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ملخ�ص التقرير

فقد   ،2011 من  الثالث  الربع  خالل  �ضعيفة  نتائج  عن  )البابطني(  واالت�ضاالت  للطاقة  البابطني  �رشكة  اأعلنت 
اأ�ضا�س �ضنوي بن�ضبة 5.8٪ و5.4٪ على التوايل. لكن رغم ذلك كانت  تراجعت االإي��رادات و�ضايف االأرباح على 
هوام�س ال�رشكة اأقوى مما كان متوقعا، نظرا النخفا�س تكلفة املبيعات ونفقات الدين. ومع ذلك ال تزال الهوام�س 

م�ضتمرة يف مواجهة ال�ضغوط، ب�ضبب املناف�ضة ال�ضديدة يف ال�ضوق و�ضعف البنية التحتية ل�رشكات االت�ضاالت.
منتجات  على  الطلب  �ضتحرك  ال�ضعودية  العربية  اململكة  حلكومة  الطموحة  االإنفاق  خطة  ب��اأن  يقني  على  نحن 
وخدمات البابطني بقوة. كما بداأت ال�رشكة بعملية اإعادة هيكلة اإدارية �ضاملة تهدف لتح�ضني املبيعات واالأرباح 

على املدى البعيد.
 لكن املخاوف ال تزال مرتفعة، ب�ضبب عدم اليقني يف االأ�ضواق، نتيجة االأزمة االقت�ضادية العاملية ب�ضكل عام واأزمة 
الديون االأوروبية على وجه اخل�ضو�س. كما اأن املناف�ضة احلادة وبرامج النفقات الراأ�ضمالية ال�ضعيفة من قبل 

م�ضغلي االت�ضاالت يف املنطقة هي االأخرى م�ضدر قلق على املدى القريب واملتو�ضط.

املالمح الرئي�سية

• و�ضلت 	 ربعي، حيث  اأ�ضا�س  على  و٪16.9  �ضنوي  اأ�ضا�س  على   ٪5.8 بن�ضبة  البابطني  عائدات  انخف�ضت 
تقديراتنا  م��ن  اأق��ل  االإي����رادات  وك��ان��ت   ،2011 م��ن  الثالث  ال��رب��ع  يف  �ضعودي  ري��ال  مليون  اإىل 228.4 
بن�ضبة 20.1٪.نحن نعتقد اأن االإنفاق الراأ�ضمايل ال�ضعيف مل�ضغلي االت�ضاالت االإقليمية الناجم عن ال�ضعف 

امل�ضتمر يف االقت�ضاد العاملي هو ال�ضبب الرئي�ضي يف انخفا�س االإيرادات.
• رغم انخفا�س االإيرادات، ارتفع اإجمايل الربح بن�ضبة 12.9٪ على اأ�ضا�س ربعي، حيث بلغ 44.0 مليون ريال 	

�ضعودي يف الربع الثالث من 2011 )2.6٪ اأعلى مما كان متوقعا(. وهذا يعود لتكلفة املبيعات التي كانت 
اأقل مما كان متوقعا، و�ضكلت 80.7٪ من االإيرادات مقارنة ب 85.8٪ خالل الربع الثاين من 2011. كما 
حت�ضنت الهوام�س االإجمالية بن�ضبة 19.3٪ خالل الربع. ومع ذلك ال تزال ال�ضغوط على الهام�س م�ضتمرة، 

ب�ضبب املناف�ضة ال�ضديدة يف ال�ضوق و�ضعف البنية التحتية ل�رشكات االت�ضاالت.
• الثالث 	 الربع  يف   ٪11.3 اإىل   2011 من  الثاين  الربع  يف   ٪7.2 من  للبابطني  الت�ضغيلي  الهام�س  ارتفع 

االإدارية  امل�ضاريف  خف�س  ال�رشكة  وا�ضتطاعت   .٪7 عند  و�ضعته  التي  توقعاتنا  عك�س  وهذا  من 2011، 
والعامة خالل الربع، مما اأدى لتح�ضن الهام�س الت�ضغيلي.

• الثالث 	 الربع  يف  وبلغ  االإي���رادات،  انخفا�س  مع  �ضنوي  اأ�ضا�س  على   ٪5.4 بن�ضبة  الدخل  �ضايف  انخف�س 
من 2011 حوايل 22.8 مليون ريال �ضعودي. لكن على اأ�ضا�س �ضنوي ظل هام�س �ضايف الدخل كما هو، رغم 

تو�ضعه مبقدار 355 نقطة اأ�ضا�س على اأ�ضا�س ربعي.

زيادة املراكز التقييم: 
22.1 ريال �ضعودي ال�ضعر احلايل: 

25.82 ريال �ضعودي ال�ضعر امل�ضتهدف خالل 12 �ضهر: 
٪16.8 الزيادة يف ال�ضعر: 

املعلومات الأ�سا�سية
 رويرتز  

ALBABTAI AB  بلومبريغ   
اململكة العربية ال�ضعودية البلد   

الت�ضييد والبناء القطاع   
ال�ضوق املالية ال�ضعودية االإدراج   

0.93 مليار ريال �ضعودي  القيمة ال�ضوقية 
ال�ضعر خالل اآخر 52 اأ �ضبوعا )اأعلى/ اأدنى(: 

20.30/36 ريال �ضعودي

موؤ�رش ال�ضهم

٥٥

٧٠

٨٥

١٠٠

البابطنيتاسي١١٥
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البيانات املالية 
باملليون ريال �ضعودي 

الربع الثالث 2010 
فعلي

الربع الثالث 2011 
الربع الثالث 2011 التغري ال�سنويفعلي

التغريتوقعاتنا *

-20.1٪285.8-5.8٪242.6228.4املبيعات
2.6٪42.9-15.4٪52.044.0�ضايف الربح

15.0٪-216.7 نقطة اأ�ضا�س19.3٪21.4٪الهام�س
28.9٪20.0-18.4٪31.625.8�ضايف ربح الن�ضاط

7.0٪-174.0 نقطة اأ�ضا�س11.3٪13.0٪الهام�س
20.6٪18.9-5.4٪24.122.8�ضايف الربح

6.6٪-10.0٪10.0٪هام�س الربح ال�ضايف

�رشكة البابطني للطاقة والت�سالت 
)البابطني(

رائدة  موؤ�ض�ضة  البابطني   ،1955 عام  تاأ�ض�ضت 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الهند�ضة  جمال  يف 

وقطاع ال�ضناعات التحويلية.
اخلارجية  االإن���ارة  مبجال  متخ�ض�ضة  ال�رشكة 
ال��ع��ال��ي��ة( والنقل  االإن�����ارة  )االأع���م���دة واأب�����راج 
ال��ت��وزي��ع(،  وال��ت��وزي��ع )اأب����راج النقل واأع��م��دة 
اخ���ت���ب���ار امل���ح���ط���ات، االت���������ض����االت ال�����ض��ل��ك��ي��ة 
والال�ضلكية )االأبراج واالأعمدة(، هياكل ال�ضلب 

وخدمات اجللفنة.
ترتكز قاعدة اإنتاج البابطني يف كل من الريا�س، 

اململكة العربية ال�ضعودية والقاهرة، م�رش.

اجلدول 1: االأداء املايل

املصدر: موقع زاوية، اجلزيرة كابيتال، *توقعاتنا

2320.SE
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انخف�ص �سعر ال�سهم 2.2% منذ �سدور تقرير توقعاتنا للربع الثالث من 2011 

انخف�س �ضعر �ضهم البابطني 2.2٪، منذ تقرير توقعاتنا للربع الثالث 2011، ال�ضادر يف 11 �ضبتمرب/ اأيلول 2011. يف 
الوقت الذي اأثرت فيه عوامل مثل اال�ضطرابات ال�ضيا�ضية يف م�رش وغريها من دول ال�رشق االأو�ضط، و�ضعف الظروف 
االقت�ضادية العاملية، �ضلبا على اأداء اأ�ضواق االأ�ضهم االإقليمية عموما، يبدو اأن �ضهم البابطني كان اأكرث تاأثرا. كما اأن اأداء 

ال�رشكة الربعي ال�ضعيف واملعنويات العامة ال�ضلبية لل�ضوق هي االأخرى اأثرت على اأداء �ضهم ال�رشكة.

نظرة م�ستقبلية

يف هذا الربع، �ضجلت البابطني اإيرادات اأعلى من الربع الثاين من 2011، وذلك بعد انخفا�س يف اأرباح ال�ضنة املالية 2010 
لكن  واالإيرادات.  االأرباح  نتيجة النخفا�س  العام �ضعيفا،  هذا  الثالث من  الربع  ذلك ظل  االأول من 2011. ومع  والربع 
الهوام�س حت�ضنت قليال ب�ضبب انخفا�س تكلفة املبيعات ونفقات التمويل. يف املدى املتو�ضط والبعيد، نتوقع الإيرادات ق�ضمي 
االأعمدة واأبراج االإنارة وهياكل ال�ضلب ) يف ال�ضنة املالية 2010، كانت ح�ضتها 70.7٪ من اإجمايل االإيرادات( اأن تزيد، 
ب�ضبب تركيز احلكومة على تطوير البنية التحتية. ومع ذلك يرّجح اأن ي�ضتمر ال�ضغط على هوام�س الربح حتى عام 2012، 

ب�ضبب دخول املناف�ضني االآ�ضيويني يف �ضوق ال�رشق االأو�ضط.
نعتقد اأن خطة االإنفاق الطموحة حلكومة اململكة العربية ال�ضعودية، لتطوير البنية التحتية، �ضتدفع الطلب على منتجات 
وخدمات البابطني اإىل حد كبري. وقد خ�ض�ضت ال�ضلطات ال�ضعودية مبلغ 1.444 مليار ريال �ضعودي، يف خطتها التنموية 
اخلم�ضية التا�ضعة )من 2010 - 2014(، مما �ضيوؤدي ال�ضتثمارات كبرية يف البنية التحتية املادية. كما �ضي�ضاهم انتعا�س 
خطط تو�ضع �رشكات االت�ضاالت املحلية، اإذا حدث، مزيدًا من الدعم لنمو ال�رشكة. اأي�ضا، اأعلنت البابطني عن عملية اإعادة 
هيكلة اإدارية �ضاملة تهدف اإىل حت�ضني املبيعات واالأرباح على املدى البعيد. وعموما، فاإن التقلبات االقت�ضادية يف اأ�ضواق 
ال�ضادرات واملناف�ضة احلادة باالإ�ضافة خلف�س �رشكات االت�ضاالت يف املنطقة لالإنفاق الراأ�ضمايل �ضي�ضع كاهله على اأداء 

ال�رشكة و�ضعر �ضهمها على املدى القريب واملتو�ضط. 

خماطر ال�ستثمار

التباطوؤ االقت�ضادي يف اأ�ضواق ال�ضادرات، خف�س االإنفاق الراأ�ضمايل ل�رشكات االت�ضاالت، زيادة املناف�ضة من ال�رشكات 
االآ�ضيوية، مع التقلبات يف تكاليف مدخالت االإنتاج متثل خماطر مهمة لل�رشكة.



مصطلحات التصنيف

 
1. زيادة املراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر املستهدف له ملّدة 12 شهرا. واألسهم املصنفة “زيادة املراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها 

بأكثر من 10 ٪ عن مستويات األسعار احلالية خالل األشهر أالثني عشر املقبلة.

2. تخفيض املراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر املستهدف له ملّدة 12 شهرا. و األسهم املصنفة  “تخفيض املراكز” يتوقع أن 
ينخفض سعرها بأكثر من 10 ٪ عن مستويات األسعار احلالية خالل األشهر أالثني عشر املقبلة.

أو  زائد  يتراوح سعره  أن  “محايد” ميكن  ملّدة 12 شهرا. والسهم املصّنف  له  السعر املستهدف  تداوله في نطاق قريب من  يتم  أن السهم  3. محايد: يعني 
ناقص10٪  عن مستويات األسعار احلالية خالل األشهر أالثني عشر املقبلة.

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



إدارة األصول    الوساطة    تمويل الشركات    خدمات الحفظ    المشورة
اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

اإن الغ�ية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة ع�مة عن ال�شركة اأو القط�ع االقت�ش�دي اأو املو�شوع االقت�ش�دي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء اأو االحتف�ظ ب�أية اأوراق 
م�لية اأو اأ�شول اأخرى. بن�ًء على م� �شبق، ال ي�أخذ هذا التقرير بعني االعتب�ر الظروف امل�لية اخل��شة بكل م�شتثمر ومدى ق�بليته/ رغبته بتحمل املخ�طر املتعلقة ب�ال�شتثم�ر يف االأوراق امل�لية اأو 
االأ�شول االأخرى، وب�لت�يل قد ال يكون من��شب�ً جلميع العمالء ب�ختالف اأو�ش�عهم امل�لية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل املخ�طر. يف�شل عموم�ً اأن يقوم امل�شتثمر ب�أخذ امل�شورة من عدة جه�ت وم�ش�در 
متعددة عندم� يتعلق االأمر ب�لقرارات اال�شتثم�رية واأن يدر�س ت�أثري هذه القرارات على و�شعه امل�يل والق�نوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثم�رات او ت�شفيته� جزئي�ً اأو كلي�ً. اإن اأ�شواق 
االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�ش�دية اجلزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلب�ت مف�جئة بدون �ش�بق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق امل�لية اأو االأ�شول االأخرى خم�طر 
وتقلب�ت غري متوقعة. جميع املعلوم�ت واالآراء والتوقع�ت والقيم الع�دلة اأو االأ�شع�ر امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتق�ة من م�ش�در تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية ب�أنه� موثوقة، لكن 
مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية بتفنيد هذه املعلوم�ت ب�شكل م�شتقل، لذلك قد يحدث اأن تكون هذه املعلوم�ت خمت�شرة وغري ك�ملة، وبن�ًء عليه تعترب �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية غري 
م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلوم�ت والتوقع�ت املبنية عليه� الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�ش�رة م�دية اأو معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. 
ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية اأية �شم�ن�ت بخ�شو�س التوقع�ت اأو االأ�شع�ر الع�دلة اأو االأ�شع�ر امل�شتهدفة اأو االأرق�م الواردة ب�لتقرير وجميع التوقع�ت والبي�ن�ت واالأرق�م والقيم الع�دلة واالأ�شع�ر 
امل�شتهدفة ق�بلة للتغيري اأو التعديل بدون اإ�شع�ر م�شبق. االأداء ال�ش�بق الأي ا�شتثم�ر ال يعترب موؤ�شراً لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات ال�شعر الع�دل اأو ال�شعر امل�شتهدف والتوقع�ت والت�شريح�ت بخ�شو�س 
االآف�ق امل�شتقبلية الواردة ب�لتقرير قد ال حت�شل فعلي�. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول امل�لية االأخرى اأو الع�ئد منه�. اأي تغري يف اأ�شع�ر العمالت قد يكون له اأثر اإيج�بي اأو �شلبي على 
قيمة/ع�ئد ال�شهم اأو االأوراق امل�لية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف ح�الت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق امل�لية قد تكون بطبيعته� 
قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو م� قد يزيد املخ�طرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على اال�شتثم�رات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من 
اأو اأوراق م�لية اأخرى يت�شمنه� هذا التقرير ب�شكل مب��شر وقت اإ�شدار  قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية، وهم يتعهدون ب�أنهم وزوج�تهم واأوالدهم ال ميتلكون اأ�شهم�ً 
هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبح�ث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خ�رجية قد يكون له� م�شلحة مب��شرة اأو غري 
مب��شرة يف حمتوي�ت هذا التقرير، كم� مل يكن لدى اإدارة االأبح�ث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية اأية معلوم�ت وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�ش�لح م�شرتكة �شواء ب�شكل مب��شر اأو غري مب��شر 
بني ال�شركة / ال�شرك�ت حمل البحث يف التقرير وبني اأع�ش�ء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية اأو اأية �شركة اأخرى من �شرك�ت جمموعة بنك اجلزيرة. 
ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خ�رج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من �شركة اجلزيرة لالأ�شواق امل�لية. على االأفراد واجله�ت 

املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام ب�لقيود ال�ش�بقة.

اإف�ش�ح�ت واإقرارات واإخالء امل�شوؤولية


