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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

  عزائى المساھمين ،أ

عمال أعن نتائج  يقدم لكم التقرير السنوأن أ اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة و إدارةيسرنى وبالنيابة عن مجلس 

       والقوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتھية  الماضية ثنى عشر شھراً األخالل  الشركة نجازاتإو

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١فى 

ً خالل عام  على الرغم من األحداث السياسية واألقتصادية بالمنطقة وبالعالم خالل  ٢٠١١كان أداء الشركة قويا

  . يةالعام المنصرم، وساعد في ذلك قوة الشركة المالية والتقنية واإلدار

 مليون لایر )٩٦٨(مقارنة  بـ لایر مليون ) ١٠٠٥ (  بلغتإيرادات  عنم ٢٠١١النتائج المالية للعام  أسفرتلقد 

 لایر مليون )١٥٦( إلىم ٢٠١٠في عام  لایرمليون   )٢٠٣(جمالية مناأل األرباحفي  وتراجع م ٢٠١٠في عام 

لكن األرباح الصافية ، لایر مليون ) ٧٩( إلىم ٢٠١٠في عام لایر مليون  )١١٦( التشغيل من أرباحفي وتراجع 

 ً   . لایرمليون ) ٧٧(  إلىم ٢٠١٠في عام لایر مليون ) ٧٨(من  بقيت حول نفس المعدل تقريبا

ً زيادة المنافسة مما أثر  إلىذلك في سبب الويرجع  ً وخارجيا ، ولكن برامج ترشيد التكاليف على أسعار البيع محليا

ً  ساھمت في المحافظة على نفس مستوى األرباح الصافيةالتي أتبعتھا الشركة     .تقريبا

    مصر فإنخفضت إيراداتھا من –كذلك بسبب األوضاع السياسية في مصر تردت نتائج األعمال بشركة البابطين 

 خسارة  إلىم ٢٠١٠مليون لایر في عام ) ١٠(وأربحاھا الصافية من مليون لایر ) ١١٦(إلى  مليون لایر ) ١٤٥(

  .م٢٠١١ألف لایر في عام ) ٥٩٧(

ولكن نظراً لما قامت به %) ٥(م بمقدار ٢٠١٠م عما كانت عليه في عام ٢٠١١إرتفعت حقوق الملكية في عام 

وما ترتب على %) ٤٩(الشركة من االستحواذ على حصة الشريك األجنبي في شركة البابطين البالنك والبالغة 

) ٦٥٠(مليون لایر مقابل ) ٦٣٣(م بمقدار ٢٠١١فقد ظھرت حقوق الملكية في عام  ةذلك من تسويات محاسبي

  .%)٢,٧(م بإنخفاض قدرة ٢٠١٠مليون لایر في عام 

في مناطق جغرافية  جيدةستثمارية إالبحث عن فرص ستمرت في إفقد ،  ھاإستثماراتالشركة نحو تنويع وفي تطلع 

لتحقيق ستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية اإلمع  بالربحيةت متنوعة تتسم االواعدة وصناعات ومج

  : حيث أثمر ھذا عنالنمو المستدام في حقوق المساھمين 
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وذلك في مايو في شركة البابطين البالنك % ٤٩االستحواذ على حصة البالنك أنترنشونال البالغة  - ١

 .م٢٠١١

ر  - ٢ يم ھي ة األتوقيع مذكرة تفاھم مع شركة ول وفمبر نجليزي ك لتأسيس شركة ذات م ٢٠١٠في شھر ن وذل

ة ومقر ل الحديدي د وتركيب الھياك ي تصميم وتصنيع وتوري دودة متخصصة ف ئولية مح اضمس ا الري  ،ھ

اً  تكمال المفإوتباشر الشركة حالي ن واس ر م يم ھي ع شركة ول ى  أجلضات م  تأسيس الشركةالشروع ف

رق األ ة الش ة بمنطق روف الراھن بب الظ ط تباطوبس از ا أوس ي إنج ل ف تئناف إلالعم م إس ن ت ة ولك تفاقي

 .م ٢٠١١المفاوضات في الربع الرابع من عام 

، وھي شركة )Petitjean SAS(أس أيه أس باالستحواذ على شركة بتيتجان  ٢٠١٢قامت الشركة في يناير  - ٣

ية  دة فرنس ن رائ د ع ا يزي ذ م ل من ة اإل ٦٥تعم ال أنظم ي مج اً ف ة عام ارة الخارجي ةن ل الطاق ة نق  وأنظم

 .وھي قريبة من مجال أعمال الشركة لكن في أسواق أخرى )األعمدة والصواري العالية(

  

اه أنتطلع بثقة نحو مستقبل  ونحن ا ومسئوليتنا تج فضل بإذن هللا لتعظيم منافع الشركة تعبيراً عن إلتزامن

 .مساھمينا

  

  وفي الختام

ادم الحرمين الشريفين  اإلدارةمجلس  أعضاءسمي ونيابة عن زمالئي إب ة خ دير لحكوم دم بخالص الشكر والتق نتق

  .على مشاريع البنية التحتية اإلنفاقستمرار وجھت إلجراءات الحكيمة التي اإلللتوجھات و

ا دم بخ ذين لكما يسرني أن أتق دير لمساھمينا ، ال دعم وص الشكر والتق دموا ال ع أن نظل أوق د الجمي تھم ونع ا ثق لون

  .لثقةلھذه افياء أو

وتني أن ا ال يف كر  كم دم بالش ركةأتق وبي الش ع منس دير لجمي ام  والتق ذلوھا خالل الع ي ب زة الت ود المتمي ى الجھ عل

  . م٢٠١١

  عبد هللا أبابطين حمدإبراھيم 
  اإلدارةرئيس مجلس 
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   اإلدارةمجلس   أعضاء

  تنفيذيعضو غير ، اإلدارةرئيس مجلس       إبراھيم حمد عبد هللا أبابطين  -

  عضو غير تنفيذي، اإلدارةعضو مجلس     البابطين عبد هللا عبد العزيز إبراھيم  -

  عضو غير تنفيذي، اإلدارةعضو مجلس              بابطين فھد محمد عبد هللا ا -

  عضو غير تنفيذي، اإلدارةعضو مجلس            عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين  -

  عضو غير تنفيذي، اإلدارةعضو مجلس       طين خالد محمد عبد هللا أباب -

  عضو مستقل ، اإلدارةعضو مجلس              القنيبط محمد محمد حمد  -

  عضو مستقل ، اإلدارةعضو مجلس            الجفريحسن  ياسين عبد الرحمن  -

  عضو مستقل، اإلدارةعضو مجلس                      بابطيند هللا السلطان حمد عب -
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  المحترمين          اإلتصاالتمساھمي شركة البابطين للطاقة و/ السادة 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

اطات الشركة و اإلدارةيسر مجلس  ة نش ه كاف ذي يستعرض في نوي ال ره الس دم لحضراتكم تقري تثماراتأن يق ھا إس

م مل دم لك ا يسرنا أن نق ة السعودية، كم ة العربي ام للشركة خالل داخل وخارج المملك رةخصاً للوضع الع من  الفت

ة  و، م  ٣١/١٢/٢٠١١ إلىم ٠١/٠١/٢٠١١ وائم المالي ر السنوي الق ة يتضمن التقري دخل المدقق ة ال الموحدة وقائم

ا عن اإلوالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساھمين، و رةيضاحات الخاصة بھ ذلك الما الفت ذكورة، وك ة الم لي

  . وزان والسدحانلفا KPMG/ السادة  الحسابات تقرير مراقب

  : امـــــع العــوضــــال

وي  اإلنفاقستمرت المملكة في إلقد  - ١ الي الق  لشركتكمعلى مشاريع البنية التحتية وساعد المركز الم

ك المشروعاتاإلمن  ديھا من مقومات  ستفادة من تل ا ل ا من لم ى مشروعات مكنتھ الحصول عل

 .جديدة

كبيرة  ضغوطٍ  أسفر عنما قليمية اإلسواق المحلية واألالمزيد من المنافسة في  ٢٠١١لقد شھد عام  - ٢

 .اإلجمالية األرباحعلى أسعار البيع وكذلك على 

ا  بعض دول المنطقة حراكاً سياسياً عّطل الكثير من المشروعاتلقد شھدت  - ٣ في تلك الدول ، إال أنن

ام  ا  ٢٠١٢نتوقع أستقرار تلك الدول خالل ع م تأجيلھ تئناف المشاريع التي ت ى إس ا سيؤدي إل مم

ام الماضي ي  خالل الع روالت ابطين  تأث ركة الب ال ش ائج أعم ى نت ابطين  –عل ركة الب مصر وش

 . مصر –البالنك 

ن  - ٤ د م ادي المزي ي تف ركة ف د نجحت الش ي اإللق اض ف احنخف ة ل األرب امجٍ نتيج ق برن يد  تطبي لترش

ى بعض وكافة إدارتھا  يةاإلنتاجووحداتھا  تكاليف في مصانع الشركةال مع إستھداف الحصول عل

 .جيدةتوريد بأسعار الامر أو

ة التنافسية  لمخاطر  المنافسة تتعرض الشركة  رغم أن ا تعمل في أسواق عالي ر فنظراً لكونھ ؤثر بشكل كبي ي ت

ع  عار البي ات أس بعض المنتج تفيد  أن الإل ركة تس درتھا الش ن ق ةم دة  الفني ة الجي ا التجاري ا وعالقاتھ ع عمالئھ م

يما أن خطط م٢٠١٢ للعام ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعة ومورديھا اق، ال س ة  اإلنف ة التحتي ى البني عل
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ام  ذلك خطط  م٢٠١٢في ضوء موازنة المملكة المعلنة لع اقوك دول التي  اإلنف د من ال ا الشركةفي العدي  تعمل بھ

  . شر إلى أستمرار اإلنفاق على مشروعات البنية التحتيةؤت

وق مساھميھا ة حق اح الشركة وتنمي ا ، تستمر الشركة في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة بغرض تعظيم أرب كم

دة ة التى تتسم بالتنوع أننا نتوقع أثاراً إيجابية لرؤية وسياسة الشركة اإلستثماري دخول فى ع حيث قامت الشركة بال

يجابى على نتائج الشركة سيتم اإلشارة اليھا بشئ من التفصيل فى موضع أخر إثر أإستثمارات واعدة سيكون لھا 

  .من ھذا التقرير

اير  د قامت الشركة في ين ى شركة بتيتجان  ٢٠١٢فق ه أس باالستحواذ عل ، وھي شركة )Petitjean SAS(أس أي

ية  دة فرنس د عن رائ ا يزي ذ م ل من ة  ٦٥تعم ل الطاق ة نق ة وأنظم ارة الخارجي ة اإلن ال أنظم ي مج اً ف دة (عام األعم

راً  ٧,٣٥٠,٠٠٠وذلك بقيمة  )والصواري العالية ذا اإلستحواذ أث ع الشركة أن يكون لھ اً وتتوق ه ذاتي يورو تم تمويل

ام الثالث %  ٢رباح بمعدل ألمع زيادة في ا% ٢٠ود يجابياً علي زيادة المبيعات السنوية في حدإ سنوياً بدءاً من الع

  .عادة ھيكلة شاملة خالل العامين األولينإنظراً لحاجة شركة بتيتجان إلي 

تتسق عملية االستحواذ تماماً مع إستراتيجية التوســــــــع الجغرافي للشركة وسيتيح ھذا اإلستحواذ تعزيز القدرات و

ة  ةلتقنيالتجارية وا ا الالتيني ا وأمريك ى أسواق أوروب لشركة البابطين ويمكنھا بشكل فوري من الوصول مباشرة إل

وفرة  وغرب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا باإلضافة إلى اإلستفادة من التصاميم وإجراءات التصنيع والمنتجات المت

   .المالعب الرياضية إنارة الطاقة ولدى بتيتجان كاألعمدة الديكورية والصواري الضخمة الخاصة بنقل 

ارية  ركة االستش ت الش د أنتھ ة لق ركاتھا التابع ركة وش ة أوضاع الش ه لدراس تراتيجية المعين ة اس داد دراس ن إع م

ائج الدراسة  م عرض نت ا الشركة وت ألوضاع الشركة في ضوء المتغيرات في األسواق والمجاالت التي تعمل بھ

ق المقترحات ٢١/٠٩/٢٠١١على مجلس اإلدارة في جلسة خاصة في  داد لتطبي اً اإلع ا ويجري حالي م إعتمادھ م وت

 .  م٢٠١٢بع الثاني لعام المتعلقة بالھيكل التنظيمي أبتداء من الر
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  :النشاط الرئيسي)١(

ع براج الحديدية التي تستخدم لنقل األعمدة واأل، من خالل إنتاج اإلتصاالتتعمل الشركة في قطاعي الطاقة و وتوزي

كما تعمل الشركة في  اإلتصاالتالطاقة الكھربائية وإنارة الشوارع، وتستخدم كصواري حامله للھوائيات في مجال 

د وتركيب وصيانة  ةنشاط تصميم وتوري راج والصواري اإل، وفي مجال اإلتصاالت أنظم ة لألب ارات النوعي ختب

ة المساھم . وللغير لمنتجاتھاوكذلك جلفنة المنتجات الحديدية وإنتاج الھياكل الحديدية  راألويعتبر قطاع الطاق في  كب

  .  نتائج الشركة

 األرقام بآالف الرياالت     

  * الصافية األرباح  المبيــــعات  البيــــــــان

 ٥٣,٩٤٣ ٥٧٧,٦٦٤  الرياض  – اإلتصاالتالبابطين للطاقة و

)٥٩٧( ١١٥,٩٩٢  مصر  – اإلتصاالتالبابطين للطاقة و  

 ٢٣,٥٣٥ ٣١١,٣٧٩  اإلتصاالت نظمةأل ليبالنكالبابطين 

 ٧٦.٨٨١ ١,٠٠٥,٠٣٥  المجموع

 قليةاألالصافية بعد خصم حصة حقوق  األرباح* 
  

     
          

  : والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة الخطط والقرارات المھمة) ٢(

  الخطط والقرارات ) أ(

كما تم االستحواذ م ٢٠١١شركة البابطين البالنك  في مايو في حيث أكملت الشركة أستحواذھا على حصة البالنك 

ك في ضوء  اإلداريةوحداتھا ھيكلة وسوف تبدا الشركة تنفيذ إعادة م ٠١/٠٢/٢٠١٢بتاريخ  بتيتجانعلى شركة  ذل
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السعودية–البابطين للطاقة واإلتصاالت  مصر–البابطين للطاقة واإلتصاالت  البابطين ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت

المبيــــعات

*األرباح الصافية 
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تثمارية وكذلك في ضوء  دة البحث عن فرص اس ة وتوسعات استراتيجية واع ك  دراسةمن خالل محتمل جدوى تل

وق مساھميھا بما يخدم تحقيق أھداف الشركة  الفرص ة حق ه ، وتنمي ذي تستمر في ك في الوقت ال ي فالشركة وذل

 .ساسيةاألتھا امالتركيز على منتجاتھا وخد

  

  التوقعات المستقبلية) ب(

التي قامت بھا الشركة على حصة البالنك العالمية في شركة البابطين البالنك لالتصاالت في  الستحواذاإن عملية 

ايو  ي ٢٠١١م ان ف ركة بتيتج ى ش تحواذ عل رادات ١/٢/٢٠١٢م ، واالس ن اإلي ل م ى ك اً عل ؤثر ايجابي وف ت م س

ع ولأل ٢٠١٢واألرباح الصافية وتقوم الشركة حالياً بإعادة النظر في خطط األعمال للعام  عوام الثالثة القادمة ونتوق

  . م٢٠١٢اإلنتھاء من ذلك خالل الربع الثاني من عام 

ابسمعة طيبة نتيجة  ليبالنكشركة البابطين وتتمتع  ز  ألدائھ ىالمتمي ا  ف يج يجعلھ ة الخل السوق السعودى وفى منطق

ى أن يكون له أجنبى ينتظر األستحواذ على حصة الشريك الان إف التالىتحظى بحصة سوقية جيدة وب ر ايجابى عل ث

إن ،  الصافية للشركة األرباحيرادات واألنمو  ابقة ف ات الس و إدارةفي ظل المعطي ع نم ىالشركة تتوق ا  اً ف إيراداتھ

  .وقد تتأثر تلك التوقعات في حال تغيرت ھذه المعطيات  %)٦(ھا بنسبة أرباحفي صافي  اً ونمو%)  ٢٠(بنسبة 

  المخاطر المحتملة) ج(

وقد يتأثر . حداث الجاريةاألمصر ب – اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة وإحدى الشركات التابعة وھي قد تتأثر  -

  .سعر صرف الجنيه المصرى مقابل اللایر سلبا نتيجة لألحداث الجارية فى مصر

في إدارات %  ٨٠و  في بعض اإلدارات المركزية % ٤٠ين ب حتواترنجحت الشركة فى تحقيق نسب سعودة  -

العليا والعالقات  اإلدارةمن واألالمالية والمبيعات والمشتريات والحركة و اإلدارةكالموارد البشرية وآخرى 

غير أنه نظراً لطبيعة منتجات الشركة من المواد الحديديه المجلفنة فأن الشركة تواجه بعض  .الحكومية

زاء الحديديه ، لكن النتيجة اإلجمالية أظھرت أن الصعوبات في توطين وظائف عمال ولحامين ومصنعين لألج

  .الشركة تقع في النطاق األخضر والشركة مستمره في أستقطاب وتدريب المزيد من السعوديين

  . نتيجة المنافسة ٢٠١٢قد تتأثر مبيعات وأرباح الشركة في خالل عام  -
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  عمال األنتائج صول والخصوم واألملخص   -أ -) ٣(

  )تاالف الريالأرقام باأل(     

 ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ البيان
 ١,٤٥٧,٩٧٣ ١,٢٨٩,٥٢٥ ١,١٣٨,١٩٣ ١,٤١٦,٣٩٨ ٩٩٠,٧٩٦ مجموع األصول
 ٨٢٤,٦١٠ ٦٣٩,٠٦٧ ٥٠٠,٨٦٥ ٨٨٥,٠٩٥ ٥٤٠,٤٧٥ مجموع الخصوم

 ١,٠٠٥,٠٣٥ ٩٦٧,٨٩١ ١,١٢٢,٦٣٨ ١,٠١٢,٦٥٢ ٨٣٥,٦٧٦ المبيعات
 ٧٨,٩٧٦ ١١٦,١٠٩ ١٥٧,٣٥٢ ١٥٣,٦٤٢ ١٢٥,١٧٣ الربح التشغيلي
 ٧٦,٨٨١ ٧٨,٣٣٥ ١٠٩,٣٧٩ ١٣١,٠١٦ ٩٦,٠٥٨ صافي األرباح

 ١,٨٤ ١,٩٣ ٢,٧٠ ٣,٢٣ ٢.٣٧ حصة السھم من األرباح
 ٦٠٨,٨٨١ ٦٠٢,٧٥٥ ٥٨٠,٥٩٨ ٤٩٨,٤٧٢ ٤٢٣,٢٧٨ حقوق المساھمين

  ١٢/١٢/٢٠٠٦الشركة فى  أسھم تداولبدأ     

  
  
  :يرادات حسب القطاعاتاإل -ب -)٣(
  )تاالف الريالأرقام باأل( 

 ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ البيــــــــــــــــــــــــان

قطاع األعمدة واألنارة ولوحات التوزيع 
 ٤١٨,١٠٩ ٣٩١,٢٧٥ ٣٩٤,٤٣٠ ٤٦٢,١٧١ ٤٠٥,٥٩٢ والمواسير

قطاع األبراج والھياكل المعدنية ومحطة 
 ٢٧٥,٥٤٧ ٢٩٢,٨٩٠ ٣٥٦,٦٨٩ ٢٤٨,٢٧٥ ٢٣٨,٧١٥ األختبارات

 ٣١١,٣٧٩ ٢٨٣,٧٢٧ ٣٧١,٥١٩ ٣٠٢,٢٠٦ ١٩١,٣٦٩ قطاع التصميم والتوريد والتركيب
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ي  ) د( ز الرئيس ي ب: المرك ز الرئيس وم المرك ة اإليق ركة المختلف ات الش ى قطاع راف عل افةش ى باإلض  إل

   .والمساھمة فى شركات خارجية اإلستثمارو ية في الشركات التابعةاإلستثمار نشطةاأل

  : كما موضح بالجدول التالي في شركات تابعة همسيطر أوحصص أغلبية تمتلك الشركة 

 مقر الشركة اسم الشركة
  نسبة الملكية

ديسمبر  ٣١كما في
٢٠١١ 

  
  النشاط الرئيسى

 % ٩٧ جمھورية مصر العربية  اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة و )١(
عمدة األصناعة 

  براج الحديديةاألو
 اإلتصاالت نظمةشركة البابطين ليبالنك أل )٢(

  المحدودة 
  :لھا الشركات التابعة  

  اإلتصاالتشركة البابطين ليبالنك ايجيبت لھندسة 
  اإلتصاالت نظمةأل اإلماراتشركة البابطين ليبالنك 
  المحدودة اإلتصاالت نظمةشركة البابطين ليبالنك أل

  سي إم أي لإلتصاالت المتقدمة    –شركة إيه بي إل 
  شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة           

  
  

 

  المملكة العربية السعودية
  
  

  جمھورية مصر العربية
  العربية المتحدة اإلمارات
  دولة قطر

  المملكة العربية السعودية
 المملكة العربية السعودية

١٠٠ %  
  
  
٨٥%  
٥٥%  
٤٩%  
٥٠%  
١٠٠% 

تصميم وتوريد 
 أنظمةوتركيب 

  اإلتصاالت

      
      إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة ھي شركات ذات مسؤلية محدودة عدا شركة البابطين للطاقة *   

  .أدوات دين أو أسھممصر وھي شركة مساھمة مغلقة وال توجد أي إصدارات  اإلتصاالتو        
  

د تمكنت القطاعات  الم، وق وتقوم الشركة في السعودية ومصر بتسويق وتصدير منتجاتھا للعديد من الدول حول الع

  . م ٢٠١١ بحمد هللا من إشغال مصانعنا للعمل خالل العام يةاإلنتاج
  

  : وأدوات الدين سھماألتفاصيل ) ٨(

   .السعودية سھماألبالكامل في سوق  مدرجةمليون سھم  )٤٢,٦٣١,٣١٢(حقوق الملكية  أسھمبلغ عدد 

ام  أوحقوق مشابھه أصدرتھا الشركة  أو إكتتابكما أنه لم توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق  منحتھا خالل الع

ار  أو أسھم إلىبموجب أدوات دين قابلة للتحويل  إكتتاب أوتوجد حقوق تحويل ال و .م٢٠١١ شھادات  أوحقوق خي

ا  .منحتھا أوحقوق مشابھه أصدرتھا الشركة  ن  أو إستردادال يوجد أي كم ة أدوات دي اء من جانب الشركة ألي إلغ

  .األرباحتفاق تنازل بموجبه أي من المساھمين عن أي حقوق في إ أوأي ترتيبات  أو ستردادقابلة لإل
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  : األرباحسياسة توزيع ) ٩(

ا يتناسب مع  أرباحتتبنى الشركة سياسة توزيع  احسنوية بم الي وبحسب  األرب ة ووضعھا الم  الفرصالمحقق

دافھا ويحقق رضاء  لإلستثمارالمتاحة  ة لتحقيق أھ ة الالزم ا السيولة المالي وفر لھ ا ي ام الشركة م والتوسع أم

  .المساھمين

اليف  أرباحتوزع  ة والتك ع المصروفات العمومي د خصم جمي ى الوجه ألاالشركة الصافية السنوية بع خرى عل

  :تى األ

ذا إالصافية لتكوين  األرباحمن % )  ١٠( يجنب  - ة وقف ھ ة العادي حتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العام

  .المال رأسحتياطي المذكور نصف اإلالتجنيب متى بلغ 

ة  - ة العادي ة العام وز للجمعي اءاً ويج ى  بن راحعل س  إقت بة  اإلدارةمجل ب نس ن % )  ١٠( تجني احم  األرب

 .حتياطيات أخرىإالصافية لتكوين 

 .المال المدفوع رأسمن % )  ٥( لى للمساھمين تعادل أويوزع من الباقي بعد ذلك دفعة  -

حوال األبحيث التتعدى في جميع  اإلدارةمن الباقي لمكافأة مجلس % )  ١٠( يخصص بعد ما تقدم نسبة  -

 .ادرة من الجھات المختصة في ھذا الشأنالحدود القصوى المسموح بھا وفقا للقرارات والتعليمات الص

الصافية إلنشاء مؤسسات  األرباحمن % )  ١٠( ز وايجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة ال تتج -

 .ة كمكافأة لھمــــفي الشرك أسھمستخدامھا لمنح موظفي الشركة ية لموظفي الشركة إلإجتماع

  .األرباحيوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في  -

     مليون) ٦٣,٩٥(  نقدية بقيمة أرباحبتوزيع يوصى  اإلدارةمجلس فإن  ٢٠١١المالية  وفيما يخص السنة     

     م ــــــلایر للسھ) ١,٥ (ى بواقـع أالمال المدفوع ،  رأسمن ) %١٥ ( لایر عن فترة التقرير بما يعادل

  .الواحد 
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   : التالىوذلك على النحو 

  
 ال سعودىــري انــــالبي

 ٥١,٠٣٥,٥٤٩  ٢٠١٠المرحلة من عام  األرباح
 ٧٦,٨٨٠,٥٦٣ ٢٠١١عام  أرباحصافى 
 ١٢٧,٩١٦,١١٢ القابلة للتوزيع األرباحصافى 

 (٧,٦٨٨,٠٥٦) )العام   أرباحمن صافى %  ١٠( حتياطى نظامى إ
 ١٢٠,٢٨٨,٠٥٦ حتياطى القانونى القابل للتوزيعاإلصافى الربح بعد 

  

)١,٦٠٠,٠٠٠( اإلدارةمجلس  أعضاءمكافأة   
   

)٢١,٣١٥,٦٥٦( المال المدفوع من رأس%  ٥لى أوتوزيع دفعة   
)٤٢,٦٣١,٣١٢( المال المدفوع رأسمن %  ١٠توزيع دفعة ثانية إضافية تعادل    

)٦٥,٥٤٦,٩٦٨(إجمالي التوزيعات  
 ٢٠١٢المبقاة والمرحلة لعام  األرباحصافى 

٥٤,٦٨١,٠٨٨ 

 ١,٥ )باللایر ( حصة السھم من التوزيعات النقدية  
  

ذات أحقية في  أسھمفي فئة ذات أحقية في التصويت وعليه فال توجد أي مصلحة  أسھملم تصدر الشركة أي  )١٠(
  .التصويت

 

مجلس  عضاءأليوضح الجدول التالي فئة العضوية وعضوية الشركات المساھمة وعدد جلسات الحضور  )١١(
  .الدھم القصر أوالمملوكة لھم وألزواجھم و سھماألوعدد  اإلدارة
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  اسم العضو
فئة 

 العضوية
الشركات المساھمة التي يشارك فيھا 

  العضو

عدد الجلسات 
التي حضرھا 

  العضو

في  سھماألعدد 
٣١/١٢/١٠٢٠ 

في  سھماألعدد 
٣١/١٢/١٢٠١ 

  التغير 

إبراھيم حمد عبدهللا 
  أبابطين

عضو 
غير 
  تنفيذي

  شركة المواساة للخدمات الطبية -
 –شركة المكتبة  - شركة مشيد  -

شركة البابطين القابضة لالستثمار 
 J Equity –بنك فينشر كابيتال  –

Partneers B.S.C. 
شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت  -

  *مصر  –

٧١٥,٨٥٣  ٧١٥,٨٥٣  ٨  - 

عبد العزيز إبراھيم 
  عبد  البابطين

عضو 
غير 
  تنفيذي

 –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 
  مصر

٥٩٠,٦٢٥  ٥٩٠,٦٢٥  ٨  - 

فھد محمد عبد هللا 
  أبابطين

عضو 
غير 
  تنفيذي

  السعودية –فينشر كابيتل بنك 
شركة البابطين القابضة لالستثمار  -
الشركة الدولية العمانية للتنمية  –

  العمرانية واالستثمار 

٦٨,١٩٩-  ٣٠٠,٠٠٠  ٣٦٨,١٩٩  ٨ 

عبد الكريم حمد عبد 
  هللا البابطين

عضو 
غير 
  تنفيذي

 -  ٦٨٢,٢٠٠  ٦٨٢,٢٠٠  ٦  شركة دار األركان

خالد محمد عبدهللا 
  أبابطين

عضو 
غير 
  تنفيذي

البابطين للطاقة واإلتصاالت شركة  -
  *مصر –

  شركة وساطة كابيتال  -
١,١٢٢,١٨٧  ١,١٢٢,١٨٧  ٧  - 

لرحمن اياسين عبد 
  حسن الجفري

عضو 
  مستقل

 شركة مجموعة السريع الصناعية -
شركة  – شركة الباحة لالستثمار -

  الخليج لوساطة التأمين
١,٥٠٠  ١,٥٠٠  ٨  - 

محمد حمد محمد 
  القنيبط

عضو 
  مستقل

 -  ١,٥٠٠  ١,٥٠٠  ٨  ال يوجد

سلطان حمد عبدهللا 
  البابطين

عضو 
  مستقل

 ٧٢,٨٩٦+  ٧١٣,٠٠٠  ٦٤٠,١٠٤  ٨  ال يوجد

  
  %.٩٧مصر مساھمة مغلقة ، ھي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة  – اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة و* 
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  :الدھم القصرأوالمملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجھم و سھماألكما يوضح الجدول التالي عدد 

  ســــــماأل
في  سھماألعدد 
٣١/١٢/٢٠١٠  

في  سھماألعدد 
٣١/١٢/٢٠١١  

  التغير/  رقلفا

  ٠  ٠  ٠  ي ميخائيلواويصا حن

  ١٥,٥٨٩-  ٠  ١٥,٥٨٩  عبد العزيز ناصر محمد الوھيبي

  ٠  ٠  ٠  جواد جميل إسماعيل أبو شحادة

  ٠  ٠  ٠  محمد نجاح طوخي

  ٠  ٠  ٠  رضا محمد حامد

  ٠  ٠  ٠  تامر عدنان كالو

 ١٥,٥٨٩- ٠ ١٥,٥٨٩  جمـــــــــــــــالياأل

مقرھا مغلقة مصرية فھي شركة مساھمة ) مصر -  اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة و(بالنسبة للشركة التابعة 

سھم  ألف) ٩٠٠(مكون من مليون جنية مصري ) ٩٠(ليصبح مالھا رأستمت زيادة جمھورية مصر العربية 

  . جنيه مصري ولم يصدر بھا أية أدوات دين) ١٠٠(سميه له األعادي، القيمة 

  - :وتتمثل أنصبة المساھمين فيما يلي

  النسبة  المســــــــــــــــــــــاھمــــــــــــــين
في  سھماألعدد 
٣١/١٢/٢٠١٠  

في  سھماألعدد 
٣١/١٢/٢٠١١  

  التغير/ رق لفا

  ٤٨٥,٠٠٠  ٨٧٣,٠٠٠  ٣٨٨,٠٠٠ % ٩٧  اإلتصاالتالبابطين للطاقة وشركة 
  ٥٠٠٠  ٩٠٠٠  ٤٠٠٠ %١  محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين/ ورثة المرحوم 

  ٥٠٠٠  ٩٠٠٠  ٤٠٠٠ %١  عبد العزيز إبراھيم عبد هللا البابطين 
  ٥٠٠٠  ٩٠٠٠  ٤٠٠٠ %١  إبراھيم حمد عبد هللا البابطين 

  ٥٠٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠  %١٠٠  المجموع 
  

  :مما يلي م ٢٠١١ديسمبر  ٣١تتكون القروض كما في ) ١٢(

 البيـــــــــــــــــان
رصيد القروض 

كما فى 
٠١/٠١/٢٠١١ 

المسحوب خالل 
رصيد القروض كما  المسدد خالل العام العام

  مدتھا  أصل القروض٣١/١٢/٢٠١١فى 

قروض طويلة 
 ١٥٩,٢٣٠,٨٠٠ ٦٢.٠٠٣.٣٦٨ (٢٦,١٣٩,١٥٣) ٥٨.٣١٨.٨٣٠ ٢٩.٨٢٣.٦٩١  األجل

 ٣من 
 ٥الي 

 سنوات
قروض بنكية و 
تورق قصيرة 

  األجل
أقل من  ٥٧٦,٥٢٥,٣١٠ ٤٥٥.٧٨٦.٨٨٢ (١,٠٨٠,٤٤٠,٣٦٣) ١.١٩٢.٨٥٣.٩٦٣ ٣٤٣.٣٧٣.٢٨٢

 سنة

اجمإلى 
  ٧٣٥,٧٥٦,١١٠ ٥١٧.٧٩٠.٢٥٠(١,١٠٦,٥٧٩,٥١٦)٣٧٣.١٩٦.٩٧٣١.٢٥١.١٧٢.٧٩٣  القروض
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 لایر) ٣٦,٠٨٤,٠٧٩(مبلغ وقدره  ٢٠١١ديسمبر ٣١كما فى  جلاألمن القروض طويلة  المتداولوقد بلغ الجزء 

 .  سعودى 

بعض إن قروض التورق من البنوك التجارية أعاله مضمونه مقابل إصدار سندات ألمر والتنازل عن عوائد 

أصوال تخص مصنع كما ويتضمن بند الممتلكات والمعدات  ، العقود التي تمولھا ھذه البنوك التجارية للشركة

مرھونة بالكامل  م٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  لایر سعوديمليون  )١٠٢,٦٧( بلغت بقيمة دفترية إجمالية األعمدة

  .كضمان مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

بتوزيعات تتعلق البنكية المتعلقة بقروض التورق أعاله قيوداً وتعھدات مالية على الشركة  اإلتفاقياتتتضمن 

  .باالضافة الى بعض النسب المالية االخرى المحددة فى ھذه االتفاقياتصافي حقوق الملكية االرباح و

 أو إكتتابحق  أوولم تمنح الشركة أي حقوق خيار  أسھم إلىلم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل  )١٣( 

ابھه  وق مش اءألأي حق س  عض م  اإلدارةمجل ذيين و ذويھ ار التنفي يو لكب ة ف ة المنتھي نة المالي الل الس          خ

  . م٢٠١١ديسمبر  ٣١

ركة بإصدار  )١٤( م الش م تق ل  أول وق تحوي نح أي حق اب أوم ل  إكتت ة للتحوي ن قابل ىبموجب أدوات دي ھم إل        أس

  .حقوق مشابھه أو

  .ستردادركة ألي أدوات دين قابلة لإلإلغاء من جانب الش أوشراء  أو إستردادال يوجد أي  )١٥(
  

  
  : اإلدارةمجلس ) ١٦(

ا ھو موضح   م٢٠١١جلسات خالل عام  )٨(عقد مجلس اإلدارة   -أ  بالجدول وكان حضور األعضاء كم
  .التالي

ذيين ( يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة   -ب  ر تنفي درھا ) وجميعھم غي أة سنوية ق ا ( ألف لایر  ٢٠٠مكاف مئت
ة ) ألف لایر  دره ثالث دل حضور جلسات ق لكل عضو وفقاً لما نص عليه النظام و يتقاضى األعضاء ب

 .األف لایر عن كل جلسة
ار   -ج  ن كب ة م ذيين وخمس ر تنفي يعھم غي س وجم اء المجل اص بأعض آت الخ ات والمكاف دول التعويض ج

  :م٢٠١١التنفيذيين بالشركة خالل عام 
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  م

  
  اسم العضو

و 
ض
الع

ة 
صف

  

  االجتمــــاعــــــــــــــــــــــــــــات

  االجتماع األول

بتاريخ 

١٩/٠١/٢٠١١ 

  االجتماع الثاني

بتاريخ 

٢٣/٠٢/٢٠١١ 

  االجتماع الثالث

بتاريخ 

٣١/٠٣/٢٠١١ 

  االجتماع الرابع

بتاريخ 

١٩/٠٤/٢٠١١ 

 االجتماع الخامس

بتاريخ 

١١/٠٥/٢٠١١  

 االجتماع السادس

بتاريخ 

٢٠/٠٩/٢٠١١  

 االجتماع السابع

بتاريخ 

١٩/١٠/٢٠١١ 

 االجتماع الثامن 

  بتاريخ 

٢٧/١١/٢٠١١ 

ضو
للع

ت 
سا
جل
 ال
دد
ع

  

ر 
ضو

لح
ة ا
سب
ن

%  

١  
  إبراھيم حمد عبد هللا البابطين 

غير  - الرئيس

  تنفيذي  
√  √  √  √ √ √  √ √ ١٠٠ ٨ 

٢  
  عبد العزيز إبراھيم البابطين 

عضو غير 

  تنفيذي
√  √  √  √ √ √  √ √ ١٠٠ ٨ 

٣  
  فھد محمد البابطين 

عضو غير 

 تنفيذي
√ √ √ √ √ √ √ √ ١٠٠ ٨ 

٤  
  عبد الكريم حمد البابطين 

عضو غير 

 تنفيذي
√ √ × √ √ × √ √ ٧٥ ٦  

٥  
  خالد محمد البابطين 

عضو غير 

 تنفيذي
√ √ × √ √ √ √ √ ٨٨ ٧  

٦  
  ١٠٠ ٨ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو مستقل   محمد حمد القنيبط 

٧  
  ١٠٠ ٨ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو مستقل  الجفريياسين عبد الرحمن 

٨  
  ١٠٠ ٨ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو مستقل  سلطان حمد البابطين 

      ٨  ٨  ٧  ٨  ٨  ٦  ٨  ٨    عدد الحضور  
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 البيان
 أعضاء

المجلس 
 التنفيذيين

المجلس غير  أعضاء مكافآت
 المستقلين والتنفيذيين 

خمسة من كبار التنفيذيين بما فيھم 
 المالىالرئيس التنفيذى والمدير 

 الرواتب والتعويضات

ــد
ــــ
جــ
ــو
يـــ

ال 
 

- ٢,٢٨٠,٠٠٠ 
 ٧٣٨,٨٥٨ ٢٦١,٥٢٠ البدالت

 ١,٣٠٠.٠٠٠ ١,٦٠٠,٠٠٠ المكافآت الدورية والسنوية
 - - الخطط التحفيزية

 - - ى تعويضات أو مزاياأ
  ٤,٣١٨,٨٥٨  ١,٨٦١,٥٢٠  -  المجموع 

 

  : أھم فعاليات المجلس 

 .ستراتيجيةاألمراجعة وتحديث الخطة  )١(

ى حصة  )٢( شركة البالنك مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الھيكل التنظيمي بعد عملية االستحواذ عل

 .العالمية

 عمال الربعية والسنويةاألاعتماد نتائج  )٣(

 م ٢٠١٢ميزانية عام اعتماد م و٢٠١١متابعة تنفيذ موازنة عام  )٤(

 .تخاذ القرارات بشأنھاإية واإلستثمار الفرص دراسة )٥(

  :  اإلدارةلجان مجلس 

  :لجنة المراجعة الداخلية) ١(

ة ب ة المراجع وم لجن س اإلتق ه للمجل ارير عن ع التق ة ورف ام الرقاب ة ونظ ة الداخلي ى المراجع راف عل وم ، ش ا تق كم

ةب ة  دراس ة الدوري ارير المراجع س تق ا  اإلدارةوإطالع مجل ين  ، عليھ س بتعي اباتوالتوصية للمجل ب الحس  مراق

ل العرض األوالقوائم المالية  دراسةو خطة المراجعة معه ومناقشة مالحظاته دراسةو وتحديد أتعابه لية والسنوية قب

  .بداء الرأى والتوصية للمجلس بشأنھا إدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وعلى المجلس و

 :على النحو التالي  م٢٠١١ات خالل العام إجتماع) ٤(وقد عقدت اللجنة 
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 عدد جلسات الحضور  الصفة  اسم العضو  م

  ٤  رئيس اللجنة  ياسين عبد الرحمن حسن الجفري./ د  ١

  ٤  عضو اللجنة  عبد العزيز إبراھيم عبد هللا البابطين. / أ  ٢

  ٤ اللجنةعضو   عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين./ أ  ٣

  ٤ عضو اللجنة  خالد محمد عبد هللا أبابطين. / أ  ٤

  

ام  ي ع د ف ه ال توج اً بأن ة  م٢٠١١علم نوية لفاعلي ة الس ائج المراجع ي نت ه ف ات جوھري ة مالحظ ةأي ة  أنظم الرقاب

  .الداخلية بالشركة

  
  :المكافآتلجنة الترشيحات و) ٢(

دة لعضوية المجلس  بالترشيحللمجلس بالتوصية  وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت ايير المعتم ا للسياسات والمع وفق

نوية لإل ة الس ة والمراجع ارات لكاف ن مھ ة م ات المطلوب اءاألحتياج س  عض ل مجل ة ھيك ع  اإلدارةومراجع ورف

وة فى المجلس و راحالتوصيات الخاصة بالتغييرات الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والق المعالجات المناسبة  إقت

تقاللية  والتأكد نويا من اس تقلين وعدم وجود األس ى تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات أعضاء المس

  .المجلس وكبار التنفيذيين  أعضاء مكافآتو

  :على النحو التالي م٢٠١١خالل العام  )  مرة واحدة(وقد عقدت اللجنة 
 عدد جلسات الحضور  الصفة  اسم العضو  م

  ١  رئيس اللجنة  محمد حمد محمد القنيبط./ د  ١

  ١  عضو اللجنة  فھد محمد عبد  أبابطين  ./ أ  ٢

  ١ عضو اللجنة         سلطان حمد عبد هللا البابطين ./ أ  ٣
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  :اإلستثمارلجنة ) ٣(

ة وقد عُ  اإلدارةية ورفع التقارير النھائية ومرئياتھا لمجلس اإلستثمار الفرص دراسةب اإلستثمارتقوم لجنة  قدت اللجن

  :وكانت نسبة الحضور على النحو التالي  م٢٠١١خالل عام ) مرتين(

  عدد جلسات الحضور  الصفة  اسم العضو  م

  ٢  رئيس اللجنة  فھد محمد عبد هللا أبابطين  . / أ  ١

  ٢  عضو اللجنة  محمد حمد محمد القنيبط. / د  ٢

  ٢  عضو اللجنة  سلطان حمد عبد هللا البابطين./ أ  ٣

  ٢  عضو استشارى  يأوويــــصــــــا حنـــــــ. / م  ٤

  ٢  عضو استشارى  محمد نجاح  طوخي. / أ  ٥

  
  

  :الحــــوكـــــــمة 

اريخ روفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصاد ة بت ـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧ة عن ھيئة السوق المالي م ١٢/١١/٢٠٠٦ھ

ا ال يخفقد قامت الشركة بإعداد نظام للحوكمة يشمل جميع البنود  ة بم واردة بنظام الحوكم ة لفاال والقواعد  األنظم

د  ا  لتزمت الشركة بنظامإالصادرة من الجھات ذات العالقة وق تم تطبيقھ م ي ة التى ل ادة التالي دا الم ا ع ة فيم الحوكم

   :بشكل كامل وھى 

  

طبق  ) ب(البند ) ٦(المادة 
بالكامل 

طبق 
جزئياً 

لم 
 سباب والتفاصيل األيطبق 

  :التصويت  حقوق
ساسي للشركة أن طريقة األھل يبين النظام 

مجلس  أعضاءالتصويت على بند أختيار 
في الجمعية العامة ھي طريقة  اإلدارة

 التصويت التراكمي

  √ 

إن النظام األساسي للشركة ال 
يتضمن طريقة التصويت 

الجمعية  التراكمي ، ولم توافق
العامة غير العادية بتاريخ 

م  على طريقة ١١/٥/٢٠١١
 . التصويت التراكمي
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  اإلدارةمجلس  أعضاءمصالح ) ١٧(

 ً يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه ال توجد  اإلدارةن مجلس إومسؤلياته ف اإلدارةمن دور مجلس  انطالقا

يس و  م٢٠١١في عام  ة ألي من رئ ا مصلحة جوھري المجلس  أعضاءأية عقود كانت الشركة طرفاً بھا وفيھ

يضاح األألي شخص ذي عالقة بأي منھم عدا ما ورد ب أوالمدير المالي  أوالمدير العام  أوللرئيس التنفيذي  أو

  .المرفق بالقوائم المالية) ٧(رقم 

  

ذيين عن أي راتب  أوالمجلس  أعضاءتنازل بموجبھا أحد  إتفاقيات أوال توجد أية ترتيبات ) ١٨(  ار التنفي أحد كب

  .تعويض أومكافأة  أو

  .األرباحتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي الشركة عن نصيبه في إ أوال توجد أية ترتيبات  )١٩(

 : المستحقة المدفوعات النظامية) ٢٠(
 

  ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٠  انـــــــــــالبي

  ٥٠٠,٥٨٣  ٧٣٠,١٣٤  التأمينات اإلجتماعية

  ٢,٨٣٨,٤٥١  ٣٩٤,٥٦٢  زكاة وضرائب

  ٣,٣٣٩,٠٣٤  ١,١٢٤,٦٩٦  األجمإلى
 

م، وقدمت الشركة ٢٠٠٣يوليو  ٣١أنھت الشركة وضعھا الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل حتى  

من م وعن السنوات ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١م وحتي ٢٠٠٣أغسطس  ١إقرارھا الزكوي عن الفترة من 

م إلى مصلحة الزكاة والدخل ودفعت الزكاة طبقا إلقراراتھا واستلمت الشركة الربط ٢٠١٠م حتى ٢٠٠٥

م وقدمت اعتراضا لمصلحة ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١الفترة الطويلة المنتھية في    النھائي من المصلحة عن

. الزكاه والدخل الزكاة والدخل وال يزال االعتراض واالقرارات الزكوية قيد المراجعة من قبل مصلحة

وتعتقد االدارة بانھا قد كونت المخصصات الالزمة لمقابلة أية التزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة 

ً بأن الشركة تقدم إقراراتھا الزكوية بناًء على القوائم المالية غير . والدخل عند اعتماد الربط النھائي علما

 .الموحدة التي تعد لھذا الغرض
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كات التابعة بتقديم إقراراتھا الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقاً لألنظمة السائدة في الدول كما تقوم الشر 

ً بأن  المسجلة بھا ھذه الشركات وال توجد أي إشكاالت ضريبية وزكوية فيما يتعلق بھذه الشركات علما

أنھت موقفھا  )السعودية - شركة البابطين البالنك ألنظمة اإلتصاالت المحدودة (الشركة التابعة 

 .م٢٠٠٥ديسمبر  ٣١الضريبي حتى /الزكوي

الشركة وشركتھا التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية للزكاة وضريبة    في سنة المقارنة خضعت 

الشركة التابعة   في تلك  نظرا لوجود شريك اجنبي  )المصلحة(الدخل وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل 

م لتصبح الشركة التابعة مملوكة ٢٠١١غير المسيطرة خالل الربع الثاني من عام و الذي باع حصته 

  . لذلك لم تخضع الشركة التابعة وال الشركة في السنة الحالية لضريبة الدخل. بالكامل من قبل الشركة

. عمل فيھاتخضع الشركات التابعة العاملة خارج المملكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية للبلدان التي ت

  .تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة

ة الموحدة  –جمھورية مصر العربية  –تمتعت شركة البابطين للطاقة و اإلتصاالت  إحدى الشركات التابع

م وخضعت ٢٠١٠ديسمبر  ٣١النشاط وانتھى في   بداية بإعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات بدأ من تاريخ 

  .م٢٠١١سنة  للضريبة بداية من
 

  .احتياطات أخرى تم أنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة أو إستثماراتال توجد أي  )٢١(
   

  

  :اإلقرارات) ٢٢(

  .ؤكد الشركة أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيحت  )  أ (

ذه بفالشركة كما تؤكد ) ب( م تنفي ليمة وت ى أسس س داده عل م إع ة ت وم  .هلياعأن نظام الرقابة الداخلي حيث تق

ا  ام . لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطالع المجلس عليھ ه ال توجد في ع اً بأن  م٢٠١١ علم

  .الراقبة الداخلية بالشركة أنظمةفي نتائج المراجعة السنوية لفاعلية  أية مالحظات جوھرية

اطھا ) ج( ى مواصلة نش درتھا عل د الشركة ق ذلك تؤك ى  ك ركة عل درة الش أن ق ذكر بش د أي شك ي وال يوج

  .مواصلة نشاطھا
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ة  أوإجراء  أوية عقوبات لم يتم توقيع أ )٢٣( ة السوق المالي من أي  أوقيد إحتياطي مفروض على الشركة من ھيئ

 .م ٢٠١١قضائية خالل عام أوتنظيمية  أوجھة إشرافية 

  

  التطوير والتحسين المستمر   )٢٤(

تج  قامت الشركة) أ( املة للشركة، ون باالستعانة بأحد مكاتب االستشارات المتخصصة بعمل مراجعة استراتيجية ش

الء ة للعم ول المتكامل ديم الحل ى تق ز عل امله ترك تراتيجية ش ا اس دعنھ ي جدي ل تنظيم داد ھيك ركة  ، وإع للش

  .والشركات التابعة لھا

تناسب مع االستراتيجية الجديدة خاصة بعد االستحواذ قام مجلس اإلدارة بإعتماد الھيكل التنظيمي الجديد والذي ي

  .م٢٠١١على حصة البالنك وشركة البابطين البالنك والتي تمت في شھر مايو 

  .خالل العام الفرنسية SASكما سيتم تطوير الھيكل التنظيمي ليعكس استحواذ الشركة على شركة بتيتجان 

د إلتزام بالجودة ھو ھدف اإلإن ) ب( د تمكنت الشركة من تأكي ا الكامل إستراتيجي للشركة وق الجودةلتزامھ من  ب

  .  ) ٢٠٠٨-٩٠٠١ ISO(الجودة العالمية  نظمةستمرار حصولھا على شھادات المطابقة ألإخالل 

ات ) ج( ياً مع متطلب ة استكماالً لما تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدرتھا المعلوماتية والتكنولوجية وتمش حوكم

دء في  الشركات فقد بدأت الشركة في التفاوض مع بعض الشركات المتخصصة في مجال أمن المعلومات للب

ي  ق العمل ي التطبي دء ف تم الب ع أن ي ات بالشركة ، ومن المتوق ى أمن المعلوم ة عل ام متكامل للرقاب ق نظ تطبي

  .م٢٠١٢للمشروع خالل الربع األول من عام 

ىالمراجعة الداخلية بالشركة ويقوم برفع تقاريره مباشرة  إدارةبأعمال  في القيام فريق المراجعة ستمرإ) د( ة  إل لجن

ة وف اإلدارةالمراجعة المنبثقة من مجلس  ة الداخلي ة اعوالتي تؤكد على سالمة نظام الرقاب ام الرقاب ه في إحك ليت

  . نشطة المختلفة بالشركة األجه أوعلى 
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  : القوى العاملة والتدريب) ٢٥(

احنظام حوافز العاملين المرتبط بنمو حقوق المساھمين و اإلدارةعتمد مجلس ي  ) أ( م  األرب ذي ت ة وال المحقق

 .المكافآتالترشيحات وإعداده بمعرفة لجنة 

مع بعض جھات التدريب الخارجية ،  بالتعاونم ٢٠١١نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل العام   ) ب(

 ٢٣٣وقد تم تدريب  ، وتعزيز القدرات الوظيفية لديھم الفنيةو اإلداريةبھدف رفع كفاءة العاملين 

ً بنسبة  ً  ١٣من العاملين بالشركة من خالل %) ١٥(موظفا ً وخارجيا . برنامج تدريبي تم عقدھا داخليا

برنامج تدريبي في مختلف  ٢٦لتي تضم حوالي م وا٢٠١٢وقد تم إعداد الخطة التدريبية للعام 

  .                                            الفنيةو اإلدارية المجاالت

 ٢٦٥ل لرفع مھارات العاملين وتم تدريب مرأس العستمرت الشركة في تنفيذ برامج التدريب على إ ) ج(

التدوير الوظيفي وبالتالي استكشاف القدرات ويساھم ھذا التدريب في تنفيذ برامج %) ١٧(موظفاً بنسبة 

  .الكامنة لدى الموظفين

كما تقوم الشركة بدعم وتطوير منسوبيھا من السعوديين في إستكمال دراستھم الجامعية والحصول على )    د(

موظفين سعوديين في أستكمال ) ٦(دورات في اللغة إنجليزية والحاسب آلي ، حيث دعمت الشركة عدد 

  .الجامعيةدراستھم 

)٢٦ (  

  : البيئة وخدمة المجتمع ) أ (

ا ضرورة اإل ذا المجال، تضع الشركة في رؤيتھ ادرات في ھ د من المب وم بالعدي ع، وتق ة المجتم ام برفاھي ھتم

ا في المواصفات  ى مستويات أفضل من المسموح بھ ات الصناعية إل واتج العملي ام بضبط ن ومن أبرزھا القي

ام الشركة نظام إدارة البيئة  تطبق ستكماأل لذلك إو ، القياسية ذات العالقة للمواصفات والمطابق  ٢٠٠٩منذ ع

  . ) ISO١٤٠٠١( العالمية

  : السالمة والصحة المھنية )ب(

املين  ة للع ذلك إو ،تولي الشركة إھتماماً خاصاً بالسالمة والصحة المھني  إدارة الشركة نظام تطبق ستكماأل ل

  . )ISO١٨٠٠١( للمواصفات العالمية والمطابق  ٢٠٠٩عام  منذالسالمة والصحة المھنية 
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  :  اإلدارةتوصيات مجلس ) ٢٧(

 :الشركة السادة المساھمين بمايلى  إدارةيوصى مجلس 

  .م ٣١/١٢/٢٠١١ إلىم ١/١/٢٠١١المالية من  الفترةعن  اإلدارةعلى ماجاء بتقرير مجلس  الموافقة) أ( 

 .الفترةالموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس ) ب( 

 المنتھى فى المالىمليون لایر للعام  )٦٣,٩٥(نقدية قدرھا  أرباحبتوزيع  اإلدارةمجلس  إقتراحالموافقة على ) ج( 

، وتكون لكل سھم لایر) ١,٥(المال بواقع  رأسمن ) %١٥( بنسبـة سھماأل على حمله م٢٠١١ديسمبر   ٣١

 . نعقاد الجمعيــةإيوم  تداولنھاية  الموزعة للمساھمين المسجلين بسجـالت الشركة في األرباحأحقيـة 

  .م ٣١/١٢/٢٠١١م إلى ١/١/٢٠١١  من الفترةعن  اإلدارةمجلس  أعضاءبراء ذمة إالموافقة على ) د(

  . م٣١/١٢/٢٠١٢أتعابه للعام المالي المنتھي في إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين وتحديد ) ھـ(

 

  .سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير




















































