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% لتتتصتل 0.92بنس بة  2102اخنفضت اخلسائر الصافية لرشكة زين السعودية خالل الربع ال ول من عام 
مليون رايل يف الفرتة املامثةل العام املاىض، بيت  رتراتتعتت  803مليون رايل مقابل خسائر بقمية  222اىل 

 % عن الربع السابق019اخلسائر بنس بة 

% يف ضوء منو 25الرتاتع يف اخلسائر ابملقارنة مع الفرتة املامثةل يرتع اىل اخنفاض اخلسائر التشغيلية بنس بة 
مليون رايل يف الربع ال ول متن عتام  0,251مليون رايل مقابل  0,123% لتصل اىل .الايرادات بنس بة 

 ، ويرتع المنو يف الايرادات اىل زايدة الطلب عىل خدمات الرشكة21059

اخنفاض اخلسائر التشغيلية ومنو الايراد يه ذات الاس باب اليت دفعت خسائر الرشكة اىل الرتاتع مقارنتة 
ذ بلغ  %، بي  منت الايترادات 22ابلربع السابق، وان اكن معدل الرتاتع يف اخلسائر التشغيلية أ كرث قليال ا 

 %19بنس بة 

خالل الربع ال ول من العام احلايل ارتفعت ال رابح قبل مرصوفات المتويل والاطفاء والاس تالتالو والت اكة 
% عتن التربتع الستابتق، وبت   22مليون رايل بي  ارتفعت  853% لتصل اىل 01والرضائب بنس بة 

يرادات من  % يف التربتع الستابتق اىل 02و  2105% يف الربع ال ول عام .0تتحسن نس بة ه ا البند لال 
 % يف الربع ال ول من العام احلاىل، بفضل منو املبيعات والتحمك يف املصاريف209

% مقارنة بنفس الفترتة 25وفقا لبياانت الرشكة، ارتفع عدد املشرتكني يف الربع ال ول من العام احلايل بنس بة 
، بي  ارتفع عدد 2105مليون مشرتو يف مارس  392مليون مقابل  0191العام املايض ليبلغ عدد املشرتكني 

 21059% عن مارس 082معالء الانرتنت 

 أ برز املس تجدات 

فامي يتعلق بقضية التحكمي املرفوعة من رشكة موابيىل، اعطت هيئة التحكمي همهل لرشكة موابييل تنالت   يف 
لتقدمي بيان مفصل عن املطالبة، ومت منح رشكة زين فرتة شهرين ونصف من اترخي اس تالم  2102مايو  28

 البيان املفصل من موابييل لتقدمي الرد علهيا9

ويف فرباير املاىض، اعلنت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ختفيض أ سعار خدمات املتململتات الصتوتتيتة 
هلةل بداًل متن  02الانالائية احمللية ابمجلةل عىل ش بملت االتصاالت املتنقةل حبيث يكون سقف ال سعار هو 

تراء ختفيض عىل أ سعار خدمات املململات الصوتية الانالائية احملليتة ابمجلتةل عتىل شت تبتملت  22 هلةل، وا 
هلالت، عىل أ ن يبدأ  تتطتبتيتق  01هلالت بداًل من  2االتصاالت الثابتة حبيث يكون سقف ال سعار هو 

 ال سعار اجلديدة يف مايو املقبل9 

 التقيمي والتوصية 

مليون رايل ومن متوسط توقتعتات احملتلتلتني املتقتدرة  235جاءت نتاجئ الرشكة افضل من توقعاتنا البالغة 
مليون رايل، جسلت الرشكة منوا ملحوظا يف ايراد الربع ال ول من العام احلايل، وخالل اتامتعنا مع  232ب

ادارة الرشكة مؤخرا كشفت الرشكة عن رفع أ سعار بعض خدمات الانرتنت نظرا ل ايدة التطتلتب عتلتهيتا9 
 رايل9 0891نويص ب ايدة املراك  يف أ سهم الرشكة حيث تبلغ القمية العادةل للسهم 

 للم يد من املعلومات يرىج االتصال عىل:
 

 رريك فدعق
 مدير ال حباث واملشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 اال دارة العامة:
 3.2. 218 00 11.+هاتف: 
 3528 .52 00 11.+فاكس: 

 051صندوق الربيد 
 00500الرايض 

 
 موقعنا عىل الش بكة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 التوصية
 13.60 القمية العادةل )رايل(

 12.19 )رايل( 2102أ بريل  22السعر كام يف 

 11.6% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.7030 رم  تداول

 21.65 أ س بوع )رايل( 22أ عىل سعر لت 

 10.10 أ س بوع )رايل( 22أ دىن سعر لت 

 0.7% التغري من أ ول العام

 13,164 أ شهر )أ لف سهم( 8متوسط جحم التداول لت 

 5,753.7 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 1,534.3 الرمسةل السوقية )مليون دوالر(

 47.2 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 %37.04 رشكة االتصاالت املتنقةل ش9 م9 و9

 %5.97 مؤسسة فادن للتجارة واملقاوالت 

 %5.84 مصنع البالستيك السعودي 

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   
2012A 2013A 2014A 2015F 

 16.05 18.99 22.96 22.11 قمية املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والاس الالو واال طفاء والرضائب وال اكة
 3.03 3.35 3.13 3.15 قميه املنشأ ة /الايرادات

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 عائد ال رابح
 1.64 1.30 1.05 0.84 مضاعف القمية ادلفرتية
 1.02 1.14 1.09 1.15 مضاعف الايرادات

 0.46 1.00 0.87 0.28 نس بة املوتودات اجلارية /املطلوابت اجلارية
 %11.6 %4.3- %5.7 %7.9- منو الايرادات 
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 *حسب البياانت املتاحة
 هنائية للقوامئ املالية9ال قد ختتلف طريقة عرض بياانت القوامئ املالية يف التقرير عن الطريقة اليت تتبعها الرشكة9 ولكن ال تأ ثري من ه ا الاختالف عىل النتيجة

 معدل النمو  *Q1 2014 Q1 2015 قامئة ادلخل )مليون رايل(
 %8.55 1,678 1,546 الايرادات 

 %7.61 804 747 رلكفة املبيعات 

 -   - 485 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  - -  14 اخملصصات ، صايف

 %16.18 348 300 الرحب قبل الفائدة والاس الالو واال طفاء والرضائب وال اكة  

 %1.4 %20.7 %19.4 هامش الرحب قبل الفائدة والاس الالو واال طفاء والرضائب وال اكة 

  - -  427 الاس الالو واال طفاء
 %53.61- 59- 127- الرحب التشغييل 

 - - (193.9) صاىف دخل الفائدة 
 - -  2.7 أ خرى 

 %19.27- 257- 318- الرحب قبل ال اكة والرضيبة 
    0.0  0.0 ال اكة والرضيبة 

 %19.27- 257- 318- صاىف ادلخل 
 %5.3 %15.3- %20.6- العائد عىل املبيعات 

    
 معدل النمو  *Q1 2014 Q1 2015 قامئة املرك  املايل )مليون رايل(

 - - 1,476 النقدية وما يف حمكها 

 - - 1,333 ذمم مدينة 

 - - 133 اخمل ون 

 - - 709 أ خرى 

 - -  3,651 ا تاميل ال صول قصرية ال جل 

      

 - - 4,236 صاىف املوتودات الثابتة 

 - - 18,144 موتودات غري ملموسة 

 - - 265 أ خرى 

 - -  22,645 ا تاميل املوتودات طويةل ال جل 

 - -  26,296 ا تاميل املوتودات 

      

 - - 200 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - - 585 ذمم دائنة 

 - - 2,725 مرصوفات مس تحقة 

 - - 473 أ خرى 

 - -  3,984 مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - - 11,287 دين طويل ال جل

 - - 4,596 مطلوابت غري جارية 

 - -  6,429 حقوق املسامهني 

 - -  26,296 ا تاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

    

 معدل النمو  *Q1 2014 Q1 2015 قامئة التدفقات النقدية

 - -  423.6 التدفقات النقدية التشغيلية 

 - - (60.2) التدفقات النقدية المتويلية 

 - - (189.5) التدفقات النقدية الاستامثرية 

 - -  174.0 التغري يف النقدية 

 - -  1,476.1 النقد وما يف حمكه يف هناية الفرتة  



 2102أ بريل  22

3  

ZAINKSA AB - 7030.SE 

 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E قامئة ادلخل )مليون رايل(
 6,966 6,244 6,523 6,171 6,699 الايرادات 

 3,236 3,021 3,388 3,311 3,499 رلكفة املبيعات 

 2,358 2,201 2,191 1,948 2,225 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

 57 78- 53 33 76 اخملصصات ، صايف

 1,315 1,100 890 879 899 الرحب قبل الفائدة والاس الالو واال طفاء والرضائب وال اكة  

 %18.9 %17.6 %13.7 %14.2 %13.4 هامش الرحب قبل الفائدة والاس الالو واال طفاء والرضائب وال اكة 

 1,707 1,633 1,840 1,810 1,710 الاس الالو واال طفاء
 392- 534- 949- 932- 811- الرحب التشغييل 

 (737.1) (745.3) (722.8) (823.4) (1,113.9) صاىف دخل الفائدة 
  10.5  9.4  20.6  5.6  0.1 أ خرى 

 1,118- 1,270- 1,651- 1,749- 1,925- الرحب قبل ال اكة والرضيبة 
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ال اكة والرضيبة 
 1,118- 1,270- 1,651- 1,749- 1,925- صاىف ادلخل 

 %16.1- %20.3- %25.3- %28.4- %28.7- العائد عىل املبيعات 
      

 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E قامئة املرك  املايل )مليون رايل(
 668 1,092 1,293 2,385 780 النقدية وما يف حمكها 

 1,405 1,394 1,221 1,319 1,007 ذمم مدينة 

 92 63 141 50 44 اخمل ون 

 1,097 1,340 655 626 602 أ خرى 

  3,262  3,888  3,310  4,380  2,432 ا تاميل ال صول قصرية ال جل 

            

 5,225 4,296 4,293 4,285 4,059 صاىف املوتودات الثابتة 

 16,500 17,469 18,351 19,274 20,253 موتودات غري ملموسة 

 191 212 283 77 0 أ خرى 

  21,916  21,977  22,927  23,636  24,312 ا تاميل املوتودات طويةل ال جل 

  25,178  25,866  26,237  28,016  26,744 ا تاميل املوتودات 

            

 2,881 200 200 11,420 9,748 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 621 266 529 888 2,525 ذمم دائنة 

 3,543 2,913 3,056 3,046 3,211 مرصوفات مس تحقة 

 520 519 444 432 507 أ خرى 

  7,566  3,898  4,228  15,786  15,991 مطلوابت قصرية ال جل 

            

 8,306 11,187 11,390 714 2,224 دين طويل ال جل

 5,477 5,317 4,268 3,449 4,716 مطلوابت غري جارية 

  4,346  5,464  6,759  8,452  4,293 حقوق املسامهني 

  25,694  25,866  26,644  28,401  27,224 ا تاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

      

 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E قامئة التدفقات النقدية

  1,321.2  286.8  229.0 (1,149.7) (87.5) التدفقات النقدية التشغيلية 

 (99.5)  31.0 (517.4)  3,316.1  474.8 التدفقات النقدية المتويلية 

 (1,645.8) (518.8) (803.4) (561.8) (309.1) التدفقات النقدية الاستامثرية 

 (424.1) (201.0) (1,091.8)  1,604.6  78.2 التغري يف النقدية 

  668.0  1,092.1  1,293.1  2,384.9  780.3 النقد وما يف حمكه يف هناية الفرتة  

 هنائية للقوامئ املالية9ال قد ختتلف طريقة عرض بياانت القوامئ املالية يف التقرير عن الطريقة اليت تتبعها الرشكة9 ولكن ال تأ ثري من ه ا الاختالف عىل النتيجة
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 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق 9 و تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات  وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون دراج ال سهم املغطاة مضن ا  عالوة عىل ذ ، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

مملنية الصعود  الهبوط9/التوصية التالية بناًء عىل سعر اال غالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر9 02-.%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  01القمية العادةل ر يد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر9 02-.%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 01القمية العادةل ر يد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر 9 02-.% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  01القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل النتظار م يد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وتود تغيري توهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية9

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 333. – 218 – 00 – 11.+ اال دارة العامة:
 1110 – 001 – 311 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 321. – 218 – 00 – 11.+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد اال لكرتوين:

 3.2. – 218 – 00 – 11.+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 351. – 218 – 00 – 11.+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 330. – 218 – 00 – 11.+  هاتف:
 

 ا خالء املسؤولية

الية ومديراها وموظفهيا ال يقدمون أ ي ضامانت أ و تتعتهتدات  احتة أ و مضتنتًا امل ب لت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات امل كورة  يف ه ا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذ  فا ن رشكة البالد

 9بشأ ن حمتوايت التقرير وال يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذ 

رسال ه ا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و ت ئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    9ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ال جيوز ا 

 كام نلفت الانتباه بأ ن ه ه املعلومات ال تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و الختاذ قرار استامثري9

 9يعترب أ ي ا تراء استامثري يتخ ه املستمثر بناًء عىل ه ا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و ت ئيًا هو مسؤوليته الملمةل وحده

ننا ننصح ابلرتوع ا ىل  9ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل ه ه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من ه ا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي ا تراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال9 ذل  فا 

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هب ا التقرير9

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

