
عرض للجمعية العامة غير العادية 
التصويت على زيادة رأس مال شرآة البابطين   

للطاقة واالتصاالت بغرض االستحواذ المقترح على  
لبالنك  من رأس مال شرآة البابطين ٪٤٩نسبة 

ألنظمة االتصاالت 

) ١٤٣٢ جمادى الثاني        ٨( م الموافق٢٠١١ مايو     ١١:  التاريخ  



٢

إخالء المسؤولية
أو " شرآة البابطين ("شرآة البابطين للطاقة واالتصاالت    ") المجلس  (" معد من قبل مجلس إدارة    أنه عرض بل األسهم،لعرض عرضا لشراء أو بيع أو التصرف في    ااذ هال يعد

يشار إليه فيما بعد (مقابل االستحواذ ") األسهم الجديدة (" سهم جديد ٢،١٣١،٣١٢زيادة رأس المال عن طريق إصدار     لمساعدة المساهمين بالتصويت على قرار  ") الشرآة "
إن الغرض من هذا العرض هو توفير المعلومات   ").  لبالنكالبابطين شرآة (" لبالنك ألنظمة االتصاالت  البابطين  من رأس مال شرآة    ٪٤٩على نسبة ") عملية االستحواذ"بـ

علمًا بأن هذا العرض  . العادية  قرار االستحواذ في الجمعية العامة غير   التصويت بالموافقة أو الرفض على  عن تفاصيل عملية االستحواذ المقترحة بغية البابطين لمساهمي شرآة 
: دية المقرر انعقادها في التاريخااللكتروني لشرآة البابطين قبل أسبوعين من الجمعية العامة غير العا   سيكون متاحُا لجميع مساهمي شرآة البابطين من خالل نشره على الموقع   

). ١٤٣٢ جمادى الثاني ٨(م الموافق  ٢٠١١ مايو ١١
بيكر أند " بالتعاون مع القانونيون والمستشارونآمستشار مالي ") إتش إس بي سي("شرآة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة   وعين لقد قام المجلس بإعداد هذا العرض،    

وفي حين "). المستشارين"ويشار إلى إتش إس بي سي والمستشارون القانونيون معا فيما بعد بـ (آمستشار قانوني في عملية االستحواذ ") المستشارون القانونيون " ("ماآنزي ليمتد
 تؤدي إلى جعل أي معلومات في هذا   لم يتم إغفال أي حقائق قد المستطاع ورأى، بحسب معرفته واعتقاده، أنه  في حدودقام المجلس بإجراء الدراسات والتحريات المعقولة    
.  ال تزال صحيحة وآاملة في أي وقت بعد تاريخ هذا العرض المتضمنةن، بأي شكل من األشكال، بأن المعلومات    والمستشارالعرض مضللة، ومع ذلك ال يضمن المجلس وال      

. يتحملون أي مسؤولية عن أي أخطاء أو إغفال لمعلومات تتعلق بالعرض   وعلى الرغم من الحرص المتبع في إعداد هذا العرض، فإن المستشارين ال   
أو لشرآة البابطين لبالنك قبل    /  مة من شرآة البابطين والمتعلقة باألداء المستقبلي المتوقع للشرآة و   يتضمن هذا العرض بعض البيانات والتقديرات واألهداف والتوقعات المقد  

وعلى وجه الخصوص، تشكل   . غير موضوعية للشرآة بشأن النتائج المتوقعةوتمثل هذه البيانات والتقديرات واألهداف والتوقعات افتراضات وآراء  . عملية االستحواذ هذه وبعدها
،  "قد"، "يستبق"، "يتوقع"، "يعتقد"، "يقدر"،  "يخطط" عموما من خالل استخدام بعض المصطلحات المستقبلية مثل     عليهايمكن التعرف " بيانات مستقبلية"بعض هذه البيانات 

ن إن هذه البيانات المستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية لشرآة البابطي      . ، أو استخدام هذه المصطلحات بصيغ سلبية أو معدلة أو مشابهة    "من المتوقع "، "من المفترض "، "سوف"
وقد يتبين الحقا . ة للتحقيق أو سوف تتحقق وال يمكن التأآيد حاليا على أن أي تقديرات أو أهداف أو توقعات قابل . فيما يتعلق بأحداث مستقبلية وليست ضمانا بشأن األداء المستقبلي 

بناء . اف والتقديرات والتوقعات يتحمل المستشارون أية مسؤولية عن تحقق أي من هذه البيانات واألهد   أن هذه االفتراضات أو البيانات أو اآلراء آانت صحيحة أو غير ذلك وال
أو موظفين أو المستشارين لديها أو أي شخص آخر أي مسؤولية عن أي خسارة    ال يتحمل المجلس أو المستشارون أو أي من المديرين أو الشرآاء أو ال          ) وآما ذآر أعاله(عليه، 

ء طرفهم من أي مسؤولية    على أي بيان أو إغفال في هذا العرض ويعلن هؤالء األشخاص صراحة إخال  أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية يتكبدها أي شخص نتيجة اعتماده 
.من هذا القبيل

وال يجوز أن يفسروا محتويات هذا العرض على أنها مشورة  . جزة المرتبطة به وأن يدرسوها بعناية  يتوجب على المساهمين أن يطلعوا شخصيا على هذا العرض والبيانات المو    
.محاسبية أو مالية أو قانونية أو ضريبية خاصة بهم

 هذا العرض على أال يقوم هو وأي من وآالئه وممثليه ومديريه  على يطلع آل شخص   ه ويوافقيستخدم هذا العرض فقط لغرض البت في التصويت على عملية االستحواذ هذ   
مات الواردة فيه غير المتاحة  وافقة خطية مسبقة من الشرآة، وعلى أنه سيحافظ على سرية جميع المعلو  وموظفيه بنسخه أو توزيعه لآلخرين، آليا أو جزئيا، في أي وقت بدون م 

.للعموم 
ها أو اآتمالها، وتخليان نفسهما صراحة    أي مسؤولية عن محتويات العرض هذا، وال تقدمان أي تأآيد يتعلق بدقت - تداول-ال تتحمل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية       

.جزء منهأي  على من أية مسؤولية مهما آانت تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد 



٣

قائمة المحتويات

القسم األول  

القسم الثاني    

الثالث  القسم  

القسم الرابع   

الخامس     القسم 

لمحة عن عملية االستحواذ 

نبذة عن شرآة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت 

دوافع عملية االستحواذ

أبرز البيانات المالية   

 التالية والجدول الزمني مراحل ال

صفحة  
٤

٦

١٧

٢٣

٣٧



عملية االستحواذ   لمحة عن  



٥

عملية االستحواذ هيكل

 ريال  ٢،٠٠٠،٠٠٠") شرآة البابطين لبالنك ("يبلغ رأس مال شرآة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت     •
 ريال سعودي١٠٠ حصة قيمة آل منها ٢٠،٠٠٠سعودي مقسم إلى  

 من رأس مال شرآة البابطين لبالنك، سوف       ٪٤٩على نسبة ) “عملية االستحواذ”( مقابل االستحواذ المقترح •
:بما يلي") شرآة البابطين ("تقوم شرآة البابطين للطاقة واالتصاالت  

إتش إس بي ("شرآة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة       ل جديد سهم٢،١٣١،٣١٢إصدار –
ة لبالنك لالستثمارات    والتي بدورها ستقوم بمنح آامل المنفعة االقتصادية لهذه األسهم لشرآ   ") سي

٪ ٥٫٢٦، حيث تمثل زيادة رأس المال ما نسبته     (SWAP)الدولية المحدودة من خالل اتفاقية مبادلة   
شرآة لبالنك لالستثمارات الدولية المحدودة هي شرآة تأسست    . من رأس مال شرآة البابطين الحالي     

ومملوآة بالكامل لشرآة لبالنك الدولية   ) أوفشور(في المنطقة الحرة لجبل علي   
ريال سعودي نقدا لشرآة لبالنك لالستثمارات الدولية المحدودة      ٢٩،٢١٠،٧٣٩ دفع مبلغ قدره–

")المقابل النقدي ("
، م٢٠/١٠/٢٠١٠ ريال سعودي في نهاية تداول يوم  ٢٨٫٤ بناء على سعر إقفال سهم شرآة البابطين البالغ   •

 ريال سعودي وقيمة شرآة البابطين   ١٨٣،١٤٢،٨٥٧تكون قيمة آامل شرآة البابطين لبالنك   
 سهم لشرآة البابطين لكل   ٢٢٩٫٦ ريال سعودي، ما يعني أن نسبة تبادل األسهم هي   ١،١٥٠،٢٠٠،٠٠٠

وبافتراض أن القيمة االسمية لحصة شرآة البابطين لبالنك تبلغ   (حصة من حصص شرآة البابطين لبالنك 
 سهم لشرآة البابطين مقابل آل حصة     ٢٢٫٩٦ رياالت سعودية، فهذا يعني أن نسبة تبادل األسهم هي  ١٠

)لشرآة البابطين لبالنك  
 سهم ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى  ٤٠٥،٠٠٠،٠٠٠ يبلغ رأس مال شرآة البابطين الحالي    •

 سوف الجديدة وبعد إصدار األسهم . رياالت سعودية لكل سهم  ) ١٠(متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة 
 سهم متساوية القيمة ٤٢،٦٣١،٣١٢ ريال سعودي مقسم إلى ٤٢٦،٣١٣،١٢٠يبلغ رأس مال شرآة البابطين    

رياالت سعودية ) ١٠(بحيث تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها   

عملية االستحواذ   أبرز معلومات      

عملية االستحواذلمحة عن  

شرآة البابطين لبالنك     

عملية االستحواذ  قبل 

عملية االستحواذ    بعد 

شرآة لبالنك الدولية بي    
شرآة البابطين    ) لبالنك الدولية ( تي إي المحدودة      

٥١٪٤٩٪

: ات المالحظ
١٠١-٢٩٧٠١٦:   الشرآة الجديدة تأسست آشرآة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم                   ) ١(
والتي بدورها ستقوم بمنح آامل                    ")  إتش إس بي سي         ( "شرآة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة                 ) ٢(

(SWAP)المحدودة من خالل اتفاقية مبادلة          المنفعة االقتصادية لهذه األسهم لشرآة لبالنك لالستثمارات الدولية         

شرآة البابطين    
)١(للتشغيل والصيانة    

شرآة لبالنك 
لالستثمارات 

الدولية المحدودة      

شرآة 
البابطين   

إبراهيم حمد البابطين    
رئيس مجلس إدارة شرآة        

البابطين 

شرآة  
البابطين لبالنك     

 سهم  ٢،١٣١،٣١٢

٩٧٪

٣٪

٩٧٪٣٪

 ريال نقدي  ٢٩،٢١٠،٧٣٩

شرآة إتش إس بي سي        
)٢(العربية السعودية   



نبذة عن شرآة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت                     



٧

م ١٩٩٣يعد إنشاء شرآة البابطين لبالنك عام       
نقطة انطالق أعمال شرآة البابطين في مجال        

االتصاالت  

تربط شرآة البابطين لبالنك وشرآة البابطين          
تحصل شرآة البابطين   عالقة تكميلية حيث      

لبالنك على منتجات األبراج واألعمدة من        
شرآة البابطين    

الشرآاء قبل عملية االستحواذ   

 لمحة عامة–شرآة البابطين لبالنك 
)٪(م حسب الفئة  ٢٠١٠م و٢٠٠٩مبيعات العامين     نبذة عن الشرآة  

    ام شرآة البابطين لبالنك شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في الع
 وبرأس مال مدفوع  ١٠١٠١١٤٩٥٤م بموجب السجل التجاري رقم ١٩٩٣

 لبالنك مشروعا مشترآا بين   البابطين   وتمثل شرآة . قدره مليونا ريال سعودي  
 وشرآة لبالنك الدولية التي تملك فيها  ٪٥١شرآة البابطين التي تملك فيها نسبة     

 ٪٤٩نسبة 

شرآة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة بموجب )١(شرآة لبالنك الدولية 
٢٠٠٢٠٣٨٠١ Cالسجل التجاري رقم   ب مسجلة وقوانين سنغافورة 

        تشمل منتجات وخدمات شرآة البابطين لبالنك أبراج االتصاالت ومسح
هيدي الترددات، مسح مواقع األعمال المدنية، خدمات الهندسة والتخطيط التم  

صاالت لألعمال المدنية وأبراج االتصاالت الجديدة، مسح ومعاينة أبراج االت     
سلكية ومسار القائمة، تحليل وتدعيم هياآل األبراج القائمة، هندسة الترددات الال      

مل الموجات الميكروية، تصنيع وتوريد أبراج االتصاالت، توفير وترآيب آا 
.مستلزمات وملحقات األبراج، والترآيب الكامل للهوائيات والخطوط  

   على وجه الخصوص، وبفضل وصولها إلى قاعدة البيانات المملوآة لشرآة
 تصميم ألبراج االتصاالت، تستطيع شرآة   ٤٠٠٠لبالنك الدولية والمتضمنة 

المملكة البابطين لبالنك أن تظل قادرة على التنافس في األسواق الرئيسة مثل       
وخير مثال على ذلك هو أنها . العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

ألبراج  الشرآة الوحيدة في الشرق األوسط القادرة على التصميم وبناء هياآل ا  
ذات القاعدة الثالثية  

    شرآة االتصاالت السعودية، موبايلي،  : من أبرز عمالء شرآة البابطين لبالنك
وقد رآزت اإلدارة في الفترة . اتصاالت، أريكسون، فودافون، ألكاتيل وهواواي  

وزارة المالية  : األخيرة على استهداف األعمال من غير قطاع االتصاالت 
 ووزارة الدفاع، وشرآة أرامكو السعودية، وشرآة إي أي دي أس، ومجموعة

بن الدن السعودية، وشرآة سعودي أوجيه

)٪(م حسب التوزيع الجغرافي      ٢٠١٠م و٢٠٠٩ مبيعات العامين   

 مليون ريال سعودي    ٣٧١٫٥المجموع      : ٢٠٠٩ مليون ريال سعودي    ٢٨٤المجموع      : ٢٠١٠

 مليون ريال سعودي    ٣٧١٫٥المجموع      : ٢٠٠٩ مليون ريال سعودي    ٢٨٤المجموع      : ٢٠١٠

: المالحظات    
:  ٪؛ جوناثان بيري٠٫٥حوالي  : أرسنتيودور ٪؛ ٠٫٩حوالي  : ، ودوغالس ماآريا )مع أغلبية مملوآة لجورج باتون  (٪ ٩٧حوالي  : شرآات آيلبرديج الخاصة المحدودة     :  من أبرز المساهمين في شرآة لبالنك الدولية      ) ١(

 ٪ ٠٫٢حوالي  :  ٪؛ إيف لوآاس ٠٫٤حوالي  :   ٪؛ بيتر بريتشارد٠٫٤حوالي  :  ٪؛ جهاد جريديني  ٠٫٦حوالي  
م٢٠٠٩عام قام أي اعتبارا من  تشمل اإلمارات العربية المتحدة مبيعات قطر وذلك فقط منذ توحيد األر             ) ٢(

%٣١٫٤

%٥٥٫٠%١٣٫٦

اإلمارات العربية المتحدة
مصر
المملكة العربية السعودية

%٣٨٫٦

%٠٫٥

%٥٣٫٧

%٧٫٢

أبراج وأعمدة أحادية
أعمال مدنية
خدمات
أطراف ذات عالقة

%٢١٫٨

%٤٠٫٢

%٣٧٫٩

اإلمارات العربية المتحدة(٢)
مصر
المملكة العربية السعودية

%١٤٫٣ %١٫٨

%٧٩٫٨

%٤٫١

أبراج وأعمدة أحادية
أعمال مدنية
خدمات
أطراف ذات عالقة

%٥١

%٤٩

شرآة البابطين (٥١٪)

شرآة لبالنك الدولية (٤٩٪)



٨

)يتبع( لمحة عامة –شرآة البابطين لبالنك 

هيكل ملكية شرآة البابطين لبالنك         

شرآة البابطين شرآة لبالنك الدولية

شرآة البابطين لبالنك سي أم إي

شرآة البابطين لبالنك

شرآة البابطين لبالنك مصرشرآة البابطين لبالنك اإلمارات

شرآة البابطين لبالنك     
)٤(باآستان

شرآة سي أم إي شرآة إميراتس لنك ترادنغ

٥٠ ٪
٥٠ ٪

٨٥ ٪

٪ ١٥: (١)اآلخرون   

٥٥ ٪
٤٥ ٪

٥١ ٪ ٤٩ ٪

٤٩٪ ١٠٠ ٪

)٢ (٪٥١:  اآلخرون  ٢

: المالحظات  
 من األسهم٪٥ مايكل والسيدة ليلى رياز والسيد طارق عبد الرحيم   ويصا السيد  يملك آل من(١)
 من رأس مال شرآة البابطين لبالنك قطر   ٪٥١يملك األستاذ عويضة علي عويضة الهاجري، القطري الجنسية، نسبة   (٢)
 من أرباح شرآة البابطين لبالنك قطر آما أنها تسيطر على أعمالها        ٪٨٠ شرآة البابطين لبالنك اإلمارات   ستحقت(٣)
إقفالها  توقع شرآة البابطين لبالنك باآستان شرآة ال تزاول حاليا أي نشاط ومن الم         (٤)
ار اتفاقية الخدمات    أعضاء اإلدارة هؤالء سيواصلون العمل لدى شرآة لبابطين لبالنك في اط    (٥)

آبار التنفيذيين لشرآة البابطين لبالنك           

هيثم الكان مدير المجموعة والمدير العام لشرآة  
البابطين لبالنك اإلمارات

غراهام ووآر المدير العام لشرآة البابطين لبالنك السعودية    

طارق سلطان   المدير العام لشرآة البابطين لبالنك مصر   

جايمس آاتي المدير العام لشرآة البابطين لبالنك قطر    

زبير أحمد مدير قسم الهندسة

بوبندرا شيث مدير قسم المالية

غوردن ماك إيوان مدير قسم العقود

هاني يعقوب مدير قسم تطوير األعمال

بيتر دورل مدير قسم العمليات 

جون هاريس مدير قسم تكنولوجيا المعلومات 

عالء هاللي  آبير مدراء المشاريع  

جريدينيجهاد  آبير مدراء المشاريع  

ريتشارد هاير مدير قسم العمليات الميدانية 
لبالنك ألنظمة     بين شرآة البابطين      المبرمة    حسب اتفاقية الخدمات  (٥)اإلدارةأبرز أعضاء   

االتصاالت وشرآة البابطين لبالنك تكنولوجيز            

شايدن بيري المدير المالي األول للمجموعة   

تيودور أرسن المدير التقني األول للمجموعة   

شرآة البابطين لبالنك قطر       
)٣(

              سنوات   ٦ لفترة متوسطة تفوق         حيث أن التنفيذيين عملوا فيها             تتميز إدارة شرآة البابطين لبالنك بخبرتها 

: ختصارات  اال
شرآة البابطين لبالنك آونستروساو أي مانوتينساو ألكتروميكيانيكا         : شرآة البابطين لبالنك سي أم إي    - 
شرآة البابطين لبالنك مصر لنظم االتصاالت السلكية والالسلكية   : شرآة البابطين لبالنك مصر    - 
شرآة البابطين لبالنك اإلمارات لنظم االتصاالت السلكية والالسلكية    : شرآة البابطين لبالنك اإلمارات    - 
شرآة البابطين لبالنك قطر لنظم االتصاالت السلكية والالسلكية   : شرآة البابطين لبالنك قطر    - 
شرآة البابطين لبالنك باآستان لنظم االتصاالت السلكية والالسلكية     : شرآة البابطين لبالنك باآستان     - 



٩

)يتبع (لمحة عامة –شرآة البابطين لبالنك 
 الشرآات التابعة للبابطين لبالنك           نمعلومات مختصرة ع   

صر       
شرآة البابطين لبالنك م

    م٢٠٠٠ :تاريخ التأسيس
    ٥ مايكل والسيدة ليلى رياز والسيد طارق عبد الرحيم نسبة  ويصا السيد   ويملك آل من   من األسهم مملوآة لشرآة البابطين لبالنك   ٪٨٥:  هيكل الملكية٪
 ١٤٥: عدد الموظفين
     والقطاع الحكومي، آما تغطي أسواق شمال شرق أفريقيا    مشغلو أنظمة االتصاالت المتنقلة المصرية، وبائعو معدات االتصاالت،     : األسواق التي تتم تغطيتها
         مليون جنيه مصري٩٢( مليون ريال سعودي ٦٢: م٢٠١٠المساهمة في إيرادات العام (
    ج والصواري والصواري األحادية واألسطح وتمويه هياآل األبراج  مشغلي أنظمة االتصاالت المتنقلة المصرية بالخدمات الهندسية واألبرا   تزويد: المنتجات والخدمات المقدمة

نية والتقييم واإلدارةباإلضافة إلى تقديم الخدمات لمواقع البناء بما في ذلك األعمال المد     
 موقع خالل السنوات الثالث القادمة في منطقة شمال شرق أفريقيا    ٥،٥٠٠ موقع إلى حوالي ٣،٠٠٠بحسب اإلدارة، من المتوقع أن تنمو السوق من حوالي   : توقعات األسواق 

شرآة البابطين لبالنك اإلمارات          

    م٢٠٠٦: تاريخ التأسيس
    من األسهم مملوآة لشرآة أميراتس لنك ترايدنغ  ٪٤٥و من األسهم مملوآة لشرآة البابطين لبالنك   ٪٥٥:  هيكل الملكية )Emirates Link Trading Company(
 ١٩٢: عدد الموظفين
     اإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين :  األسواق التي تتم تغطيتها
         مليون درهم إماراتي١٠٤٫٣( مليون ريال سعودي ١٠٦: م٢٠١٠المساهمة في إيرادات العام (
    تمويه المضافة مثل حلول الصواري األحادية المستخدمة لالنتشار السريع، وال      يزداد ترآيز شرآة البابطين لبالنك اإلمارات حاليا على حلول القيمة    : المنتجات والخدمات المقدمة

 البابطين رآة وتحصل الشرآة على جميع الهياآل مثل األبراج والصواري األحادية من ش   .  وترآيب المعداتالخاص، ورادارات األمن، وأبراج الكاميرات، والتنفيذ في حلول البناء  
لبالنك السعودية 

 بما في ذلك قطر( مليون درهم إماراتي سنويا ١٠٠-٨٠بحسب اإلدارة، من المتوقع أن تستقر السوق عند مبلغ حوالي    : توقعات األسواق (

شرآة البابطين لبالنك      
قطر

    م٢٠٠٨: تاريخ التأسيس
    الهاجري ةضعوي علي ةضلعوي من األسهم مملوآة ٪٥١و من األسهم مملوآة لشرآة البابطين لبالنك اإلمارات   ٪٤٩:  هيكل الملكية 
 ٦١:عدد الموظفين
         مليون درهم إماراتي٧٫٦( مليون ريال سعودي ٧٫٨: م٢٠١٠المساهمة في إيرادات العام (
    ة  صاالت األحادية إلى جانب األعمال المدنية المتعلقة بها لمشغلي أنظم   ترآيب معدات االتصاالت مثل الهوائيات وأبراج االتصاالت وصواري االت : المنتجات والخدمات المقدمة

االتصاالت المتنقلة
 سبق وصفها في تغطية سوق اإلمارات العربية المتحدة: توقعات األسواق



١٠

)يتبع (لمحة عامة –شرآة البابطين لبالنك 
)شرآة البابطين لبالنك سي أم إي ( آونستروساو أي مانوتينساو ألكتروميكيانيكا –شرآة البابطين لبالنك  

م٢٠١١العمليات في الربع األول من العام  وبدأت م، ٢٠١٠ديسمبر  :تاريخ التأسيس
 أم إيسي(مملوآة للشرآة البرتغالية المختصة في األلياف البصرية الحصص  من ٪٥٠ومملوآة لشرآة البابطين لبالنك الحصص  من ٪٥٠: هيكل الملكية (
٢ :عدد الموظفين
  غير متوفر: ٢٠٠٩المساهمة في إيرادات العام
البيانات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي  / إلنترنت إن الطلب المتزايد على قدرات االتصاالت والخدمات األسرع في مجال ا    :لمحة عامة

ريض، دخلت مؤخرا شرآة البابطين لبالنك  وبهدف االستفادة على الوجه األمثل من الطلب المتوقع على النطاق الع. يعزز الطلب على تكنولوجيا األلياف البصرية 
وسيكون المرآز الرئيسي للشرآة المشترآة في المملكة . ) أم إيسي( مع األخصائي البرتغالي في حلول األلياف البصرية   ٪٥٠في مشروع مشترك بنسبة 

وتتوقع اإلدارة أن يؤدي خط األعمال الجديد  . لى سوق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجيوستستهدف هذه الشرآة الحاجة المتزايدة إلى إدخال األلياف البصرية إ   
هذا إلى تنويع المنتجات وتوفير إيرادات إضافية  

ونظام المعلومات الجغرافية وتصميم أعمال االتصاالت    شبكات األلياف البصرية واأللياف للحلول الخاصة باالستخدام المنزلي     : المنتجات والخدمات المقدمة
وسوف تستهدف شرآة البابطين . لياف الضوئية للشبكات الخاصة والوطنية  وتسعى شرآة البابطين لبالنك سي أم إي إلى تصميم وتنفيذ واختبار األ. المتخصصة

ف الضوئية إلى السوقلبالنك سي أم إي شرآات االتصاالت التي تعمل على إدخال شبكات األليا    
على األمد القريب والمتوسط انطالقا من األسباب المبينة أعالهتعتقد اإلدارة أن الطلب على حلول األلياف البصرية سوف يكون قويا : توقعات األسواق



١١

)يتبع (لمحة عامة –البابطين لبالنك وشرآة شرآة البابطين 
تربط شرآة البابطين لبالنك وشرآة البابطين          

عالقة تكاملية، ففي حين تقوم شرآة            
البابطين بتصنيع وتوفير أبراج االتصاالت   
والصواري األحادية وملحقاتها الفوالذية         

األخرى لشرآة البابطين لبالنك، تتولى        
شرآة البابطين لبالنك حصريا عرض أبراج        
االتصاالت المصنعة من شرآة البابطين على           

قاعدة عمالئها اإلقليميين الواسعة النطاق         

توزيع الخدمات    



 أفريقيا  الت داخل المملكة العربية السعودية وبقية أسواق الشرق األوسط وشمالم، تعنى شرآة البابطين لبالنك بهندسة وتصميم ولوجستية أبراج االتصا       ١٩٩٣منذ عام •

فيذ جميع أنشطة التسويق والمبيعات المتعلقة   ر قاعدة عمالء متينة وتغطية المنطقة برمتها، وهو ما تعتمد عليه لتن   وقد قامت شرآة البابطين لبالنك بوصفها مزود الحلول المتكاملة بتطوي     •
بمنتجات االتصاالت  

ت وتوزيع الطاقة الكهربائية وأعمدة اإلضاءة الخارجية      أما شرآة البابطين، فتتمثل آفاءتها الرئيسة في تصنيع أبراج االتصاال       •

ية وملحقاتها الفوالذية لشرآة البابطين لبالنك،        تقوم شرآة البابطين بتصنيع وتوفير أبراج االتصاالت والصواري األحاد      تربط شرآة البابطين لبالنك وشرآة البابطين عالقة تكاملية؛ ففي حين       •
السوق باالستفادة من التغطية السوقية القوية    ن شرآة البابطين، ما يسمح لشرآة البابطين بالمحافظة على وجودها في          تتولى شرآة البابطين لبالنك حصريا تزويد أبراج االتصاالت المصنعة م      

التي تؤمنها لها شرآة البابطين لبالنك     

 حصرا من شرآة البابطين بأسعار السوق     تقوم حاليا شرآة البابطين لبالنك برفع أسعار المنتجات التي تشتريها        •

ن، ال تزال آل شرآة مستقلة وذات إدارة منفصلة على الرغم من العالقات الوثيقة بين شرآتي البابطين لبالنك والبابطي        •

حقا في هذا العرض  إلى تغييرات إيجابية في هذه العالقة التجارية آما سيتم مناقشته ال     ةمقترحال عملية االستحواذسوف تؤدي •

البابطين والبابطين لبالنك       

شرآة البابطين لبالنك      شرآة البابطين    

التوريد

الهندسة والتصميم 

التصنيع

المبيعات والتسويق 

الخدمات اللوجستية  

خدمات ما بعد البيع













١٢

أبرز المنافسين لشرآة البابطين لبالنك

 نتلتكإ: االسم) Inteltec (
  م١٩٩٥: تاريخ التأسيس
 المملكة العربية السعودية  :الموقع
      ترآيب وتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد، الطاقة، الصوت واستشارات في مجال تقنية المعلومات،   وتوفير حلول متكاملة لمشغلي شبكات االتصاالت الثابتة والمتنقلة،  : المنتجات والخدمات المقدمة

باإلضافة إلى تشغيل وصيانة الشبكات 
   االتصاالت والطاقة والقطاع الحكومي السعودي  :  التغطية السوقية

 مجموعة آلن ديك    :االسم)AlanDick Group(
  م١٩٧١: تاريخ التأسيس
 لمملكة المتحدة ا: الموقع
      الرادارات ومواقع األعمال المدنية لشرآات   / ير ودمج الشبكات المتنقلة وأنظمة البث والمراقبةتوفير الحلول الشاملة للبنية التحتية لالتصاالت عن طريق تصميم وتطو: المنتجات والخدمات المقدمة

آما تقدم آلن ديك خدمات مدارة شاملة مصممة لعدد من أنظمة االتصاالت . االتصاالت وأنظمة النقل
   دولة منها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ١٠٠ ديك مجموعة دولية تغطي أآثر من  آلن : التغطية السوقية 

خدمات مجموعة مختارة من المنافسين اإلقليميين والدوليين على أساس خطوط ال    

 موبيسرف  : االسم)Mobiserve(
  م١٩٩٩: تاريخ التأسيس
 مصر :الموقع
      التصاالت والخدمات المدارة بما  طوير ودمج أنظمة الشبكات المتنقلة ومواقع األعمال المدنية لشرآات ا   توفير الحلول المتكاملة للبنية التحتية لالتصاالت عن طريق تصميم وت: المنتجات والخدمات المقدمة

في ذلك إدارة المنشآت والتشغيل والصيانة لعدد من أنظمة االتصاالت
   ة المتحدة والمملكة العربية السعودية وآينيا   دول تشمل مصر وباآستان وبنغالديش والجزائر وتونس واإلمارات العربي ٨تعمل موبيسرف في :  التغطية السوقية

لمنافسة  مواقع الشرآات على أساس تحليل إدارة شرآة البابطين لبالنك لمشهد ا                  :المصدر



١٣

 شرآة الزامل للحديد   :االسم
  م١٩٨٥: تاريخ التأسيس
 المملكة العربية السعودية  :الموقع
      تصميم وتصنيع وتشغيل أبراج الصلب المجلفن داخل المملكة  :المنتجات والخدمات المقدمة
  طن ٦٠،٠٠٠وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية الحالية لشرآة الزامل  .  طن متري سنويا، مع العلم بأن مصنعا جديدا سوف يبدأ العمل قريبا ٣٦،٠٠٠ مصنع الجلفنة الساخنة بطاقة إنتاجية تبلغ :الطاقة اإلنتاجية 

متري
   دول مجلس التعاون الخليجي:  التغطية السوقية

 جلفنكو(الشرآة الوطنية المحدودة للجلفنة واألعمدة الحديدية   :االسم(
  م١٩٨٠: تاريخ التأسيس
 المملكة العربية السعودية  :الموقع
      منتجات تصنيع الصلب والمنتجات المرتبطة بها، وأشرطة الصلبوأعمدة اإلنارة، وأبراج اإلرسال واالتصاالت، توفير : المنتجات والخدمات المقدمة
   دول مجلس التعاون الخليجي:  التغطية السوقية

 شرآة ميتاس  : االسم)MITAS (للطاقة واإلنشاءات المعدنية
  م١٩٥٥: تاريخ التأسيس
 ترآيا :الموقع
      الطاقة واالتصاالت واإلضاءةتصميم وإنتاج وطالء مجلفن ألبراج وأعمدة الصلب وتوابعها في مجاالت  : المنتجات والخدمات المقدمة
  أنقرة( طن متري من الفوالذ في المرآز الرئيسي للشرآة    ١٥٠،٠٠٠ طن متري من الصلب وقدرة على جلفنة ٩٠،٠٠٠قدرة سنوية على معالجة   : الطاقة اإلنتاجية(
   ترآيا وأوروبا الشرقية والشرق األوسط    : التغطية السوقية

منتجات    مجموعة مختارة من المنافسين اإلقليميين والدوليين على أساس خطوط ال   

لمنافسة  مواقع الشرآات على أساس تحليل إدارة شرآة البابطين لبالنك لمشهد ا                  :المصدر

)يتبع(أبرز المنافسين لشرآة البابطين لبالنك
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قطاع الهاتف النقال قطاع الهاتف الثابت

٢٠٠٩-.) س.مليار ر   (أحجام صناعة االتصاالت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا       لمحة عن سوق االتصاالت في المملكة العربية السعودية   

ديناميكيات السوق    ) مليار ريال سعودي    (توزيع إجمالي عائدات قطاع االتصاالت السعودي      

لمحة عن قطاع االتصاالت السعودي

 سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  
م٢٠١٠

تشكل المملكة العربية السعودية أآبر سوق لالتصاالت في منطقة الشرق                -
األوسط، من حيث اإليرادات   

م، نما قطاع االتصاالت السعودي ليصل إلى     ٢٠٠٩عام وم٢٠٠١بين عام  -
 وما زال .٪١٢٫٨ مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي مرآب نسبته  ٥٫٥

ظهور التكنولوجيات والخدمات الجديدة في مجال االتصاالت الثابتة             
ة والمتنقلة باإلضافة إلى بروز عامل المنافسة يحرك اإلنفاق في المملك          

تنمو بمعدل طبيعي  )  مليون نسمة٢٦أآثر من ( قاعدة سكانية آبيرة   -
بين  (، وتتمتع بناتج محلي إجمالي فردي مرتفع نسبيا    ) سنويا٪٢٫٥حوالي  (

 م٢٠٠٨ ي عامتوقعات دوالر أمريكي على أساس  ٢٠،٠٠٠ و١٨،٠٠٠
).م٢٠٠٩و

 من السكان دون األربعين من العمر بحسب المؤسسة العامة        ٪٦٠إن  -
الرياض للتدريب التقني والمهني وهي هيئة تعليمية حكومية مقرها في       

١

٢

٣

الحصة السوقية من العائدات في المملكة العربية السعودية    

ي عائدات قطاع   يشكل قطاع االتصاالت المتنقلة إلى حد آبير المساهم األآبر في إجمال           -
وقد تضاعفت مساهمة عائدات االتصاالت المتنقلة إلى إجمالي عائدات           . االتصاالت

م٢٠٠٩العام   في٪٧٥ تقريبا إلى نحو   ٪٤٠م فارتفعت من ٢٠٠١االتصاالت منذ العام  
 تقريبا، ٪٢٢ بلغ وقد زادت عائدات االتصاالت المتنقلة اإلجمالية بمعدل نمو سنوي مرآب        -

 مليار ريال سعودي في  ٣٩م إلى ٢٠٠١ مليارات ريال سعودي في العام  ٨حيث ارتفعت من   
ا نسبته    م، متجاوزة بذلك متوسط عائدات االتصاالت اإلجمالية التي بلغت متوسط         ٢٠٠٩العام  
وقد أدت المنافسة المتزايدة بين المشغلين بالتزامن مع تحسين            .   خالل نفس الفترة  ٪١٢٫٨

د اختراق االتصاالت     التغطية إلى نمو هائل إلجمالي عائدات االتصاالت المتنقلة في حين زا        
م٢٠٠٩مع نهاية ٪١٧٠ إلى م٢٠٠١ في  ٪١٢المتنقلة من    

م، وذلك بوصول  ٢٠٠٩في نهاية العام   ٪٣٤حصة سوقية نسبتها حوالي    حققت موبايلي   -
وقد عملت  .  مليون مشترك١٨٫٢إلى حوالي     عدد المشترآين في خدمة الهاتف النقال      

السعودية في إطار     موبايلي على بناء شبكة ألياف بصرية في آافة أرجاء المملكة العربية         
وتتمتع اليوم موبايلي بموقع يسمح لها  . إستراتيجيتها المرآزة على خدمات النطاق العريض           

لسلكية الثابتة     بتقديم جميع أنواع خدمات االتصاالت في المملكة، باستثناء الخدمات ا            

 مليار ريال سعودي تقريبا، تقوم إستراتيجية زين    ٢٢٫٨بعد شراء رخصة ثالثة بقيمة     -
نتيجة لذلك، بلغ       .  مةالسعودية على تعزيز قاعدة المشترآين لديها على أساس الحجم بدل القي            

 حصة سوقية قدرها نحو  ما يعني  ماليين مشترك٧عدد المشترآين لدى زين السعودية نحو    
م٢٠٠٩٪ في ١٣

تشكل المملكة العربية السعودية السوق            
 دول مجلس ضمن لالتصاالت    األوسع  

التعاون الخليجي حيث أن المجتمع    
السعودي الشاب والمتنامي يعزز الطلب        

على خدمات االتصاالت    

قطاع 
االتصاالت   

المتنقلة أآبر    
مساهم في 
اإليرادات  

نبذة عن   
آبار 

المشغلين 

م٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  

م٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  

م وهيئة ٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ     :المصدر
نقلة  االتصاالت وتقنية المعلومات لعدد المشترآين في نظام االتصاالت المت      

١

٢
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٩٪ ٨٪

٣٣٪

١٤٪٧٪ ١٣٪ ١٠٪ ٦٪

ربع ٣-١٠
(تقديري)

ربع ٢-١٠ ربع ١-١٠ ربع ٤-٠٩ ربع ٣-٠٩ ربع ٢- ٠٩  ربع ١- ٠٩

شرآة االتصاالت السعودية موبايلي زين

وفقا إلحصاءات مؤسسة  (٪ من مجموع السكان ٢٧يشكل األجانب نحو  -
، ويؤدي وجودهم باإلضافة إلى السياحة الدينية         ) النقد العربي السعودي      

الهامة إلى آثار ملحوظة على سوق االتصاالت السعودية، حيث أن حجم            
اإليرادات والهوامش مرتفع بسبب العدد المتزايد لرسوم االتصاالت           

المدفوعة مقدما والمتنقلة الدولية       



١٥

معدالت اختراق االتصاالت المتنقلة والثابتة       توقعات النمو في مجال البنية التحتية       

مليون ريال   (النفقات الرأس مالية المتوقعة حسب مشغلي االتصاالت              
طلب متزايد لتأمين خدمات الشبكة من مصادر خارجية       (١))سعودي  

إن انخفاض مستوى اختراق االتصاالت       
الثابتة والمتنقلة وازدياد المنافسة نتيجة          

 القدرة والسعة    على رفع   قوي طلبوجود 
 النفقات الرأس مالية      زيادة في يساهم  س 

الهامة في البنية التحتية لالتصاالت        
والخدمات المدارة 

لى زيادة  في ظل انخفاض معدالت اختراق االتصاالت المتنقلة والثابتة والحاجة إ       •
ن القدرة والسرعة، سوف يستثمر مشغلو خدمات االتصاالت مثل موبايلي وزي 

 ١٠ طائلة بمتوسط إجمالي قدره   مبالغ السعودية وشرآة االتصاالت السعودية  
م٢٠١١م و٢٠١٠مليارات ريال سعودي سنويا بين عامي    

لخدمات  ويعتمد مشغلو خدمات االتصاالت إستراتيجية االستعانة بمصادر خارجية    •
الترآيز على الشبكة والتي تسمح لهم بإدارة أعمالهم بصورة أآثر تنافسية من خالل 

:تطوير وتسويق عروضهم المختلفة والتي تشمل 
الخدمات المدارة لمدة خمس سنوات، تخطيط الشبكة، التنفيذ، إدارة   –

انية  المشاريع، تكامل األنظمة، اإلدارة اللوجستية و خدمات الصيانة الميد  
لعدة موردين ألجهزة االتصاالت واألعمال المدنية المتصلة بها   

الذي توقع أن يبقى الطلب قويا في قطاع البنية التحتية لالتصاالت، األمر      يوعليه •
أنظمة الخطوط   / سيحافظ بدوره على نفس مستويات الدخل في مجال إطالق األبراج 

.الثابتة والصيانة والخدمات المدارة      

إجمالي الناتج المحلي للفرد مقابل نمو إجمالي الناتج           
م٢٠١٠تقديرات العام    -المحلي الحقيقي  

م ٢٠١٠آتاب حقائق العالم من وآالة االستخبارات المرآزية لعام                :المصدر 
 آلفة   ال تتضمن    م ٢٠٠٨ النفقات الرأس مالية لزين السعودية لعام          :مالحظة    

 مليار ريال سعودي حسب أحد الوسطاء         ٢٢٫٨الرخصة البالغة 

يشكل انخفاض مستوى اختراق اإلنترنت السبب الرئيسي النخفاض           -
اإلنفاق على االتصاالت في منطقة الخليج، حيث يقتصر معظم إنفاق          

االتصاالت على الخدمات الصوتية في حين يقوم اإلنفاق في معظم        
)بما في ذلك اإلنترنت     (األسواق األخرى على خدمات الصوت والبيانات       

و باإلضافة إلى ذلك، فإن النمو في اإلنفاق على االتصاالت يبقى دون نم       -
ره الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية، ما يمكن تفسي             

على أنه يتيح فرصا قوية لمزيد من التطور في سوق االتصاالت 

ي  ُتعد مستويات اختراق الهاتف المتنقل في المملكة العربية السعودية ف              -
الوقت الحاضر من أدنى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي              

 األمر الذي يعزز فرص النمو    ،٪١٤٢حيث تقارب  نسبيا  
يعمل مشغلو أنظمة االتصاالت على زيادة وتطوير قاعدة مشترآيهم،    -

وسوف يكون ذلك بمثابة محفز لزيادة الطلب على أبراج االتصاالت            
فضال عن المواقع والخدمات المدارة      
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 ٢٠٠٧ فعلي

 ٢٠٠٨ فعلي

 ٢٠٠٩ فعلي

 ٢٠١٠ فعلي

 ٢٠١١ تقديري

 ٢٠١٢ تقديري

 ٢٠١٣ تقديري

 ٢٠١٤ تقديري

) مليون ( اختراق الخطوط الثابتة، العربية السعودية          ) ٪( ٢٠٠٩اختراق االتصاالت المتنقلة عام      

أصدرت هيئة ( سيرتفع عدد الخطوط الثابتة على خلفية تزايد المنافسة             -
)   االتصاالت وتقنية المعلومات ثالثة تراخيص جديدة للخطوط الثابتة           
وعرض العقارات، مما يسمح بإدخال بنية تحتية هامة قائمة على     

الخطوط الثابتة مثل شبكات األلياف البصرية         

مصر

عمان
السعودية

البحرين
الكويت

اإلمارات
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Egypt

)يتبع(لمحة عن قطاع االتصاالت السعودي  
خليجيتوقع نمو آبير في البنية التحتية لالتصاالت في دول مجلس التعاون ال

تدني اإلنفاق نسبيا في     
مجلس التعاون    

الخليجي مقارنة مع    
أوروبا الشرقية   أسواق  

والوسطى والشرق    
األوسط وأفريقيا

تدني مستويات  
اختراق االتصاالت    

المتنقلة   

نمو قطاع الخطوط   
الثابتة  

١

٢

م٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  

م٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر   م٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  

م٢٠٠٩ نوفمبر – بشأن األسهم إتش إس بي سي تقرير بحوث   :المصدر  
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قطر

اإلمارات
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شرآة االتصاالت السعودية  موبايلي زين



١٦

) يتبع( لمحة عن قطاع االتصاالت السعودي   
البنية التحتية لالتصاالت

من المتوقع أن يخلق     
قطاع التصميم والتزويد       

والترآيب مزيدا من      
النمو  

ات المشغلين الحاليين ألنظمة االتصاالت وتحرير قطاع االتصاالت في  ارتفع الطلب على تصميم وتزويد وصيانة أنظمة االتصاالت مع توسع عملي •
دول مجلس التعاون الخليجي   

 مليارات ريال سعودي تقريبا  ١٠لسعودية وموبايلي معا نفقات سنوية قدرها في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تنفق شرآة االتصاالت ا    •
 تصميم وترآيب وصيانة أنظمة ومن المرجح أن تضمن هذه النفقات الرأس مالية المقررة طلبا قويا على   . م لتوسيع نطاق تغطيتهما٢٠١١ العام   خالل 

االتصاالت في المنطقة
ادات المستمرة سوف تؤمن صيانة أنظمة االتصاالت المرآبة حديثا مصدرا مستداما لإلير •

التقدم التكنولوجي يغير        
الطلب لصالح خدمات     
ومنتجات ذات جودة 

أعلى 

ي عدد أبراج االتصاالتاستلزمت التحسينات المستمرة في تكنولوجيا المستخدم النهائي زيادة ف •

تمويه هياآل األبراج األآثر تطورا، وهياآل لمصادر   :  ة وجديدة بما في ذلكباإلضافة إلى ذلك، أسفر التقدم التكنولوجي عن استحداث منتجات متنوع  •
، وإدخال نظام توليد التيار الكهربائي المستمر إلى السوق    )الطاقة الشمسية   / الرياح (الطاقة البديلة    

شرآة  رود أند شوارز، تاليس، شرآة الراشد للتجارة والمقاوالت، أف جي سي،      : باإلضافة إلى شرآات االتصاالت الرئيسة، يشمل عمالء االتصاالت  •
موعة بن الدن السعودية، أطلس، جي بي تي    أنظمة االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة المحدودة، شرآة أرامكو، مج   

من المتوقع أن يتأثر      
الطلب الطويل األجل   

على االتصاالت بتطور     
أوضاع الخطوط الثابتة       

 تكنولوجيا األلياف البصرية داخل المملكة ودول مجلس التعاون         ضرورة سرعة توفيرأدت الحاجة المتزايدة إلى زيادة السرعة ورفع القدرة إلى     •
عرض مشاريع (تزايد المنافسة والنمو القوي في القطاع العقاري ونتيجة لذلك، سوف يستمر عدد الخطوط الثابتة في االزدياد على خلفية      . الخليجي 

 مليون ٤٫١٧ربية السعودية  ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت في المملكة الع      ). سكنية وتجارية وصناعية جديدة تحت التطوير
.م، حسب تقرير هيئة االتصاالت٢٠١٤خط بحلول العام   

) مزود النطاق العريض للخطوط الثابتة    " (بيانات األولى"شرآة يالحظ ذلك على وجه الخصوص مع شرآة موبايلي التي استحوذت مؤخرا على   •
وتسمح هذه الصفقات لموبايلي، بالتزامن . وإطالق شبكة األلياف البصرية الخاصة بها    ) مزود خدمات النطاق العريض واإلنترنت  "  (زاجل "وشرآة 

 ن طريق إضافة تدفق إيرادات مثل تجارة الجملة، والعمالء من الشرآات،          مع دخولها قطاع شبكات األلياف البصرية، من تنويع قاعدة إيراداتها ع  
والنطاق العريض الالسلكي الثابت    

إتش إس بي سيم وتحليل ٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  

م٢٠١٠ سبتمبر ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ    :المصدر  

م ٢٠١٠ سبتمبر      ٢٦ تقرير بحوث دويتشه بنك بشأن األسهم بتاريخ                           :المصدر 



دوافع عملية االستحواذ        



١٨

عملية االستحواذتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بعد 

    قاعدة عمالء واسعة النطاق تغطي معظم مشغلي النظام العالمي
لالتصاالت المتنقلة في منطقة الشرق األوسط 

   قدرات هندسية وتصنيعية عالية

 قاعدة عمالء إضافيين تشمل شرآة أرامكو السعودية والدوائر الحكومية 
 والشبكات الخاصة  السعودية

   منتجات وخدمات عالية الجودة

عاما من الخبرة  ١٧ 

    وجود عالقة تكاملية مع شرآة البابطين تضمن الوصول إلى قدرات
.تصنيعية 

      ارتفاع قاعدة التكاليف بالنسبة إلى منتجات األبراج مقارنة مع
المناطق األخرى في العالم آالصين أو الهند، وهو ما يؤثر على               

هوامش الربحية   

     اعتماد اإليرادات إلى حد آبير على دورات النفقات الرأس مالية
لمشغلي االتصاالت السعوديين     

نقاط الضعف   

نقاط القوة 

    رآة إمكانية زيادة المبيعات وتحسين الهوامش من خالل زيادة الكفاءة ومشا
المعلومات بين شرآتي البابطين والبابطين لبالنك، األمر الذي يؤدي        

بدوره إلى تسعير أمثل

 آترآيب معدات الترددات ) لخطوط المنتجات الحالية    (بيع منتجات تكميلية
الالسلكية والحلول داخل المباني 

       إمكانية إطالق خطوط منتجات جديدة باالستفادة من األنشطة الحالية
لشرآة البابطين لبالنك آاأللياف البصرية       

 التطور الطويل األمد "حلول العمالء المتقدمة أي شبكات) "LTE( األمر ،
 بناء المزيد من المواقع الذي يعني

  التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

           المنتجات البديلة المستوردة من خارج المملكة آالصين أو الهند .

   توجه آبار العمالء للمنافسين

   التنفيذيين وعدم استبدالهم         ةمغادرة بعض أعضاء اإلدار 
باألشخاص المناسبين، مما قد يعطل عمليات الشرآة وأداءها     

 ر الطلب المستقبلي على المنتجات والخدمات بتغييرات على         يتأث
الصعيد النظامي آأن ترجئ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات             

.إصدار تراخيص إضافية  

المخاطر  

الفرص  من المحتمل أن تستفيد شرآة        
البابطين لبالنك من عدد من     

عملية   اإليجابيات بعد إتمام    
، السيما إذا تم تعديل   االستحواذ 

األسعار والهوامش بالتزامن مع      
تطوير السوق والمنتجات   



١٩

دوافع عملية االستحواذ وأوجه التعاون المتوقع

 هوامش الربحية لشرآة البابطين لبالنك من خالل       إن العمل تحت مظلة آيان واحد يعطي شرآة البابطين مرونة أآبر في ضبط    -
وهذا سيسمح بدوره ببيع المنتجات والخدمات بأسعار  . مشارآة المعلومات بين إدارتي شرآة البابطين لبالنك وشرآة البابطين     

)انظر الجدول أدناه  (يعات تنافسية ويؤدي بالتالي إلى زيادة اإليرادات من خالل زيادة حجم المب  

أو / منتجات االتصاالت لمختلف البائعين و تتولى حاليا شرآة البابطين لبالنك جميع عمليات التسويق والمبيعات ل   -
 أسعار المنتجات التي تشتريها حصرا وبأسعار  المستخدمين النهائيين على أساس أسعار السوق أي بما يشمل الزيادة في      

أصبحت شرآة البابطين لبالنك أقل    " الهامش المزدوج    "ونتيجة لهذا ). بما في ذلك الزيادة (السوق من شرآة البابطين    
 من ناحية األسعاريةتنافس

تكلفة المبيعات، المصاريف   (في السنة وانخفاض التكاليف   ) وهو متوسط نسبة الزيادة (٪١توقع زيادة المبيعات بنسبة -
 في السنة  ٪١بحوالي ) اإلدارية والعمومية والتسويقية

ن لبالنك وبالتالي عدم  لشرآة البابطين بتحسين هوامشها الصافية عن طريق تملك شرآة البابطي    عملية االستحواذسوف تسمح  -
الراهنخصم حقوق األقلية، آما هي الحال في الوقت   

وصول شرآة البابطين إلى إدارة متمرسة   )  غير مباشروبشكل مباشر ( من شرآة البابطين لبالنك  ٪١٠٠ يضمن تملك  وسوف-
ت في األسواق األساسية للمملكة العربية السعودية ومصر     تتمتع بالمعرفة والقدرات الالزمة لضمان استمرارية األعمال والنجاحا 

األوسط وشمال أفريقيا  واإلمارات العربية المتحدة وقطر باإلضافة إلى التوسع في دول الشرق   

احتمالية  ك   بإلغاء المصاريف المزدوجة والتعاون على مستوى التكاليف، بما في ذل  خالل الفترة المقبلة      الهوامش يمكن تحسين  -
 الموظفين تكاليفخفض عدد الموظفين وبالتالي الحد من  

دوافع عملية االستحواذ وأوجه التعاون المتوقع   
إن الملكية الكاملة لشرآة البابطين                 

لبالنك تعود بفوائد إستراتيجية على      
. .. شرآة البابطين   

حيث أن وجود آيان واحد يتولى اإلنتاج      
لخدمات القيمة المضافة والمستخدمين        
النهائيين يعطي مرونة أآبر لالستجابة           
لضغوط الهوامش والحفاظ على أسعار       

تنافسية، األمر الذي يسمح بزيادة        
اإليرادات عن طريق زيادة حجم      

... المبيعات   

 لشرآة   عملية االستحواذ    آما تسمح   ...  
البابطين بتوجيه أعمالها لصالح فئة           

الصواري األحادية وأبراج االتصاالت           
ذات هوامش ربحية أعلى 

تقديرات اإلدارة:  المصدر 

 من االسنحواذ  المتوقعة  الفوائد   

تكلفة المبيعات    
)  ٪ من المبيعات    (

٧٩٫٥٪ ٨٠٫٠ ٪

المصاريف االدارية  
والعمومية والتسويقية          

)٪ من المبيعات    (

٧٫٥٪ ٨٫٠ ٪

في ظل الوضع  العنصر
الحالي 

بعد االستحواذ        
) الصفات التكاملية (

٪ ٦٪ ٥نمو المبيعات     
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شرآة ذات رأس مال جيد   
وأداء مالي متين    

    التوالي بين عامي على٪١٩٫١و ٪٢٣٫١ بمعدل نمو سنوي مرآب نسبته )١(نمت اإليرادات والدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
م٢٠١٠وم ٢٠٠٦

     ربعاأل على مدى السنوات  ٪١٠٫٨ بالمقارنة مع متوسط صافي هامش الدخل البالغة نسبته      ٪٩٫٤نسبة م٢٠١٠بلغ صافي هامش الدخل للعام 
الماضية 

 مليون ريال سعودي٣٥٫١ما يقرب  لبالنك البابطينم، بلغ صافي التزامات شرآة ٢٠١٠ مبرديس ٣١بتاريخ

حضور جغرافي متنامي   
وواسع النطاق يشمل   

االقتصاديات النامية      

   واإلمارات العربية المتحدة ،)٪٨٥(مصر  آات تابعة لها في آل من إلى جانب أعمالها في المملكة، تمتلك وتدير شرآة البابطين لبالنك شر 
)٢()٪٤٩( وقطر ،)٪٥٥(

   فيها ليبيا والجزائر وتونس والمغرب  آما تدرس شرآة البابطين لبالنك إمكانية التوسع في مناطق جديدة بما

شرآة ناشطة في سوق  
االتصاالت اإلقليميين وتوقع استمرار ربحيتهمما يعزز الطلب على أبراج االتصاالت هو اإلنفاق القوي لمشغلي أنظمة    إستراتيجية آخذة في النمو 

على دراية   ومساهم مسيطر 
 قوية ومتمرسة إدارة ب

   سنوات٦ فيها اإلداريين آباريفوق متوسط فترة عمل تتميز إدارة شرآة البابطين لبالنك بخبرتها، حيث 

     تميز إدارة البابطين لبالنك     من شرآة البابطين لبالنك، تلم شرآة البابطين بالقدرات القوية التي   ٪٥١من خالل حصتها الحالية المسيطرة والبالغة 
وقدرتها على ضمان استمرارية األعمال والنجاحات المستقبلية

 وتعتقد . صفها الشريك المسيطر الحالي      من الحصص المتبقية في شرآة البابطين لبالنك إال لشرآة البابطين بو    ٪٤٩لم ُيقدم عرض االستحواذ على
 اإلستراتيجيةشرآة البابطين أن االستحواذ على الحصة المتبقية هذه يصب في مصلحتها  

عمدةعالقة تكاملية مع شرآة البابطين وتحصل منها على منتجات األبراج واأل  ب شرآة البابطين لبالنك تمتعت

البابطين بابطين لبالنك والمزايا التجارية والتصنيعية لشرآة    إن هذا التحالف اإلستراتيجي يجمع ما بين المهارات الفنية لشرآة ال  -

استثمار شرآة البابطين لبالنك

: مالحظة
م حصة إيرادات الشرآة المستثمر فيها        ٢٠٠٩خرى وقبل العام  يشمل الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء اإليرادات األ           ) ١(
 قطر  ٪ من األرباح وتسيطر شرآة البابطين لبالنك اإلمارات على أنشطة شرآة       ٨٠رات تسجل  ٪ فقط من شرآة البابطين لبالنك قطر لكن شرآة البابطين لبالنك اإلما          ٤٩على الرغم من أن شرآة البابطين لبالنك تمتلك         ) ٢(
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)يتبع(استثمار شرآة البابطين لبالنك 

وجود فرص لتطوير وتنمية  
األعمال المستقبلية     

   الخدمات المدارة  "الترآيز على زيادة المبيعات والفرص للمشغلين والباعة ضمن "

 م المناقصات في جميع أنحاء المنطقة لقد بدأ فعليا تطوير الوسائل الجديدة آاأللياف البصرية حيث تم تقدي

 ما ُيعد مجاال ناميا وهواالت،تحقيق نجاحات إضافية في الفترة األخيرة مع عمالء من غير قطاع االتص 

 تطورت عالية  قدرات هندسية 
خالل فترة سبعة عشر عاما     
باإلضافة إلى تقديم منتجات      

وخدمات شاملة  

   شهادة (حققت شرآة البابطين لبالنك معايير المنظمة الدولية للمقاييسISO ٩٠٠١(

 المخفاة والمفصلية لشبكات االتصاالت والبث والرادار     الصواري األحادية، والصواري المدعمة بالكابالت، واألسطح، والهياآل     :  المنتجات
والشبكات الحكومية والخاصة وغيرها من تطبيقات االتصاالت

  تصاالت آحاويات المعدات والمباني والمولدات وأضواء تحذير  جميع الملحقات المتصلة بالمنتجات الالزمة لتنفيذ البنية التحتية لال    : الملحقات
الطائرات واألرضيات الخ 

 يز وتنفيذ المعدات وآامل الخدمات المتكاملة لصناعات االتصاالت    الهندسة والتصميم وحيازة المواقع والتخطيط واألعمال المدنية والتجه    : الخدمات

مزود معروف للمنتجات     
والخدمات العالية الجودة       

لمجموعة متنوعة من آبار        
العمالء   

  ١(مع جميع العمالء الرئيسين   شرآة مصنفة باستمرار ضمن قائمة أفضل ثالث شرآات للمنتجات والخدمات(

  ،فودافون، ، زين وشرآة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية      قاعدة عمالء آبيرة ومتنوعة تشمل شرآة االتصاالت السعودية، موبايلي 
.في اإلمارات العربية المتحدة) دو( اتصاالت وشرآة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ،موبايلي وموبينايل في مصر 

     زونغ (، ألكاتيل لوسنت، هواوي، زد تي إي   )نوآيا سيمنز نتورك(عقود في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط مع شرآة أريكسون، أن أس أن
، موتوروال)آسنغ تيليكوم

إدارة شرآة البابطين لبالنك    : المصدر) ١: (مالحظة
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:اتمالحظ
م ٢٠٠٩م و٢٠١٠القوائم المالية لشرآة البابطين لعامي       ترتكز )١(

على القوائم المالية المراجعة، حيث أن قيمة المنشأة على أساس سعر  
 ريال سعودي ما يمكن تفسيره على أن قيمة المنشأة  ٢٨٫٤سهم البالغ  
م٢٠١٠ اآتوبر ٢٠ مليون ريال سعودي آما في  ١،٥٧٧

م على ٢٠١٠ترتكز القوائم المالية لشرآة البابطين لبالنك للعام      ) ٢(
 مليون ١٨٣٫١، حيث أن قيمة األسهم حوالي المراجعة القوائم المالية  

 ٢٣٨ريال سعودي ما يمكن تفسيره على أن قيمة المنشأة حوالي  
ترتكز القوائم المالية لشرآة البابطين لبالنك       . مليون ريال سعودي

على القوائم المالية المراجعة  م٢٠٠٩للعام 
 إلى نسبة قيمة شير ي(EV/EBITDA)مكرر ربحية المنشأة ) ٣(

  المنشأة إلى الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء  
 يعكس نسبة السعر إلى األرباح   (P/E)السهممكرر ربحية و

بيع شرآة البابطين ل    قدمت شرآة لبالنك الدولية عرضا ل        
 ٪٤٩ حصتها في شرآة البابطين لبالنك والبالغة نسبتها          

 مليون ريال سعودي    ١٠٠بمبلغ  

 ٨٩٫٧أدت المفاوضات إلى اتفاق الطرفين على سعر           
على أساس سعر سهم شرآة       (مليون ريال سعودي      

 ريال سعودي، في نهاية يوم تداول   ٢٨٫٤البابطين والبالغ   
 من رأس ٪٤٩مقابل االستحواذ على    ) م٢٠/١٠/٢٠١٠

 سهم، باإلضافة إلى      ٢،١٣١،٣١٢المال، من خالل إصدار    
 مليون ريال سعودي    ٢٩.٢مبلغ نقدي قدره  

إتش إس بي سي منهجية التقييم المتبعة من قبل 

مكرر ربحية 
 (EV/EBITDA)المنشأة 

)٣(

ربحية مكرر 
 )٣( (P/E)السهم

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠
x٧٫٦x٩٫٣x١٠٫٥x١٤٫٧) ١(البابطين   

البابطين     
)٢(لبالنك

x٤٫٣x٦٫٠x٤٫٤x٦٫٩

شرآة البابطين     

التقييم والمقارنة النسبيةالتقييم والمقارنة النسبية

الستحواذعينت شرآة البابطين شرآة إتش إس بي سي آمستشار مالي لها في عملية ا •

تحليل مقارنة مكررات الربحية مع المتبعة وهيشرآة البابطين لبالنك على أساس منهجيات التقييم قيمت إتش إس بي سي •
شرآات مشابهة واستنادُا على مكررات ربحية التداول لشرآة البابطين   

    ٢٨٫٤على أساس سعر سهم شرآة البابطين البالغ  ( مليون ريال سعودي  ٨٩٫٧أدت المفاوضات إلى اتفاق الطرفين على سعر 
 من رأس مال البابطين لبالنك، من خالل       ٪٤٩مقابل االستحواذ على  ) م٢٠/١٠/٢٠١٠ ريال سعودي آما في نهاية يوم تداول

البابطين   مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة في رأس مال شرآة    ٦٣٫٩ سهم بقيمة إجمالية قدرها  ٢،١٣١،٣١٢إصدار 
٪٥٫٢٦ بنسبة الحالي 

      مليون ريال سعودي ٢٩.٢قدره سيتم تسديد الجزء المتبقي من السعر المتفق عليه على شكل مبلغ نقدي 

المفاوضات 
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)يتبع(إتش إس بي سي منهجية التقييم المتبعة من قبل 
التعليقات    الوصف

تعكس تصور األسواق لقيمة شرآة البابطين •
لشرآات الخاصة مثل شرآة    لاناسب مامؤشرتعتبر •

البابطين لبالنك

 من ٪٥١بما أن شرآة البابطين تمتلك حاليا •
شرآة البابطين لبالنك، فإن تقييم شرآة البابطين   
لبالنك على أساس تصور األسواق العامة لشرآة  

 مفيداؤشرا البابطين يعطي م
إن عملية االستحواذ ستكون مربحة بالنسبة إلى •

المساهمين في شرآة البابطين آلما آانت قيمة     
العرض النهائي دون القيمة الضمنية الحالية  

لشرآة البابطين 

تعكس تصور األسواق لقيمة الشرآة بالمقارنة مع •
 المتداولة أسهمها في   شرآات للشرآات مشابهة   
السوق المالية

لشرآات الخاصة مثل شرآة   ناسب لمؤشر م  •
البابطين لبالنك

اختيار الشرآات اإلقليمية والعالمية المدرجة   •

يمييستخدمها المستثمرون آمعيار أساسي للتق   •
 تجاريةتتطلب البحث عن شرآات تقوم بأنشطة •

في وضع جغرافي مماثل أو بنماذج أعمال    
مشابهة 

 المكررات   منتعكس المكررات التاريخية بدل •
المستقبلية

تحليل مقارنة    
كررات الربحية م 
ع شرآات   م

مشابهة     

مكررات ربحية  
التداول لشرآة   

البابطين  

لتقييم شرآة البابطين لبالنك، قامت إتش          
بمقارنة مكررات ربحية      إس بي سي

الشرآة بمكررات ربحية شرآة البابطين        
وشرآات أخرى مشابهة       



٢٤

ملخص تقييم شرآة البابطين لبالنك

٣٧٢٣٧٢

:  مالحظات 
 مليون ريال سعودي لصافي الدين وحقوق األقلية                 ٨٥٫٠ على أساس تعديل قيمة المنشأة بمبلغ           -١
م ٢٠١٠ أآتوبر     ٢ في   النهائي المقدم الى مجلس ادارة شرآة البابطين         التقييم     الماضية والمنتهية في تاريخ           ١٢ إن مقياس األداء يمثل بند قائمة الدخل لفترة األشهر الـ             -٢
 مع تطبيق خصم وعالوة بنسبة              ،) (P/E)السهمو مكرر ربحية     قيمة المنشاة الى الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء            (و بلومبيرغ       )  قيمة المنشأة الى المبيعات    ( بحسب تداول      ،م٢٠١٠   أغسطس  ٢٥يخ    مكررات ربحية التداول لشرآة البابطين آما في وقت إغالق السوق بتار               -٣
 (EV/EBITDA)واإلطفاء الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك          / ومكرر ربحية المنشأة     (EV/Sales)المبيعات   /المنشأة مثال مكرر ربحية     المنشأةحيث ُتستخدم مكررات ربحية              على آل مقياس لألداء للحصول على نطاق وإجراء تعديل للدين الصافي ب                  ٪١٠
كررات ربحية المنشأة ومن األمثلة         النقاط الموجودة على منتصف المنحنى لكل مقياس لألداء للوصول إلى م              وإجراء تعديل للدين الصافي بحيث ُتستخدم بيانات المنشأة مطبقة على                            ٪١٥ بنسبة      وعالوة  ، مع تطبيق خصم         غم، بحسب بلومبر       ٢٠١٠ أغسطس   ٢٥ في   آما  ربحية  ال مكررات -٤

تضمن الصفحة التالية الشرآات التي تم استخدام مكرراتها           وت    . (EV/EBITDA)واإلطفاء الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك         / ومكرر ربحية المنشأة     (EV/Sales)المبيعات   /المنشأةمكرر ربحية     : على ذلك 

٣٧٢

مقياس األداء (٢) المنهجية
الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى (مليون ر. س.)

مكررات ربحية التداول لشرآة البابطين(٣)

١٥٫٢x ١١٫٩x ١٫٦٥x ١٫٣٥x ٣٢٦٫٧  (EV/Sales)   قيمة المنشأة إلى المبيعات

١٠٫٥x ٨٫١x ٩٫٦٨x ٧٫٩٢x ٤١٫٢ قيمة المنشأة إلى الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك   
(EV/EBITDA) واالطفاء

١٤٫٩x ١٢٫٢x ١٤٫٨٥x ١٢٫١٥x ٣٠٫٠ (P/E)  مكرر ربحية السهم

مكررات ربحية التداول للشرآات المشابهة(٤)

١٥٫٢x ١٠٫٥x ١٫٦٥x ١٫٢٢x ٣٢٦٫٧  (EV/Sales)   قيمة المنشأة إلى المبيعات

١٤٫٠x ٩٫٦x ١٢٫٢٤x ٩٫٠٥x ٤١٫٢ قيمة المنشأة إلى الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك   
(EV/EBITDA) واالطفاء

١٥٫٥x ١١٫٤x ١٥٫٤٧x ١١٫٤٣x ٣٠٫٠ (P/E)  مكرر ربحية السهم

١٤٫٢x ١٠٫٦x المتوسط

األشهر الـ١٢ األخيرةقيمة األسهم لـ١٠٠% من شرآة البابطين لبالنك(١) (مليون ريال سعودي)

مكرر ربحية السهم (P/E) بناًء 
على القيمة الضمنية

مكررات الربحية المستخدمة في 
حساب القيمة الضمنية

األشهر الـ١٢ األخيرة

٣٥٦

٣١٤

٢٨٨

٣٤٣

٤٥٥

٤١٩

٤٦٣

٣١٨

٣٦٤

٢٤١

٤٥٤

٣١٤

٤٢٥

٤٤٥

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠

يشير الخط األحمر المنقط
إلى التقييم الضمني
انطالقا من العرض

المتفاوض عليه حول مبلغ
١٨٣٫١ مليون ريال  
سعودي والذي يمثل
%٥١ خصم نسبة

٤٠٥

٢٧٨

٤٠٥

٣٨٥

٤٠٣

٣٧٢

٣٥٤

١٨٣٫١



تحليل المنافسة مع شرآات مشابهة

٢٥

 (P/E)السهم مكرر ربحية     
قيمة المنشأة إلى الدخل قبل الفوائد 

والضريبة واالستهالك    
  (EV/EBITDA)واإلطفاء  

قيمة المنشأة إلى 
 القيمة السوقية  (EV/Sales)المبيعات   

)مليون ريال سعودي    ( الدولة الشرآة 

قديري ت٢٠١٠  فعلي٢٠٠٩ تقديري٢٠١٠ فعلي٢٠٠٩ تقديري٢٠١٠ فعلي٢٠٠٩

 إحصاءات تشغيلية حول      - شرآة البابطين لبالنك      
شرآات مشابهة   

١٥٫٤٨x ٧٫٧٠x ١١٫٠٠x ١٥٫٦٢x ٢٫١١x ١٫٧٤x ٦،٨٠٢
 الواليات   
المتحدة    

 Valmont Industries( شرآة صناعات فالمونت  
Inc)

١٢٫٤٠x ٧٫٦٠x ١٣٫٠٣x ٩٫٨٦x ٠٫٥٤x ٠٫٦٢x ١،٠٦٧  اليابان  
 Yokogawa( شرآة يوآوغاوا بريدج القابضة    
Bridge Holdings Corp)

١٤٫٥٠x ٧٫٥٠x ١٠٫١٩x ٩٫٥٨x x١٫٤٤ x١٫٤٦ ٧،٣٢٣
 الواليات   
المتحدة    

 Thomas & Bettsشرآة توماس أند باتس    
Corp)(

٤٫٦٨x ٥٫١٠x ٧٫١٦x غير متوفر  x٠٫٩٨ x١٫٥٢ ٢٤٦  الصين  
 Telecom٨( شرآة أيت تيليكوم الدولية القابضة       

International Holdings Co Ltd)

٨٫٨٥x ٨٫٩٠x ٩٫٦٠x ١٣٫٢٧x x١٫٠١ x٠٫٧٩ ١٧٦  الكويت    
 Hayat(شرآة حيات لالتصاالت  
Communications)

٢٢٫٩٨x ٧٫٢٠x ١٠٫٦٤x ١٥٫٢٩x x١٢٫٠٠ x١٠٫٠٤ ٢٩،٥٦٨  فرنسا 
 Eutelsat(رآة اتصاالت يوتلسات    ش

Communications)

٦٫١٦x ٤٫٩٠x غير متوفر  ٦٫٨٠x x١٫٤٤ x١٫٣٣ ٣،٥٧٨  ترآيا 
 Aselsan(شرآة أسلسان إلكترونيك ساناي   

Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS)

١٨٫٩٢x ٩٫٥٠x ١١٫٠٤x ١١٫٠٤x x٧٫٧٢ x٧٫٧٢ ٣٣،٩٧٦ )(SES SA أس أي -شرآة أس إي أس  لوآسمبورغ   

٤٫٦٨x ٤٫٩٠x ٧٫١٦x ٦٫٨٠x x٠٫٥٤ x٠٫٦٢ ١٧٦ الحد األدنى

١٣٫٠٠x ٧٫٣٠x ١٠٫٣٨x ١١٫٦٤x x٣٫٤٠ x٣٫١٥ ١٩،٨٧١ متوسط النقاط   

١٣٫٤٥x ٧٫٥٥x ١٠٫٦٤x ١١٫٠٤x x١٫٤٤ x١٫٤٩ ٧،٠٦٣ النقاط على منتصف المنحنى   

٢٢٫٩٨x ٩٫٥٠x ١٣٫٠٣x ١٥٫٦٢x x١٢٫٠٠ x١٠٫٠٤ ٧١،٢٤٦ علىاألالحد 

م٢٠١٠ أغسطس ٢٥بلومبرغ آما في : المصدر  



٢٦٢٦

مساهمة شرآة البابطين لبالنك في شرآة البابطين 
) مليون ريال سعودي  (م ٢٠١٠   ديسمبر ٣١مقارنة الشرآتين آما في      

المجموع)٢( لبالنك  البابطين    شرآة (١)البابطين    شرآة 

المبيعات   

الدخل الصافي  

الدخل قبل  

الفوائد والضرائب     

توقعات اإلدارة: المصدر  
:  مالحظات 

م٢٠١٠مبر  ديس٣١ يف  آماالقوائم المالية الحالية والمستقلة لشرآة البابطين         (١)
م٢٠١٠ المراجعة لشرآة البابطين لبالنك لديسمبر     المالية  القوائم (٢)
 من شرآة البابطين لبالنك    ٪٤٩يمثل هذا الرقم التعديل في قائمة الدخل نتيجة لالستحواذ على نسبة  (٣)

     تدرج حاليا شرآة البابطين القوائم المالية الكاملة
لشرآة البابطين لبالنك ضمن قوائمها المالية من    

٪٥١خالل الحصة التي تمتلكها فيها والبالغة نسبتها     
  عملية االستحواذوسيتم إجراء بعض التعديالت بعد  ،

بحيث تؤخذ بعين االعتبار الحصة اإلضافية في  
 والتي )٪٤٩(شرآة البابطين لبالنك البالغة نسبتها  

سيتم االستحواذ عليها
  يعكس التعديل على المبيعات إلغاء المبيعات ما بين

شرآتي البابطين والبابطين لبالنك 
 صافي الدخل واألرباح التشغيلية  زيدنتيجة لذلك، سي 

بشكل مباشر وغير  ( البابطين شرآة  حيث ستمتلك 
 لبالنك ولن البابطين شرآة  من ٪١٠٠) مباشر

تخصم بعد ذلك حقوق األقلية، آما هي الحال في  
الوقت الراهن 

 في صافي الدخل الناتج    زيادةكون التومن المتوقع أن 
صالح شرآة في  ة تراآميعملية االستحواذعن 

مقارنة بالمقابل المدفوعالبابطين 

أبرز النقاط    

التعديل (٣)

٧٩١

٨٧

١١٣

٢٧

٣٧

١٠٧(٢٨٤(

(١٩)

)١٥(

٩٦٨

٩٥

١٣٥



٢٧

) مليون ريال سعودي   (م ٢٠١٠مقارنة الشرآتين للعام        أبرز النقاط    

توقعات اإلدارة   :  المصدر 
:   مالحظات    

م ٢٠١٠مبر    ديس   ٣١القوائم المالية الحالية لشرآة البابطين للفترة المنتهية قي           (١)
م ٢٠١٠ المراجعة لشرآة البابطين لبالنك لديسمبر         الماليةالقوائم   (٢)
 من شرآة البابطين لبالنك     ٪ ٤٩ نسبة    يمثل هذا الرقم التعديل في الميزانية العمومية نتيجة لالستحواذ على                   (٣)

المجموع  ) ٣( التعديالت     ) ٢( لبالنك    البابطين   شرآة  ) ١(البابطين    شرآة 

٣٦٣ - ١٦ ٣٤٧ األصول الثابتة   

١٢ - - ١٢ األصول غير الملموسة

٨٨٦ )٧٤( ٢٢٧ ٧٣٣

١،٢٦٠ (٧٤) ٢٤٣ ١،٠٩٢ إجمالي األصول  

٦٣٩ (٤٢) ١٤٦ ٥٣٤ إجمالي الخصوم   

٦٠١ (٣٢) ٧٧ ٥٥٦ حقوق المساهمين    

٤٢٦ ١٩ ٢ ٤٠٥ رأس المال المدفوع

٦٤ - ٢ ٦٢

١١١ (٥١) ٧٣ ٨٩

٢١ - ١٩ ٢ حقوق األقلية 

١،٢٦٠ (٧٤) ٢٤٣ ١،٠٩٢ إجمالي الخصوم وحقوق    
المساهمين     

)يتبع(مساهمة شرآة البابطين لبالنك في شرآة البابطين  

األصول المتداولة

االحتياطي  

اإليرادات المستبقاة  

      تدرج حاليا شرآة البابطين القوائم المالية الكاملة لشرآة
البابطين لبالنك ضمن قوائمها المالية من خالل الحصة     

 لبالنك والبالغة نسبتها البابطين شرآة التي تمتلكها في 
٥١٪

  ٢٧وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التغييرات في ملكية األصل في تعتبرينبغي أن  المعدل،  

شرآة تابعة بعد الحصول على السيطرة على أنها   
معامالت أسهم، والبد من تعديل القيمة الدفترية لحقوق  

األقلية مقابل القيمة العادلة للمقابل المدفوع وينبغي       
االعتراف به بشكل مباشر في حقوق المساهمين  



٢٨٢٨

األثر على ربحية األسهم
السهم./س.ر

: المصدر  
م ٢٠٠٧القوائم المالية المراجعة لشرآة البابطين لبالنك لألعوام     . م٢٠١٠ وم٢٠٠٩م و٢٠٠٨م و٢٠٠٧ لألعوام  (P/E)السهملألرقام الفعلية لربحية      البابطين  ةالقوائم المالية المراجعة لشرآ   -
م٢٠١٠وم ٢٠٠٩م و٢٠٠٨و
م٢٠١٣وم٢٠١٢م ٢٠١١  لشرآة البابطين لألعوام   عملية االستحواذم للقوائم المالية المتوقعة قبل  ٢٠١٠ يوليو - البنية التحتية السعودية    - بشأن األسهمإتش إس بي سي  تقرير بحوث -
 المتوقعة بعد إتمام عملية االستحواذ (P/E)السهم شرآة البابطين لبالنك المستخدمة تحليليا لحساب ربحية        خطة أعمال إدارة-

 ٤٠٥ مليون ريال سعودي إلى  ٢٧٠ مليون عاآسة الزيادة في رأس المال لشرآة البابطين من    ٤٠٫٥م تفترض أن عدد األسهم القائمة   ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧ ربحية السهم الواحد لعامي  )١(: مالحظة 
 مليون سهم ٤٠٫٥ مليون سهم إلى ٢٧قة في عدد األسهم القائمة من   م، عن طريق إصدار سهم واحد مجاني لكل سهمين مملوآين والزيادة الالح ٢٠٠٩ريال سعودي في عام  

 البياني ربحية السهم   الجدوليوضح 
 لشرآة البابطين تاريخيا وحسب      )١(الواحد

ما هو متوقع له على أساس الوضع الحالي      
عملية االستحواذ   وربحية السهم بعد    

عملية    عملية االستحواذ    وسوف تكون    
 على أساس ربحية السهم الواحد      مربحة 

٢٫٣٧

٣٫٢٤

٢٫٧٠

١٫٩٣
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٣٫٤٨

٣٫٠٥

٢٫١٤

٣٫٧٤

٤٫٥٨

٥٫٠٠

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠

٣٫٥

٤٫٠

٤٫٥

٥٫٠

٥٫٥

٢٠١٣ تقديري٢٠١٢ تقديري٢٠١١ تقديري٢٠١٠ فعلي٢٠٠٩ فعلي٢٠٠٨ فعلي٢٠٠٧ فعلي

ربحية السهم قبل الصفقة (شرآة البابطين+٥١% من البابطين لبالنك) ربحية السهم بعد الصفقة (شرآة البابطين+١٠٠% من البابطين لبالنك)



٢٩٢٩

)يتبع( األسهم ربحيةاألثر على 

 ٢٠١١/ ٢/ ١٤فيسجل حصص الشرآة آما    :  المصدر 

نسبة التغير بعد عملية االستحواذ   النسبة عدد الحصص  النسبة عدد الحصص  المساهمون 
% (٠٫١٤ ) %٢٫٦٣ ١،١٢٢،١٨٧ %٢٫٧٧ ١،١٢٢،١٨٧ خالد محمد عبداهللا ابابطين                                                                           
% (٠٫١٤ ) %٢٫٦٣ ١،١٢٢،١٨٧ %٢٫٧٧ ١،١٢٢،١٨٧ ناصر محمد عبداهللا ابابطين                                                                           
% (٠٫١٤ ) %٢٫٦٣ ١،١٢٢،١٨٧ %٢٫٧٧ ١،١٢٢،١٨٧ عبداهللا محمد عبداهللا ابابطين                                                                        
% (٠٫١٢ ) %٢٫٣٥ ١،٠٠٠،٠٠٠ %٢٫٤٧ ١،٠٠٠،٠٠٠ صندوق تنمية الموارد البشرية                                                                           
% (٠٫٠٢ ) %٠٫٣٩ ١٦٧،٨١٩ %٠٫٤١ ١٦٧،٨١٩ صندوق االهلي للمتاجره باألسهم الخليجيه                                                               
% (٠٫٠٥ ) %٠٫٩٥ ٤٠٣،٤١٩ %١٫٠٠ ٤٠٣،٤١٩ صندوق الرياض لالسهم  ٢                                                                             
% (٠٫١٠ ) %١٫٩٤ ٨٢٥،٥١٥ %٢٫٠٤ ٨٢٥،٥١٥ عبداهللا حمد عبداهللا البابطين                                                                        
% (٠٫١٠ ) %١٫٨٧ ٧٩٧،٣٤٩ %١٫٩٧ ٧٩٧،٣٤٩ سلوى محمد محمد االسماعيلي                                                                            
% (٠٫١٠ ) %١٫٨٧ ٧٩٧،٣٤٣ %١٫٩٧ ٧٩٧،٣٤٣ لطيفه عثمان ابابطين المطيوع                                                                          
% (٠٫٠٩ ) %١٫٧٢ ٧٣١،٥٠٠ %١٫٨١ ٧٣١،٥٠٠ اسامه حمد عبداهللا البابطين                                                                          
% (٠٫٠٩ ) %١٫٦٨ ٧١٥،٨٥٣ %١٫٧٧ ٧١٥،٨٥٣ ابراهيم حمد عبداهللا ابابطين                                                                          
% (٠٫٠٨ ) %١٫٦١ ٦٨٥،٣١٢ %١٫٦٩ ٦٨٥،٣١٢ بندر حمد عبداهللا البابطين                                                                           
% (٠٫٠٨ ) %١٫٦٠ ٦٨٢،٢٠٠ %١٫٦٨ ٦٨٢،٢٠٠ عبدالكريم حمد عبداهللا البابطين                                                                      
% (٠٫٠٩ ) %١٫٦٣ ٦٩٥،٠٠٠ %١٫٧٢ ٦٩٥،٠٠٠ صندوق اال مانه لالسهم السعوديه                                                                       
% (٠٫٠٨ ) %١٫٥٥ ٦٦٢،٠٦٢ %١٫٦٣ ٦٦٢،٠٦٢ محمد حمد عبداهللا البابطين                                                                           
% (٠٫٠٨ ) %١٫٥٠ ٦٣٨،٦٠٤ %١٫٥٨ ٦٣٨،٦٠٤ سلطان حمد عبداهللا البابطين                                                                          
% (٠٫٠٨ ) %١٫٤٨ ٦٢٩،٧٩٧ %١٫٥٦ ٦٢٩،٧٩٧ امال محمد عبداهللا ابابطين                                                                           
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٩ ٥٩٠،٦٢٥ %١٫٤٦ ٥٩٠،٦٢٥ الجوهره عبدالعزيز عبداهللا ابابطين                                                                     
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٩ ٥٩٠،٦٢٥ %١٫٤٦ ٥٩٠،٦٢٥ فهد ابراهيم عبد اهللا ابابطين                                                                        
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٩ ٥٩٠،٦٢٥ %١٫٤٦ ٥٩٠،٦٢٥ عبد العزيز ابراهيم العبد اهللا البابطين                                                               
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٩ ٥٩٠،٦٢٥ %١٫٤٦ ٥٩٠،٦٢٥ عبدالرحمن ابراهيم عبداهللا المطيويع ابابطين                                                             
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٧ ٥٨٤،٢٢٧ %١٫٤٤ ٥٨٤،٢٢٧ هيله محمد عبداهللا ابابطين                                                                            
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٤ ٥٧١،٣٨٤ %١٫٤١ ٥٧١،٣٨٤ منيره محمد عبداهللا ابابطين                                                                          
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٤ ٥٦٩،٣٤٣ %١٫٤١ ٥٦٩،٣٤٣ هدى محمد عبداهللا ابابطين                                                                             
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٢ ٥٦١،٠٩٣ %١٫٣٩ ٥٦١،٠٩٣ فوزيه محمد عبداهللا ابابطين                                                                          
% (٠٫٠٦ ) %١٫٢٢ ٥٢٠،٥٠٠ %١٫٢٩ ٥٢٠،٥٠٠ خالد ابراهيم عبداهللا ابابطين                                                                         
% (٠٫٠٦ ) %١٫٢١ ٥١٤،٢٨٩ %١٫٢٧ ٥١٤،٢٨٩ منصور حمد عبداهللا البابطين                                                                           
% (٠٫٠٦ ) %١٫١٧ ٥٠٠،٠٠٠ %١٫٢٣ ٥٠٠،٠٠٠ عبدالمنعم ابراهيم عبداهللا ابا بطين                                                                   
% (٠٫٠٦ ) %١٫٠٧ ٤٥٦،٠٠١ %١٫١٣ ٤٥٦،٠٠١ عبدالمحسن ابراهيم عبداهللا المطيويع ابابطين                                                             
% (٠٫٠٦ ) %١٫٠٥ ٤٤٨،٣٣٧ %١٫١١ ٤٤٨،٣٣٧ عبدالمنعم محمد عبداهللا ابابطين                                                                      
% (٠٫١١ ) %٢٫١٠ ٨٩٥،٤٤٩ %٢٫٢١ ٨٩٥،٤٤٩ صندوق االهلي للمتاجرة باالسهم السعودية                                                               
% (٠٫٠٥ ) %٠٫٨٧ ٣٦٩،٤٩٩ %٠٫٩١ ٣٦٩،٤٩٩ فهد محمد عبد اهللا ابابطين                                                                           
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٨٤ ٣٥٨،٣١٧ %٠٫٨٨ ٣٥٨،٣١٧ احمد ابراهيم حسن المصباحى                                                                            
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٩ ٣٣٨،٥٣٠ %٠٫٨٤ ٣٣٨،٥٣٠ مشاعل حمد عبداهللا البابطين                                                                          
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٨١ ٣٤٦،٧٣٦ %٠٫٨٦ ٣٤٦،٧٣٦ ابراهيم محمد بن عبداهللا ابابطين                                                                      
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٨ ٣٣٠،٧٥٠ %٠٫٨٢ ٣٣٠،٧٥٠ سلطان محمد عبداهللا أبابطين                                                                          
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٦ ٣٢٢،٧٨٠ %٠٫٨٠ ٣٢٢،٧٨٠ هند حمد عبداهللا البابطين                                                                             
% (٠٫١٥ ) %٢٫٨٠ ١،١٩١،٨٦٥ %٢٫٩٤ ١،١٩١،٨٦٥ شرآة هيرمس السعودية   / اتفاقيات مبادلة                                                               
% (٠٫١٤ ) %٢٫٦٩ ١،١٤٥،٨٢٢ %٢٫٨٣ ١،١٤٥،٨٢٢ حمد محمد عبداهللا ابابطين                                                                            
% (٠٫٠٨ ) %١٫٥١ ٦٤١،٦٥٨ %١٫٥٨ ٦٤١،٦٥٨ نوال محمد عبداهللا ابابطين                                                                            
% (٠٫٠٧ ) %١٫٣٥ ٥٧٤،٣٩٩ %١٫٤٢ ٥٧٤،٣٩٩ نوره بدر ناصر البدر                                                                                  
% (٠٫٠٥ ) %٠٫٩٧ ٤١٢،٨٨٥ %١٫٠٢ ٤١٢،٨٨٥ شرآة بنك آيو انفست ذ  .م.م                                                                            
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٤ ٣١٧،٣٧٧ %٠٫٧٨ ٣١٧،٣٧٧ شرآة هيرمس السعودية   / اتفاقيات مبادلة                                                               
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٤ ٣١٤،٥٢٩ %٠٫٧٨ ٣١٤،٥٢٩ منصور محمد عبداهللا ابابطين                                                                           
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٢ ٣٠٥،٠٨٣ %٠٫٧٥ ٣٠٥،٠٨٣ عبداهللا محمد عبداهللا أبابطين                                                                        
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧١ ٣٠١،٣٠٠ %٠٫٧٤ ٣٠١،٣٠٠ هياء حمد عبداهللا البابطين                                                                            
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٧٠ ٣٠٠،٠٠٠ %٠٫٧٤ ٣٠٠،٠٠٠ خالد محمد عبداهللا ابابطين                                                                           
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٦٩ ٢٩٥،٣١٢ %٠٫٧٣ ٢٩٥،٣١٢ نوره ابراهيم عبداهللا                                                                                  
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٦٩ ٢٩٥،٣١٢ %٠٫٧٣ ٢٩٥،٣١٢ الجوهره ابراهيم عبداهللا البابطين                                                                       
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٦٩ ٢٩٥،٣١٢ %٠٫٧٣ ٢٩٥،٣١٢ لطيفه محمد عبدالمحسن الفنتوخ                                                                         
% (٠٫٠٤ ) %٠٫٦٩ ٢٩٣،٤٩٠ %٠٫٧٢ ٢٩٣،٤٩٠ عبد الرحمن محمد عبد اهللا ابابطين                                                                    

%٥٫٠٠ %٥٫٠٠ ٢،١٣١،٣١٢ حصص لبالنك الدولية التي تم االستحواذ عليها

%٧٤٫٢٧ ٣١،٦٦٣،٧٢٥ %٧٢٫٩٢ ٢٩،٥٣٢،٤١٣ المجموع الفرعي 
%٢٥٫٧٣ ١٠،٩٦٧،٥٨٧ %٢٧٫٠٨ ١٠،٩٦٧،٥٨٧ الحصص المملوآة للجمهور

%١٠٠٫٠٠ ٤٢،٦٣١،٣١٢ %١٠٠٫٠٠ ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ المجموع 

التغير في سجل الحص بعد عملية االستحواذ    هيكل المساهمين قبل عملية االستحواذ   
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األحكام والشروط األساسية

     تستمر شرآة البابطين لبالنك في استخدام نفس االسم التجاري

الوصف الرئيسية   بنود ال

االسم التجاري   

    العالقات العامة، وذلك مقابل مبلغ        / خدمات محدودة لشرآة البابطين لبالنك تتعلق بتطوير األعمال           ) من خالل إحدى شرآاتها التابعة  ( سوف تقدم لبالنك الدولية
 ريال سعودي١٣٠،٠٠٠شهري قدره 

اتفاقية الخدمات 

 ة والتي بدورها ستقوم بمنح آامل المنفعة االقتصادية لهذه األسهم لشرآ            ( العربية السعودية المحدودة        سهم جديد إلتش إس بي سي   ٢،١٣١،٣١٢إصدار  سوف يتم
٪ من رأس مال شرآة البابطين الحالي   ٥٫٢٦حيث تمثل زيادة رأس المال ما نسبته    )  (SWAP)لبالنك لالستثمارات الدولية المحدودة من خالل اتفاقية مبادلة        

عضو مجلس   المصدرة في حينها، ما عدا القيود على األسهم، وتشمل الحق في تعيين          بحيث تكون هذه األسهم مساوية من جميع النواحي ألسهم شرآة البابطين         
إدارة وتعهد عدم المنافسة على النحو المبين في هذا العرض         

   رياالت للسهم الواحد  ١٠ سهم بقيمة اسمية  ٤٢،٦٣١،٣١٢ ريال سعودي مقسما إلى ٤٢٦،٣١٣،١٢٠سوف يبلغ رأس مال شرآة البابطين 

رأس المال 

    شرآة البابطين وشرآة لبالنك الدولية األطراف 

        بدون موافقة شرآة  م٢٠١٢ يوليو   ٢٦ لغاية عملية االستحواذ  ة المحدودة من تاريخ إتمام     ال يجوز التصرف في األسهم المصدرة لشرآة لبالنك لالستثمارات الدولي 
  شراء األسهمالبابطين ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، آما هو مبين في اتفاقية          

فترة الحظر  

         الحالي لشرآة البابطين   سوف تقوم شرآة لبالنك الدولية بتعيين أحد األعضاء في مجلس اإلدارة تعيين مجلس اإلدارة  

   عملية االستحواذ  للطاقة واالتصاالت    البابطين  شرآةلصالح   ٪ من شرآة البابطين لبالنك  ٤٩ببيع   سوف تقوم شرآة لبالنك الدولية

        عملية   وعدم تعارض   عملية االستحواذ  ها القانوني والصالحيات التي تتمتع بها إلبرام          قدمت شرآة لبالنك الدولية اإلقرارات والضمانات االعتيادية بشأن وضع
نك لى القوائم المالية واألصول والبيانات الضريبية لشرآة البابطين لبال                 المذآورة مع نظامها األساسي والقوانين السارية المفعول باإلضافة إ             االستحواذ اإلقرارات والضمانات 

 ريال ) ٣،٣٧٥،٠٠٠( وخمسة وسبعون ألف   وثالثمئة   بقيمة ثالثة ماليين       لالستثمارات الدولية المحدودة     لبالنك أرباح لشرآة   لبالنك  البابطين   شرآة توزعسوف
سعودي توزيعات األرباح      

 عملية االستحواذ   كة تسوية أي منازعات تتعلق ب      ألنظمة المملكة العربية السعودية وتتولى المحاآم المختصة في الممل               عملية االستحواذ  تخضع القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات        

م ٢٠١٠ أآتوبر      ٢٠ية بتاريخ        اتفاقية شراء األسهم المبرمة بين شرآة البابطين وشرآة لبالنك الدول              : المصدر

       ة البابطين نتيجة النتهاك لبالنك ألي إقرارات أو ضمانات أو تعهدات            سوف تعوض شرآة لبالنك الدولية شرآة البابطين ضد أي خسارة تلحق بشرآ التعويضات   
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) يتبع(األحكام والشروط األساسية 

عملية االستحواذ قبل إتمام 

عملية االستحواذعند إتمام 

تاريخ الوقف النهائي     

الضريبة على األرباح الرأس مالية     

عدم المنافسة

التعويض  

الجمعية العامة غير العادية    

          وإصدار األسهم    عملية االستحواذووزارة التجارة والصناعة للموافقة على       )  تداول  ( السعودية   قدم الطرفان الطلبات ذات الصلة لهيئة السوق المالية والسوق المالية 
الجديدة وتسجيل األسهم في القائمة الرسمية    

  العدل   تعديل عقد تأسيس شرآة البابطين لبالنك أمام آاتب       يتم
  النقدي  تسديد المقابل   يتم
       والتي بدورها ستقوم بمنح آامل المنفعة          (وإصدارها إلتش إس بي سي     ألسهم الجديدة   تدعو شرآة البابطين مجلس إدارتها إلى عقد اجتماع يتم خالله تخصيص ا

)  (SWAP) من خالل اتفاقية مبادلةاالقتصادية لهذه األسهم لشرآة لبالنك لالستثمارات الدولية المحدودة          

 عملية االستحواذ  يحق ألي من الطرفين إنهاء   ) م٢٠١٠ أآتوبر   ٢٠( خالل سنة واحدة من تاريخ التوقيع   عملية االستحواذ في حالة عدم إتمام

      ولن يتم اإلفراج عن   . الدولية ضريبة على األرباح الرأس مالية لمصلحة الزآاة والدخل       نتيجة لبيع أسهمها في شرآة البابطين لبالنك، سوف تدفع شرآة لبالنك
 لم يتم الوفاء بهذا االلتزام       ماالدولية    المقابل النقدي لصالح شرآة لبالنك    

       تنافس في األسواق    البابطين وشرآة لبالنك الدولية، ال يجوز ألي من طرفي االتفاقية ال         بحسب االتفاق المتبادل الذي تنص عليه اتفاقية شراء األسهم بين شرآة
آلخر التي ينشط فيها الطرف اآلخر، دون موافقة خطية مسبقة من هذا الطرف ا     

    للشرق األوسط ، وجورج باتون، وجوناثان بيري، وشادن بيري وشرآة لبالنك لالتصاالت                                تتعهد شرآة لبالنك الدولية )FZCO  (     لشرآة وشرآة لبالنك لالستثمارات الدولية المحدودة 
طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بدون موافقة              البابطين لبالنك في المملكة العربية السعودية أو أي بلد آخر في من               البابطين ومع شرآة البابطين بعدم القيام بأي نشاط ينافس أعمال شرآة                         

خطية مسبقة من شرآة البابطين         
                      ال ينطبق هذا التعهد على شرآة البابطين لبالنك تكنولوجيز )Al Babtain LeBLANC Technologies FZCO(   مشروع مشترك بين شرآة البابطين            هذه الشرآة هي   ، بما أن 

يسيا     السريعة الملحقة والتي تشكل أيضا الشرآة القابضة للعمليات في إندون           تقوم بترويج المنتجات الموجودة ضمن محفظة المجموعة ومنتجات الحلول                              وهي    وشرآة لبالنك الدولية،    
واألسواق األخرى التي تسهل الدعم وحلول التمويه             

            جنوب الصحراء      أفريقيا   ةمنطق  في   ) ومجموعتها     (  بعدم القيام بأي نشاط ينافس أعمال شرآة لبالنك الدولية                 تتعهد شرآة البابطين لشرآة لبالنك الدولية ومع شرآة لبالنك الدولية 
)   (South African Development Community (SADC))١(، ودول آسيا والمحيط الهادئ، ودول منطقة مجتمع تطويرجنوب أفريقيا                            (١) (Sub Saharan Africa)الكبرى 

وأمريكا الوسطى، بدون موافقة خطية مسبقة من شرآة البابطين                    

             جمالي للمقابل النقدي وقيمة األسهم الجديدة في تاريخ التوقيع       ال يتجاوز التزام التعويض اإلجمالي لشرآة لبالنك الدولية المبلغ اإل

  من خالل الجمعية العامة غير العادية   وزيادة رأس المال     للموافقة على عملية االستحواذ     ت يصو الت  على المساهمين في شرآة البابطين

م٢٠١٠ أآتوبر ٢٠ية بتاريخ  اتفاقية شراء األسهم المبرمة بين شرآة البابطين وشرآة لبالنك الدول            : المصدر 
من دول جنوب القارة االفريقية والبالغ   )  (South African Development Community (SADC)ول منطقة مجتمع تطويرجنوب أفريقيا   دوتتكون ، جميع دول افريقيا عدا مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر   ) Sub Saharan Africa(تشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى        ) ١:  (مالحظة 

 دولة ١٥عددها 

الوصفبنود الرئيسية    ال



أبرز البيانات المالية    
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أبرز البيانات المالية

) مليون ريال سعودي ( )١( الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء   ) مليون ريال سعودي   (المبيعات   
)٪( )١(ربح  هامش الو

 )٪(ونسبة صافي الدخل   ) مليون ريال سعودي (صافي الدخل 

م٢٠١٠وم ٢٠٠٩م و٢٠٠٨م و٢٠٠٧القوائم المالية المراجعة لشرآة البابطين لبالنك لألعوام               : لمصدرا
م حصة إيرادات الشرآة المستثمر فيها       ٢٠٠٩خرى وقبل العام  يشمل الدخل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء اإليرادات األ           ) ١:  (مالحظة 

سجلت شرآة البابطين لبالنك مبيعات        
م بسبب  ٢٠٠٩وأرباحا قياسية في العام     
ظروف السوق اإليجابية    

انخفضت عائدات وهوامش الربح لشرآة    
 وتبينم ٢٠١٠البابطين لبالنك في العام     

النتائج النهائية انخفاضا بالنسبة إلى العام           
السابق يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات     

لمزيد من  (في محيط األعمال السعودي     
) التفاصيل في الصفحة التالية      

ومع ذلك، تعتقد إدارة شرآة البابطين    
بعد أن لبالنك بأن التوقعات تبقى حذرة      

م٢٠١٠ التقديرية للعام      ميزانيتهاحققت   
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) يتبع(أبرز البيانات المالية 

م، شهد وسط  ٢٠٠٩بالمقارنة مع أداء العام      
األعمال السعودي تطورين بارزين أثرا على       

:مستوى اإليرادات   

أوال، آانت انطالقة زين دون التوقعات حيث   
بلغت النفقات الرأس مالية لزين السعودية         

 ٤٤١من بداية العام حتى تاريخه حوالي    
 مليار ريال   ٢٫٢٨مليون ريال سعودي مقابل        

سعودي لشرآة موبايلي        

 ثانيا، أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية    
المعلومات أنها تدرس إمكانية بناء بنيتها       
التحتية الخاصة، األمر الذي من شأنه أن       

يؤخر اإلنفاق من جانب القطاع الخاص       

)١()مليون ريال سعودي   (المبيعات   

م٢٠١٠و م٢٠٠٩وم ٢٠٠٨م و٢٠٠٧ألعوام القوائم المالية المراجعة لشرآة البابطين لبالنك وحسابات اإلدارة ل                  :  المصدر
: ةمالحظ

م٢٠٠٩ أي اعتبارا من عام اإلمارات العربية المتحدة مبيعات قطر وذلك فقط منذ توحيد األرقام             تشمل) ١( 
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) يتبع(أبرز البيانات المالية 

) مليون ريال سعودي   ( التوزيعات النقدية     

م٢٠١٠وم ٢٠٠٩م و٢٠٠٨م و٢٠٠٧لألعوام    القوائم المالية المراجعة لشرآة البابطين لبالنك            : لمصدرا

) مليون ريال سعودي   ( إجمالي األصول 
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) مليون ريال سعودي  ( صافي األصول 
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(EPS) الواحدةتحليل ربحية الحصة 

الحصة الواحدة   / ريال سعودي

م٢٠١٠وم ٢٠٠٩ وم٢٠٠٨وم ٢٠٠٧القوائم المالية المراجعة لشرآة البابطين لبالنك لألعوام                 : المصدر 

لشرآة البابطين  الحصة  بلغت ربحية 
  ريال سعودي للسهم١،٣٣١٫٢ لبالنك

م٢٠١٠في عام 
 

 ١٠٠علمًا أن القيمة االسمية للسهم تبلغ 
ريال سعودي
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المراحل التالية والجدول الزمني          



٣٨

جدول زمني إرشادي  
المراحل المنجزة قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت المساهمين على عملية االستحواذ وعلى تعديل      
النظام األساسي  

إتمام عملية االستحواذ/ الجمعية العامة غير العادية

الفحص النافي للجهالة   

)م٢٠١٠أآتوبر    (
توقيع اتفاقية شراء األسهم     

)م٢٠١٠أآتوبر    (

موافقة هيئة السوق المالية   المفاوضات ومراجعة   
اإلدارة 

)م٢٠١٠أآتوبر   (

 شرآة ٪ من الحصص في٤٩تحويل  اإلخطارات النظامية    
لبالنك عن طريق إتش إس بي سي    البابطين    

إلى ) SWAP(من خالل اتفاقية مبادلة 
شرآة البابطين وشرآة البابطين للتشغيل            

والصيانة  

اجتماع مجلس اإلدارة

)م٢٠١٠أآتوبر    (

إلتش إس بي  تخصيص األسهم المصدرة   
سي والتي بدورها ستقوم بمنح آامل        

المنفعة االقتصادية لهذه األسهم لشرآة    
لبالنك لالستثمارات الدولية المحدودة من     

 (SWAP)خالل اتفاقية مبادلة 

١٢٣


