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 السيطرة على الخسائر 

مليون لاير، أعلى من صافي  762من العام الحالي تبلغ  الثالثزين عن تسجيل صافي خسارة للربع شركة أعلنت 
والبالغة  لكن أقل من الربع السابق ،مليون لاير 777 ةالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ في ةالخسارة المحقق

ارتفاع اإلنفاق على البنية التحتية لشبكة  على أساس سنوي إلىالخسارة ارتفاع تعود أسباب مليون لاير.  973
% 2اإليرادات بنسبة  تراجعت إلى ارتفاع تكلفة التمويل.باإلضافة االتصاالت وتكلفة تطبيق نظام توثيق البصمة، 

مليار  6..6مستوى جمالي اإلدخل ال بذلك ليبلغ% 66مستوى اإلجمالي الهامش حقق  ماعلى أساس سنوي في
ارتفاع صافي مكن الشركة من تفادي يمنذ تأسيس الشركة، ولكن لم  الهامش اإلجمالي أعلى مستوياته غلبلاير. 

هو  واالستهالك واإلهالك والزكاة البنكية المصروفات قبل دخلالشركة هامش  حققتعلى أساس سنوي. الخسارة 
%. نبقي حالياً على توصيتنا بالحياد لسهم الشركة بسعر مستهدف عند .9في تاريخها عند مستوى األعلى 
في  خسائرها بتخفيض الشركة تقوم أن إلى نتطلعمفصل عن القطاع قريباً. تقرير سنقوم بإصدار لاير،  .6..6

 .موحدةال رخصةال فرصة وانتهاز اليفالتك خفيضتالقريب العاجل من خالل 

 مليار 6.1 انخفاض اإليرادات لمستوى
إلى انخفاض  أثر تطبيق نظام توثيق البصمة أديا الصوتية باإلضافة إلى نتهائيةاالالتكلفة من يرادات اإل انخفاض

مليار لاير. فيما يخص  6.6% على أساس ربعي لتبلغ مستوى 6على أساس سنوي و بنسبة  %7اإليرادات بنسبة 
% على 6معدل متوسط اإليرادات للمستخدم فإنه لم يشهد تغيراً على أساس سنوي، بينما سجل انخفاضاً بنسبة 

 مقارنةً نقطة أساس  ..6% باتساع قدره 66مستوى قياسي جديد عند  حقق الهامش اإلجمالي أساس ربعي.
% على أساس ربعي مدفوعة بانخفاض 2المبيعات بنسبة المستوى المحقق في الربع السابق. انخفضت تكلفة ب

نتهائية الصوتية يدل على يجدر بالذكر أن االنخفاض الحاصل في صافي التكلفة االهائية الصوتية. التكلفة االنت
  من قطاع صوتي إلى قطاع بيانات. االتصاالت قطاعتحول 

 تحسن الخسائر من العمليات 
البصمة على المصاريف التشغيلية وذلك عن توثيق اإلدارة من تقليص أثر المصاريف المتعلقة بتطبيق نظام  تمكنت

طرة على المصاريف اإلدارية والعمومية طريق عكس مخصصات متعلقة بقضايا قانونية باإلضافة إلى السي
والتسويقية. والدليل على ذلك هو انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية من اإليرادات من  والمصاريف البيعية

% على 72حاد أي بنسبة  بشكل   المصاريف اإلدارية والعموميةانخفضت %. 66% إلى مستوى 26مستوى 
ية بينما انخفضت المصاريف البيعمليون لاير.  93لتبلغ مستوى  ،% على أساس ربعي3أساس سنوي و بنسبة 

مليون  7أدي إلى خسارة تشغيلية تبلغ % على أساس ربعي لت79% على أساس سنوي وبنسبة 7والتسويقية بنسبة 
لربع السابق تبلغ مليون لاير وخسارة تشغيلية ل 0..مقارنًة بخسارة تشغيلية للفترة نفسها من العام السابق تبلغ  لاير
% على أساس سنوي .7سايبور، ارتفعت تكلفة التمويل بسبة على غرار االرتفاعات في معدل  .مليون لاير 6.0

 مليون لاير. 766% على أساس ربعي لتبلغ مستوى 63وبنسبة 

 التوقعات من أفضل خاسرة
 سنوي أساس على% .7 بنسبة الخسائر نمو لمنع كافياً أثراً  المصاريف ومحدودية اإلجمالي الهامش توسعل يكن لم

حيث  ،مقارنًة بالربع السابق لاير مليون 762 والبالغة الخسائر مستوى في كبير تحسن وجود من الرغم على وذلك
 تشير كانت التيأفضل من توقعاتنا وبشكل  الخسائرأتت . ربعي أساس على% 63 بنسبةتحسن صافي الخسارة 

 مبيعات ومصاريف أقلإجمالي  هامشلتوقعنا ل نتيجةً  أتى االختالف أن حيث لاير، مليون 969 بلوغها إلى
 مؤخراً  القطاع شهدها التي التطورات راأث لتحليل قريباً  القطاع عن مفصل تقرير إصدار نعتزم. أعلى وتسويق
. التقييمات على ذلك أثر لتحديد التفاصيل من المزيد ننتظر. منح الرخصة الموحدة للمشغلينو الرخص تمديد كقرار
 المستهدف بالسعر مقارنة كبير لعائد السهم تقديم من الرغم على وذلك الراهن الوقت في بالحياد توصيتنا على نبقي
 .لاير .6..6 يبلغ الذي

 

 

 

  

 

 

 (زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة
 0202 الثالث الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 7.66 أكتوبر 19 في سعرال 6.70

 العائد المتوقع لسعر السهم 56.7%

 عائد األرباح الموزعة 2.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 56.7%
 

 بيانات السوق

ً  67أعلى/أدنى سعر خالل   10.60/5.45  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 3,910

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 583.73

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  51.84%

 شهر( 67)متوسط حجم التداول اليومي  4,279,081
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 6161لعام  الثالثالربع  المعلنة المتوقعة

  اإليرادات 0,276 0,878

 الدخل اإلجمالي 0,220 0,058

(727) (023)  الدخل صافي 

(2.20)  (2.62)  )لاير(ربحية السهم  
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 التوصية حياد
لاير 01.51 شهر 00السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 16 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  16 2015 2016* 2017*    

)لاير( القيمة الدفترية للسهم 3.8 6.3 5.5  اإليرادات 27360 37036 37338  

-06.8%  -07.6%  -00.6% الملكية العائد على متوسط حقوق    070,0 07852 0720, **EBITDA 

-0.2%  -7.5%  -7.3% (635)  العائد على متوسط األصول   (820)  (,30)  صافي الدخل 

X8.3 x10.2 x11.5 **EBITDA / المنشأة قيمة   (2.80)  (0.68)  (0.23) )لاير( ربحية السهم   

x1.2 x1.1 x1.1  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم - - -    

              
 * 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  

0202 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %05+ أكبر من

% و      05بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 05% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 05% 
 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

 

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

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

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

وي عليها 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 يحت

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

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

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

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

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

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

بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر 

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

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

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 قرار 

المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت 

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية 

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  73-23232، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   020207,076الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -ملكة عمارة البرستيج سنتر، الرياض، الم  www.riyadcapital.com 

 

mailto:research@riyadcapital.com

