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 1 اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقريرفضال راجع وثيقة  إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي %4.1+ 6.60 المستهدف السعر
 15/7/2018 بتاريخ 6.34 السعر الحالي
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 شركة زين السعودية
الربع الثاني : لم تتحسن كثيرا؛ نظرة محايدة الى 

 سلبية.

مليون لاير، وكانت أفضل من  38، أعلنت زين السعودية عن خسارة صافية بلغت 2018في الربع الثاني 

، ولكن لايرمليون  52و  57تقديراتنا ومن متوسط تقديرات المحللين التي توقعت تكبد الشركة لخسارة صافية تبلغ 

أن ذلك  اليرادات على التقديرات ونعتقداألرقام بشكل عام كانت ضعيفة. وكان ذلك بدرجة كبيرة نتيجة لتفوق ا

لى يمكن أن يعزى النخفاض تأثير العروض الترويجية التي تمت في الفترة السابقة. وفي المديين القريب ا

وارتفاع  المتوسط، نتوقع أن يظل صافي ربح الشركة منخفضا متأثرا بارتفاع سعر االقتراض بين البنوك السعودية

النصف  مليون لاير للمتر تقريبا( والتي سيبدأ حسابها ابتداء من 15يف الترددي ) مصروفات اطفاء تكلفة الط

الخاصة  . ورغما عن أن االتفاقية التي تمت مؤخرا بخصوص اعادة تمويل تسهيالت المرابحة الحالية2018الثاني 

كة، فانه ألوضاع بالشربالشركة مع اضافة تسهيالت خاصة برأس المال العامل من شأنها أن توفر انفراجا فوريا ل

بعد  الحالي، اليزال يتعين على الشركة االستمرار في تمديد فترات القروض، في رأينا. و EBITDAعند معدل 

لاير  6.6 خفض التقديرات لهامش الربح االجمالي وزيادة رسوم التمويل، قمنا بتعديل سعرنا المستهدف للسهم الى

 شركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.ولكننا أبقينا على تصنيفنا المحايد لل

ساس أ% على 1رغما عن قاعدة العمالء المستقرة، فقد انخفضت االيرادات بنسبة  :2018نتائج الربع الثاني 

الرابع  % على أساس ربعي، مما يشير الى أن تأثير األسعار الترويجية في الربع10سنوي ولكنها ارتفعت بنسبة 

م ينعكس لات الشراء السابقة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأت قد أصبحت اعتيادية االن. غير أن ذلك وعملي

% EBITDA (-3% على أساس سنوي وعلى 5بنفس القدر على هامش الربح االجمالي، الذي انخفض بنسبة 

مات را ألن أسعار المكالعلى أساس سنوي(. ويعتبر االنخفاض في هامش الربح على أساس ربعي أمرا سلبيا نظ

ام. ونظرا االنتهائية بين الشركات هي صفرية تقريبا االن ومن غير المحتمل أن يكون لها تأثير يذكر على األرق

ساس أ% على 24الرتفاع االستهالك واالطفاء بدرجة طفيفة، فقد سجل ربح التشغيل مزيدا من االنخفاض بنسبة 

يراتنا مليون لاير مقارنة بتقد 38ء. وسجلت الشركة خسائر صافية بلغت سنوي وذلك بسبب انخفاض قاعدة العمال

هن بشكل مليون لاير. ورغما عن التحسن الربعي، فإننا مقتنعون بأن األمور ظلت على وضعها الرا 57التي بلغت 

تبار ععام لشركة زين، ويعزى ذلك الى الضعف الذي يسود سوق االتصاالت في الوقت الراهن. ومع األخذ في اال

طر قول أن مخاالمساهمة المرتفعة بالفعل من قبل خدمة البيانات ) مقارنة بوضعية الشركات النظيرة(، فانه يمكن ال

كة بعد أن انخفاض سعر السهم نتيجة لضعف حجم المكالمات الصوتية الدولية، تعتبر أعلى. ونشير هنا الى أن الشر

 ، لم تتمكن من االستمرار بنفس الزخم، وعلى العكس2017حصلت على حصة جيدة في السوق في النصف الثاني

 من ذلك فقد استمرت موبايلي في مستوى أدائها الجيد خالل أرباع السنة القليلة الماضية.

   2018النتائج المالية لشركة زين في الربع الثاني من  1الشكل 

 
 المصدر : بيانات الشركة , الراجحي المالية 

سوف تحتاج الشركة الى االستمرار في تمديد / اعادة تمويل قروضها للوفاء  : وقتا يستغرق سوف الدين سداد

مليار لاير، سوف تكون  2.5التي تبلغ  EBITDAبالتزامات ديونها. وعند مستوى سعر السهم الحالي ، فان قيمة  

مليار لاير( تاركة فقط  1-0.9مليار لاير( وبمتطلبات االنفاق الرأسمالي )  0.9كافية لتسديد مصروفات الفائدة ) 

مليار لاير. وال يشمل  11مليار لاير ليتم سداده من مبلغ الدين مقارنة بمبلغ الدين االجمالي الذي يبلغ  0.66مبلغ 

مليار لاير تم اقتراضه من أطراف ذوي عالقة ) مساهمون(.ومع عدم وجود تحسن  6ا اضافيا يبلغ حجمه ذلك دين

، فان االستمرار في تمديد فترة الدين، يعتبر هو الطريقة الوحيدة المتاحة اال اذا ارتفعت أسعار EBITDAفي 

يدا لتوفير مبلغ االنفاق الرأسمالي االضافي خدمة البيانات. ويمكن أن يكون القيام بإصدار أسهم حقوق جديدة أمرا ج

المطلوب كما أنه يعتبر عامال يمكن أن يسهم في ارتفاع سعر السهم. ومع خسائر الشركة الصافية الطفيفة جدا، فان 

الشركة ليست معرضة كثيرا لمخاطر انخفاض قيمة رأسمالها. ان المبالغ المدفوعة مقدما من المساهمين، ربما ال 

 لها الى رأس مال، من وجهة نظرنا.يمكن تحوي

(SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 7,306     6,824    6,960    

Y-o-Y 5.5% -6.6% 2.0%

Gross profit 4,913     4,722    4,733    

Gross margin 67.2% 69.2% 68.0%

EBITDA 2,517     2,477    2,450    

EBITDA margin 34.5% 36.3% 35.2%

Net profit 12           (118)      (102)      

EPS (SAR) 0.02 -0.20 -0.17

DPS (SAR) 0 0 0

EV/EBITDA (Curr) 7.4 7.3 7.1

EV/EBITDA (Target) 7.4 7.4 7.2

(SAR mn)  Q2FY17  Q1FY18  Q2FY18 % chg y-o-y % chg q-o-q  ARC est 

Revenue 1,865.0       1,686.0       1,846.0       -1.0% 9.5% 1,694.4       

Gross profit 1,259.0       1,157.0       1,193.0       -5.2% 3.1% 1,164.1       

Gross profit margin 67.5% 68.6% 64.6% 68.7%

Operating profit 235.0          143.0          179.0          -23.8% 25.2% 163.0          

Net profit 8.0               (77.0)           (38.0)           NM NM (56.9)           
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

لشركات مرة  مقارنة با 7.2تقديرية مستقبلية تبلغ  EBITDAيتداول سهم الشركة حاليا عند قيمة شركة/  التقييم :

مرة )  6.1 مرة وبالمتوسط للشركات في المنطقة الذي يبلغ 6.7المحلية النظيرة  التي يبلغ هذا المعدل بالنسبة لها 

 12مرة على أساس تقديرات مستقبلية لفترة  6.5تبلغ EBITDA بلومبرج(.وقد قيمنا شركة زين عند قيمة شركة /

%. ويبلغ 3.6. وبالنسبة للتدفقات النقدية الحرة، فقد استخدمنا معدال خال من المخاطر يبلغ   EBITDAا  لقيمة شهر

% 7.6ى %، يرتفع ال6.7% بينما يبلغ المتوسط المرجح الحالي لتكلفة رأس المال 11.60تقديرنا لتكلفة رأس المال 

ل، فقد شمل ة لطريقة حسابنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المانظرا النخفاض وزن الدين خالل فترة التوقعات. وبالنسب

ال. ويبلغ مليار لاير كرأس م 1ذلك المبالغ المستحقة الدفع لشركة زين حسب بيانات ادارة الشركة التي تبلغ حوالي 

لاير(  10.5لاير، وهو نتيجة لمتوسط الستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم )  6.6سعرنا المستهدف لسهم الشركة 

ار أسهم حقوق لاير(. وتتمثل العوامل التي يمكن أن تؤدي الى ارتفاع سعر السهم، في اصد 2.8وطريقة التقييم النسبي ) 

نخفاض ابنجاح واالرتفاع في أسعار البيانات بشرط أن تقوم شركات االتصاالت الثالث بزيادة األسعار. أما مخاطر 

 شتركين.أ من حدوث مزيد من المنافسة في األسعار واستمرار انخفاض أعداد المسعر السهم عن التقديرات، فربما تنش
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 
 

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
يعهتا أو ععتادة  يجتوز ععتادة توزشتركة الراجحتي الماليتة والء أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال
فقتة متن جتانبكم علتى عتبتر بمثابتة مواه الوثيقة واإلطالع عليها يعرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. عن استالم هذ

م الحصتول المالية.  وقتد تت الراجحيععادة عرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة عدم ععادة توزيع أو 
منية( بشتأن ضتأو  مانات )صتريحةضقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية عقرارات أو على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن د

ذه عنمتا البحث هت رض محدد. فوثيقةغر مضللة  أو أنها تصلح ألي البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي
ات الصتلة ذات االستتثمارية ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتتقدم 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

و االحتياجتات الوضتع المتالي أ ورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أوبتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشت
 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

مناقشتتها أو  يات استتثمار جترتأوراق ماليتة ، أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيج ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي
متن  خل متن أوراق ماليتةن مالحظتة أن التدحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمريالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

عار الصترف قتد التقلبات فتي أست رتفاع أو االنخفاض. كما أنهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، عن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
يجتوز أن يكتون ولمستتثمر أساستا.  ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم ا .  وبناء عليهيكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة

ة لتلتك األوراق الجهتات المصتدر ة أوفتي األوراق الماليتة للجهتلشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
 أو غيرهتا متن رى أو المشتتقات ،، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخت المالية أو االستثمارات ذات العالقة

دمات المصترفية لستعي لتتأمين الختامالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي ال
ون مستئولة عتن موظفيهتا ، ال تكتبما في ذلك الشركات التابعة لها و االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ،

 البحث. دة في هذه الوثيقة من وثائقأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

وثتائق  هتذه الوثيقتة متن توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون عشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية
لتى أو معتدة بحتث ليستت موجهتة عيراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق الالبحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو عرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا 

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

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا عطار 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

 .رشهو 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"

 . راشه 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 على السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب ناكه 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 ةالمقتدر العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة على األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة لشتركةل التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت عذا 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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