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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

مليون ريال في الربع  11حققت شركة االتصاالت المتنقلة )زين السعودية( خسارة بمبلغ 

مليون ريال وهي األرباح  54األول من العام الحالي وذلك مقابل أرباح صافية تبلغ 

الفصلية األولى في تاريخ الشركة، ويرجع هذا التحول في المقام األول إلى انكماش 

االيرادات وتراجع تكلفة الخدمات بمعدل أقل فضال عن زيادة مصروفات االستهالك 

% عن مستوى الربع األخير من 17واالطفاء المسجلة، كما ارتفعت خسائر الشركة بنحو 

 مليون ريال. 54البالغة  8171عام 

تراجعت االيرادات اإلجمالية لشركة االتصاالت خالل الربع األول من العام الحالي بنسبة 

مليون ريال على خلفية انخفاض تكلفة أسعار  78121% عن الربع المقابل لتسجل 78

المكالمات االنتهائية على شبكات الجوال فضال عن تراجع ايرادات المكالمات الدولية، 

 2.5% ليصل إلى 71ووفقًا لبيان الشركة تراجع عدد المشتركين خالل الربع األول بنحو 

مليون مشترك خالل الربع المقابل، وارتفعت نسبة  71.7مليون مشترك مقارنة مع 

% في الربع المقابل، على 48% من اجمالي االيرادات مقابل 44ايرادات البيانات إلى 

 99الرغم من االنخفاض الكبير في االيرادات لم تنخفض تكلفة الخدمات سوى بنحو 

مليون ريال ونتجت عن بصفة أساسية عن خفض أسعار المكالمات االنتهائية على 

 الشبكات األخرى فضال عن تكلفة المكالمات الدولية.

مليون ريال  298مليون ريال مقابل  581ارتفعت مصروفات االستهالك واإلطفاء إلى 

في الربع األول من العام الماضي إلضافة ترددات جديدة ومعدات إضافية، لكن 

مليون ريال  2بالمقارنة مع الربع السابق ارتفعت مصروفات االستهالك واالطفاء بنحو 

 فقط.

% نظرًا لخفض سقف أسعار 7.1بالمقارنة مع الربع السابق تراجعت المبيعات أيضًا 

خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت المتنقلة 

هلالت، ولم يكن لهذا القرار تأثير جوهري خالل الربع الرابع ألنه  71هللة بداًل من  4.4إلى 

 . 8171دخل حيز النفاذ في الثلث األخير من ديسمبر 

 )EBITDA(تراجع هامش االرباح قبل االعباء التمويلية والضرائب واالستهالك واالطفاء 

% في الربع المقابل من عام 25.1% مقابل 22.9إلى  8172خالل الربع األول من 

 %.25.5والبالغ  8171، وأيضًا دون المستوى المحقق في الربع األخير من عام 8171

مليار ريال  8.8كما أسلفنا في تقريرنا السابق، تخطط الشركة لشطب خسائر مرحلة قدرها 

مليار ريال، نعتقد أن  1على أن يلي ذلك زيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية بمبلغ 

الحصيلة ستوجه لخفض ديون الشركة الجسيمة والتي تضع قيودًا على قائمة الدخل، 

كما أن الشركة مدينة بمستحقات لجهات ذات عالقة تقترب من حجم الزيادة المخطط لها 

في رأس المال وتخضع تلك المستحقات لمصاريف تمويل على أساس المعدالت 

السائدة في السوق، وبالتالي فإن خفض ديون الشركة سيساهم في منح الشركة 

مليون ريال سنويا من  241إمكانية التفاوض على معدالت تمويل أفضل قد توفر نحو 

مصروفات التمويل، خاصة مع األخذ في االعتبار التآكل في حجم سوق االتصاالت 

وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات على الحصص السوقية ورفع الحظر عن تطبيقات 

 االتصاالت عبر االنترنت.

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 تحت المراجعة التوصية
 - القيمة العادلة )ريال(

 1.11 )ريال( 8172مايو  71السعر كما في 

 - العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1121 رمز تداول

 71.51 أسبوع )ريال( 48أعلى سعر لـ 

 4.42 أسبوع )ريال( 48أدنى سعر لـ 

 -2.18% التغير من أول العام

 58112 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لـ 

 28977 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 78152 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 422.12 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %21.15 شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. ك 

 %4.91 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 %4.25 مصنع البالستيك السعودي 

 8174A 8171A 8171A 8175A ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة / الربح قبل مصروفات التمويل  
 71.49 1.12 71.11 77.22 واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

 2.72 8.14 8.19 8.21 قيمه المنشأة /االيرادات

 N/A N/A 211.19 N/A مضاعف الربحية

 1.11 7.71 7.71 1.97 مضاعف القيمة الدفترية

 1.11 1.41 1.11 1.18 مضاعف االيرادات

 7.11 1.22 1.47 1.12 النسبة الجارية للموجودات

%9.2 نمو االيرادات  8.1%  4.4%  -4.5%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

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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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

  .وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 8171و 8171تم عرض القوائم المالية لعامي 

 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

 

 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8172A 8175A 8174A 8171A 8171A قائمة الدخل )مليون ريال(

 2663, ,,329 1,,32 321,6 325,6 اإليرادات 

 88292 88481 88191 88952 28222 تكلفة الخدمات 

%47.95 نسبة البند السابق لإليرادات   51.11%  57.29%  21.51%  28.14%  

 88228 88492 88849 88817 88797 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%22.11 نسبة البند السابق لإليرادات   24.11%  22.47%  21.55%  27.98%  

(12)  42 مخصصات ديون ومخصصات أخرى   12  78  15  

 ,251, 12,95 123,9 12166 096 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  

%72.1 هامش الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والزكاة   71.2%  85.8%  84.9%  25.4%  

 78175 78241 78111 78122 78251 االستهالك واإلطفاء

(9,9) الربح التشغيلي   (56,)  (1,1)  (5,)  966  

(188.2) صافي مصروفات التمويل  (154.2)  (221.9)  (982.1)  (292.4)  

  7.2  5.1  1.5  9.5  81.1 أخرى 

(12351) صافى الريح   (12,,6)  (9,,)  (9,9)  1,  

%84.2- العائد على المبيعات   -81.1%  -75.5%  -75.7%  1.8%  

      

 8172A 8175A 8174A 8171A 8171A قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 78771 979 78212 78198 78892 النقدية وما في حكمها 

 715 58 715 12 757 المخزون 

 88421 88291 88175 88125 78211 أخرى 

  62,53  62653  2693,  62000  62616 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

 18421 18111 48111 58891 58892 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 748788 748181 718272 718519 728247 موجودات غير ملموسة 

 427 428 728 878 822 أخرى 

  ,210,,  62150,  ,1295,  ,,129,  ,,29,, إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  529,6,  32515,  326,0,  52033,  ,32,6, إجمالي الموجودات 

            

 18711 78241 88121 811 811 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 48272 58184 28179 28192 28187 أخرى 

  112,00  ,3250  32,90  62090  620,1 مطلوبات قصيرة األجل 

            

 58127 718757 28171 778721 778291 دين طويل األجل

 18811 18822 18228 48271 58812 مطلوبات غير جارية 

  ,6253  62559  ,255,  ,52,3  32,59 حقوق المساهمين 

  529,6,  32515,  326,0,  52033,  ,32,6, 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

 %.71القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.71القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.71القيمة 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:

 9222 – 812 – 77 – 911+ اإلدارة العامة:

 1117 – 771 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1849 – 891 – 11 – 966+  هاتف:
 

 

 
 
 

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

 1841 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

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

 1821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1841 – 891 – 11 – 966+  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 البالد 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.

 

 12711–21تصريح هيئة السوق المالية رقم 

http://www.albilad-capital.com/Pages/AR/Reports/Research.aspx

