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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين السعودية

مليون ريال خالل الربع الثاني من العام  8حققت شركة زين السعودية صافي ربح قدره 

، من جهة 7106مليون ريال في الربع المقابل من العام  878الحالي مقابل خسارة بلغت 

% عن الربع األول من العام الحالي والذي شهد 87أخرى فقد انخفضت األرباح بنسبة 

مليون ريال، وبذلك تبلغ أرباح  54تحقيق أول ارباح فصلية في تاريخ الشركة وقدرها 

مليون  428مليون ريال مقابل خسائر صافية قدرها  48نحو  7102النصف األول من عام 

ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وقد أتت أرباح الربع الثاني دون توقعاتنا البالغة   

 مليون ريال. 86مليون ريال ودون متوسط توقعات المحللين البالغة  51

ويرجع التحسن الكبير في قائمة الدخل للربع الثاني بالمقارنة مع الربع المقابل العام 

مليون ريال وهي أعلى 0,864 % لتسجل 8الماضي إلى ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة 

ايرادات للربع الثاني تاريخيًا، وقد ساهم في ذلك سعي الشركة لزيادة مبيعات نشاط 

%،      0.5البيانات مرتفع الربحية، على التوازي، انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 

%، ولهذا فقد ارتفع هامش 04وتراجعت المصروفات العمومية واالدارية والبيعية بنسبة 

% إلى 70.45( من EBITDAالربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واالطفاء والزكاة  )

%، وتجدر االشارة إلى أن الربع المقابل من العام الماضي تصادف مع مصروفات 88.3

استثنائية تتعلق بعملية توثيق البصمة لعمالء الشركة، ومن جهة أخرى، فقد عزز أداء 

مليون  832مليون ريال إلى  581الشركة انخفاض مصروفات االستهالك واالطفاء من 

ريال نظرا لتمديد رخصة الشركة، وارتفع صافي مصروفات التمويل بشكل بسيط من 

 مليون ريال. 778مليون ريال إلى  771

% عن الربع األول  7.8بالمقارنة مع الربع األول من العام الحالي، فقد انخفضت االيرادات 

النخفاض الطلب خالل شهر رمضان والعطلة الصيفية، وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد 

حققت أعلى ايرادات فصلية في تاريخ الشركة خالل الربع األول من العام الحالي.        

خالل الربع الثاني ليبلغ  EBITDAكما أدى االنخفاض في االيرادات الى تراجع هامش 

 % خالل الربع األول.85.6% مقابل 88.3

 8,537مليون ريال مقابل  8,285على أساس نصف سنوي، بلغت اإليرادات االجمالية 

%، كما ارتفع هامش الربح 8مليون ريال للنصف األول من العام السابق بارتفاع قدره 

% مقابل 85.8إلى  EBITDA%،وزاد هامش 62% إلى 68االجمالي خالل الفترة من 

% خالل النصف األول من العام الماضي الرتفاع االيرادات وانخفاض تكلفة 78.5

الخدمات والمصروفات التشغيلية وتضمن الفترة المقابلة مصروفات غير متكررة تتعلق 

بعملية توثيق الخطوط، ايضا فقد انخفضت مصروفات االستهالك واالطفاء بنسبة 

مليون ريال في النصف األول من العام  342مليون ريال مقابل  283% لتصل إلى 08

 الماضي  وذلك بعد تمديد الرخصة.

وبالمجمل ، فقد تحسن أداء الشركة بشكل ملحوظ خالل النصف األول من العام الحالي 

من خالل تعزيز اإليرادات خاصة إيرادات البينات مرتفعة الربحية فضال عن التحكم في 

تكلفة الخدمات والمصروفات التشغيلية وتراجع تكلفة االستهالك واالطفاء بعد تمديد 

سنة إضافية، وانعكس ذلك بشكل كبير على هوامش الربحية التي  04رخصة الشركة 

ارتفعت بشكل ملحوظ، وفي ضوء نتائج الربع الثاني والتى جاءت دون المتوقع، نخِفض 

 ريال للسهم.  3.5ريال للسهم إلى  3.6تقيمنا لسهم الشركة من 

 CFAهنداوى، أحمد 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 3.51 القيمة العادلة )ريال(

 8.88 )ريال( 7102أغسطس  8السعر كما في 

 %6.4 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2181 رمز تداول

 00.54 أسبوع )ريال( 47أعلى سعر لـ 

 6.81 أسبوع )ريال( 47أدنى سعر لـ 

 4.2% التغير من أول العام

 7,711 أشهر )ألف سهم( 8متوسط حجم التداول لـ 

 4,045 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 0,825 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 488.28 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %82.15 شركة االتصاالت المتنقلة ش. م. ك 

 %4.32 مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت 

 %4.85 مصنع البالستيك السعودي 

 7105A 7104A 7106A 7102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 2.37 00.08 07.87 08.74 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك

 7.27 7.31 7.38 8.74 قيمه المنشأة /االيرادات

 N/A N/A N/A 66.15 مضاعف الربحية

 0.50 0.55 0.08 1.35 مضاعف القيمة الدفترية

 1.21 1.25 1.26 1.85 مضاعف االيرادات

 1.75 1.41 1.68 0.11 النسبة الجارية لألصول

 %6.6 %7.2 %3.8 %4.5- نمو االيرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

80

100

120

140

160

180

 مؤشر تداول زين

 المصدر: تداول

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

 العائد على المبيعات المبيعات

 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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 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. . 7102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام 

 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 7108A 7105A 7104A 7106A 7102E قائمة الدخل )مليون ريال(

 2,888 6,372 6,250 6,021 6,478 اإليرادات 

 7,825 7,476 7,231 7,358 8,888 تكلفة الخدمات 

%40.35 نسبة البند السابق لإليرادات   52.22%  50.83%  86.52%  87.06%  

 7,583 7,434 7,743 7,710 7,030 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%88.61 نسبة البند السابق لإليرادات   84.62%  88.40%  82.52%  88.15%  

(28)  48 مخصصات ديون ومخصصات أخرى   68  01  85  

 7,484 0,234 0,673 0,011 831 الربح قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%08.2 هامش الربح قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة   02.8%  75.7%  74.3%  85.8%  

 0,420 0,841 0,221 0,688 0,851 االستهالك واإلطفاء

(353) الربح التشغيلي   (485)  (050)  (44)  365  

(277.8) صافي مصروفات التمويل  (254.8)  (882.3)  (348.1)  (885.6)  

(0.6)  72.3  2.5  3.5  71.6 أخرى   

(0,640) صافى الدخل   (0,721)  (327)  (381)  28  

%74.8- العائد على المبيعات   -71.6%  -05.5%  -05.0%  0.0%  

      

 7108A 7105A 7104A 7106A 7102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 288 303 0,828 0,137 0,738 النقدية وما في حكمها 

 84 57 015 68 050 المخزون 

 7,542 7,847 7,605 7,285 0,826 أخرى 

  8,724  8,807  5,136  8,888  8,801 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

 6,235 2,116 4,112 5,736 5,738 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 06,105 06,036 06,808 02,563 08,840 موجودات غير ملموسة 

 473 36 087 707 788 أخرى 

  78,882  78,738  70,347  70,322  77,372 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  76,608  76,600  76,158  74,866  76,782 إجمالي الموجودات 

            

 8,278 7,752 7,281 711 711 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 5,282 5,838 8,203 8,638 8,670 أخرى 

  08,406  6,651  6,538  8,838  8,870 مطلوبات قصيرة األجل 

            

 7,072 8,754 8,606 00,082 00,831 دين طويل األجل

 2,802 8,040 6,887 4,802 5,768 مطلوبات غير جارية 

  8,648  8,424  5,447  4,565  6,243 حقوق المساهمين 

  76,608  76,600  76,158  74,866  76,782 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:

 3888 – 718 – 00 – 366+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 811 الهاتف المجاني:
 

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

 6781 – 731 – 00 – 366+  هاتف:
 

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

 6743 – 731 – 00 – 366+  هاتف:
 

 

 
 
 

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

 6741 – 731 – 00 – 366+  هاتف:

 capital.com-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

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

 6781 – 731 – 00 – 366+  هاتف:

 

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

 6746 – 731 – 00 – 366+  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.

 

 18011–82تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

