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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

مليون ريال خالل الربع الثالث من العام الحالي  1حققت شركة زين السعودية صافي ربح قدره 

، بينما انخفضت األرباح 7132مليون ريال في الربع المقابل من عام  722مقابل خسارة بلغت 

مليون  8% عن الربع الثاني من العام الحالي والذي شهد تحقيق ارباح قدرها 21الصافية بنسبة 

ريال، كان الربع المنقضي هو الربع الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الشركة ربحًا صافيًا،        

مليون ريال  مقابل خسارة  72وبلغت أرباح الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام مبلغ  

 مليون ريال  للفترة المقابلة. 888قدرها 

إلى نمو إيرادات  7132ٌيعزى التحول الكبير في أداء الشركة بالمقارنة مع الربع المقابل من عام 

مليون ريال جراء زيادة الطلب خاصة على خدمات  321% أي نحو 31.2الشركة بنسبة بلغت 

% عن 71البيانات ذات الربحية المرتفعة، وذلك على الرغم من انخفاض عدد عمالء الشركة بنحو 

مليون فرد، من جهة أخرى، انخفضت  8.2لتبلغ قاعدة العمالء  7132الربع المماثل من عام 

مليون ريال على خلفية تمديد  817مليون ريال إلى  891مصروفات االستهالك واالطفاء من 

مليون  88عامًا إضافية، في المقابل انخفضت مصروفات التمويل بمبلغ  37ترخيص الشركة لـ 

 ريال نظرًا لسداد جزء من قروض الشركة.

% نظرًا لطول فترة االجازة 1.3بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، انخفضت المبيعات 

الصيفية ، وذلك رغم االيرادات الناتجة عن موسم الحج، أما على مستوى التسعة أشهر،      

مليون ريال في الفترة المقابلة من  79372مليون ريال مقابل  79791فقد بلغت اإليرادات نحو 

% بعد تمديد 38% وانخفضت مصروفات االستهالك واالطفاء 9.3العام الماضي بنمو بلغ 

 ترخيص الشركة.

التحسن في ايرادات الشركة صاحبه تحسن على مستوى هوامش الربحية خاصة مع زيادة 

ايرادات قطاع البيانات مرتفع الربحية إذ ارتفع هامش الربح قبل االستهالك واالطفاء 

% في الربع 11.9% في الربع المقابل و 79.9% مقابل 18.9ومصروفات التمويل والزكاة إلى 

% في الفترة المقابلة إلى 77.7السابق، على أساس التسعة أشهر، ارتفع الهامش من 

 % بنهاية سبتمبر الماضي.18.7

مليون ريال، لكن على النقيض  37جاءت أرباح الشركة دون توقعاتنا  بتحقيق ربح صافي قدره 

% فقط، وبالمجمل، فقد تحسن أداء الشركة 3.7فإن االيرادات الفعلية فاقت توقعاتنا  بنحو 

بشكل ملحوظ خالل التسعة شهور من العام الحالي من خالل تعزيز اإليرادات خاصة إيرادات 

البينات مرتفعة الربحية فضال عن التحكم في تكلفة الخدمات والمصروفات التشغيلية وتراجع 

سنة إضافية، وانعكس ذلك بشكل  37تكلفة االستهالك واالطفاء بعد تمديد رخصة الشركة 

كبير على هوامش الربحية التي ارتفعت بشكل ملحوظ. من المتوقع أن يتحسن أداء الشركة 

 خالل الربع األخير حيث شهد الربع الثالث انخفاضًا موسميًا.

من المقرر أن تعقد الشركة اجتماعًا غير عادي للمساهمين للموافقة على خفض رأس المال 

مليار ريال من خالل شطب الخسائر المرحلة، على أن يتم زيادة رأس المال عن طريق  7.7بنحو 

مليار ريال، نعتقد أن الحصيلة ستوجه لخفض ديون الشركة التي قاربت  2حقوق أولوية بمبلغ 

مليار  7.8مليار ريال في سبتمبر الماضي بخالف مستحقات الجهات ذات العالقة البالغة  37

ريال، نعتقد أنه قد يتم استخدام جانب من تلك المستحقات في زيادة رأسمال الشركة خاصة 

أن تلك المستحقات تخضع لمصاريف تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق،       

مليار ريال،         7.7جدير بالذكر أن قروض الشركة تشمل مستحقات وزارة المالية البالغة 

مليار ريال  7.2ووفقا لتقديرات الشركة، قد تصل القيمة المستقبلية لتلك المستحقات نحو 

عندما يبدأ سدادها على أقساط متساوية، وبالتالي فإن خفض ديون الشركة  7173في يوليو 

سيساهم في منح الشركة إمكانية التفاوض على معدالت تمويل أفضل مستقبال مع خفض 

مليون ريال سنويا، من المقرر أن تقوم الشركة بسداد  171مصروفات التمويل يما قد يتجاوز 

مليار ريال من تسهيل المرابحة المشترك في ديسمبر المقبل، وتجدر االشارة إلى أن  3.1نحو 

مليار ريال في نهاية سبتمبر. وفي ضوء نتائج الربع  3.9حجم النقدية المتاحة للشركة بلغ نحو 

 ريال للسهم.  2.98الثالث، نخِفض تقييمنا لسهم الشركة إلى 

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية
 2.98 القيمة العادلة )ريال(

 2.83 )ريال( 7132اكتوبر  11السعر كما في 

 78.7% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2111 رمز تداول

 33.87 أسبوع )ريال( 77أعلى سعر لـ 

 2.32 أسبوع )ريال( 77أدنى سعر لـ 

 %71.7- التغير من أول العام

 39973 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لـ 

 19222 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 39112 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 781.21 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(7كبار المساهمين )أكثر من 

 %12.18 شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. ك 

 %7.92 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 %7.88 مصنع البالستيك السعودي 

 7138A 7137A 7132A 7132E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة / الربح قبل مصروفات التمويل  
 2.17 31.77 33.21 32.71 واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

 7.73 7.21 7.83 1.12 قيمه المنشأة /االيرادات

 N/A N/A N/A 73.37 مضاعف الربحية

 3.18 3.12 1.81 1.29 مضاعف القيمة الدفترية

 1.71 1.77 1.72 1.23 مضاعف االيرادات

 1.72 1.71 1.21 3.11 النسبة الجارية للموجودات

%7.8- نمو االيرادات  9.1%  7.2%  8.2%  
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 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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 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 ،تقديرات أبحاث البالد المالية :F.توقعات أبحاث البالد المالية : 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية. . 7132* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام 

 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 *7131A 7138A 7137A 7132A 7132E قائمة الدخل )مليون ريال(

 29771 29972 29283 29321 29771 اإليرادات 

 79872 79772 79291 79988 19188 تكلفة الخدمات 

%73.98 نسبة البند السابق لإليرادات   82.22%  83.19%  12.82%  17.27% 

 79821 79797 79779 79713 79393 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%11.21 نسبة البند السابق لإليرادات   17.22%  11.73%  12.82%  17.21% 

(28)  71 مخصصات ديون ومخصصات أخرى   21  31  18  

 79728 39297 39279 39311 891 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  

%31.2 هامش الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والزكاة   32.8%  78.7%  77.9%  18.3% 

 39791 39871 39221 39211 39881 االستهالك واإلطفاء

(989) الربح التشغيلي   (718)  (383)  (77)  928  

(277.8) صافي مصروفات التمويل  (287.1)  (812.9)  (971.1)  )898.9( 

 )9.2(  72.9  2.8  9.8  71.2 أخرى 

(39273) صافى الريح   (39721)  (927)  (981)  28  

%77.1- العائد على المبيعات   -71.2%  -38.8%  -38.3%  3.1% 

      

 *7131A 7138A 7137A 7132A 7132E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 818 939 39128 39197 39791 النقدية وما في حكمها 

 12 87 318 21 383 المخزون 

 79733 79177 79238 79218 39822 أخرى 

  19183  19137  89192  19888  19131 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

 29298 29112 79112 89792 89791 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 379321 329392 329831 329829 389173 موجودات غير ملموسة 

 222 92 317 737 781 أخرى 

  779288  719798  739977  739922  779972 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  729377  729233  729188  779822  729712 إجمالي الموجودات 

            

 89128 79782 79281 711 711 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 89883 89191 19239 19298 19273 أخرى 

  319739  29281  29898  19898  19873 مطلوبات قصيرة األجل 

            

 79271 89787 89232 339382 339191 دين طويل األجل

 29218 89373 29187 79132 89728 مطلوبات غير جارية 

  19289  19727  89777  79828  29279 حقوق المساهمين 

  729377  729233  729188  779822  729712 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 



 7132أكتوبر  13

1  

ZAINKSA AB - 7030.SE 

 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

 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

 %.31القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.31القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.31القيمة 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:

 9888 – 711 – 33 – 922+ اإلدارة العامة:

 1113 – 332 – 811 الهاتف المجاني:
 

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

 2781 – 791 – 33 – 922+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2779 – 791 – 33 – 922+  هاتف:
 

 

 
 
 

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

 2771 – 791 – 33 – 922+  هاتف:

 capital.com-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

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

 2711 – 791 – 33 – 922+  هاتف:

 

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

 2772 – 791 – 33 – 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.

 

 18311–12تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

