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 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 زين 

سجلت شركة زين السعودية خالل الربع الثاني من العام الحالى تحسناا التاتاا تاي االدا  

% عن الربع الثاني من الاعاام 9.83التشغيلي اذ انخفضت الخسائر الصاتية خالل الفصل 

% عن الربع السابق لتسجل الشركاة خساائار يااتاياة باقاياماة .608الماضى، كما تقلصت 

مالاياون رياال   624مليون ريال، وجا ت خسائر الشركة اتضل من توقاعااتاناا الا االاغاة  610

مالاياون رياال  .42خسائر ياتية، وبذلك بلغت الاخاساائار الصااتاياة تاي الاناصا  ا ول 

 % عن نفس الفترة من العام الماضي63868بانخفاض 

ويرجع االنخفاض تي خسائر الشركة الى تحسن االدا  التشغيلي تي ظل زياادة الاطالا  

على خدمات الشركة وتي ضو  برنامج التحول الذى وضعته ادارة الشركة والذى ناتاج عاناه 

تحقيق أول ارباح تشغيلية تصلية منذ تأسيس الشركة بلغت ملياون رياال ماقاابال خساائار 

مليون ريال تي الربع المماثل من العام الماضي و خسائر تشغيلاياة  092تشغيلية بقيمة 

مليون ريال تي الربع السابق، بينما بلغت الخسائر التاشاغايالاياة خاالل الاناصا   23بقيمة 

مليون ريال تاي نافاس الافاتارة مان الاعاام  629مليون ريال مقابل خسائر ت لغ  .2ا ول 

 الماضي8

% عن الربع المماثل و 0380مليون ريال بنمو ي لغ  343بلغ إجمالي الربح تي الربع الثاني 

% 25% عن الربع السابق، وياح  ذلك تحّسن هامش إجمالاي الارباح لاياصال إلاى .82.

% خاالل الارباع السااباق مان الاعاام 26% خالل نفس الربع من العام السابق و20مقابل 

% 0489ملياون رياال باارتافااع  64.,0الحالي، بينما بلغ الربح االجمالي تي النص  ا ول 

% تي نفس الافاتارة مان الاعاام 20% مقابل 22عن الفترة المماثلة مسجلًة هامش ي لغ 

 الماضى8

 0083% مساجااًل 63ووتقا ل يان الشركة، ارتفع عدد المشتركين بنهاياة الارباع الاثااناي باا 

8     6104مليون مشترك باناهااياة الارباع الامامااثال مان عاام  389مليون مشترك مقارنة مع 

وقد شهدت أعداد مشتركي قطاع خدمات اإلنترنت نمّوًا قوّيًا تي هذا الارباع، حاياغ بالاغ 

 61048% مقارنة مع الربع ذاته من عام 014هذا النمو نس ة 

 أبرز المستجدات

تسلمت الشركة تي السابع من يولاياو الاجاارا خاطااباا مان مصالاحاة الاعكااة والادخال عان 

 261حيغ طال ت المصلحة الشركة بسداد م لغ اضاتي ي لاغ  6100حتى  6113السنوات 

مليون ريال تشمل زكاة مستحقة وضرائ  مستقطعة وغرامة تأخير، وتقا لا اياان الشاركاة 

ستقوم زين باالعتراض على المطال ات خالل شهرين من ورود خطاب المصلحة ولم تقام 

 الشركة بتسجيل مخصصات إضاتية8

وتم الرد عالاياه  قدمت موبايلي بيانًا مفصاًل للمطال ة لفريق التحكيم  6102مايو  69تي 

، وتم منح موبايلى شهرا للرد على خطاب شاركاة 6102يوليو  09من ق ل شركة زين تي 

 زين والتي سيكون من حقها التعقي  على رد شركة موبايلي خالل شهر من تقديمه8

 التقييم والتويية 

سجلت الشركة تحسنا ملحوظا تي مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي خصوياًا تاي 

مستوى الطل  على خدماتها والتحكم تي المصروتات، وتي ضو  ذلك  نرتع تقاياياماناا 

 ريال ،  والتويية بعيادة المراكع 8 09839لسهم الشركة الى 

 للمعيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 

 تركي تدعق

 مدير ا بحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 اإلدارة العامة:

 3.36 619 00 322+هات : 

 429. 453 00 322+تاكس: 

 041يندوق ال ريد 

 00400الرياض 

 

 موقعنا على الش كة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 زيادة المراكز التويية

 09839 القيمة العادلة )ريال(
 06801 )ريال( 6102يوليو  62السعر كما تي 

 %0280 العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.7030 رمع تداول

 21.65 أس وع )ريال( 26أعلى سعر لا 

 9.80 أس وع )ريال( 26أدنى سعر لا 

 0.0% التغير من أول العام

 5,754 أشهر )أل  سهم( 9متوسط حجم التداول لا 

 7,063 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1.884 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 583.73 ا سهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2ك ار المساهمين )أكثر من 

 %95814 شركة االتصاالت المتنقلة ش 8م8ك 

 %2835 مؤسسة تادن للتجارة والمقاوالت 

 %28.4 مصنع ال الستيك السعودا 

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخال  المسؤولية تي آخر التقرير8

 6109A 6104A 2015E 6102F ديسم ر  -نهاية العام المالي 

قيمة المنشأة /الربح ق ل الفوائد 
 3835 09825 0.834 66831 واالستهالك واإلطفا  والضرائ  والعكاة

 6845 9812 9894 9809 قيمه المنشأة /االيرادات

 .085 0824 0863 0812 مضاع  القيمة الدتترية

 1835 0814 0809 .081 مضاع  االيرادات

نس ة الموجودات الجارية /المطلوبات 
 1893 1843 0811 18.5 الجارية

%285 نمو االيرادات   -489%  389%  282%  
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 نهائية للقوائم المالية8ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية تي التقرير عن الطريقة التي تت عها الشركة8 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 التغير )%( H1 2014 H1 2015 قائمة الدخل )مليون ريال(

 %7.42 3,344 3,113 االيرادات 

 %0.19 1,520 1,517 تكلفة الم يعات 

 %1.45 1,015 1,001 المصروتات العمومية واالدارية ومصروتات ال يع والتوزيع

 %14.61- 26 31 المخصصات 

 %38.64 782 564 الربح قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

 %5.3 %23.4 %18.1 هامش الربح ق ل الفائدة واالستهالك واإلطفا  والضرائ  والعكاة 

 %1.59 841 827 االستهالك واإلطفا 

 %77.91- (58) (263) الربح التشغيلي 

 %3.50 (403.0) (389.4) ياتى دخل الفائدة 

 %36.50-  3.3  5.1 أخرى 

 %29.26- (458) (647) الربح قبل الزكاة والضريبة 

 0.00  0.00   0.00 العكاة والضري ة 

 %29.26- (458) (647) صافى الدخل 

 %7.1 %13.7- %20.8- العائد على الم يعات 

    

 التغير )%( H1 2014 H1 2015 قائمة المركع المالي )مليون ريال(

 %10.11- 1,083 1,205 النقدية وما تي حكمها 

 %3.71 1,379 1,330 ذمم مدينة 

 %13.95 93 82 المخعون 

 %58.95 1,567 986 أخرى 

 %14.43  4,122  3,602 إجمالي األصول قصيرة األجل 

        

 %11.67 4,717 4,225 ياتى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 %3.88- 17,194 17,889 موجودات غير ملموسة 

 %42.27 352 247 أخرى 

 %0.44-  22,263  22,361 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 %1.63  26,386  25,963 إجمالي الموجودات 

        

 %1124.97 2,450 200 الدين قصر ا جل والمستحق من الدين طويل ا جل 

 %84.40 546 296 ذمم دائنة 

 %7.94 3,042 2,819 مصروتات مستحقة 

 %42.50 648 455 أخرى 

 %77.38  6,687  3,770 مطلوبات قصيرة األجل 

        

 %21.70- 8,837 11,287 دين طويل ا جل

 %21.57 5,870 4,829 مطلوبات غير جارية 

 %17.88-  4,991  6,077 حقوق المساهمين 

 %1.63  26,386  25,963 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

    

 التغير )%( H1 2014 H1 2015 قائمة التدتقات النقدية )مليون ريال(

 %279.94  733.2  193.0 التدتقات النقدية التشغيلية 

 %1562.12  265.9  16.0 التدتقات النقدية التمويلية 

 %239.37 (1,008.1) (297.0) التدتقات النقدية االستثمارية 

 %89.86- (8.9) (88.1) التغير تي النقدية 

 %10.11-  1,083.2  1,205.0 النقد تي نهاية الفترة  
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 زين 

 نهائية للقوائم المالية8ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية تي التقرير عن الطريقة التي تت عها الشركة8 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،تعلية :E ،تقديرية :F8متوقعة : 

 6106A 6109A 6104A 2015E 6102F قائمة الدخل )مليون ريال(

 7,271 6,824 6,244 6,523 6,171 االيرادات 

 3,192 3,104 3,021 3,388 3,311 تكلفة الم يعات 

 2,213 2,141 2,201 2,191 1,948 المصروتات العمومية واالدارية ومصروتات ال يع والتوزيع

  63  56 (78)  53  33 المخصصات 

 1,804 1,523 1,100 890 879 الربح قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

هامش الربح ق ل الفائدة واالستهالك واإلطفا  والضرائ  

 والعكاة 
14.2% 13.7% 17.6% 22.3% 24.8% 

 1,767 1,669 1,633 1,840 1,810 االستهالك واإلطفا 

  36 (146) (534) (949) (932) الربح التشغيلي 

 (660.1) (737.1) (745.3) (722.8) (823.4) ياتى دخل الفائدة 

  10.9  10.3  9.4  20.6  5.6 أخرى 

 (613) (873) (1,270) (1,651) (1,749) الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 العكاة والضري ة 

 (613) (873) (1,270) (1,651) (1,749) صافى الدخل 

 %8.4- %12.8- %20.3- %25.3- %28.4- العائد على الم يعات 

      

 6106A 6109A 6104A 2015E 6102F قائمة المركع المالي )مليون ريال(

 863 900 1,092 1,293 2,385 النقدية وما تي حكمها 

 1,408 1,347 1,394 1,221 1,319 ذمم مدينة 

 109 91 63 141 50 المخعون 

 1,145 1,075 1,340 655 626 أخرى 

  3,525  3,413  3,888  3,310  4,380 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

 5,818 5,227 4,296 4,293 4,285 ياتى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 15,535 16,500 17,469 18,351 19,274 موجودات غير ملموسة 

 229 191 212 283 77 أخرى 

  21,581  21,918  21,977  22,927  23,636 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  25,106  25,331  25,866  26,237  28,016 إجمالي الموجودات 

            

 4,753 2,891 200 200 11,420 الدين قصر ا جل والمستحق من الدين طويل ا جل 

 648 608 266 529 888 ذمم دائنة 

 3,160 2,966 2,913 3,056 3,046 مصروتات مستحقة 

 499 509 519 444 432 أخرى 

  9,061  6,974  3,898  4,228  15,786 مطلوبات قصيرة األجل 

            

 6,473 8,306 11,187 11,390 714 دين طويل ا جل

 5,595 5,460 5,317 4,268 3,449 مطلوبات غير جارية 

  3,978  4,591  5,464  6,759  8,452 حقوق المساهمين 

  25,106  25,331  25,866  26,644  28,401 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6106A 6109A 6104A 2015E 6102F قائمة التدتقات النقدية )مليون ريال(

  1,253.5  1,508.2  286.8  229.0 (1,149.7) التدتقات النقدية التشغيلية 

  140.6 (90.1)  31.0 (517.4)  3,316.1 التدتقات النقدية التمويلية 

 (1,431.0) (1,609.8) (518.8) (803.4) (561.8) التدتقات النقدية االستثمارية 

 (36.9) (191.7) (201.0) (1,091.8)  1,604.6 التغير تي النقدية 

  863.5  900.4  1,092.1  1,293.1  2,384.9 النقد تي نهاية الفترة  
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 شرح نظام التصني  تي ال الد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 8 وتستخدم ال الد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث ط قات  وتعتمد التوييات على ال يانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 اله وط8/ودلدينا بإدراج ا سهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التويية التالية بناً  على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 شهر8 06-3%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل تترة زمنية  01القيمة العادلة تعيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر8 06-3%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل تترة زمنية 01القيمة العادلة تعيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 8 06-3% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل تترة زمنية  01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار معيد من التحليل أو ال يانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهرا تي أدا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أس اب أخرى خاية بأبحاث ال الد المالية8

 

 ال الد المالية
 

 خدمة العمال 
 clientservices@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 ...3 – 619 – 00 – 322+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 11. الهات  المجاني:
 
 
 
 

 إدارة ا يول
 abicasset@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 3.51 – 619 – 00 – 322+  هات :
 
 

 

 
 

 إدارة ا بحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com ال ريد اإللكتروني:

 3.36 – 619 – 00 – 322+  هات :

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الش كة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 3.41 – 619 – 00 – 322+  هات :

 

 المصرتية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 3.30 – 619 – 00 – 322+  هات :
 

 

 إخال  المسؤولية

مالياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال ال بذلت شركة ال الد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  تي هذا التقرير  يحيحة ودقيقة ومع ذلك تإن شركة ال الد

 8عن ذلكجة يقدمون أا ضمانات أو تعهدات يراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة م اشرة أو غير م اشرة أا مسؤولية قانونية نات

ا غاراض دون الاماواتاقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة م اشرة او غير م اشرة  ا شخص آخر أو نشره كليًا أو جاعئاياًا  ا غارض 

  8المس قة من شركة ال الد المالية

 كما نلفت االنت اه بأن هذه المعلومات ال تشكل تويية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمارا8

 8يعت ر أا إجرا  استثمارا يتخذه المستثمر بناً  على هذا التقرير سواً  كان كليًا أو جعئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثاماارا ماؤهال قا ال ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعت ر مشورة أو خياًرا أو أا إجرا  آخر يمكن أن يتحقق مستق ال8 لذلك تإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 8االستثمار تي مثل هذه ا دوات االستثمارية

 تحتفظ شركة ال الد المالية بجميع الحقوق المرت طة بهذا التقرير8

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

