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y  لقد تفوق أداء مؤشر قطاع االتصاالت على أداء مؤشر تاسي بنسبة 700٪، حيث ارتفع المؤشر خالل السنة األخيرة بنسبة 25٪. هناك ثالث مشغلي اتصاالت
متنقلة في المملكة، وهم: االتصاالت السعودية، اتحاد اتصاالت )موبايلي(، واالتصاالت المتنقلة السعودية )زين(، ويهمين على القطاع كل من االتصاالت السعودية 
وموبايلي بنسبة 90٪ من سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة. وتتمتع االتصاالت السعودية بموقع متميز في سوق الخطوط الثابتة نظراً ألنها المشغل الوحيد. 
ومن جانب آخر، تحاول شركة زين اختراق سوق االتصاالت المتنقلة السعودي بصعوبة لتمسك الشركتين الرئيسيتين بمكاسبهما في السوق السعودي، وربما 
تكون الفرصة الوحيدة الختراق السوق هي في الدخول لسوق خدمات تبادل البيانات الذي التزال فيه فرصة. وعلى أية حال، بالنظر الى قاعدة المشتركين الكبيرة 

لكل من االتصاالت السعودية وموبايلي، فإن توفير خدمات تبادل البيانات يعد خدمة اضافية لعمالئهم الفعليين.

y  شهد قطاع االتصاالت السعودي نمواً قويا نتيجة لزيادة الرتفاع معدالت االنتشار وزيادة الطلب على خدمات تبادل البيانات، حيث ارتفعت معدالت االنتشار لتقارب
200٪، بينما راوحت االتصاالت الصوتية حول مستوياتها.  نحن نتوقع نمواً قوياً لخدمات تبادل البيانات، الثابتة والجوالة. هناك استثمارات ضخمة لتحسين 
 )FTTH & FTTX( وتطوير البنى التحتية لتدعم التقنيات المستقبلية المتطورة لالتصاالت مثل الجيل الثالث والرابع /التطور بعيد المدى، األلياف الضوئية

واتصاالت األخبار الدولية والتلفزيون التفاعلي، هذه االستثمارات ترفع ايرادات مشغلي االتصاالت في السوق المحلي.

y  نتوقع أن تحقق شركات االتصاالت أداًء قوياً للربع الرابع من العام الجاري، نظراً لوقوع موسم الحج خالله، حيث استعدت الشركات بتهيئة شبكاتها في األماكن
المقدسة لتلبية احتياجات الحجاج من خدمات االتصاالت.

y  حققت االتصاالت السعودية مبيعات بقيمة 15.15 مليار ريال سعودي، بارتفاع عن تقديراتنا البالغة 14.65 مليار ريال سعودي بنسبة 3٪، بينا بلغت األرباح
الصافية مبلغ 1.95 مليار ريال سعودي منخفضة بذلك عن توقعاتنا البالغة 2.45 مليار ريال سعودي بنسبة 25.5٪، وذلك نتيجة النخفاض الهوامش بسبب 
ارتفاع التكاليف. وجاء االرتفاع في التكاليف بسبب ارتفاع مخصصات الذمم المشكوك في تحصيلها عن المتوقع، كما جاءت حصة حقوق األقلية أعلى من المتوقع.

y  لذلك السعر الثالث بنسبة كبيرة عن تقديراتنا فقد قمنا بتعديل تقديراتنا للمبيعات وصافي األرباح لكامل السنة، وخفضنا تبعاً  تبعاً النخفاض األرباح للربع 
المستهدف للسهم من 54.6 ريال سعودي للسهم الى 53.9 ريال سعودي للسهم، مع استمرار تقييمنا للسهم على أساس "زيادة المراكز".

قطاع االتصاالت السعودي: تحديث القطاع

رشكة االتصاالت السعودية – االستمرار يف التقييم عىل أساس "زيادة املراكز"

املالية التوقعات  تحديث 

التغري يف التوقعاتالتوقعات املحدثة 2012التوقعات السابقة 2012جميع املبالغ باملليون ريال سعودي )مالم يذكر خالف ذلك(

2.5٪ 60,015  58,529 المبيعات

4.0٪ )25,682( )24,699(تكلفة المبيعات

1.5% 34,333  33,830 األرباح االجمالية

57.2٪57.8٪الهامش االجمالي

-1.7٪ 12,659  12,884 الربح التشغيلي

21.1٪22.0٪الهامش التشغيلي

-3.4% 9,387  9,713 صافي األرباح

15.6٪16.6٪صافي الهامش

-3.4% 4.69  4.86 ربح السهم )ريال سعودي(

املصدر: الجزيرة كابيتال
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y  حققت موبايلي نتائج للربع الثالث بلغت 1.57 مليار ريال سعودي، وهي نتيجة مقاربة لتقديراتنا البالغة 1.45 مليار ريال سعودي بانحراف 3.8٪، بينما جاءت
األرباح  ارتفاع  أعلى بنسبة 0.3٪ من توقعاتنا.  الهامش اإلجمالي  أية حال، فقد كان  أكبر بنسبة 3.9٪ و13.7٪من توقعاتنا. وعلى  الخدمات  االيرادات وتكلفة 

الصافية جاء نتيجة انخفاض المصروفات األخرى عن المتوقع. 

y  بالنظر الى ارتفاع مبيعات وصافي أرباح  الشركة عن تقديراتنا، فقد قمنا بمراجعة وزيادة السعر المستهدف خالل االثنى عشر شهراً القادمة الى 89ريال سعودي
للسهم، مستمرين في تقييمنا للسهم علة أساس "زيادة المراكز"

y  أثناء إعدادا التقرير، أعلنت موبايلي عن اصدار أسهم مجانية بنسبة 10٪، ولم يتم تحديد موعد إلصدارها، ولهذا نحافظ على السعر المستهدف على أساس عدد
األسهم الحالية، وسنقوم بتحديث البيانات المالية واسعر المستهدف فور االعالن عن تاريخ اصدار هذه األسهم.  

رشكة اتحاد اتصاالت – زيادة السعر املستهدف

املالية التوقعات  تحديث 

التغري يف التوقعاتالتوقعات املحدثة 2012التوقعات السابقة 2012جميع املبالغ باملليون ريال سعودي )مالم يذكر خالف ذلك(

4.9٪ 23,466  22,365 المبيعات

7.8٪ )11,558( )10,717(تكلفة المبيعات

2.2% 11,908  11,648 األرباح االجمالية

50.7٪52.1٪الهامش االجمالي

6.2٪ 6,087  5,734 الربح التشغيلي

25.9٪25.6٪الهامش التشغيلي

6.3% 5,897  5,548 صافي األرباح

25.1٪24.8٪صافي الهامش

 8.42  7.93 ربح السهم )ريال سعودي(

املصدر: الجزيرة كابيتال



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة 

على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول 

جديدة لعمالئنا الكرام للوصول ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.
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لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(
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إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

اإن الغاية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة عامة عن ال�شركة اأو القطاع االقت�شادي اأو املو�شوع االقت�شادي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو االحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة باال�شتثمار يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع العمالء باختالف اأو�شاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
املخاطر. يف�شل عمومًا اأن يقوم امل�شتثمر باأخذ امل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق االأمر بالقرارات اال�شتثمارية واأن يدر�س تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات واالآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو االأ�شعار امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية باأنها موثوقة، لكن 
اأن تكون هذه املعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  املالية بتفنيد هذه املعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�س التوقعات اأو االأ�شعار العادلة اأو االأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. االأداء  اأو التعديل بدون  اأو االأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واالأرقام والقيم العادلة واالأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�س االآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق الأي ا�شتثمار ال يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول املالية االأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو االأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق 
املالية قد تكون بطبيعتها قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
اال�شتثمارات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأوالدهم ال ميتلكون 
اأ�شهمًا اأو اأوراق مالية اأخرى يت�شمنها هذا التقرير ب�شكل مبا�شر وقت اإ�شدار هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبحاث يف �شركة 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف حمتويات هذا التقرير، كما مل يكن لدى اإدارة 
االأبحاث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية معلومات وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بني ال�شركة / ال�شركات 
حمل البحث يف التقرير وبني اأع�شاء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

�شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية. على االأفراد واجلهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود ال�شابقة.


