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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

مسجلة  6132ارتفعت الخسائر الصافية لشركة زين السعودية خالل الربع الثاني من عام 

مليون ريال خالل الربع المقابل من العام الماضي بزيادة  613مليون ريال مقابل  163

مليون  651عندما بلغت  6132% عن الربع السابق من عام 16%، وارتفعت أيًضا 26

مليون ريال  573نحو  6132ريال، وبذلك بلغت الخسائر الصافية للنصف األول من عام 

 %62666بارتفاع 

يأتي االرتفاع في خسائر الشركة على الرغم من ارتفاع ايرادات الربع الثاني من العام 

مليون ريال،  1,727% عن الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلًة 5الحالي بنسبة 

مليون ريال، وبذلك ارتفع  31331% ليصل إلى 37بينما ارتفع اجمالي الربح بنسبة 

% وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة، ويرجع 26% إلى 5261هامش اجمالي الربح من 

مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة  السبب الرئيسي في تفاقم خسائر الشركة إلى ارتفاع

مليون ريال، وعزت الشركة هذا االرتفاع  662مليون ريال مقارنة مع  236% لتصل إلى 52

الكبير إلى نمو إيرادات الشركة واالنفاق على البنية التحتية لشبكة الشركة وتكلفة 

المتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة، بالتوازي مع ذلك، ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة 

مليون ريال خالل الربع المماثل  في  616مليون ريال مقارنة مع  661% لتصل إلى 33

 ظل زيادة االستثمار في البنية التحتية للشركة6

% لكن االنخفاض 6، انخفضت المبيعات بنسبة 6132بالمقارنة مع الربع السابق من عام 

% وتحسن هامش 1في تكلفة  الخدمات ساهم في ارتفاع إجمالي الربح النمو بنسبة 

 %266% إلى 2365الربح االجمالي من 

على صعيد فترة النصف األول من العام الحالي ارتفعت ايرادات النصف األول من العام 

مليون ريال وارتفع إجمالي الربح           11636% محققًة أعلى مستوى لها عند 2الحالي 

 %216مليون ريال بهامش ربح اجمالي قدره  61336% إلى 63بـ 

مليون ريال مقابل ربح  316نحو  6132بلغت الخسارة التشغيلية خالل الربع الثاني من عام 

، ويعتبر الربع الثاني من عام 6135تشغيلي قدره مليون ريال في الفترة المناظرة عام 

هو الربع الوحيد الذى تحققت فيه أرباحا تشغيلية منذ تأسيس الشركة، بالمقارنة  6135

%، وبذلك 616ارتفعت الخسارة التشغيلية أيضا بنسبة  6132مع الربع األول من عام 

 6132مليون ريال في النصف األول من عام  361حققت الشركة خسارة تشغيلية تبلغ 

 %3636مليون ريال في الفترة المناظرة بارتفاع  56مقابل خسارة قدرها 

 3166% إلى 6بـ  6132ووفقًا إلعالن الشركة، تراجعت قاعدة المشتركين بنهاية يونيو 

 مليون مشترك بنهاية يونيو من العام السابق6 3366مليون مشترك مقابل 

مليون ريال  636فاقت توقعاتنا البالغة  6132خسائر الشركة خالل الربع الثاني من عام 

مليون ريال، وبناًء على نتائج الربع الثاني،  611ومتوسط توقعات المحللين وقدرها 

%، بينما ارتفعت 663بنسبة  6132خفضنا توقعاتنا السابقة إليرادات الشركة خالل عام 

% عن التقديرات السابقة، وجراء ذلك نخفض 1166الخسائر الصافية المقدرة للعام بنسبة 

 ريال للسهم6 763ريال للسهم إلى  366تقييمنا من 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية
 7631 القيمة العادلة )ريال(

 2675 )ريال( 6132يوليو  13السعر كما في 

 %3761 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.7030 رمز تداول

 12.85 أسبوع )ريال( 56أعلى سعر لـ 

 5.45 أسبوع )ريال( 56أدنى سعر لـ 

 -19.6% التغير من أول العام

 3,644 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لـ 

 3,940 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,051 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 583.73 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 %17616 شركة االتصاالت المتنقلة ش6 م6 ك 

 %5637 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 %5666 مصنع البالستيك السعودي 

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

 9.00 9.79 11.11 11.00 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك

 2.35 2.45 2.55 2.66 قيمه المنشأة /االيرادات

 2.59 1.63 1.16 0.87 مضاعف القيمة الدفترية

 0.53 0.54 0.56 0.58 مضاعف االيرادات

 0.56 0.36 0.62 0.63 النسبة الجارية لألصول

 %2.0 %3.8 %4.4 %9.3 نمو االيرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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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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 زين السعودية

 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F6متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 6136A 2015A 6132E 6137F 6136F قائمة الدخل )مليون ريال(

 7,453 7,304 7,036 6,741 6,170 االيرادات 

 2,631 2,604 2,559 2,790 2,948 تكلفة المبيعات 

 2,806 2,805 2,815 2,259 2,201 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  67  67  42  63 (78) مخصصات ديون وأخرى

 1,950 1,828 1,618 1,629 1,100الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب 

 %26.2 %25.0 %23.0 %24.2 %17.8هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء 

 2,004 1,976 1,907 1,770 1,633 االستهالك واإلطفاء

 (54) (149) (289) (141) (534) الربح التشغيلي 

 (849.7) (859.3) (868.9) (837.9) (745.3) مصروفات التمويل 

  12.6  12.4  11.9  7.4  9.4 أخرى 

 (891) (996) (1,146) (972) (1,270) صافى الدخل 

 (%12.0) (%13.6) (%16.3) (%14.4) (%20.6) العائد على المبيعات 

      

 6136A 2015A 6132E 6137F 6136F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 885 964 1,032 1,378 1,092 النقدية وما في حكمها 

 1,129 1,139 1,121 1,093 1,394 ذمم مدينة 

 111 100 111 104 63 المخزون 

 1,632 1,615 1,571 1,521 1,340 أخرى 

  3,757  3,818  3,834  4,096  3,888 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

 5,579 5,417 5,089 5,007 4,296 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 13,960 14,937 15,910 16,813 17,469 موجودات غير ملموسة 

 175 184 209 132 212 أخرى 

  19,714  20,539  21,208  21,952  21,977 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  23,471  24,357  25,042  26,048  25,866 إجمالي الموجودات 

            

 2,250 6,382 2,234 2,780 200 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 316 310 299 286 266 ذمم دائنة 

 3,013 2,952 2,844 2,698 2,913 مصروفات مستحقة 

 1,157 998 851 735 519 أخرى 

  6,736  10,641  6,227  6,498  3,898 مطلوبات قصيرة األجل 

            

 8,271 4,564 8,865 8,616 11,187 دين طويل األجل

 6,945 6,741 6,545 6,382 5,317 مطلوبات غير جارية 

  1,519  2,410  3,406  4,552  5,464 حقوق المساهمين 

  23,471  24,357  25,042  26,048  25,866 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 المحللون6

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %316القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %316القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %316القيمة 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 المالية6

 

 البالد المالية
 

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

 3666 – 611 – 33 – 322+ اإلدارة العامة:

 1113 – 332 – 611 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 33 – 322+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 33 – 322+  هاتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 33 – 322+  هاتف:

 

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

 6256 – 290 – 33 – 322+  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

 6عن 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 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر 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 مستقبال6 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 6االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير6

 

 16311–17تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

