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الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة 
فى الصفحة األخيرة ١

• القيمة العادلة ١٢٫٤ ريال سعودي بإرتفاع ٣٫٦٪ عن سعر السوق: أسفر تقييمنا بخصم التدفقات النقدية عن تقدير لقيمة 
حقوق الملكية يبلغ ١٧٫٤ مليار ريال سعودي، بما يعني أن تقديرنا للقيمة العادلة يبلغ ١٢٫٤ ريال سعودي للسهم، بإرتفاع ٣٫٦٪ 
على  يقوم  الملكية  حقوق  لقيمة  نطاقا  وضعنا  قد  كنا   ،٢٠٠٨ يونيو   ١٦ بتاريخ  الصادر  تقريرنا  وفي  للسهم.  الحالي  السعر  عن 
أساس سيناريوهين، أحدهما متفائل واآلخر متشائم وذلك بدال من تقدير للقيمة العادلة حيث أن الشركة وقتها لم تكن قد دخلت 
مرحلة التشغيل بعد. ويعتبر تقديرنا الحالي لقيمة حقوق الملكية قريب من الحد األدنى للنطاق السابق الذي توصلنا إليه في 

العام الماضي إذ اننا نعتقد أن المنافسة الشديدة سوف تحد من اتساع هامش EBITDA في الفترات القادمة.

• ميزانية مثقلة باألعباء: سوف تحتاج شركة زين السعودية إعادة تمويل دين يبلغ حوالي ٩٫٢ مليار ريال سعودي هذا العام 
ونعتقد أن األمر سيستدعي جمع ما يقرب من ٣ مليار ريال سعودي فوق هذا الدين لتمويل العمليات واإلنفاق الرأسمالي. كما 
نتوقع احتماال بحاجة الشركة لجمع ٧ مليار ريال سعودي أخرى حتى عام ٢٠١٣ وذلك لتعويض التدفقات النقدية الخارجية. 
التنظيمية  المتطلبات  تلبي  حتى  المال  رأس  لزيادة  بحاجة  ستكون  الشركة  أن  يبدو  فإنه  الملكية،  حقوق  قاعدة  انخفاض  ومع 

والحيلولة دون زيادة الرافعة المالية في الميزانية وذلك خالل العام القادم على األرجح.

• حصة سوقية ٦٪ وبقاء المشتركين يوضع على المحك: أطلقت زين السعودية عملياتها في ٢٦ أغسطس ٢٠٠٨ وبلغ عدد 
مشتركيها "النشطاء" ٢ مليون مشترك بنهاية العام مقابل توقعاتنا والتى كانت ١٫٣ مليون مشترك، وقد بلغت حصتها في السوق 
٦٪ . وجاءت اضافات السوق ككل أعلى بنسبة ٤٪ عن توقعاتنا مما يرجع الى شدة المنافسة بين المشغلين. اال انه لما كانت 
الفترة التي أعلنت نتائجها شركة زين لم تتجاوز أربعة اشهر، فإننا نتوقع حدوث تذبذب وتحول جزء من المشتركين النشطاء إلى 
مشغلين آخرين في الفترة القادمة عندما تبدأ الحمالت الترويجية للشركة بفقدان أثرها. وقد رفعنا توقعاتنا لعدد المشتركين ابتدأ 
من عام ٢٠٠٩، إال أننا لم نغير توقعاتنا للحصة السوقية في األجل الطويل إذ أن توقعاتنا بزيادة عدد مشتركي زين يتماشى مع 

توقعاتنا بزيادة عدد المشتركين في السوق.
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة زين السعودية

• تعادل EBITDA في عام ٢٠١١: ال زلنا نتوقع أن زين السعودية لن تبلغ نقطة التعادل (أى عدم تحقيق ربح أو خسارة) على مستوى 
EBITDA حتى عام ٢٠١١. وفيما بعد، نتوقع أن تكون تكلفة المبيعات، التي تشمل الرسوم الحكومية ورسوم التوصيل، هي البند الرئيسي 
في هيكل التكلفة وأن تمثل حوالى ٥٠٪ من اإليرادات. وقد أعلنت الشركة عن صافي خسارة بلغت ٢٫٣ مليار ريال سعودي في آخر 

عام ٢٠٠٨، أي أكثر من تقديراتنا بحوالي الضعف.

• رفع التوصيات من بيع إلى خفض في المدى القصير ومحايد في المدى الطويل: قمنا برفع التوصية طويلة األجل من بيع إلى 
محايد وذلك النخفاض سعر السهم بنسبة ٥٥٪ منذ صدور تقرير بداية التغطية وكما أن تقديرنا للقيمة العادلة يرتفع بنسبة ٣٫٦٪ فقط 
عن السعر الحالي للسهم. وتشمل المخاطر في األجل القصير تذبذب العمليات نظرا للمنافسة الشديدة والديون الضخمة التي سوف 
تحتاج إلعادة التمويل والحاجة المتوقعة إلى زيادة رأس المال خالل العام القادم. هذا وقد ارتفعت التوصية قصيرة األجل من بيع إلى 

خفض.
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١- التوقعات الجديدة
يرجى الرجوع إلى تقريرنا عن قطاع االتصاالت السعودي بعنوان إستعراض القوة الصادر في ٣١ مايو ٢٠٠٩ لمزيد من المعلومات عن 

إستراتيجية استهالل العمليات لشركة زين السعودية وعن سوق االتصاالت السعودية قبل وبعد دخول زين السعودية إليها.

بداية قوية لعدد المشتركين
بدأت زين السعودية عملياتها التجارية في ٢٦ أغسطس ٢٠٠٨ وبلغ عدد مشتركيها "النشطاء" ٢ مليون مشترك بنهاية العام، وهذا يعني 
أن حصتها في السوق بلغت ٦٪ بناء على تقديراتنا لعدد المشتركين النشطاء في شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي. وكما توقعنا 
مثلت شريحة المشتركين، بنظام الدفع مقدما (الكارت)، األغلبية الساحقة إلجمالي قاعدة مشتركي زين السعودية وبلغت حوالى ٩١٪. 
وكنا قد توقعنا أن يبلغ عدد المشتركين ١٫٣٤ مليون مشترك في نفس الفترة وحصة سوقية ٤٪ فقط. ونعتقد أن إستراتيجية الترويج التي 
بدأت بها زين السعودية عملياتها هي التي عززت االضافات فى عدد المشتركين، إذ منحت أول ٥٠٠ ألف مشترك خصما بنسبة ٥٠٪ 
مدى الحياة على الفواتير الشهرية وذلك بشرط أن التقل الفاتورة عن الشهر السابق لها. وال زلنا في مرحلة مبكرة تجعلنا النستطيع 

تحديد عدد المشتركين النشطاء الفعليين في الشركة على وجه الدقة.
وفي تقديرنا أن عدد المشتركين في زين السعودية سيبلغ ٤٫٢ مليون بنهاية عام ٢٠٠٩، مقابل توقعاتنا السابقة وكانت ٣٫٥ مليون مشترك، 
بحصة سوقية تبلغ ١٠٫٨٪. وال نتوقع أن ترتفع الحصة السوقية عن ٢٠٪ في األجل الطويل مقارنة بتوقعات الشركة التي تبلغ ٣٠٪. و 
قد وصل عدد المشتركين إلى ٢٫٧٦٥ مليون مشترك بنهاية شهر مارس ٢٠٠٩. وقد شهدت األشهر القليلة الماضية منافسة شديدة بين 
شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي دفاعا عن مركزهما في السوق. ونعتقد أن المشغل الجديد سيجد صعوبة في التوسع بما يزيد 

عن توقعاتنا للحصص السوقية في األجل الطويل.
شكل ١: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات القديمة لعدد المشتركين

المشتركين بالمليون، ما لم يذكر غيرذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

 ٢ مليون مشترك لعام 
 ٢٠٠٨ والحصة السوقية
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اإليرادات تستفيد من قوة متوسطات العائد الشهري للمستخدم فى الوقت الحالى
جاءت إيرادات زين السعودية في العام المالي ٢٠٠٨ مرتفعة بحوالي الضعف عن توقعاتنا وبلغت ٥٠٥ مليون ريال سعودي بفضل عدد 
المشتركين وقوة متوسطات العائد الشهري للمستخدم. بلغ متوسط العائد الشهري المجمع للمستخدم ٩٣ ريال سعودي (٢٥ دوالر) 
مقابل تقديراتنا وكانت ٥٩ ريال سعودي (١٦ دوالر) كما أنها ارتفعت بنسبة ١٥٪ عن متوسط العائد الشهري المجمع لموبايلي في 

العام المالي ٢٠٠٨.
بلغ إجمالي اإليرادات في الربع األول من عام ٢٠٠٩ لزين السعودية، ٥٨٢ مليون ريال سعودي ومثلت اإليرادات الدولية حوالي ٢٣٪ 
من إجمالي اإليرادات، وإيرادات التجوال ٩٪ من اإلجمالي. وقد أعلنت مجموعة زين أن شركة زين السعودية قد انهت الربع االول من 
عام ٢٠٠٩ ب٢٫٧٦٥ مليون مشترك نشط وهو مايترجم الى حصة تبلغ  ٤٦٪ من صافى المشتركين الجدد وحصة سوقية تبلغ ٧٫٨٪.

وفي تقديرنا أن متوسط العائد الشهري للمستخدم في العام المالي ٢٠٠٩ سيبلغ ٦٨٫٧ ريال سعودي (١٨٫٣ دوالر)، بانخفاض سنوي 
٢٦٪ حيث أن الشركة ستضاعف عدد مشتركيها. وقد أعلنت شركة زين السعودية أن متوسط العائد الشهرى للمستخدم كان ١٩ دوالر 
خالل الربع االول من عام ٢٠٠٩. نتوقع أن تبلغ اإليرادات ٢٫٧ مليار ريال سعودي وأن تنمو بمعدل سنوي مركب وقدره ١٦٪ خالل 

خمس سنوات لتبلغ ٥٫٨ مليار بحلول عام ٢٠١٤. 

شكل ٢: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات القديمة لإليرادات ومتوسط العائد الشهري للمستخدم
اإليرادات بالمليون ريال سعودي ومتوسط العائد الشهري للمستخدم بالريال السعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

التحول لتحقيق أرباح على مستوى EBITDA لن تكون قبل عام ٢٠١١
أعلنت زين السعودية أن مجمل الربح في العام المالي ٢٠٠٨ بلغ ١٦ مليون ريال سعودي كما جاء EBITDA بالسالب وبلغ ١٢٦٥ مليون 
ريال سعودي، أي أعلى كثيرا عن توقعاتنا وكانت ٤٤١ مليون ريال سعودي بالسالب. وقد أوضحت الشركة أن اإليرادات المعلنة هي 
ألربعة أشهر فقط بينما التكاليف هي لثمانى عشرة شهرا. بلغ مجمل الربح ١٤٦ مليون ريال سعودي فى الربع األول من عام ٢٠٠٩ 
(هامش الربح ٢٥٫١٪). كما جاء EBITDA بالسالب وبلغ ٣٣٠ مليون ريال سعودي مقابل ١٫٣ مليار ريال سعودى بالسالب في العام 

المالي ٢٠٠٨. ونتوقع أن يكون EBITDA بالسالب ٨٧٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٠٩.

 ارتفاع اإليرادات عن التوقعات
 فى عام ٢٠٠٨ف بفضل زيادة
 عدد المشتركين وقوة متوسط
العائد الشهري للمستخدم
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متوسط العائد الشهري للمستخدم، القديم (اجلانب األمين)

متوسط العائد الشهري للمستخدم، اجلديد (اجلانب األمين)

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

نتوقع أن تحقق زين السعودية 
نقطة التعادل على مستوى
EBITDA فى عام ٢٠١١م
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة زين السعودية

وال زلنا نتوقع أن تبلغ الشركة نقطة التحول لتحقيق التعادل عند مستوى EBITDA في عام ٢٠١١ عند هامش EBITDA بنسبة ٧٫١٪، أي بعد 
حوالي ثالث سنوات ونصف بعد االنطالق التجاري لعمليات الشركة. وفيما بعد، نتوقع أن تكون تكلفة المبيعات التي تشمل كافة الرسوم 

الحكومية ورسوم االتصال، البند األكبر من بنود هيكل التكلفة وتمثل حوالى ٥٠٪ من اإليرادات.
شكل ٣: التوقعات الجديدة مقابل التوقعات القديمة لـ EBITDA وهوامش الربح

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

األرباح
بلغ صافي الخسارة ٢٫٣ مليار ريال سعودي في العام المالي ٢٠٠٨، بارتفاع حوالي الضعف عن توقعاتنا وكانت ١٫٣ مليار ريال سعودي، 
على الرغم من انخفاض مصروفات اإلهالك والعائد عن توقعاتنا. وقد أوعزت الشركة هذه الخسارة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة باالنطالق 
التجاري للعمليات وتكاليف ما قبل التشغيل والتي بلغت ٤١٨ مليون ريال سعودي بعد احتساب EBITDA. ونتوقع في العام المالي ٢٠٠٩ 

أن يبلغ صافي الخسارة ٢٫٦ مليار ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة ٧٦٥ مليون ريال سعودي في الربع األول من عام ٢٠٠٩.
شكل ٤: التوقعات الجديدة والتوقعات القديمة لألرباح

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م ٢٠١٣م ٢٠١٤م ٢٠١٥م
(٢٥٠٠)
(٢٠٠٠)
(١٥٠٠)
(١٠٠٠)

(٥٠٠)

٠
٥٠٠

١٠٠٠
١٥٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠

٪٤٠-

٪٣٠-

٪٢٠-

٪١٠-

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

اجلديد (اجلانب األيرس)القديم (اجلانب األيرس)  
اجلديد (اجلانب األمين)اهلامش القديم (اجلانب األمين) هامش 

(٣٠٠٠)

(٢٥٠٠)

(٢٠٠٠)

(١٥٠٠)

(١٠٠٠)

(٥٠٠)

٠
٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م

توقعات جديدةتوقعات قدمية
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة زين السعودية

الميزانية: غالبا ستحتاج الشركة المزيد من جمع األموال لتلبية المتطلبات النقدية
بلغ صافي الدين ١٠٫٧ مليار ريال سعودي بنهاية عام ٢٠٠٨وبلغ الرصيد النقدي ٥٨٣ مليون ريال سعودي. ومن مجمل الدين، ستكون 
هناك حاجة إلى إعادة تمويل ٩٫٢ مليار خالل هذا العام. كما نعتقد أن الشركة ستحتاج إلى دين آخر يبلغ ٣ مليار ريال سعودي لتمويل 
اإلنفاق الرأسمالي والعمليات. ولما كنا ال نتوقع أن يبلغ EBITDA نقطة التعادل قبل عام ٢٠١١، فإننا نتوقع أن تكون هناك حاجة لحصول 

الشركة على ٧ مليار ريال سعودي على األقل حتى عام ٢٠١٣ حتى تعوض التدفقات النقدية الخارجية.
وقد وضعنا ضمن تقديراتنا التفاصيل التالية للدين المستحق:

السعودي  البنك  بقيادة  كونسورتيوم  مع  سعودي  ريال  مليار   ٩٫٢ قدره  مرابحة  تسهيالت  السعودية  زين  وقعت  مرابحة:  تسهيالت   -١
الفرنسي، ويبلغ الجزء المقيم بالريال السعودي ٧٫١ مليار وعليه تكلفة عمولة تساوى معدل SAIBOR ألجل ثالثة أشهر زائد ١٢٥ نقطة 
مليون  سعودي (٥٤٨  ريال  مليار   ٢٫١ والباقي  الثانى.  أساس للعام  نقطة   ١٥٠ زائد   SAIBOR معدل يساوى  االول بعدها  أساس للعام 
دوالر) مقيم بالدوالر وعليه تكلفة عمولة تساوى معدل LIBOR زائد ١٢٥ نقطة أساس عن العام األول و١٥٠ نقطة أساس عن العام 

الثاني. ويستحق إعادة سداد هذا التسهيل االئتماني في يوليو ٢٠٠٩ طبقا لخطة اعادة السداد  من خالل إعادة التمويل.
٢- قرض حملة األسهم: اقترضت الشركة ٢٫٢ مليار ريال سعودي من حملة األسهم المؤسسين بدون عوائد.

٣- وقعت الشركة سندات قابلة للدفع مع نوكيا–سيمنز وموتوروال بقيمة ١٫٨ مليار ريال سعودي، الجزء األكبر منه لنوكيا–سيمنز. ويسدد 
على المبلغ الخاص بموتوروال معدل عائد مطابق لمعدل LIBOR زائد ١٫٣٧٥٪.

ويشير تحليلنا للتدفقات النقدية أن الشركة ستكون بحاجة إلعادة تمويل أو جمع حوالي ٢٠ مليار ريال سعودي كدين حتى عام ٢٠١٢. 
إال أننا ننوه بأن الرافعة المالية والعائد التي سوف تترتب على أي ائتمان أو إجراءات سيولة (انظر شكل رقم ٥) ستكون أكبر من أي 
مستويات يمكن قبولها. وطبقا لفروضنا، فإنه يبدو أن الشركة لن تستطيع تمويل العوائد بواسطة EBITDA وال حتى EBIT حتى عام ٢٠١٢. 

ولهذه األسباب، فإننا نعتقد أن الشركة ستكون بحاجة إلصدار حقوق ملكية في وقت ما قبل نهاية عام ٢٠١٠.
جدول ٥: األموال اإلضافية الالزمة لتعزيز الميزانية الضعيفة

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصدر:  المجموعة المالية -هيرميس

 ٢٠١٢م  ٢٠١١م  ٢٠١٠م  ٢٠٠٩م  ٢٠٠٨ف 
 ٨٦١  ٦٧٣  ٨٩٩  ٩٢٥  ٥٨٣  النقدية 
 ١٩٨٤٩  ١٨٣٤٩  ١٦٨٤٩  ١٤١٦٤  ١١٣٢٨  الدين 

 ١٨٩٨٩  ١٧٦٧٦  ١٥٩٥١  ١٣٢٣٩  ١٠٧٤٥ صايف الدين

 EBITDA (١٢٦٥) (٨٧٥) (٢٩١)  ٧٠٨  ٣٣٢ 
 (٨١٩) (٧٤٨) (٦٠٨) (٤٤٧) (٢٢٦)تكلفة التمويل

 ٢٦٫٨  ٥٣٫٢  (٥٤٫٨) (١٥٫١) (٨٫٥) صايف الدين/ EBITDA (مرة)
 (٠٫٨) (١٫٤) (٢٫٧) (٤٫٨) (٧٫٥)    EBIT / تكلفة التمويل (مرة)
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الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة زين السعودية

االستمرار في اإلنفاق الرأسمالي لزيادة مستوى التغطية
بلغ اإلنفاق الرأسمالي لشركة زين السعودية ٢٫٥ مليار في العام المالي ٢٠٠٨، بانخفاض حوالي ١١٪ عن اإلنفاق الرأسمالي لشركة 
موبايلي خالل عامها األول من التشغيل. وفي تقديرنا أن اإلنفاق الرأسمالي التراكمي لزين السعودية في العام الرابع من التشغيل سيبلغ  
حوالى ٧٫١ مليار ريال سعودي، بانخفاض ٢٥٪ عن اإلنفاق الرأسمالي التراكمي لموبايلي في عامها الرابع. وقد أغلقت زين السعودية 
عام ٢٠٠٨ بمستوى تغطية ٥٦٪ لسكان المملكة وتنوي زيادة التغطية لتبلغ ٨٥٪ في عام ٢٠٠٩ مما سيؤدى الى تقليل درجة اعتمادها 
 ٢٠٠٩ المالي  العام  في  سعودي  ريال  مليار   ١٫٩ إلى  الرأسمالي  اإلنفاق  انخفاض  ونتوقع  القادمة.  الفترات  في  القومي  التجوال  على 
و ١٫٤ مليار في العام المالي ٢٠١٠، وأن ينخفض إلى أقل من ١ مليار ريال سعودي حتى عام ٢٠١٤. ويبلغ تقديرنا لمعدل اإلنفاق 

الرأسمالي إلى المبيعات ١٤٪ فى عام ٢٠١٥م.
شكل ٦: اإلنفاق الرأسمالي ومعدل اإلنفاق الرأسمالي إلى المبيعات لزين السعودية

مقارنة بموبايلي (TO هو العام األول من التشغيل)
مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

فروض أكثر تحفظا عما أفادت به إدارة الشركة
وضعنا فروضًا أكثر تحفظا عما أفادت به إدارة الشركة فيما يتعلق بالجوانب التالية:

• الحصة السوقية: تفيد تقديرات اإلدارة أن الحصة السوقية في األجل الطويل ستبلغ ٣٠٪ مقابل تقديراتنا وهي٢٠٪
• اإليرادات: أسفرت تقديراتنا المتحفظة للحصة السوقية عن توقعات لإليرادات منخفضة عن تقديرات اإلدارة.

• تعادل EBITDA: تقول اإلدارة أن نقطة التعادل على مستوى  EBITDA سوف تتحق قبل عام ٢٠١١ بينما نتوقع أن يتحقق ذلك خالل عام 
.٢٠١١

مقابل   ٢٠١١ عام  من  بداية  إيجابية  الحرة  النقدية  التدفقات  تكون  أن  الشركة  إدارة  تتوقع  الحرة:  النقدية  للتدفقات  التعادل  نقطة   •
توقعاتنا لعام ٢٠١٣.

نفضل أن نظل متحفظين فيما يتعلق بفروض الحصة السوقية وعدد المشتركين على ضوء معدل النفاذ المرتفع في المملكة فضال عن أن 
الشركة الزالت في طور البداية. 

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

اإلنفاق الرأساميل لرشكة زين السعودية (اجلانب األيرس)
اإلنفاق الرأساميل لرشكة زين السعودية  / املبيعات (اجلانب األمين)

اإلنفاق الرأساميل لرشكة موباييل (اجلانب األيرس)
االنفاق الرأسامىل لرشكة موبايىل اىل املبيعات (اجلانب األمين)
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٢- التقييم: قيمة عادلة قدرها ١٢٫٤ ريال سعودى للسهم
في التقرير الذي بدأنا به تغطية زين السعودية بعنوان «زين السعودية – هل سترقى الشركة إلى مستوى التحديات؟» بتاريخ ١٦ يونيو 
سيناريوهين،  على  يقوم  القيمة  لهذه  نطاقا  نضع  أن  ذلك  من  بدال  وقررنا  للشركة.  المستهدفة  الملكية  حقوق  قيمة  نحدد  لم   ،٢٠٠٨
احدهما متفائل واآلخر متشائم حيث أن الشركة لم تكن قد بدأت التشغيل التجاري في ذلك التاريخ. وتراوح تقييمنا بين ١٥-٢٥٫١ 
مليار ريال سعودي مما استلزم وقتها إصدار توصيات قصيرة وطويلة األجل بيع حيث أن نطاق قيمة حقوق الملكية كان أقل بنسبة ٣٥-

٦١٪ من رأس المال السوقي.
استخدمنا منهجية التقييم بخصم التدفقات النقدية بناء على فروضنا الجديدة على ضوء أداء الشركة خالل فترتي ربع السنة الماضيتين. 
وقد توصلنا إلى تقدير لقيمة حقوق الملكية يبلغ ١٧٫٤ مليار ريال سعودي والذي يسفر عن قيمة عادلة تبلغ ١٢٫٤ ريال سعودي للسهم 
والتي ترتفع بنسبة ٣٫٦٪ عن السعر الحالي. والقيمة العادلة الحالية تقع فى المستوى االقل من نطاق التقييم السابق وذلك النخفاض 
للجهود  وذلك  والتسويقية  اإلعالنية  الحمالت  على  األموال  من  المزيد  إلنفاق  ستضطر  الشركة  أن  نعتقد  إذ   EBITDA لهوامش  توقعاتنا 

الضخمة التي يبذلها المشغالن اآلخران لالحتفاظ بمراكزهما في السوق.
ويقوم تقديرنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على ما يلي: 

االتصاالت  وشركة  موبايلي  لشركة  طبقناه  الذي  المخاطر  من  الخالي  المعدل  نفس  استخدمنا   :٪١٢٫٥ الملكية  حقوق  تكلفة   •
السعودية والبالغ ٥٫٥٪ وأضفنا إليه عالوة مخاطر لحقوق الملكية تبلغ ٧٪ والتي تقع أعلى النطاق مقارنة بمتوسط شركات االتصاالت 

اإلقليمية حيث أن مخاطر الشركة كبيرة نظرا ألنها ال زالت بعد في طور البداية. 
• تكلفة الدين ٤٫١٪: يرتبط الجزء األكبر من دين زين السعودية بكل من معدالت LIBOR وSAIBOR التي انخفضت كثيرا.

• معدل النمو النهائي (القيمة النهائية): ٣٫٥٪.
وقد قمنا برفع التوصية طويلة األجل من بيع إلى محايد نتيجة النخفاض سعر السهم بنسبة ٥٥٪ منذ تقريرنا الذي بدأنه به تغطية الشركة 
وحيث أن تقديرنا للقيمة العادلة يرتفع عن السعر الحالي للسهم بنسبة ٣٫٦٪ فقط. ونعتقد في األجل القصير أن العمليات ستشهد تذبذبا 
نظرا للمنافسة الشديدة والحاجة إلى إعادة تمويل الدين ومخاطر زيادة حقوق الملكية ولذلك فإن التوصية قصيرة األجل هي خفض، 

أيضا إال أنها ترتفع عن التوصية السابقة بيع.

ختفيض قيمة حقوق امللكية 
إىل ١٢٫٤ ريال سعودي 

للسهم النخفاض هوامش 
EBITDA
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الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة زين السعودية

٣- القوائم المالية
قائمة الدخل (نهاية السنة المالية-ديسمبر)

مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

الميزانية (نهاية السنة المالية-ديسمبر)
مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

الربع األول٢٠٠٨ف
٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٩ف

٥٢٦٣ ٤٧٠١ ٣٩٤٥ ٢٧٢٣ ٥٨٢ ٥٠٥ اإليرادات
(٢٥٧٤)(٢٣٨٧)(٢٢٣٣)(١٧٥٣)(٤٣٦)(٤٨٩)تكلفة املبيعات
٢٦٨٩ ٢٣١٤ ١٧١٢ ٩٧١ ١٤٦ ١٦ مجمل الربح

٥١٫١٪٤٩٫٢٪٤٣٫٤٪٣٥٫٦٪٢٥٫١٪٣٫٢٪هامش مجمل الربح
(١٤٩١)(١٤٨٦)(١٥٤٧)(١٤٣٦)(٣٧٦)(١٠٢١)مرصوفات التوزيع والتسويق
(٤٩١)(٤٩٦)(٤٥٦)(٤١٠)(١٠٠)(٢٦٠)مرصوفات إدارية وعمومية

EBITDA(١٢٦٥)(٣٣٠)(٨٧٥)(٢٩١) ٧٠٨ ٣٣٢
EBITDA ١٣٫٥٪٧٫١٪-٧٫٤٪-٣٢٫١٪-٢٥٠٫٥٪-٢٥٠٫٥٪هامش
(١٣٧٠)(١٣٨١)(١٣٢٩)(١٢٧٤)(٣٢٦)(٤٣٥)االهالك واالستهالك

EBIT(١٧٠٠)(٦٥٦)(٢١٤٩)(١٦٢٠)(١٠٤٨)(٦٦٢)
(٨١٩)(٧٤٨)(٦٠٨)(٤٤٧)(١١٠)(٢٢٦)صايف املرصوفات التمويلية

(١٤٦٢)(١٧٧٧)(٢٢٠٥)(٢٥٧٧)(٧٦٥)(٢٢٧٨)األرباح قبل الزكاة
 -    -    -    -    -    -   زكاة

(١٤٦٢)(١٧٧٧)(٢٢٠٥)(٢٥٧٧)(٧٦٥)(٢٢٧٨)صافى الدخل

الربع األول٢٠٠٨ف
٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٩ف

 ٨٦١  ٦٧٣  ٨٩٩  ٩٢٥  ٢٩١  ٥٨٣ النقدية
 ٣٦٠  ٣٢٢  ٣٢٤  ٢٩٨  ٥٣٠  ٣١٨ حسابات مدينة

 ١٠٦  ٩٨  ٩٢  ٧٢  ٥٩  ٦٠ املخزون
 ٢٣٩  ٢٣٤  ٢٣٠  ٢٢٥  ٣٩٧  ٢٢١ موجودات متداولة أخرى

 ١٥٦٦  ١٣٢٨  ١٥٤٤  ١٥٢١  ١٢٧٧  ١١٨٢ إمجاىل املوجودات املتداولة
 ٦٤٥٠  ٥٨٢٩  ٥٠٢٥  ٤٠٢٠  ٣٠٩٧  ٢٤٠٩ صافى الممتلكات والمنشأت والمعدات

 ١٩٣٢٣  ٢٠٢٦١  ٢١١٩٩  ٢٢١٣٧  ٢٢٨٣٧  ٢٣٠٧٥ موجودات غير ملموسة (صافى)
 ٢٧٣٣٩  ٢٧٤١٨  ٢٧٧٦٨  ٢٧٦٧٨  ٢٧٢١١  ٢٦٦٦٥ إمجاىل املوجودات
 ٥٢٩  ٥٢٣  ٥٢٠  ٤٨٠  ١٠١٨  ٤١٤ حسابات دائنني
 -    -    -    -    ٢٠٥١  ١٨٤٨ أوراق دفع

 -    -    -    -    ٩٣٦٨  ٩١٦٤ القسط املستحق من الدين
 -    -    -    ٣١٥  ٣١٥  ٣١٥ قروض املسامهني - اجلزء املتداول

 ١٦٠٣  ١٥٢٦  ١٤٥٤  ١٣٨٤  ١٦٤٧  ١٣٥٠ مطلوبات متداولة أخرى
 ٢١٣١  ٢٠٤٩  ١٩٧٤  ٢١٨٠  ١٤٣٩٩  ١٣٠٩٠ إمجاىل املطلوبات املتداولة

 ١٦٥٠  ١٨٥٠  ٢٠٠٠  ٢٥٠٠  -    -   أوراق دفع
 ١٨٤٩  ١٨٤٩  ١٨٤٩  ١٨٤٩  ١٨٤٩  ١٨٤٩ قروض المساهمين
 ١٨٠٠٠  ١٦٥٠٠  ١٥٠٠٠  ١٢٠٠٠  -    -   إتفاقية مرابحة

 ٧  ٦  ٦  ٥  ٦  ٤ خمصصات هناية خدمة العاملني
 ٢٣٦٣٨  ٢٢٢٥٥  ٢٠٨٢٨  ١٨٥٣٤  ١٦٢٥٤  ١٤٩٤٤ إجمالى المطلوبات
 ١٤٠٠٠  ١٤٠٠٠  ١٤٠٠٠  ١٤٠٠٠  ١٤٠٠٠  ١٤٠٠٠ الحصة من رأس المال

(١٠٢٩٩)(٨٨٣٧)(٧٠٦٠)(٤٨٥٦)(٣٠٤٤)(٢٢٧٨)أرباح محتجزة
 ٣٧٠١  ٥١٦٣  ٦٩٤٠  ٩١٤٤  ١٠٩٥٧  ١١٧٢٢  حقوق المساهمين
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تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة زين السعودية

قائمة التدفقات النقدية (نهاية السنة المالية-ديسمبر)
مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: شركة زين السعودية وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

الربع األول٢٠٠٨ف
٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٩ف

٧٠٨ ٣٣٢ (٢٩١)(٨٧٥)(٣٣٠)(١٢٦٥)صاىف األرباح التشغيلية بعد الرضائب
(١٦٩)(٨٣)(٤٤١)٧٥٦ ٥١٥ ٣٠١٣ التغري يف رأس املال العامل

٥٣٩ ٢٥٠ (٧٣٢)(١١٩)١٨٥ ١٧٤٨ التدفقات النقدية بعد التغري يف رأس املال العامل
(١٠٥٣)(١٢٤٧)(١٣٩٦)(١٩٤٧)(٧٧٥)(٢٥٢٢٦)االنفاق الرأسامىل  واإلستثامرات 

(٥١٤)(٩٩٧)(٢١٢٨)(٢٠٦٦)(٥٩٠)(٢٣٤٧٨)التدفقات النقدية احلرة
١٥٠٠ ١٥٠٠ ٢٦٨٥ ٢٨٣٦ ٢٩٨ ٢٥٣٢٨ صايف التمويل
(٧٩٩)(٧٢٨)(٥٨٤)(٤٢٨)٠ (٥٧٤)العوائد وأخرى
١٨٧ (٢٢٥)(٢٧)٣٤٢ (٢٩٢)١٢٧٦ تغري ىف النقدية



اإلفصاحات
األوراق المالية والشركات موضع  أنانيان أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعكس بدقة آرائنا الشخصية بخصوص  غبريال وماريز  نشهد نحن نادين 
الدراسة في هذا التقرير. كما نشهد بأنه ليس لنا أو ألزواجنا أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتنا «إذا وجد» أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق 

المالية المقيدة فى بورصة األوراق المالية تداول فى المملكة العربية السعودية. 

تشهد المجموعة المالية-هيرميس القابضة بأنها أو أي من الفروع التابعة لها التمتلك أى من األوراق المالية موضع التحليل في هذا التقرير. ويمكن 
للصناديق التي تدار بواسطة المجموعة المالية-هيرميس أو بواسطة فروعها لصالح أطراف ثالثة، حق إمتالك األوراق المالية الواردة في هذا التقرير. 
وللمجموعة المالية-هيرميس حق إمتالك أسهم في صندوق أو أكثر من الصناديق المشار إليها أو التي تدار بواسطة أطراف ثالثة. ويحق لواضعي هذا 
التقرير إمتالك أسهم في الصناديق المتاحة للجمهور والتي تستثمر في األوراق المالية الواردة في التقرير كجزء من محفظة متنوعة، بحيث ال تكون 

هذه الصناديق خاضعة إلشرافهم.

وقد يكون قسم الترويج وتغطية االكتتاب في المجموعة المالية-هيرميس بصدد تحصيل أو تنفيذ أتعاب لقاء خدمات تم تقديمها للشركات موضع هذا 
التقرير أو وردت فيه.

إبراء الذمة
التوصيات االستثمارية التي تقترحها أو تقدرها المجموعة الماليةـ  هيرميس، تدخل في االعتبار كال من المخاطر والمردودات المتوقعة. وقد أسسنا تقديرنا 
للقيمة العادلة على التوقعات المستقبلية للشركة بعد حساب المخاطر المتوقعة. وقد قمنا بدراسة متعمقة ومكثفة للتوصل إلى التوصيات وتقديرات القيم 
العادلة للشركة أو الشركات الواردة في هذا التقرير. وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر ترى المجموعة 
المالية - هيرميس أنها جديرة بالثقة، إال أننا ال نضمن دقتها حيث أن مثل هذه المعلومات قد تكون مختصرة أو غير كاملة. وعلى قراء هذا التقرير إدراك 
أن التقديرات المالية وتقديرات القيم العادلة والبيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق. إن كل اآلراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تمثل 
حكمنا حتى تاريخه، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار. وقد تم إعداد هذه الدراسة بغرض التوزيع العام وتستهدف أغراض توفير المعلومات فقط، حيث 
إنها ال تستهدف تقديم مشورة شراء أو بيع أي ورقة مالية، فهي ليست مصممة خصيصا ألهداف استثمارية أو مالية أو تلبية احتياجات أي من األشخاص 
الذين يقرأون هذا التقرير. وننصح األشخاص الذين ينوون استثمار أموالهم بالحصول على المشورة المالية لمعرفة مدى مالءمة االستثمار المقدمون عليه 

مع احتياجاتهم. وال ُيسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون موافقة مسبقة من المجموعة المالية ـ هيرميس.

المجموعة المالية - هيرميس (جمهورية مصر العربية )
٥٨ شارع التحرير الدقى، الجيزة، مصر، صندوق بريد ١١٢٣١١ 
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