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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

مسجلة  5102تراجعت الخسائر الصافية لشركة زين السعودية خالل الربع األول من عام 

مليون ريال خالل الربع المقابل من العام الماضي بانخفاض  522مليون ريال مقابل  521

مليون  590عندما بلغت  5102% عن الربع السابق من عام 01%، وانخفضت أيًضا 5.2

 ريال.

يعود االنخفاض في خسائر الشركة خالل الربع األول من العام الحالي إلى ارتفاع 

%، وبلغ الربح قبل مصروفات 5..0% بينما تراجعت تكلفة الخدمات 2.2اإليرادات بـ 

مليون وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ  112التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

، لكن زيادة مصروفات 5102مليون ريال في الربع األول من عام  13.الشركة مقارنة بـ 

مليون ريال حدت من أثر تلك  122% والتي سجلت 02.5االستهالك واالطفاء بنسبة 

التغيرات اإليجابية نظًرا لزيادة االستثمارات في البنية التحتية للشركة ونتج عن ذلك 

إلى  5102مليون ريال في الربع األول من عام  29انخفاض في الخسارة التشغيلية من 

 مليون ريال في الربع األول هذا العام.  5.

 099مليون ريال مقابل  551% إلى 05من جهة أخرى زادت مصروفات التمويل بنسبة 

مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من انخفاض قروض الشركة 

مليار ريال )باستثناء القرض الحكومي طويل  01.2مليار ريال إلى  ..00% من ..2بنسبة 

مليار ريال في مارس  22..األجل(، وارتفعت الدفعات المقدمة من المساهمين من 

مليار ريال في نهاية الربع األول  1.02مليار ريال في ديسمبر الماضي إلى  92..و  5102

 نظًرا لتراكم األعباء المالية لتلك المساهمات وإضافتها على قيمة القرض. 5102عام 

مليار ريال  0.22% إلى 2.2، ارتفعت المبيعات 5102بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 

% 9.9وارتفع الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واالطفاء والزكاة بنسبة 

 %.2.9% بينما زادت مصروفات التمويل 5وتراجعت مصروفات االستهالك واالطفاء 

 00.2% إلى 2بـ  5102ووفقًا إلعالن الشركة، نمت قاعدة المشتركين بنهاية مارس 

مليون مشترك بنهاية مارس من العام السابق، جدير بالذكر أن  00مليون مشترك مقابل 

ذكر أن قاعدة المشتركين بلغت مستوى  5102إعالن الشركة عن نتائج الربع األخير من عام 

 مليون مشترك  بنهاية ديسمبر الماضي. 05.1

% عن 1.، ارتفع عدد مشتركي قطاع خدمات االنترنت 5102خالل الربع األول من عام 

 %.012وزادت ايرادات خدمات االنترنت بنسبة  5102الربع األول من عام 

مليون ريال  503فاقت توقعاتنا البالغة  5102خسائر الشركة خالل الربع األول من عام 

مليون ريال للسهم، ومع مراجعة توقعاتنا  502ومتوسط توقعات السوق البالغ 

 ريال للسهم. 9.15ريال للسهم إلى  9.9المستقبلية ألداء الشركة نخفض تقييمنا من 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 9.15 القيمة العادلة )ريال(

 9.11 )ريال( 5102إبريل  52السعر كما في 

 %1.2 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.7030 رمز تداول

 12.85 أسبوع )ريال( 25أعلى سعر لـ 

 5.45 أسبوع )ريال( 25أدنى سعر لـ 

 7.1% التغير من أول العام

 6,714 أشهر )ألف سهم( .متوسط حجم التداول لـ 

 5,254 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,401 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 583.73 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %2.11. شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. ك 

 %2.92 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 %2.31 مصنع البالستيك السعودي 

 2015A 2016E 2017F 2018F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 9.05 9.32 01.22 00.30 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك

 .5.1 5.21 5.22 5.32 قيمه المنشأة /االيرادات

 5.10 .0.3 .0.1 0.02 مضاعف القيمة الدفترية

 1.29 1.21 .1.2 1.23 مضاعف االيرادات

 1.31 2..1 1.25 .1.2 النسبة الجارية لألصول

%..9 نمو االيرادات  2.2%  ..3%  5.1%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 المصدر: تداول
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 مؤشر تداول قطاع االتصاالت زين السعودية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 5101A 2015A 5102E 5102F 5103F قائمة الدخل )مليون ريال(

 27202 27125 27033 27210 27021 االيرادات 

 7123. 7152. 57912 57291 57913 تكلفة المبيعات 

 57120 571.3 57.25 57529 57510 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

(23) مخصصات ديون وأخرى  2.  22  22  29  

 57152 07950 .0729 07259 07011الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب 

%02.3هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء   51.5%  51.9%  52.3%  52.2%  

 07901 .0733 07305 07221 ..072 االستهالك واإلطفاء

(2.1) الربح التشغيلي   (010)  (51)  .3  002  

(..212) مصروفات التمويل   (3.2.9)  (322.0)  (311.5)  (309.2)  

  3.1  3.5  2.9  2.1  9.1 أخرى 

(07521) صافى الدخل   (925)  (329)  (293)  (291)  

%(51.2) العائد على المبيعات   (01.1)%  (05.5)%  (01.2)%  (9.0)%  

      

 5101A 2015A 5102E 5102F 5103F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 911 932 07121 07.23 07195 النقدية وما في حكمها 

 ..070 07021 .0701 .0719 07.91 ذمم مدينة 

 001 .01 .00 011 .2 المخزون 

 07222 07221 07212 07250 07.11 أخرى 

  7303.  7390.  7902.  17192  7333. إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

 279.2 27221 27513 27112 17592 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 0.7921 0179.2 027901 .02730 027129 موجودات غير ملموسة 

 022 031 519 0.5 505 أخرى 

  517121  517222  507.52  507925  507922 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  5.7333  517222  527510  527113  527322 إجمالي الموجودات 

            

 1 27.35 575.1 57231 511 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 .5. 02. 12. 532 522 ذمم دائنة 

 7123. 7102. 57912 57293 .5790 مصروفات مستحقة 

 07022 993 320 2.2 209 أخرى 

  17223  017205  27592  27193  7393. مطلوبات قصيرة األجل 

            

 017022 17599 37290 37202 007032 دين طويل األجل

 .2793 27231 .2723 27.35 27.02 مطلوبات غير جارية 

  57030  57322  .722.  17225  27121 حقوق المساهمين 

  5.7333  517222  527510  527113  527322 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9333 – .51 – 00 – 922+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 311 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 922+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البـالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 13011–2.تصريح هيئة السوق المالية رقم 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

