDA/شركة قيمة مكرر عند يتداول السهم فان ، لاير 7.35 يبلغ الذي للسهم الحالي

 .مرة 9.8 يبلغ 2017

2017 لثثا: نتائج زين للربع ال1شكل      

(SAR mn)

 Q3 

2016 

 Q2 

2017 

 Q3 

2017 Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est  Comments 

Revenue 1,634 1,865 1,807 10.6% -3.1% 1,893

Topline declined despite Hajj seasonality. Company attributed it to 

the long school holidays and more expats leaving the country

Gross profit 1,061 1,259 1,231 16.0% -2.2% 1,276 Margin slightly improved 

Gross margin 64.9% 67.5% 68.1% 67.4%

EBITDA 488 632 631 29.3% -0.1% 623

Decrease in G&A expenses of SAR16mn post various cost 

optimization initiatives mainly non-revenue related costs

EBITDA margin 30% 34% 35% 33%

Operating profit (2) 235 229 NM -2.6% 226

Sharp y-o-y improvement also helped due to lower amortization 

costs

Operating margin 0% 13% 13% 13%

Net profit (266) 8 3 NM -62.5% (4) Managed to stay profitable despite the decline in topline

Net margin -16% 0% 0% 0%  

D&A 490 396 402 -18.0% 1.5% 396

Subscriber base 10.7 8.6 8.6  
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءا
يعهتا أو زعتادة لمالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز زعتادة توزأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي ا

ستالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى زرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. زن ا
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم زعادة توزيع أو زعادة زرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  زقرارات أو ضمانات )صتريحة الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية على المعلومات
ومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه زنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معل

رية ذات الصتلة ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثماتقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
توقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بال

ما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد رتفاع أو االنخفاض. كهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، زن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

لتلتك األوراق واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة  لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو
أو العقتود اججلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن  ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت جخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركاتاالستثمارية 

 اشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مب

تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون زشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
ة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة زلتى أو معتدة جوز تغيير أو استنساخ أو زرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتالبحث.  وال ي

بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو 
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا زطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى زلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة زلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة لشتركةل التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت زذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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