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 القطاعم تمديد الرخصة يدع
 

بعد تسعة أشهر من التغيرات الجذرية. وفقاً لتقرير هيئة االتصاالت للربع الثالث من  خالل الربع الرابعنتوقع استقرار القطاع 
عدد مشتركي بذلك ليبلغ  مقارنًة بالربع الثاني من العام الحالي، ون مشتركيبمقدار مل اً العام، فقد شهدت قاعدة العمالء ارتفاع

خدمات النطاق  %. ارتفعت أعداد مشتركي4.3.9يذكر عند معدل االنتشار دون تغير استقر فيما  مشترك، مليون 94القطاع 
خروج باإلضافة إلى رواتب موظفي القطاع العام و فيهفي الوقت الذي انخفضت مليون مشترك  4.31العريض المتنقل بمقدار 

مة من أعداد نظام البص قفي قطاع التشييد والبناء. خفض تطبيالحاصل  ثر التباطؤعلى إالبالد العمالة الوافدة من بعض 
ستشهد نتائج  .للمشغلين الثالثة لمحافظة على الحصة السوقيةنرى بأن أهمية الربع الرابع تكمن في ا، لذلك المشتركين في القطاع

ة تمديد عمر الرخصة. ستكون شركة زين المستفيد األكبر حيث يالمشغلين الثالثة تحسنا في تكاليف إطفاء الرخصة على أثر عمل
 مليون لاير.  232مليون لاير بدال من  424بلغ يطفاء للرخصة ستسجل مصروف إ

 

 
  

 أداء ثابت :االتصاالت السعودية

 
الثالث  الربع في تراجعها من بالرغم العام، خالل قوية إيرادات تسجيل من السعودية االتصاالت تمكنت ،نظيراتها مع بالمقارنة

 إلى يؤديس مما طفيف، بشكل للشركة السوقية الحصة تحسن معاستقراراً  الربع يشهد أنب نتوقع .ربعي أساس على% 4 بنسبة
% 4 تبلغ ارتفاع بنسبة لاير مليار 43.3 مستوى اإليرادات تبلغ أن المتوقع من .الصوتية االنتهائية الرسوم إيرادات انخفاض

 ستشهد. %2.اإلجمالي عند ثبات الهامش  نتوقع .الماضي بالربع ةً مقارن% 4وبنسبة انخفاض تبلغ  سنوي أساس على
نظام  تطبيقعملية  أثر يتالشوذلك بسبب  والتسويقية، البيعية المصروفاتباألخص  السيطرة من المزيد التشغيلية المصروفات

العام السابق عند وفي  %42 مستوى عند السابق بالربع مقارنة% 41 مستوى يلتشغيلا هامشال بلوغ إلى سيؤدي مما البصمة
 الدخل صافي يبلغ أن المتوقع من. خسائر من بدالً  ارباح األخرى والمصروفات اإليرادات قسم تحقيقاستمرار  نتوقع. 44%

 411بتحسن بمقدار وأي دون تغير يذكر مقارنًة بالربع السابق % 41 الدخل صافي هامشبذلك  ليبلغ لاير، مليار 2.2 مستوى
% من مستويات 31ليرتفع سهم الشركة بنسبة أكتوبر بداية انتعاش المؤشر،  شهر. شهد نقطة أساس مقارنًة بالعام السابق

خفض توصيتنا من اضطررنا ل الحالية األسعار مستويات على بناءً  لاير. ...22 المستويات الحالية عندلاير إلى  3.13.
وذلك لقوة  نسبياً لاير للسهم. يجدر بالذكر أن الشركة التزال مغرية  23.11الشراء إلى الحياد، نبقي على سعرنا المستهدف عند 

 بمقدار لاير للسهم لكل ربع. النقديةمركزها المالي وتوزيعات 
 

 استمرار الخسائر موبايلي: 
 

 ربعي أساس على% . بنسبة ارتفاعاً  تشهد بأن نتوقع أننا إال سنوي أساس على% 42 بنسبةإيرادات الشركة  تتراجع بأن نتوقع
 ،%1. مستوى اإلجمالي الهامش يبلغ أن إلى تقديراتنا تشير. لاير مليار 3.4لتبلغ مستوى  ،الحالي العام من الرابع للربعوذلك 

 المستوى على. نقطة أساس مقارنًة بالعام السابق 311نقطة أساس مقارنًة بالربع السابق وبمقدار  411متقلصاً بمقدار  أي
 431.1 بلغت لخسارة تسجيلها بعد وذلك لاير مليون 2.3. بلغت الرابع للربع خسارة الشركة تسجل أن نتوقع فإننا التشغيلي

تغير يذكر دون  وذلك لاير، مليون ..4.4 يبلغ خسارة صافي بتسجيل موبايلي تقوم بأننتوقع . الماضي لربعل لاير مليون
نظراً لعدم وجود عوامل داعمة لإليرادات نبقي على توصيتنا بالحياد،  .لاير مليون 411 عند الماضي الربع خسارةمقارنًة ب

 لاير للسهم. 21.11المستهدف عند  السعروصافي الدخل على المدى القصير. نبقي على 
 

 تحسن صافي الخسارة :زين
 

 4.11 عند% على أساس سنوي 4% على أساس ربعي وبنسبة 3ارتفاعاً بنسبة  الرابع الربع إيرادات تشهد أن المتوقع من
نقطة  211إال أننا نتوقع انخفاض الهامش بمقدار  العام، بداية منذ اإلجمالي الهامش تحسيناستمرت الشركة في . لاير مليار

مصاريف اإلطفاء  تتراجع بأن نتوقع فإننا الرخصةلتمديد عمر  نظراً . %13مستوى الربع السابق ليكون عند ب مقارنةً أساس 
نتوقع ثبات  إال أنه سيتم تعويض ذلك بارتفاع مصاريف االستهالك نتيجًة الحتساب استهالك األبراج الجديدة. ملحوظ، بشكل

المصاريف التشغيلية دون تغير يذكر مقارنًة بالربع السابق نتيجًة لسيطرة اإلدارة على المصاريف البيعية والتسويقية 
 زينشركة  لدى اإلطفاء مصاريف خفض إلى أدى الرخصة عمر تمديد قرارمن الجدير بالذكر، أن . االدارية والمصاريف

 .لاير مليون 411 بمقدار
 

جدول 1: تقديرات الربع الرابع من عام 2016 )مليون لاير، باستثناء ربحية السهم(

التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 الشركة

%5- 1.21 1.28 %12 2,184 1,950 %8- %52 %60 %1 13,378 13,246 االتصاالت السعودية

- )0.21( 0.01 - )159( 10 %3- %58 %61 %12- 3,078 3,487 موبايلي

- )0.25( )0.50( - )147( )291( %1- %63 %64 %1 1,683 1,672 زين

- - - %13 1,878 1,669 - - - %1- 18,139 18,405 إجمالي المجموعة

المصدر : الرياض المالية، تقارير الشركات

* متوقعة

ربحية السهم صافي الدخل هامش الربح اإلجمالي اإليرادات

 السعودي االتصاالت قطاع
 2141 الرابعالربع  –نظرة عامة  
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 7 من 2 صفحة
 

السعودي االتصاالت قطاع  
2002 الرابع الربع – عامة نظرة  

 
 
 

 لاير مليون 212 قدرها خسارة مقابل لاير مليون 492عند مستوى  ناً ملحوظاً تحس الخسارة صافيا، سيشهد نمن وجهة نظر
 على ،2144وحتى العام  2141 بين ما لألعوام تقديراتناراجعنا . الماضي لعامل لاير مليون 244 قدرها وخسارةالسابق  لربعل

 يبلغ مستهدف بسعر الشراء إلى الحياد من زين لسهم التوصية برفع قمنالذلك  القطاع، في مؤخراً  الحاصلة التغيرات إثر
  .للسهم لاير 43.11

 

 المؤشر العامأداء على داء شركة االتصاالت أق وفت
 

أداء شركة موبايلي فيه في الوقت الذي تماشى الرابع المؤشر العام خالل الربع أداء تفوق أداء شركة االتصاالت السعودية على 
ركة زين حيث كان أدائها دون مستوى المؤشر العام على الرغم من كونها المستفيد شتفاجئنا بأداء سهم  .المؤشر العامأداء مع 

 .2142داء السهم خالل العام ألاألكبر من عملية توحيد وتمديد الرخصة، إال أننا نتوقع تحسن 
 

 

شكل 1: أداء قطاع االتصاالت مقابل أداء المؤشر العام في الربع الرابع

المصدر: تداول
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السعودي االتصاالت قطاع  
2002 الرابع الربع – عامة نظرة  

 
 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %01+ أكبر من

% و      01بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 01% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 01% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

التقرير لضمان أن الوقائع الواردة في هذا تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من 

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

لمالية من تزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض امسؤوليتها وال تقبل أي ال

من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر 

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

لتغيير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة لاآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .االفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد و

ذلك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

القارئ  الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب علىوال يأخذ بعين االعتبار 

مار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستث

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  73-03030، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   0000270271الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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