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تعليـق على حدث  - هيئة االتصـاالت وتقنية المعلومـات توافق على دمج أعمـال األبراج االتصاالت 
لدى شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين السعودية( وشركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(

منحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات موافقتها األولية على تشـكيل تحالف لالستحواذ على أبراج االتصاالت المملوكة 

لـكل من شـركتي موبايلي وزين السـعودية، دمج وتوحيد هـذه األبراج تحت كيان تجـاري جديد. يضـم التحالف كل من 

موبايلي وزين السـعودية وشركة االسـتثمارات الرائدة وشركة “آي اتش اس السـعودية” المحدودة و حيث تمتلك كل من 

موبايلي وزين السـعودية والرائدة مجتمعين أغلبية حصص شركة “األبراج”، في حين ستمتلك “آي اتش اس” حصة أقلية. 

وقعت شركتا زين السـعودية وموبايلي في يوليو 2020، مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة مشتركة للبحث عن خيارات مختلفة 

ألعمال األبراج الخاصة بهما.

حجم الكيان الجديد بعد االندماج: من المتوقع أن تمتلك شركة “األبراج” بعد دمج األعمال أكثر من 18,000 برج، حيث 

بلغت القيمة اإلجمالية ألصول معدات شـبكات االتصاالت كما في نهاية ديسمبر 2020 ما قيمته 18.9 مليار ريال سعودي 

لدى موبايلي، بينما بلغت أصول معدات االتصاالت في شركة زين السعودية 6.1 مليار ريال سعودي. 

انخفاض في تكاليف االسـتهالك مقابل زيادة في اإليجارات: سيسـاعد االندماج وإنشاء شركة جديدة كال الشركتين 

في تخفيض تكاليف االسـتهالك على أصول أبراج االتصاالت )حيث بلغت تكاليف اإلستهالك لشـركة موبايلي: 2.6 مليار 

ريال سـعودي، زين السـعودية: 1.2 مليـار ريال سـعودي في العـام 2020(، حيث سـيتم نقل هذه األصول إلى شـركة 

“األبراج”. في المقابل، من المرجح أن تقوم شـركات االتصاالت بإعادة اسـتئجار الشـبكات من شـركة “األبراج”، ليرتفع 

بذلك مصروف االستئجار. 

يرجح أن يؤدي بيع حصة للشـركاء في االئتالف إلى تحقيق مكاسـب غير متكررة: كما أشـرنا سـابقا، سـتمتلك 

شركة االسـتثمارات الرائدة وشركة “آي اتش اس” السـعودية المحدودة” حصة معينة في شركة األبراج؛ حيث سيولد هذا 

ربح لمرة واحدة لشركتي موبايلي وزين السـعودية بما يتناسب مع حجم أصولهما في الشركة. يمكن لشركات االتصاالت 

استخدام هذه المكاسب لتخفيض المديونية واالستثمار في فرص النمو.

تطور مهم لخطـوة طال انتظارهـا: قامت كل من شـركة زين السـعودية وموبايلـي بمحاوالت منفصلـة لبيع أصول 

أبراجهما في السابق. في العام 2015، قامت موبايلي بتسعير أصولها البالغة 10.000 برج عند 2.0 مليار ريال سعودي، 

في حين كان تقييم زين السـعودية لنحو 8,100 برج عند 2.5 مليار ريال سـعودي في العـام 2019. بالتالي، تعتبر هذه 

الموافقة تطور مهم لخطوة طال انتظارها.

نظرة الجزيرة كابيتال: نعتقد أن موافقة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على اندماج أعمال األبراج سـتنعكس إيجاباَ 

على كل من زين السـعودية وموبايلي. يتوقع لهذه الخطوة أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل بسبب انخفاض رسوم 

االسـتهالك باإلضافة إلى إلغاء تكاليف الصيانة المتعلقة بأبراج االتصاالت. أيضا، إن وجود شـركة أبراج مسـتقلة سيدعم 

تركيز الجهود على تحسـين كفاءة عمل األبراج ومسـاعدة الشـركة في االسـتفادة مـن فرص النمو المسـتقبلية في قطاع 

االتصاالت. إضافة إلى ذلك، يعتبر دخول شـركة “آي إتش إس”، أحدى أكبر شـركات تشـغيل أبـراج االتصاالت في كل من 

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، إضافة مهمة من حيث االستفادة من خبرتها في أعمال األبراج.

بيانات السوق الرئيسية

موباييل

29.6سعر السوق الحايل )ريال سعودي للسهم(

22.9القيمة السوقية )مليار ريال سعودي(

3.1% التغري منذ بداية العام اىل تاريخه

20.3/32.3السعر األعىل - األدنى خالل 52 أسبوع

770.0عدد األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

زين السعودية

14.6سعر السوق الحايل )ريال سعودي للسهم(

13.2القيمة السوقية )مليار ريال سعودي(

7.7% التغري منذ بداية العام اىل تاريخه

9.1/15.2السعر األعىل - األدنى خالل 52 أسبوع

898.7عدد األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال
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اندماج أعمال األبراج ملوباييل وزين السعودية
تعليق عىل حدث
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إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 9999

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة 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 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية
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إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 
االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 
واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 
املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 
الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 
املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 
قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 
مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 
األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 
يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 
الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 
غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 
فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 
يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 
السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2256115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


