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 السعر المستهدف يقترب 

مليون لاير قد  129سجلت زين أرباحاً للربع الثالث على التوالي على الرغم من أن صافي دخل الربع األول البالغ 
عكس المخصصات كانت أقل من المتوقع. توقعاتنا وتوقعات السوق. يبدو أن األداء التشغيلي وكذلك عملية  جاء دون

مليار لاير، أي أعلى بكثير مما هو  2.1نمواً على مستوى ربعي وسنوي لتبلغ  تيسعدنا مالحظة تحقيق اإليرادا
% للعام السابق حيث 89% لكنه انخفض عن مستوى 71متوقع. ظل الهامش اإلجمالي في مستوًى مرتفع عند 
% على أساس ربعي ولكن 39بمقدار  ةالتشغيلي رباحاأل تتضمن الربع الرابع عكس المخصصات أعلى. انخفض

% على أساس سنوي، بينما تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والزكاة واالهالك واالستهالك إلى 167بنسبة ارتفع 
لاير  11.50% في العام السابق. بلغ سعر السهم مستوًى قريب من سعرنا المستهدف البالغ 34% من مستوى 46

في  .اُ بتوقعات وسعر مستهدف محدثقريبسنعود للمستثمرين  ،ناقبل عملية التصحيح. نحن بصدد إعادة تقييم توقعات
لاير، على الرغم من أن السهم يقدم عائد  11.50الوقت الحالي نبقي على توصيتنا بالشراء عند سعر مستهدف يبلغ 

  %. 15من  أقل

 % على أساس سنوي 24بنسبة اإليرادات  نمو
مليار لاير على  2.1لتبلغ % على أساس سنوي، 24% على أساس ربعي وبنسبة 2نمت إيرادات الشركة بنسبة 

ً  ارتفاع أسعار البيانات له تأثيرخلفية الطلب المتزايد على منتجات الشركة وخدماتها بينما نعتقد أن  . على الرغم أيضا
مليون مشترك. بلغ  41.3% مقارنةً بالربع السابق، ليصل إلى 2.3عداد المشتركين في القطاع بنسبة أمن انخفاض 

ألف مشترك مقارنةً بعام  200ت فمليون مشترك بنهاية الربع األول، حيث أضا 8.2كة زين عدد المشتركين في شر
انخفاض  إلى باإلضافةمال، . في ذات الوقت نعتقد بأن موبايلي تقدم على منافسة أكبر خاصة في قطاع األع2018

  تحدياً في المستقبل. نيشكال بذلكشركتي فيرجن وليبارا الياقات الزرقاء العمال أصحاب  تفضيلو عداد العمالةأ

 %71يبلغ الهامش اإلجمالي 
% على أساس 32% عن الربع السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 19مليار لاير، بانخفاض بنسبة  1.5بلغ الدخل اإلجمالي 

%. بلغ الهامش اإلجمالي 10% إلى 15سنوي. إن االرتفاع السنوي جاء نتيجةً النخفاض الرسوم التجارية من 
% في العام السابق. من المحتمل أن 66% في الربع السابق ومستوى 89هذا الربع مقارنةً بمستوى % خالل 71

 يكون تراجع الهامش اإلجمالي على أساس سنوي بسبب انخفاض المخصصات التي تم عكسها مقارنةً بالربع السابق.

 % على أساس ربعي 39انخفاض األرباح التشغيلية بنسبة 
ً بنسبة ية شهدت األرباح التشغيل لكنها ارتفعت بنسبة  مليون لاير 382% على أساس ربعي، لتبلغ 39انخفاضا

مليون لاير على أساس سنوي  21بمقدار % على أساس سنوي. انخفضت المصاريف التشغيلية واإلدارية 167
لمعيار الدولي بسبب إعادة تصنيف عقود اإليجار من المصاريف التشغيلية إلى مصروف االستهالك عند اعتماد ا

 .16 رقم للتقارير المالية

  صافي دخل للربع الثالث على التوالي
ً لما صرحت به توقعاتنا وتوقعات المحللين. و جاء دونمليون لاير، والذي  129ربح بلغ حققت زين صافي  فقا

مليون لاير  278 بمقدارالشركة فإن االنخفاض الربعي في صافي الدخل يرجع إلى التباين في عكس المخصصات 
 رؤيةيئة االتصاالت. من المشجع مع وزارة المالية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهالتسوية الموقعة  من

 570مليون لاير مقارنةً بمستوى  955التحسن الكبير في الدخل قبل الفوائد والزكاة واالهالك واالستهالك حيث بلغ 
% 46% إلى 34الدخل قبل الفوائد والزكاة واالهالك واالستهالك من  شمليون لاير في العام السابق. تحسن هام

 المحدث قريباً.ديث توقعاتنا وسنصدر تقريراً بتلك التوقعات وبالسعر المستهدف هذا الربع. نحن بصدد تح

 

 

 

 

 

 

  

 (زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة
 2019 األولالربع نتائج  – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

ديسمبر 31 2018 2019* 2020*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2018 2019* 2020*    
,9657 8,153  الهامش اإلجمالي %72 %72 %72 إليراداتا 7,531   

لدخل اإلجماليا 5,425 5,728 5,870  الهامش التشغيلي %16 %20 %19  

** 3,009 2,896 2,989  هامش صافي الدخل %4.4 %10.1 %10.0 EBITDA 

x6.67 x7.13 x7.24 **EBITDA / المنشأة قيمة  صافي الدخل 332 807 819  

x2.6 x2.4 x0.8 لسعر للتدفقات النقدية الحرةا   40.1  1.38 570. )لاير( بحية السهمر   

              
 * 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 ***EBITDA / صافي الدخل 979- 12 195  قيمة المنشأة 

x2.2 x2.8 x6.3 لاير( ربحية السهم 1.68- 0.02 0.33  السعر لتدفقات النقدية الحرة(  

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2019 أبريل 18لسعر في ا 10.62

 لعائد المتوقع لسعر السهما 8.3%

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 جمالي العوائد المتوقعةإ 8.3%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  5.77/11.30  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية  6,188

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 584

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  51.8%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  4,324,662

ZAINKSA رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2019لعام  األولالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 2,093 1,703

 اإلجماليالدخل  1,480 1,379

 الدخل صافي 129 213

 )لاير(ربحية السهم  0.22 0.36
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)زين( السعودية المتنقلة االتصاالت شركة  

2019 األول 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 المسؤولية

 

ائع الواردة في هذا التقرير لضمان أن الوقتم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ت المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، لة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلوماهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عاد

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

لمالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل اقرير. الرياض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا الت

ن مدراء ، ومسؤولين، و اض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية مأي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الري

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

 .صول األخرى المشار إليها في هذا التقريرالمالية أو األ

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

تيجة محتملة فقط. كما أن هذه ن متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكو

 .ختلف بشكل كليت المستقبل قداآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للضرورة مؤشرا القيمة 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 تقديم مش التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقريرهذا 

ار يجب على القارئ قارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثموال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بال

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

 .حقوق الطبع والنشر ولوائحنسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ال يحق 
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