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 المعضلة عالج

عن خططها إلعادة هيكلة رأس مال الشركة مصحوبًة ( السعودية زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة علنتأ
بإعالنها عن نتائج إيجابية غير متوقعة للربع. في تقاريرنا السابقة أشرنا إلى ضعف رأس مال الشركة الحالي 
ولذلك توقعاتنا إعادة هيكلة رأس مال ابتداًء بإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة عن طريق رأس المال الحالي، ليخلف 

)مشترطة  إصدار أسهم حقوق أولوية ومقايضة القروض الحالية بأسهم عن طريقادة رفع رأس المال ذلك إع
موافقة البنوك(، نرى بأن السيناريوهات المتوقعة أصبحت قريبة الحدوث. نرى بأن إعادة الهيكلة حدث إيجابي 

 ية للمستثمرين. للمستثمرين الحالين، حيث أنه في حال عدم حدوث ذلك ستنخفض القيمة االستثمار
تعتمد على معدل تكلفة )أما الربح أو الخسارة( عملية خفض رأس المال  نتائج من وجهة نظر المستثمرين فإن

يجدر اإلشارة إلى أن السهم انخفض  .االستثمار بالمقارنة مع سعر السهم في يوم الجمعية العمومية غير العادية
اول الثاني بعد اإلعالن. ستقوم تداول بتعديل سعر السهم ليعكس عدد لاير خالل اليوم التد 6.17ألدنى مستوى عند 

األسهم الجديدة في اليوم األول للتداول بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية. نفترض في تحليلنا أن سعر حقوق 
 في: يكلة رأس المالتكمن األثار اإليجابية الرئيسية لعملية إعادة ه لاير للسهم. 10األولوية عند القيمة األسمية 

  التدفقات النقدية  في مالك الشركة )المساهمين(انخفاض صافي الديون مما يؤدي إلى ارتفاع حصة
 .الحرة، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة ملكية مالك الشركة )المساهمين(

 مكرر لعملية إطفاء الخسائر المتراكمة وتحقيق  لى البدء بتوزيع أرباح وذلك نتيجةً مقدرة الشركة ع
مرة وهو  3.5صافي ديون للدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك دون مستوى 

 أحد التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك.

  معدل خفض القيمة المستقبلية للشركة( على إثر انخفاض خفض تكلفة رأس مال )ين نأنظرياً يفترض
 لة في بيتا. معدل خطورة ملكية الشركة والمتمث

  مليون لاير سنوياً مما يدعم صافي دخل الشركة.  350انخفاض مصاريف التمويل بما يقارب 

  توقعاتنا مع متماشية اإليرادات
 ربعي، أساس على% 3 بنسبة وانخفاض سنوي أساس على% 11 نسبته بارتفاع لاير، مليار 1.8 اإليرادات بلغت
 مرتفعاً % 68 بلغ حيث تقديراتنا، من طفيف بشكل أعلى اإلجمالي الهامش كان. تقديراتنا مع متوافقة بذلك لتأتي

. لشركةل البيانات منتجات على المتزايد الطلب إلى والهوامش اإليرادات نمو نعزو. عنها أساس نقطة 60 بمقدار
 من المشتركين قاعدة في الكبير التراجع بذلك لتعوض اإليرادات، إجمالي من% 52 نسبة البيانات إيرادات مثلت

 السيولة، وتوليد الهوامش على إيجابي أثر البيانات خدمات على الشركة لتركيز كان. مليون 8.6 إلى مليون 10.7
 مرات 7 بمقدار سبتمبر شهر بنهاية والمستثمرين الديون حملة إلى المنسوبة الحرة النقدية التدفقات تضاعفت حيث
  .الماضي العام في عليه كانت مما

 بالشراء  التوصيةعلى  نبقي
 حيث واإلدارية، العامة والمصاريف والتسويقية البيعية المصاريف على السيطرة استمرت التشغيلي، المستوى على

  235 مقابل لاير مليون 229 تبلغ تشغيلية أرباح تسجيل إلى أدى مما ربعي أساس على% 2 بنسبة تراجعت
 يجعل مما التشغيلية، األرباح من% 99 نسبته ما محت حيث المالية المصاريف ارتفاع استمر. السابق للربع مليون
 نتيجةً  المستهدف السعر يرتفع أن المتوقع من. األرباح الستمرار رئيسياً  عامالً  المال رأس هيكلة إعادة عملية
 ننصح. للسهم لاير 14 يبلغ مستهدف بسعر الراهن الوقت في بالشراء التوصية على نبقي. الهيكلة إعادة لعملية

 على للمحافظة مراكزهم من رجاختال عن عوضاً  األولوية الحقوق إصدار عملية في بالمشاركة الحاليين المستثمرين
  .واإلصدار الهيكلة إعادة عملية بعد وتنميتها استثماراتهم قيمة

 

 

 

 

 

  

 للشركة مالحظة: البيانات المالية والنسب الرئيسية المتوقعة أعاله مبنية على هيكلة رأس المال الحالية

 

 

 (زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة
 2017 الربع الثالثنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 نوفمبر 1 في سعرال 6.44

 العائد المتوقع لسعر السهم 117.4%

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة 117.4%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   11.45/6.17  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 3,759

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 583.73

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  51.84%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  3,714,199

ZAINKSA رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2017لعام  الربع الثالث المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 1,806 1,789

 اإلجمالي الدخل 1,231 1,208

 الدخل صافي 3,405 (7)

(0.01)  )لاير(ربحية السهم  0.1 
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 التوصية شراء
لاير 14.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

65.0%  67.8%  63.5%  اإليرادات 6,927 7,688 7,919  الهامش اإلجمالي 

12.4%  13.1%  -0.8%  الدخل اإلجمالي 4,401 5,105 5,147  الهامش التشغيلي 

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

x6.7 x7.5 x10.4 **EBITDA / المنشأة قيمة  صافي الدخل -980 69 195  

x2.2 x2.8 x6.3 لاير( ربحية السهم -1.68 0.12 0.33  السعر لتدفقات النقدية الحرة(  

              
 * متوقعة

 ك واالستهالكاإلهال وقبل المصروفات البنكية و الزكاة ** الدخل 

 * متوقعة 

 ك واالستهالكاإلهال وقبل المصروفات البنكية و الزكاة ** الدخل 
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)زين( السعودية المتنقلة االتصاالت شركة  

2017 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% 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

 

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

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

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

لمالية من تزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض امسؤوليتها وال تقبل أي ال

من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر 

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

 .واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد 

لذلك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا 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

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

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

ثمار 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 االست

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .الطبع والنشرلقواعد ولوائح حقوق ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات 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 

  www.riyadcapital.com . الموقع االلكترونيالعربية السعودية-  في شارع التخصصي، الرياض، المملكة الرئيسي قرهاوم
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