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  كلمة رئيس مجلس ٕالادارة

ن ،أ   عزائى املساهم

ن للطاقة و إدارةيسرنى وبالنيابة عن مجلس   ي قدم لكم التقرير السنو أن أ ٕالاتصاالتشركة البابط

 ٔالاخالل  الشركة نجازاتعمال وإأعن نتائج 
ً
والقوائم املالية املدققة واملوحدة  املاضية ث عشر شهرا

ية  شركة  ن تكون وال تنبع من رؤية ورسالة الشركة بأ .2013ديسم  31ى  للسنة املالية املن

ي صناعة الطاقة والاتصاالت من خالل  ى تقديمعاملية رائدة   حلول تنافسية عالية الجودة تعمل ع

نالسادة  إرضاء العمالء والوفاء بتوقعات ى مستويات  املساهم ى أع ن من الوصول إ وتمكن العامل

  .ي رفاهيــــــة املجتمع املساهمةو   ٔالاداء

 خـــــالل عـــــام بفضــــل هللا اســـــتمر و 
ً
ــــى الـــــرغم مـــــن  2013أداء الشـــــركة قويــــا ٔالاحـــــداث تقلبـــــات اســــتمرار ع

ــي ذلــك السياسية ؤالاقتصادية باملنطقة وبالعــالم خــالل العــام املنصــرم، وســ متانــة مركــز الشــركة اعد 

ـــ ي والتق ة وكفـــاءة العناصـــر البشـــرية  املـــا ـــ  عـــن خ
ً
ـــفضـــال ن  ال تجعلنـــا نتطلـــع نحـــو املســـتقبل متســـلح

ــــ تملكهــــا الشــــركة لتطــــوير أعمالنــــا ولتقــــديم حلــــول وخــــدمات  ــــي القــــدرات ال بإيماننــــا بــــاهلل ثــــم بثقتنــــا 

 . ـــي الســـوق الســـعودي وٕالاقليمـــ والعـــالم تطبيـــق خطـــط ف نواصـــل بـــإذن هللا وســـو متكاملـــة لعمالئنـــا 

ي   .توسعيه لزيادة طاقتنا ٕالانتاجية بامتدادها الجغرا

 )1353بــــ (مقارنـــة ريـــال مليـــون ) 1389 (بلغـــتإيـــرادات  عـــنم 2013النتـــائج املاليـــة للعـــام  أســـفرت لقـــد

ــــي ٔالا  م 2012ــــي عــــام  مليــــون ريــــال ــــىم 2012ــــي عــــام  ريــــالمليــــون   )134(جماليــــة مــــنٔالا  ربــــاحونمــــو   إ

ــىم 2012ــي عــام ريــال مليــون  )10( التشــغيل مــن أربــاحــي  ,وأرتفاع ريال مليون  )242( مليــون  )95,9( إ

ــي زيــادة ،  م2013ــي عــام  ريــال ــىم 2012ــي عــام ريــال مليــون ) 78(مــن ٔالاربــاح الصــافية ممــا ســاهم    إ

    .م2013ي عام عام  ريالمليون  )110,6(

ىذلك ي سبب الويرجع  % من املبيعات  82,5 % لتصبح 90 نسبة تكــلفة املـــبيعات مننخــفاض إ إ

ى انخفاض الزكاة وضريبة الدخل  نتيجة لتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة املواد باالضافة إ

ى تب الشركة فباإلضا، وانخفاض حقوق امللكية غ املسيطرة برامج ترشيد التكاليف ال ة إ

ي     مستوى ٔالارباح الصافية. رفعساهمت 

ى الرغم من تردي  ن للطاقة ي مصر والاقتصادية ٔالاوضاع السياسية وع إال أن شركة البابط

ي  –والاتصاالت  ا خارج جمهورية مصر العربية مما ساهم  مصر  استطاعت أن توسع نشاطا
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ا منتصحيح معدل ٕالايرادات حيث ارتفعت  ىم 2012ي عام مليون ريال ) 85( إيرادا ) 131( إ

ي عام  مليون ) 10(خسارة وأربحاها الصافية من م 2013ي عام مليون ريال  ىم 2012ريال   إ

ي عام مليون ر  (1,5) خسارة ن البالنك أما فيما يخص ، م2013يال  فقد مصر  –شركة البابط

ي تخفيض خسائرها من  اية م 2012ي عام مليون ريال نجحت الشركة  ى نقطة التعادل ب لتصل إ

  .م 2013عام 

ي عام  أرتفعت ي عام  ماعم 2013حقوق امللكية  قامت  كما  %)1,7(م بمقدار 2012كانت عليه 

ن البالنك بالشركة  ي شركة البابط ى حصة الشريك  فقد  %) 51والبالغة ( ٕالاماراتاالستحواذ ع

ي عام  ي عام 599مليون ريال مقابل () 609م بمقدار (2013ظهرت حقوق امللكية  ) مليون ريال 

  .م2012

ي تطلع  ي إفقد ،  اإستثماراالشركة نحو تنويع و ي  جيدةستثمارية إالبحث عن فرص ستمرت 

ى ٕالا مع  ت متنوعة تتسم بالربحيةاال مناطق جغرافية واعدة وصناعات ومج ك ع ي ال ستمرار 

ن لتحقيق النمو منتجاتنا وخدماتنا الحالية  ي حقوق املساهم  .املستدام 

امنـــــــا أنتطلـــــــع بثقـــــــة نحـــــــو مســـــــتقبل  ونحـــــــن  عـــــــن إل
ً
ا ـــــــ فضـــــــل بـــــــإذن هللا لتعظـــــــيم منـــــــافع الشـــــــركة تعب

 ومسئوليتنا تجاه مساهمينا.

ي الختام   و

نتقــــــدم بخــــــالص الشــــــكر والتقــــــدير لحكومــــــة خــــــادم  ٕالادارةمجلــــــس  أعضــــــاءســــــم ونيابــــــة عــــــن زمالئــــــي إب

ن للتوجهــات و ن الشــريف ــ ٕالا الحــرم ــى مشــاريع البنيــة  ٕالانفــاقســتمرار وجهــت إل جــراءات الحكيمــة ال ع

  .التحتية

م ونعــد أو قــدموا الــدعم و ص الشــكر والتقــدير ملســاهمينا ، الــذين لكمــا يســرني أن أتقــدم بخــا لونــا ثقــ

  لثقة.لهذه افياء أو الجميع أن نظل 

ـــ بـــذلوها  والتقـــدير لجميـــع منســـوبي الشـــركةأتقـــدم بالشـــكر  كمـــا ال يفـــوت أن ة ال ـــ ـــى الجهـــود املتم ع

  . م2013خالل العام 

ن حمدإبراهيم    عبد هللا أبابط

  ٕالادارةرئيس مجلس 
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   ٕالادارةمجلس  أعضاء

  

ن  )1   عضو غ تنفيذي  ، ٕالادارةرئيس مجلس     إبراهيم حمد عبد هللا أبابط

ن عبد هللا عبد العزيز إبراهيم  )2   تنفيذيعضو غ   ، ٕالادارةعضو مجلس   البابط

ن أخالد محمد عبد هللا املطيويع  )3   عضو تنفيذي  ، ٕالادارةعضو مجلس   بابط

ن  )4   عضو غ تنفيذي  ، ٕالادارةعضو مجلس   عبد الكريم حمد عبد هللا البابط

ن  )5   عضو تنفيذي  ، ٕالادارةعضو مجلس   منصور محمد عبد هللا املطيويع أبابط

  عضو مستقل   ، ٕالادارةعضو مجلس     القنيبط محمد محمد حمد  )6

ن عبد الرحمن  )7   عضو مستقل   ، ٕالادارةعضو مجلس   الجفري حسن ياس

  عضو غ تنفيذي  عضو مجلس ٕالادارة ،      ويصا حناوي ميخائيل  )8

ند هللا السلطان حمد عب )9   عضو مستقل  ، ٕالادارةعضو مجلس              بابط
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ن للطاقة و ن          ٕالاتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابط م   املح

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

أن يقــــدم لحضــــراتكم تقريــــره الســــنوي الــــذي يســــتعرض فيــــه كافــــة نشــــاطات  ٕالادارةيســــر مجلــــس 

 إستثماراالشركة و 
ً
ا داخل وخارج اململكة العربيــة الســعودية، كمــا يســرنا أن نقــدم لكــم ملخصــا

ةللوضع العــام للشــركة خــالل  ــ ــ م01/01/2013مــن  الف يتضــمن التقريــر  و ، م  31/12/2013 ىإ

ـــــي ـاملوحـــــدة وقائمـــــة الـــــدخل والتـــــدفقات النقديـــــة والتغيـــــاملدققـــــة الســـــنوي القـــــوائم املاليـــــة  رات 

ن، و ــا عــن ٕالا حقــوق املســاهم  ليــة املــذكورة، وكــذلك تقريــر مراقــباملا رةـالفتــيضــاحات الخاصــة 

    طالل أبو غزاله وشركاه السادة /  الحسابات

  ام: ـــــالعع ــوضــــال

ي إلقد  - 1 ي القــوي  ٕالانفاقستمرت اململكة  ى مشاريع البنية التحتية وساعد املركز املا ع

ا مــــــن مقومــــــات  ســــــتفادة مــــــن تلــــــك املشــــــروعاتٕالا مــــــن  لشــــــركتكم ــــــا مــــــن ملــــــا لــــــد مكن

ى مشروعات جديدة ي السعودية. أنعكست الحصول ع  ي زيادة ٕالايرادات 

ــي  2013لقــد شــهد عــام  - 2  أســفر عــنمــا قليميــة ٕالاســواق املحليــة ؤالا املزيــد مــن املنافســة 

ة  ضغوٍط  ى كب ى أسعار البيع وكذلك ع  .ٕالاجمالية ٔالارباحع

ـــل الكثيـــلقـــد شـــهدت  - 3
ّ
 عط

ً
 سياســـيا

ً
ـــي تلـــك  ر مـــن املشـــروعاتـبعـــض دول املنطقـــة حراكـــا

ــى إســتئناف  2014ستقرار تلك الدول خالل عــام االدول ، إال أننا نتوقع  ممــا ســيؤدي إ

ناملشاريع ال تــم تأجيلهــا خــالل  ن املاضــي ــ  العــامي ــى نتــائج أعمــال شــركة  تأثــر وال ع

ن  ن البالنك  –البابط  . مصر –مصر وشركة البابط

ــــــي  - 4 ــــــى ٔالاربــــــاحزيــــــادة  لقــــــد نجحــــــت الشــــــركة  ــــــي زيــــــادة معــــــدل والوصــــــول إ ي  ٔالاربــــــاح  عــــــا

ــــــــفاض نســـــــبة نتيجـــــــة  الصـــــــافية  ــــــــبيعات مـــــــنانخـ ــــــــلفة املــ % مـــــــن 582,% لتصـــــــبح  90تكـ

ـــىإل بانتيجـــة لتحســـن أســـعار البيـــع وانخفـــاض تكلفـــة املـــواد و  ،املبيعـــات تطبيـــق  ضـــافة إ

شـــــيد ال برنـــــامٍج  ـــــي مصـــــانع الشـــــركةل ا  تكـــــاليف  ـــــا  يـــــةٕالانتاجووحـــــدا مـــــع وكافـــــة إدار

ى بعض  داف الحصول ع  .جيدةتوريد بأسعار الامر أو إس
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ــي أســواق عاليــة التنافســية  ملخــاطر  املنافســة تتعــرض الشــركة  رغــم أن ــا تعمــل   لكو
ً
تــؤثر نظــرا

ا الشــركة تســتفيد  أن إال لــبعض املنتجــات أسعار البيــع ي بشكل كب  ــا  الفنيــةمــن قــدر وعالقا

ــــــاالتجاريــــــة الجيــــــدة  ــــــا ومورد ــــــي تحقيــــــق الخطــــــة املوضــــــوعة مــــــع عمال  للعــــــام مــــــا يجعلنــــــا نثــــــق 

ـــي ضـــوء موازنـــة اململكـــة املعلنـــة لعـــام  ٕالانفـــاق، ال ســـيما أن خطـــط م2014 ـــى البنيـــة التحتيـــة  ع

ــ  ٕالانفـــاقوكــذلك خطـــط  م2014 ـــا الشــركةــي العديـــد مـــن الـــدول ال ـــى أســـتمرار ؤ ت تعمـــل  شـــر إ

ى مشروعات البنية التحتية.    ٕالانفاق ع

ــــي دراســــة الفــــرص الاســــتثمارية املتاحــــة بغــــرض تعظــــيمو  أربــــاح الشــــركة وتنميــــة  تســــتمر الشــــركة 

ا ــ تتســم ، حقــوق مســاهم  إيجابيــة لرؤيــة وسياســة الشــركة ٕالاســتثمارية ال
ً
كمــا أننــا نتوقــع أثــارا

بعمل الدراسات للعديد من املشاريع الاستثمارية ال تتبــع النشــاط حيث قامت الشركة بالتنوع 

دف تعظيم أرباح الشركة وتقليل املخاطر    .ونشاطات أخرى متنوعة 

ن البالنــك ٕالامــارات ألنظمــة الاتصــاالت، فقد قامت  ــى شــركة البــابط حيــث الشركة باالستحواذ ع

ن البالنــــــك ٕالامــــــارات شــــــركة أصــــــبحت  ن 51مملوكــــــة بنســــــبة البــــــابط % مــــــن قبــــــل شــــــركة البــــــابط

% 49للتشغيل والصيانة املحــدودة إحــدى الشــركات التابعــة باململكــة العربيــة الســعودية وبنســبة 

ن لبالنــك ألنظمــة ٕالاتصــاالت املحــدودة إحــدى الشــركات التابعــة باململكــة مــن قبــل شــركة ا لبــابط

 العربيــــة الســــعودية 
ً
ن البالنــــك ٕالامــــارات ، أيضــــا ــــي شــــركة إمارتيــــة ذات مســــئولية وشــــركة البــــابط

ـــــ وتقـــــوم بأعمـــــال تركيـــــب وصـــــيانة معـــــدات أنظمـــــة ٕالاتصـــــاالت  ـــــي إمـــــارة أبـــــو ظ محـــــدودة تعمـــــل 

  .ومقاوالت شبكات ٕالاتصاالت

ــــــي  اتعمليــــــوتتســــــق  ـــــــع الجغرا اتيجية التوســـــــ  مــــــع إســــــ
ً
ــــــ تنتهجهــــــاالاســــــتحواذ تمامــــــا لشــــــركة ا ال

تفعيــل دور الشــركة وتعظــيم و شــركة لل ةوسيتيح هذا ٕالاستحواذ تعزيز القــدرات التجاريــة والتقنيــ

ن للطاقة وٕالاتصاالت من خالل إدخــال منتجــات ي حجم أعمال وأرباح شركة البابط ا   مساهم

  وخدمات جديدة للسوق ٕالاماراتي ؤالاسواق ٔالاخرى 

اتيجية املتعلقـــة بالهيكـــل بـــالتنظيم الجديـــد حـــات الاســـ ـــي تطبيـــق املق مـــن  لقـــد بـــدأت الشـــركة 

ي وقطــاع تجــاري ليكونــا املظلــة  إدارةوحد  الذيم و 2013اير ف ن، قطــاع صــنا ي قطاع الشركة 

ـــــي مختلـــــف املنـــــاطق الجغرافيـــــة والـــــذي أنشـــــطة لجميـــــع  أعدتـــــه الشـــــركات التابعـــــة للشـــــركة ٔالام 
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ممــا ســوف يســاهم  ا التابعــةالشــركة الاستشــارية املعينــة لدراســة أوضــاع الشــركة وشــركاإحــدى 

ا الشركة الانتاجية و قدرات ي توحيد وتعزيز  اتيجيةرؤي   .الاس

ــ لدراســة الفرنســية ارية الاستشــكما تقوم الشركة ٓالان باالستعانة بإحدى للشركات  ٔالاســواق ال

ــــى دراســــة مســــتوى كفــــاءة  دافها باإلضــــافة إ ن فرنســــا،داخــــل  ٕالانتــــاجســــيتم اســــ  وســــوف البــــابط

ي تعزيز  ــى رفــع مســتوى تساهم هذه الدراسة  دفة باإلضــافة إ ي ٔالاســواق املســ مركزنا التناف 

ي فرنسا بما يتما مع  ن وأداء الشركة  تيجية الشركة كفاءة العامل   .ٔالامإس

  

)1:   )النشاط الرئي

ي الطاقـــــــة و ـــــــي قطـــــــا تســـــــويق وبيـــــــع وتصـــــــميم وتصـــــــنيع ، مـــــــن خـــــــالل ٕالاتصـــــــاالتتعمـــــــل الشـــــــركة 

ــــى تقــــديم الحلــــول  نشــــاط كلنشــــاطات الثالثــــة الرئيســــية للشــــركة لاملنتجــــات الخاصــــة باإلضــــافة إ

ـــا الاختبـــارات النوعيـــة لألبـــراج والصـــواري و ٕالانـــارة الخارجيـــة ،  نشـــاط نقـــل وتوزيـــع الطاقـــة بمـــا ف

وكــــذلك جلفنــــة الت. الناقلــــة للطاقــــة ، ونشــــاط تصــــميم وتوريــــد وتركيــــب وصــــيانة أنظمــــة الاتصــــا

ــااملنتجــات الحديديــة  ــ قطــاع الطاقــة املســاهم  ملنتجا . ويعت ــ ــ ٔالاوللغ كمــا ــي نتــائج الشــركة.  ك

ي املبيعات ؤالارباح الصافية. ي مساهمة الشركات التابعة للشركة ٔالام    يوضح الجدول التا

نٔالارقام       الرياالت  بمالي

ـــان   )1( الصافية ٔالارباح  املبيــــعات البيـــــ

ن للطاقة و  690125,5  الرياض  – ٕالاتصاالتالبابط

ن للطاقة و  (1,5)131  مصر  – ٕالاتصاالتالبابط

ن  (31)278  )بتيتجان(فرنسا  –البابط

ن ليبالنك ألنظمة ٕالاتصاالت  29017,6  )2(البابط

 1,389110,6 وعــــــــــــــــــمـــــــــــجـــــــامل
 
       .ٔالارباح الصافية بعد خصم حصة حقوق ٔالاقلية) 1(
اء من إجراءات الشراء تم  )2( ن البالنك ٕالامارات ألنظمة الاتصاالت الان  م.2013ي يناير لشركة البابط
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  والتوقعات املستقبلية واملخاطر املحتملة:  ) الخطط والقرارات املهمة2(

ن للطاقـــة  تســـتمر وتوســـعات واعـــدة البحـــث عـــن فـــرص اســـتثمارية ـــي  والاتصـــاالتشـــركة البـــابط

اتيجية  ــــى بمــــا  الفــــرصجــــدوى تلــــك  دراســــةمــــن خــــالل محتملــــة اســــ تحقيــــق أهــــداف يســــاعد ع

ا الشـــركة  ـــي الوقـــت الـــذي تســـتمر فيـــه ، وتنميـــة حقـــوق مســـاهم كيــــــالشـــركة وذلـــك  ـــى ـي ال ز ع

ــــا وخــــدتســــويق  ــــى فــــتح أســــواق جديــــدة  ساســــيةٔالا ا اممنتجا ــــ ع ك ــــي أســــواقها الرئيســــية وال

ي ي التوسع الجغرا اتيجية الشركة ٔالام    .تتما مع اس

ــي  وقد قامت الشركة بتطبيق مشروع إعادة الهيكلــة مــع املكتــب الاستشــاري ٕالاداري املتخصــص 

ــى مســتوى م والــذي أســفر عــن 2013بدايــة عــام  الشــركة ٔالام تعزيــز القــدرات الفنيــة والتجاريــة ع

ي املناطق الجغرافية املختلفة.  ا التابعة   وشركا

ــىالشــركة تتوقــع نمــو  إدارةــي ظــل املعطيــات الســابقة فــإن و  
ً
ــا  ا  %)  ونمــو 15بنســبة (إيرادا

ً
ــي  ا

ي  ت هذه املعطيات4ها بنسبة (أرباحصا ي حال تغ   .%)  وقد تتأثر تلك التوقعات 

 و 
ً
ن للطاقة نظرا ا جمهورية مصر العربية فإن شركة البابط لألحداث الجارية ال تمر 

ى نتائج الشركةقد مصر   –والاتصاالت  وقد يتأثر سعر صرف الجنيه املصرى مقابل . تؤثر ع

  حداث.لتلك ٔالا الريال سلبا نتيجة 

ن وظائف عمال و الشركة تواجه و  ي توط ن بعض الصعوبات  ن ومصنع لألجزاء لحام

 لطبيعة منتجات الشركة من املواد الحديدية املجلفنة الحديديه
ً
لكن النتيجة ٕالاجمالية و ، نظرا

ي أست ي النطاق ٔالاخضر والشركة مستمره  قطاب وتدريب املزيد من أظهرت أن الشركة تقع 

ن املواد الخام نتيجة تذبذب اسعار كما تواجه الشركة بعض املخاطر ال تتعلق ب. السعودي

ى مخاطر  الائتمان ومخاطر أسعار صرف العمالت وقد املنافسة ووتقلبات ٔالاسعار  باالضافة إ

شكلت الشركة فريق عمل متخصص ملراقبة وضبط هذه املخاطر بالتعاون مع إحدى الشركات 

ي إدارة املخاطر.   العاملية املتخصصة 
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  عمال ٔالا نتائج صول والخصوم و ٔالا ملخص   -أ -) 3(

  ت)اال ف الريأال رقام بٔالا (     

 2013 2008200920102012 البيان

 1,979,702 1,416,3981,138,1931,289,5251,652,456 مجموع ٔالاصول 

 1,370,748 885,095500,865639,0671,053,604 مجموع الخصوم

 1,388,977 1,352,552 967,891 1,122,638 1,012,652 املبيعات

ي  95,900 9,733 116,109 157,352 153,642 الربح التشغي

ي ٔالارباح  110,600 131,016109,37978,33578,345 صا

 2.6 3.232.701.931.84 حصة السهم من ٔالارباح

ن  607,463 498,472580,598602,755578,930 حقوق املساهم
ى  أسهم تداول بدأ    12/12/2006الشركة 

  يرادات حسب القطاعات:ٕالا  -ب -)3(

  ت)اال ف الريأال رقام بٔالا ( 

ــــــان  2013  2012 2010 2009 2008 البيــــــــــــــــــ

 834,312 698,258 391,275 462,171394,430قطاع ٔالاعمدة ؤالانارة ولوحات التوزيع

 274,833 341,964 292,890 248,275356,689 قطاع ٔالابراج ومحطة ٔالاختبارات

كيب  289,832 312,330 283,727 302,206371,519 قطاع التصميم والتوريد وال

  

ي:ٕالا ) 4(   يرادات حسب التوزيع الجغرا

  ت)اال ف الريأال رقام بٔالا ( 

ـــــــــــــــــــان  2013  2012 2010 2009 2008 البيـــــ

من أنشطة الشركة داخل 

 اململكة العربية السعودية
791,088 828,436 648,391 921,691 870,400 

من أنشطة الشركة خارج 

 اململكة العربية السعودية
221,563 294,202 319,500 430,861*  518,500 

ى شركة بتيتجان  ن  SAS* نتيجة لالستحواذ ع   م 2012ي يناير فرنسا  –عن طريق شركة البابط
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ــــ ــــي النتــــائج التشــــغيلية  فروقــــات جوهريــــةتوجــــد  )5( يرجــــع مقارنــــة بالعــــام الســــابق و بارتفــــاع كب

ــىســبب ذلــك  ن   إ ــ فرنســا  –توحيــد القــوائم املاليــة لشــركة البــابط واملعالجــات الخاصــة ال

  .2012ي عام  تمت بسبب إعادة تقييم هذا الاستثمار

  

ن لمحاســـــــبخـــــــتالف عـــــــن معـــــــاي املحاســـــــبة الصـــــــادرة عـــــــن الهيئـــــــة الســـــــعودية لإاليوجـــــــد أي  )6(

ن (   .)SOCPAالقانوني

  

  ا:إستثماراالشركة و ) 7(

  عمال التالية: ٔالا تتكون الشركة من قطاعات               

نــارة ٕالا توزيع الكهرباء ونقل و إنتاج وجلفنة أعمدة ويختص ب :  نارةٕالا عمدة ؤالا قطاع   ) أ(

ـــا  ـــى باإلضـــافةوالصـــواري وملحقا  إنتـــاج فـــوانيس إنـــارة الشـــوارع واملالعـــب والحـــدائق إ

 .والساحات

ا  ٕالاتصاالتإنتاج أبراج نقل الطاقة وأبراج ويختص ب: براجٔالا قطاع   ) ب(  .واختبارا

كيب   ) ج(  أنظمــةبأعمال توريــد وتركيــب وصــيانة ويختص :  قطاع التصميم والتوريد وال

 .ٕالاتصاالت

ـــــــ  ) د( ـــــــ باملركــــــز الرئي ــــــى قطاعـــــــات الشـــــــركة املختلفـــــــة اإل : يقـــــــوم املركــــــز الرئي شـــــــراف ع

ـــــى باإلضـــــافة ـــــى  ٕالاســـــتثمار ـــــي الشـــــركات التابعـــــة وية ٕالاســـــتثمار  نشـــــطةٔالا إ واملســـــاهمة 

   شركات خارجية.
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ي ي شركات تابعة همسيطر  أو حصص أغلبية تمتلك الشركة    : كما موضح بالجدول التا

 اسم الشركة
/ املحل  مقر الشركة

 الرئي للعمليات

بالريال  رأس املال

 السعودي

  نسبة امللكية

ي  31كما 

 2013ديسم 

  الرئيالنشاط 

ن للطاقة وٕالاتصاالت )1(  % 100 58,473,990 جمهورية مصر العربية شركة البابط
صناعة ٔالاعمدة 

  ؤالابراج الحديدية

ن ليبالنك ألنظمة ٕالاتصاالت املحدودة  )2(  شركة البابط

  :(1)الشركات التابعة لها  

ن ليبالنك ايجيبت لهندسة ٕالاتصاالت   شركة البابط

ن ليبالنك    (2)ٕالامارات ألنظمة ٕالاتصاالتشركة البابط

ن ليبالنك ألنظمة الاتصاالت املحدودة  شركة البابط

ن للتشغيل والصيانة املحدودة       شركة البابط

 

  اململكة العربية السعودية

  

  جمهورية مصر العربية

  ٕالامارات العربية املتحدة

  قطر

  اململكة العربية السعودية

 

2,000,000  

  

1,960,908  

3,060,000  

206,000  

500,000 

100 %  

  

85%  

100%  

 49  %  

100% 

تصميم وتوريد 

وتركيب أنظمة 

  ٕالاتصاالت

ن  )3(   فرنسا  –شركة البابط

  

 الجمهورية الفرنسية 

   

صناعة ٔالاعمدة   100%  45,000,000

  ؤالابراج الحديدية

 

ي شركات ذات مسؤلية محدودة  (1) ن للطاقة والاصاالت إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج اململكة  مصر  –عدا شركة البابط

  .لهذه الشركات أدوات دين أو  أسهموال توجد أي إصدارات ف شركة مساهمة مغلقة ، 

  م 2013ي يناير ٕالاماراتي الشريك شراء حصص تم  (2)

ــي الســعودية ومصــر وتقــوم الشــ ــا للعديــد مــن الــدول حــول وفرنســا ركة  بتســويق وتصــدير منتجا

 بحمـــد هللا مـــن إشـــغال مصـــانعنا للعمـــل خـــالل العـــام يـــةٕالانتاجالعـــالم، وقـــد تمكنـــت القطاعـــات 

  . م 2013

  وأدوات الدين:  سهمٔالا ) تفاصيل 8(

ــــي ســــوق  مدرجــــةمليــــون ســــهم  )42,631,312(حقــــوق امللكيــــة  أســــهمبلــــغ عــــدد   ســــهمٔالا بالكامــــل 

   .السعودية

ا الشــركة  أو  إكتتــابكما أنه لم توجد أية مصلحة وحقــوق خيــار وحقــوق  ه أصــدر حقــوق مشــا

ــــا خــــالل العــــام  أو  بموجــــب أدوات ديــــن قابلــــة  إكتتــــاب أوتوجــــد حقــــوق تحويــــل ال و  .م2013منح

ىللتحويل  ا الشــركة  أو حقوق خيار  أو  أسهم إ ه أصــدر ــا. أو شهادات حقــوق مشــا ال كمــا  منح

داديوجد أي  دادقابلــة لإل إلغاء من جانب الشركة أليــة أدوات ديــن  أو  إس  أوأي ترتيبــات  أو ســ

ي إ ن عن أي حقوق    .ٔالارباحتفاق تنازل بموجبه أي من املساهم
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  : ٔالارباح) سياسة توزيع 9(

ـــ الشـــركة سياســـة توزيـــع  ي  ٔالاربـــاحســـنوية بمـــا يتناســـب مـــع  أربـــاحتتب املحققـــة ووضـــعها املـــا

والتوســـــع أمـــــام الشـــــركة مـــــا يـــــوفر لهـــــا الســـــيولة املاليـــــة  لإلســـــتثمار املتاحـــــة  الفـــــرصوبحســـــب 

ن.   الالزمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضاء املساهم

الشـــركة الصـــافية الســـنوية بعـــد خصـــم جميـــع املصـــروفات العموميـــة والتكـــاليف  أربـــاحتـــوزع 

 للمادة  خرى ٔالا 
ً
ى ) من النظام ٔالاسا للشركة 34(طبقا ي النحوع   : التا

حتيــاطي نظــامي ، ويجــوز للجمعيــة العامــة إالصــافية لتكــوين  ٔالاربــاح% ) مــن  10يجنــب (  -

  املال. رأسحتياطي املذكور نصف ٕالا العادية وقف هذا التجنيب م بلغ 

 ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة  -
ً
ــى  بنــاءا احع ــ % )  10تجنيــب نســبة (  ٕالادارةمجلــس  إق

 حتياطيات أخرى.إالصافية لتكوين  ٔالارباحمن 

ي بعد ذلك دفعة  - ن تعادل ( أو يوزع من البا  املال املدفوع. رأس% ) من  5ى للمساهم

ي ملكافأة مجلس  10يخصص بعد ما تقدم نسبة (  - بحيث التتعدى  ٕالادارة% ) من البا

ا وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من حوال الحدود ٔالا ي جميع  القصوى املسموح 

ي هذا الشأن.  الجهات املختصة 

الصافية  ٔالارباح% ) من  10ز ( و ايجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة ال تتج -

ي  أسهمستخدامها ملنح موظفي الشركة ية ملوظفي الشركة إل إجتماعإلنشاء مؤسسات 

ــالشرك  لهم. ة كمكافأةــ

ي  - ن كحصة إضافية  ى املساهم ي بعد ذلك ع   .ٔالارباحيوزع البا

  

  نقدية بقيمة أرباحبتوزيع  أو ٕالادارةمجلس فإن  2013املالية  وفيما يخص السنة

ي ريال عن  (63,946,968) ية  ة التسعة أشهر من العام واملن بما م 30/09/2013ف

  .الواحد  مــــــ) ريال للسه1,5بواقـع (ى أاملال املدفوع ،  رأس) من %15( يعادل
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ى النحو  ىوذلك ع    : التا

 ال سعودىــري انــــالبي

  2012املرحلة من عام  ٔالارباح

ى أرباح عام    2013صا

 التصفية وأخرى تسويات استثمار تحت 

84,070,587 

110,619,307 

0 

 

ى   194,689,894 القابلة للتوزيع ٔالارباحصا

ى  10حتياطى نظامى ( إ  (11,061,931) العام  ) أرباح% من صا

ى الربح بعد   183,627,963 حتياطى القانونى القابل للتوزيعٕالا صا

 

)1,600,000(  2012عن عام  ٕالادارةمجلس  أعضاءمكافأة   

   

ى من عام   (63,946,968) 2013أرباح موزعة عن التسعة أشهر ٔالاو

ي التوزيعات  65,546,968إجما

ى   118,080,995 2014املبقاة واملرحلة لعام  ٔالارباحصا

 1,5 حصة السهم من التوزيعات النقدية  ( بالريال )

  

ي التصــويت وعليــه فــال توجــد أي مصــلحة  أسهملم تصدر الشركة أي  )10( ــي فئــة ذات أحقية 

ي التصويت أسهم   .ذات أحقية 

 

ي فئة العضــوية وعضــوية الشــركات املســاهمة وعــدد جلســات الحضــور  )11( يوضح الجدول التا

 الدهم القصر .أو اململوكة لهم وألزواجهم و  سهمٔالا وعدد  ٕالادارةمجلس  عضاءأل 
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  اسم العضو
فئة 

  العضوية

 املدرجة/ غ  املدرجة املساهمة الشركات 

ا العضو   ال يشارك ف

عدد الجلسات 

حضرها ال 

  العضو

ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2012  

ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2013  

 التغ  

  باالسهم

إبراهيم حمد 

ن   عبدهللا أبابط

عضو غ 

  تنفيذي

ن القابضة لالستثمار  -     –شركة البابط

J Equity Partneers B.S.C.-  شركة

  العربية مشيد

10  715,853  715,853  - 

عبد العزيز 

هلل إبراهيم عبد 

ن   البابط

عضو غ 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة  -  -  590,625  590,625  08  البابط

خالد محمد عبد 

املطيويع    هللا

ن   أبابط

عضو 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة   20,000  300,000  280,000  09  البابط

عبد الكريم حمد 

ن   عبد هللا البابط

عضو غ 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة  -  -  682,200  682,200  10  البابط

منصور محمد 

عبدهللا املطيويع 

ن   أبابط

عضو 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة   123,180  437,709  314,529  06  البابط

ن عبد  ياس

الرحمن حسن 

  الجفري 

عضو 

  مستقل

 – شركة مجموعة السريع الصناعية -

شركة  –مجموعة صالح العبد اللطيف

ن   الخليج لوساطة التأم

10  1,500  1,500  - 

محمد حمد محمد 

  القنيبط

  

عضو 

  مستقل
 -  1,500  1,500  06  ال يوجد

ويصا حناوي 

  ميخائيل *

عضو غ 

  تنفيذي
 -  1000  -  08  ال يوجد

سلطان حمد 

ن   عبدهللا البابط

عضو 

  مستقل
ن القابضة لالستثمار شركة   -  713,000  713,000  10  البابط

ى قرار مجلس ٕالادارة بتاريخ / ويصا حناوي ميخائيل قد تم  املهندسأن  بالذكر  وجدير*   بمجلس ٕالادارة بناء ع
ً
الذي م و 06/03/2013تعنيه عضوا

ي 14/05/2013العادية بتاريخ  وافقة عليه الجمعية العامة ي الذي تقدم باستقالته من عضوية املجلس   للسيد / جوناثان ب
ً
م خلفا

  م .21/01/2013
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ي عدد  ن وأزواجهم و  سهمٔالا كما يوضح الجدول التا   الدهم القصر:أو اململوكة لكبار التنفيذي

  ســــــمٔالا 
ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2012  

ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2013  
  رق / التغلفا

  1000 1000  0  )1(ويصا حناوي ميخائيل

ي الدخيل   0  0  0   )2(أحمد بن ع

ي   0  0  0  محمد نجاح طو

  0  0  0  جواد جميل إسماعيل أبو شحادة

  0  0  0   تامر عدنان كالو

ئالا   1000 1000 0  جمـــــــــــــــا

ا م 20/05/2013جلس ٕالادارة استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ ميخائيل مل/ويصا حناوي  املهندسقدم  )1( الذي وافق عل

 من مجلس ٕالادارة 
ً
ى  ه، وتم تعني01/07/2013اعتبارا  بمجلس ٕالادارة بناء ع

ً
م والذي 06/03/2013قرار مجلس ٕالادارة بتاريخ عضوا

ي م خلف14/05/2013بتاريخ العادية  العامةالجمعية عليه  توافق ي الذي تقدم باستقالته من عضوية املجلس   للسيد / جوناثان ب
ً
ا

  م. 21/01/2013

 من 2(
ً
 للمهندس / ويصا حناوي اعتبارا

ً
 للشركة خلفا

ً
 تنفيذا

ً
ي الدخيل رئيسا ن الاستاذ / أحمد بن ع   01/07/2013) تم تعي

  

ي ) 12(   يم 2013ديسم  31تتكون القروض كما    :مما ي

  البيـــــــــــــــــان
ى  رصيد القروض كما 

31/12/2012 

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2013ى 
ا  أصل القروض   مد

قروض طويلة 

  ٔالاجل
90,867,942 0 33,234,401 57,633,541 111,940,000 

 3من 

ي   5ا

 سنوات

قروض بنكية 

ة ٔالاجل  وتورق قص
608,413,416 2,270,365,879 2,081,785,266796,994,029 1,013,093,143 

أقل 

من 

 سنة

ى القروض   1,125,033,143 2,115,019,667854,627,570 2,270,365,879 699,281,358  اجمإ
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ي الجهات املانحة للقروض    طويلة ٓالاجليوضح الجدول التا

  2013  2012  

  28,242,000  21,267,000  السعودي قرض صندوق التنمية الصناعية

  62,625,942  36,366,541  بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة ٔالاجل 

  90,867,942  57,633,541  املجموع

يوس  *    باملمكلة العربية السعودية. بنك الرياض والبنك السعودي الهولنديو  مصر  بجمهورية مصر العربية  –بنك ب

  

ى  جلٔالا من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء   مبلغ وقدره 2013ديسم 31كما 

 سعودى .   ) ريال24,447,000(

إن قروض التورق من البنوك التجارية أعاله مضمونه مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل 

ا كما يتضمن  بند الشركة عن بعض عوائد العقود ال يتم تمويل ٔالاعمال املرتبطة 

ي  تخص مصنع ٔالاعمدة بلغ إجما
ً
ية املمتلكات وٓالاالت واملعدات أصوال ا الدف  88,2 قيم

ي  مرهونة بالكامل كضمان مقابل قرض صندوق  م31/12/2013مليون ريال سعودي 

  التنمية الصناعية السعودي.

ى الشركة  ٕالاتفاقياتضمن تت  وتعهدات مالية ع
ً
البنكية املتعلقة بقروض التورق أعاله قيودا

ي حقوق امللكية بتوزيعات الارباح و تتعلق  ى بعض النسب املالية الاخرى صا باالضافة ا

ى هذه الاتفاقيات.   املحددة 
  

ــىلــم تصــدر الشــركة أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل  )13(  ولــم تمــنح الشــركة أي حقــوق  أســهم إ

ه  أو  إكتتابحق  أو خيار  ــم  ٕالادارةمجلــس  عضــاءأل أي حقوق مشا ن و ذو ولكبــار التنفيــذي

ي ية    . م2013ديسم  31   خالل السنة املالية املن
  

بموجـــب أدوات ديـــن قابلـــة  إكتتـــاب أومـــنح أي حقـــوق تحويـــل  أو لـــم تقـــم الشـــركة بإصـــدار  )14(

ىللتحويل  ه. أو  أسهم إ   حقوق مشا
  

دادال يوجد أي  )15( دادركة ألي أدوات دين قابلة لإل إلغاء من جانب الش أو شراء  أو  إس   .س
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  : ٕالادارة) مجلس 16(

ٔالاعضــاء كمــا هــو  م  وكــان حضــور 2013) جلســات خــالل عــام 10ٕالادارة (عقــد مجلــس   - أ 

ي.موضح بالجدول   التا

  

ــ أعضــاء مجلــس ٕالادارة مكافــأة ســنوية  -ب  ) مئتــا ألــف ريــالألــف ريــال ( 200قــدرها  يتقا

ــ ٔالاعضــاء بــدل حضــور جلســات قــدره   ملــا نــص عليــه النظــام و يتقا
ً
لكــل عضــو وفقــا

 ثالثة ٔالاف ريال عن كل جلسة.
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  م

  
  العضواسم 

و 
ض
الع

ة 
صف

  

א2013 

  األول

بتاريخ 

21/01  

  الثاني

بتاريخ 

25/02  

  الثالث

بتاريخ 

20/04  

  الرابع

بتاريخ 

20/05  

 الخامس

بتاريخ 

21/07  

 السادس

بتاريخ 

19/09  

 السابع

بتاريخ 

27/10  

  الثامن

بتاريخ 

10/11  

   التاسع

بتاريخ 

13/11  

  العاشر 

بتاريخ 

ت   21/11
سا
جل
 ال
دد
ع

ضو
للع

بة   
نس

%
ر 
ضو

لح
ا

  

غير  -الرئيس  إبراھيم حمد عبد هللا البابطين   1
 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  تنفيذي  

 %80 08 √ × √ √ √ √ × √ √ √  غير تنفيذي  عبد العزيز إبراھيم البابطين   2

 %90 09 √ × √ √ √ √ √ √ √ √ تنفيذي  خالد محمد عبد هللا المطيويع أبابطين   3

 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي  عبد الكريم حمد البابطين   4

  %60 06 √ × × √ √ × √ √ × √ تنفيذي  منصور محمد عبد هللا المطيويع أبابطين  5

  %60 06 √ × × √ √ × √ √ √ × مستقل   محمد حمد القنيبط   6

 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مستقل  ياسين عبد الرحمن الجفري  7

 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مستقل  البابطين عبد هللا سلطان حمد   8

  0  -             × مستقل  )1(جوناثان بيري  9

 %100  08 √ √ √ √ √ √ √ √    غير تنفيذي  )2( ويصا حناوي ميخائيل  10

      09  05  07  09  09  07  08  09  07  07    عدد الحضور  

  .  21/01/2013بتاريخ  لجنة املراجعةعضوية مجلس ٕالادارة وعضوية استقال من  )1(

ى قرار مجلس ٕالادارة بتاريخ  تم ) 2( ن املهندس / ويصا حناوي ميخائيل بناء ع ي الذي تقدم باستقالته 14/05/2013والذي وافقة عليه الجمعية العمومية بتاريخ م 06/03/2013تعي  للسيد / جوناثان ب
ً
م خلفا

ي    م . 21/01/2013من عضوية املجلس 
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ن   - ج جــــدول التعويضــــات واملكافــــآت الخــــاص بأعضــــاء املجلــــس وخمســــة مــــن كبــــار التنفيــــذي

ي بالشركة  م الرئيس التنفيذي واملدير املا   :م2013عام  املستحقة عنمن بي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي  انــــ

 أعضاء

املجلس 

ن  التنفيذي

املجلس  أعضاء مكافآت

ن  ن و غ التنفيذي  املستقل

م  ن بما ف خمسة من كبار التنفيذي

ىالرئيس التنفيذى واملدير   املا

 2,910,000 -  540,000 والتعويضات بالروات

 1,173,963 276,590 268,800 البدالت

 2,600,000 1,400,000 913,840 املكافآت الدورية والسنوية

ية  - - - الخطط التحف

 - - - تعويضات أو مزاياأى 

  6,683,963 1,676,590 1,722,640  املجموع 

  

  : أهم فعاليات املجلس

اتيجيةٔالا مراجعة وتحديث الخطة  )1(  .س

اتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيم  )2(  والئحة الصالحيات الجديدمراجعة إس

 عمال الربعية والسنويةٔالا اعتماد نتائج  )3(

انية عام م و 2013متابعة تنفيذ موازنة عام  )4(  م 2014اعتماد م

ا.ية وإٕالاستثمار  الفرص دراسة )5(  تخاذ القرارات بشأ

 اد سياسات وإجراءات مجلس ٕالادارة املتعلقة بالجهات املعتمدة.مراجعة واعتم )6(

يئة السوق املاليةاسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة يمراجعة واعتماد س )7(  املتعلقة 

  

  :  ٕالادارةلجان مجلس 

  لجنة املراجعة الداخلية: )1(

ـــــــى املراجعـــــــة الداخليـــــــة ونظـــــــام ااإل تقـــــــوم لجنـــــــة املراجعـــــــة ب لرقابـــــــة ورفـــــــع التقـــــــارير عنـــــــه شـــــــراف ع

ـــا  ٕالادارةوإطـــالع مجلـــس تقـــارير املراجعـــة الدوريـــة  دراســـةكمـــا تقـــوم ب، للمجلـــس والتوصـــية  ، عل

ن  خطـــــــة املراجعـــــــة معـــــــه ومناقشـــــــة  دراســـــــةو  وتحديـــــــد أتعابـــــــه مراقـــــــب الحســـــــاباتللمجلـــــــس بتعيـــــــ
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ــى املجلــس و ٔالاو القــوائم املاليــة  دراســةو  مالحظاته دراســة السياســات ليــة والســنوية قبــل العــرض ع

ابداملحاسبية املتبعة وإ   .اء الرأى والتوصية للمجلس بشأ

ى النحو ا م2013ات خالل العام إجتماع) 07اللجنة (وقد عقدت  يع  :لتا

  النسبة  جلسات الحضور عدد   الصفة  اسم العضو  م

ن عبد الرحمن حسن الجفري   1   %100  07  رئيس اللجنة  د./ ياس

ن  2   %100  07  عضو اللجنة  أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابط

ن  3   %100  06 عضو اللجنة  *أ./ عبد الكريم حمد عبد هللا البابط

ن الســـــــيد / عبـــــــد الكـــــــريم تـــــــم *  ن حمـــــــد تعيـــــــ ـــــــي اجتمـــــــاع املجلـــــــس بتـــــــاريخ البـــــــابط  بلجنةاملراجعـــــــة 
ً
                 محـــــــلليحـــــــل م 21/01/2013عضـــــــوا

ي    م. 21/01/2013الذي استقال من عضوية اللجنة بتاريخ  السيد / جوناثان ب
  

ــــي   بأنــــه ال توجــــد 
ً
ــــي نتــــائج املراجعــــة الســــنوية لفاعليــــة  أيــــة مالحظــــات م2013عــــام علمــــا جوهريــــه 

  الرقابة الداخلية بالشركة. أنظمة
  

شيحات و 2(   :املكافآت) لجنة ال

شـــــــــيحات واملكافـــــــــآت شـــــــــيحبالتوصـــــــــية  وتقـــــــــوم لجنـــــــــة ال وفقـــــــــا لعضـــــــــوية املجلـــــــــس  للمجلـــــــــس بال

 عضــاءٔالا حتياجــات املطلوبــة مــن مهــارات لكافــة للسياسات واملعاي املعتمدة واملراجعة الســنوية لإل 

ومراجعـــة هيكـــل مجلـــس وتحديـــد الوقـــت الـــذي يلـــزم إن يخصصـــة العضـــو ألعمـــال مجلـــس ٕالادارة 

ــــــى  ٕالادارة ات املمكنــــــة مــــــع تحديــــــد جوانــــــب الضــــــعف والقــــــوة  ورفــــــع التوصــــــيات الخاصــــــة بــــــالتغي

ـــــإقتاملجلــــس و  ن وعــــدم ٔالا املعالجــــات املناســــبة والتأكــــد ســــنويا مــــن اســــتقاللية  راحـ عضــــاء املســــتقل

املجلـــــــس وكبــــــــار  أعضـــــــاء مكافـــــــآتلمصـــــــالح مـــــــع وضـــــــع سياســـــــة لتعويضـــــــات و ى تعـــــــارض لوجـــــــود أ

ن ي م2013خالل العام  ) مرة واحدة(اللجنة قدت وقد عُ  .التنفيذي ى النحو التا   :ع

  النسبة  عدد جلسات الحضور   الصفة  اسم العضو  م

  %100  1  رئيس اللجنة  د./ محمد حمد محمد القنيبط  1

ن   2   %100  1  عضو اللجنة أ./ خالد محمد عبد هللا املطيويع أبابط

ن          3   %100  1 عضو اللجنة  أ./ سلطان حمد عبد هللا البابط

     -  عضو اللجنة  م/ ويصا حناوي ميخائيل*  4

ن تــــــم *  ــــــى قــــــرار  ويصــــــا حنــــــاوي ميخائيــــــل/  املهنــــــدستعيــــــ شــــــيحات واملكافــــــآت بنــــــاًء ع  بلجنــــــة ال
ً
 مجلــــــس ٕالادارة بتــــــاريخاجتمــــــاع عضــــــوا

  م 20/05/2013
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  :ٕالاستثمار) لجنة 3(

ـــا ملجلـــس ٕالاســـتثمار  الفـــرص دراســـةب ٕالاســـتثمار تقـــوم لجنـــة  ائيـــة ومرئيا وقـــد  ٕالادارةية ورفـــع التقـــارير ال

ي وكانت  م2013) خالل عام جلسة واحدة اللجنة (عقدت  ى النحو التا   :نسبة الحضور ع

  النسبة  الحضور عدد جلسات   الصفة  اسم العضو  م

ن أ. /   1   %100  1  رئيس اللجنة    عبد الكريم حمد البابط

  %100  1  عضو اللجنة  د. / محمد حمد محمد القنيبط  2

  %100  1  عضو اللجنة  وي ام. / ويــــصــــــا حنـــــــ  3

ي الدخيل   3   %100  1  عضو استشارى   أ./ أحمد ع

ي  5   %100  1  عضو استشارى   أ. / محمد نجاح  طو

  

  :الحــــوكـــــــمة 

 لالئحــة حوكمــة الشــركات الصــاد
ً
هـــ املوافــق 21/10/1427ة عــن هيئــة الســوق املاليــة بتــاريخ ر وفقــا

فقـــد قامـــت م ، 16/03/2010واملعدلـــة بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق املاليـــة بتـــاريخ م 12/11/2006

 لفابمــــــا ال يخــــــالشــــــركة بإعــــــداد نظــــــام للحوكمــــــة يشــــــمل جميــــــع البنــــــود الــــــواردة بنظــــــام الحوكمــــــة 

مــت الشــركة بنظــامإوالقواعــد الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة وقــد  ٔالانظمــة الحوكمــة فيمــا  ل

ىعدا املادة التالية ال    : لم يتم تطبيقها بشكل كامل و

 ) البند (ب) 6املادة (
طبق 

بالكامل 

طبق 

 
ً
 جزئيا

لم 

 يطبق 
 سباب والتفاصيل ٔالا 

  حقوق التصويت :

ن النظام  سا للشركة أن طريقة ٔالا هل يب

ى بند أختيار  ي  ٕالادارةمجلس  أعضاءالتصويت ع

اكم ي طريقة التصويت ال  الجمعية العامة 

  √ 

إن النظام ٔالاسا للشركة ال 

اكم ،  يتضمن طريقة التصويت ال

الجمعية العامة غ  ولم توافق

ى 11/5/2011العادية بتاريخ  م  ع

 . اكم  طريقة التصويت ال
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ن الشركة ؤالاطراف ذي العالقة) 17(  الصفقات ب

ن الشركة وأي طرف ذي عالقة    ال توجد أي صفقات عقود أو ترتيبات حدثت ب

  

 مصالح أعضاء مجلس ٕالادارة ) 18(  

 من دور مجلس ٕالادارة 
ً
ومسؤلياته فإن مجلس ٕالادارة يؤكد حسب املعلومات انطالقا

ي عام  ا مصلحة 2013املتوفرة لديه أنه ال توجد  ا وف  
ً
م  أية عقود كانت الشركة طرفا

ي أو ألي شخص  جوهرية ألي من رئيس وأعضاء املجلس أو للرئيس التنفيذي أو املدير املا

م  ي الذذي عالقة بأي م حجم ٔالاطراف ذات العالقة و ي يوضح عدا ما يرد بالجدول التا

العالقة بالسادة أعضاء ذات مع الشركات  ٔالارصدة الناتجة عن املعامالتاملعامالت و

 .مجلس ٕالادارة
  

 الطرف ذو العالقة  )1(

إبراهيم حمد 

 عبد هللا

ن  أبابط

عبدالعزيز 

إبراهيم عبد 

ن هللا  البابط

عبدالكريم 

عبد حمد 

ن  هللا البابط

خالد محمد 

عبدهللا املطيويع 

ن  أبابط

منصور محمد 

 عبد هللا املطيويع

ن  أبابط

سلطان حمد 

 عبدهللا

ن  البابط

ن للمقاوالت   شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شركة البابط

ن للتجارة    شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شركة البابط

ن للصناعات الهندسية    شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شركة البابط

 - - - - شريك  شريك  شركة النخبة لتطوير قواعد املعلومات

ن القابضة لالستثمار  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شركة البابط

  -  -  -  شريك  -  شريك  شركة ٕالاعالن ٔالازرق

  

  مع الشركات ذات العالقة )2(

  النوع  الطرف ذو العالقة
املعامالت حجم 

 خالل العام
  طبيعة املعامالت

ن للمقاوالت   قيمة تأمينات اجتماعية + مبيعات 783,773 ذ .م .م . شركة البابط

ن للتجارة   يات 94,961 ذ .م .م . شركة البابط  قيمة تامينات اجتماعية + مش

ن للصناعات الهندسية    7,313,960 ذ .م .م . شركة البابط
مب سك 2تأمينات اجتماعية+قيمة بيع قيمة 

يات + مبيعات ن+ مش  للعامل

 قيمة تأمينات اجتماعية 772 ذ .م .م . شركة النخبة لتطوير قواعد املعلومات

يات تصاميم وطباعه  43,330  ذ .م .م.  شركة ٕالاعالن ٔالازرق   مش

ن القابضة لالستثمار  قيمة تامينات اجتماعية  7,472 مساهمة مغلقة شركة البابط

ي    8,244,270    ٕالاجما

ى الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، املعامالت هذه كافة عرض  تميو  وال تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد ع

  ) املرفق بالقوائم املالية .8باأليضاح رقم (مرفق . بعد أك من سنة مالية و جميعها تعت أرصدة متداولة
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ــــــــا أحــــــــد  إتفاقيــــــــات أوال توجــــــــد أيــــــــة ترتيبــــــــات ) 19( أحــــــــد كبــــــــار  أو املجلــــــــس  أعضــــــــاءتنــــــــازل بموج

ن عـــن أي راتـــب  كمـــا ال توجـــد أي اســـتثمارات أو احتياطيـــات  تعـــويض. أو مكافـــأة  أو التنفيـــذي

شئت ملصلحة موظفي الشركة.
ُ
 أخرى ان

  

ي إ أو ال توجد أية ترتيبات  )20(   .ٔالارباحتفاق تنازل بموجبه أحد مساهم الشركة عن نصيبه 

  

 :  املستحقة املدفوعات النظامية) 12(

  31/12/2013 31/12/2012  انـــــــــــالبي

  646,117  419,808  التأمينات ٕالاجتماعية

  3,765,685  21,817,188  زكاة وضرائب

ى   4,411,802  22,236,996  ٔالاجمإ

ا الزكوية عن كافة السنوات السابقة ح    وقد  31/12/2012قدمت الشركة إقرار

ي  ى شهادة الزكاة للعام املنت  سارية املفعول ح  31/12/2012حصلت الشركة ع

ا قد كونت املخصصات الالزمة ملقابلة أية . 2014إبريل  30تاريخ  وتعتقد الادارة بأ

امات قد تطرأ من قبل مصلحة ائي. إل  الزكاة والدخل عند اعتماد الربط ال

 كما تقوم الشركات التابعة  
ً
ا الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقا بتقديم إقرارا

ا هذه الشركات وال توجد أي نزاعات ضريبية  ي الدول املسجلة  لألنظمة السائدة 

ذه الشركات.  وزكوية فيما يتعلق 

ام الضري املؤجل"  ي الفروقات الضريبية  يتمثل "ٕالال ي صا ام الضري املؤجل  ٕالال

ا والخاصة بشركة  املؤقتة املتعلقة بعملية إعادة تقييم أصول الشركة املستحوذ عل

ي  ن فرنسا أس أيه أس وال بلغت كما  مليون ريال  10,22مبلغ  31/12/2013البابط

ن ٔالاساس  املحاس املستخدم من سعودي وقد نتجت تلك الفروق نتيجة الاختالف ب
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ي  قبل املجموعة ؤالاساس الضري الفرن وذلك باسخدام سعر الضريبة السائد 

  %.33,3فرنسا والبالغ 

 

  احتياطات أخرى تم أنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة. أو  إستثماراتال توجد أي  )22(

    

  :ٕالاقرارات) 23(

  .بالشكل الصحيحؤكد الشركة أنه تم إعداد سجالت الحسابات ت  )  أ (

ى أســس ســليمة وتــم تنفيــذه الشركة كما تؤكد (ب)  أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده ع

ــــا  .هليــــاعبف . حيــــث تقــــوم لجنــــة املراجعــــة بمراجعــــة نتــــائج التقــــارير وإطــــالع املجلــــس عل

ــي عــام   بأنــه ال توجــد 
ً
ــي نتــائج املراجعــة الســنوية  أيــة مالحظــات جوهريــة م2013 علمــا

  .بة الداخلية بالشركةاقالر  أنظمةلفاعلية 

ــى مواصــلة نشــاطها (ج)  ا ع وال يوجــد أي شــك يــذكر بشــأن قــدرة  كــذلك تؤكــد الشــركة قــدر

ى مواصلة نشاطها.   الشركة ع

ى الشركة  أو اتية إجراءلم يتم توقيع أ) (د من أي جهــة إشــرافية قيد إحتياطي مفروض ع

ا هيئة السوق  م2013تنظيمية أو قضائية خالل عامأو  عدا الغرامة املالية ال فرض

ى الشركة بتاريخ  ــا الفقــرة () ريال 10,000قدرها (و م 14/04/2013املالية ع ) 9ملخالف

ــي إعالنــات النتــائج املاليــة للشــركات  مــن متطلبــات العناصــر ٔالاساســية الواجــب توافرهــا 

ـــــــــي الســـــــــوق املاليـــــــــة النـــــــــات الشـــــــــركات مـــــــــن التعليمـــــــــات الخاصـــــــــة بإع املدرجـــــــــة أســـــــــهمها 

 للفقرة (ب) مــن املــادة (السعودية 
ً
حيــث لــم يــتم ســوق املاليــة، ) مــن نظــام ال59إستنادا

ن فرنســــاأالافصــــاح عــــن  وقــــد تــــم مناقشــــة  ،ربــــاح إعــــادة تقيــــيم اســــتثمار شــــركة البــــابط

ــي اجتمــاع مجلــس ٕالادارة الــذي قــرر ضــرورة التابعــة  املســتمرة مــن ٔالاشــخاص املخالفــة 

ــي التعامــل مباشــرة مــع تــداول وهيئةالســوق املاليــة وقــد تــم تســديد املخالفــة  ن  املخــول

 م21/05/2013وإخطار الهيئة بذلك بتاريخ 
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ي للشركة )24( ا املتعلقة باملراجع الخار   املعلومات ال تم ٕالافصاح ع

ي  للشركة بمكتب املحاسبون فقد أو مجلس ٕالادارة باستبدال املراجع الخار

  2013السعوديون (إبراهيم السبيل وشركاة) ملراجعة الربع الرابع فقط من عام 
ً
نظرا

ي للشركة) من  إليقاف شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون (املراجع الخار

ن، وذلك ملدة شهرين إبتداًء من  ن القانوني ِقبل الهيئة السعودية للمحاسبي

   م.04/02/2014ح 08/12/2013

ن املستمر  ) 25(   التطوير والتحس

قامـــــــــت الشـــــــــركة باالســـــــــتعانة بأحـــــــــد مكاتـــــــــب الاستشـــــــــارات املتخصصـــــــــة بعمـــــــــل مراجعـــــــــة ) أ(

اتيجية شـــــاملة للشـــــركة ـــــا مـــــع الشـــــركات التابعـــــة  اســـــ للهيكـــــل التنظيمـــــ للشـــــركة وعالق

ــى تقــديم حلــول متكاملــة أثنــاء  ــ تركــز ع اتيجية الشــركة ٔالام ال وذلك بما يتما مــع اســ

ـــــــى التوســـــــع  ـــــــ ع ك ـــــــى ال ا للعمـــــــالء الكـــــــرام باإلضـــــــافة إ ـــــــا وخـــــــدما تســـــــويق وبيـــــــع منتجا

ي   .الجغرا

اتيجية  قـــام مجلـــس ٕالادارة بإعتمـــاد الهيكــــل التنظيمـــ الجديـــد والــــذي يتناســـب مـــع الاســــ

ــى حصــة  ن البالنــك الجديدة خاصــة بعــد الاســتحواذ ع ــي شــركة البــابط الشــريك ٕالامــاراتي 

ي شهر وال ٕالامارات    م.2013 ينايرتمت 

ي والنشـــاط التجـــاكمـــا تـــم تطـــوير الهيكـــل التنظيمـــ لـــيعكس  ري للشــــركة النشـــاط الصـــنا

ـــــــي املنـــــــاطق الجغرافيـــــــة املختلفـــــــة باالضـــــــافة لتطـــــــوير وكـــــــذلك توضـــــــيح الشـــــــركات التابعـــــــ ة 

مصــــفوفة الئحــــة الصــــالحيات لتســــهيل التعــــامالت ٕالاداريــــة وتحديــــد نطــــاق عمــــل ٕالادارات 

ى إنسيابة العمل داخل الشركة.   املختلفة بالشركة ال تساعد ع

ام بــــــالجودة هــــــو هــــــدف إٕالا) إن ب(  ــــــ ي للشــــــركة وقــــــد تمكنــــــت الشــــــركة مــــــن تأكيــــــد ل اتي ســــــ

امهـــــا الكامـــــل إ ـــــى شـــــهادات املطابقـــــة أل مـــــن خـــــالل إ بـــــالجودةل  نظمـــــةســـــتمرار حصـــــولها ع

ــي عــام .  ) ISO 9001-2008(الجــودة العامليــة  ــى حصــول الشــركة  ــى  2013باإلضــافة إ ع

ملصـــــنع ) SASOوالجـــــودة (شــــهادة الجـــــودة مـــــن الهيئـــــة الســــعودية للمواصـــــفات واملقـــــاييس 

  ٔالاعمدة ومصنع ٕالانارة.
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ا املعلوماتية والتكنولوجية ) ج(  ملا تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدر
ً
استكماال

 مع متطلبات حوكمة الشركات فقد 
ً
تطبيق أنظمة أوراكل ي الشركة  بدأتوتمشيا

للشركات التابعة للشركة ٔالام ليتم ربط جميع الوحدات ٕالادارية والصناعية بنظام 

ي مجال تكنولوجيا معلوماتي موحد  وذلك بالتعاون مع أحد الشركات املتخصصة 

  املعلومات.

ى للمشروع والخاصة باعداد فقد  ي مجال أمن املعلومات أما اء من املرحلة الاو تم الان

ى مرحلة التطبيق  ى املرحلة الثانية و دليل السياسات ودليل الاجراءات ، وسيتم البدء 

اند بعد استيفاء بعض الامور الخاصة بمنهجية العمل بالتنسيق مع الاستشارى ارنست 

  ى هذا الخصوص. )E&Y( يونج

املراجعــة الداخليـــة بالشــركة ويقـــوم برفـــع  إدارةبأعمـــال  ـــي القيــام راجعــةفريـــق امل ســتمرإ) د( 

ــــىتقــــاريره مباشــــرة  ــــى ســــالمة  ٕالادارةلجنــــة املراجعــــة املنبثقــــة مــــن مجلــــس  إ ــــ تؤكــــد ع وال

ــى اعنظام الرقابة الداخلية وف ي إحكام الرقابة ع بالشــركة نشــطة املختلفــة ٔالاجــه أو ليته 

ختصـــــــة بمراقبـــــــة ومتابعـــــــة أعمـــــــال املراجعـــــــة بالحوكمـــــــة متـــــــم إنشـــــــاء إدارة خاصـــــــة حيـــــــث 

ــــا متطلبــــات الحوكمــــة و  وكافــــة إجــــراءاتالداخليــــة وإدارة املخــــاطر واملطابقــــة  وتكــــون تبعي

ا ٕالادار    .للرئيس التنفيذي يةالفنية ملجلس ٕالادارة وتبعي

  

  ) القوى العاملة والتدريب: 26(

ن و ٕالادارةعتمـــد مجلـــس ي  ) أ( ن املـــرتبط بنمـــو حقـــوق املســـاهم  ٔالاربـــاحنظـــام حـــوافز العـــامل

شــيحات و املحققــة والــذي تــم إعــداده بمعرفــة لجنــة  مــن  هإعتمــادومــن ثــم  املكافــآتال

 .قبل مجلس ٕالادارة

مع بعض جهات التدريب  بالتعاون م 2013العام نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل    ) ب(

ن الخارجية دف رفع كفاءة العامل وتعزيز القدرات الوظيفية  الفنيةو  ٕالادارية، 

م   ةمن خالل  برامج تدريبيوذلك  ،لد
ً
 وخارجيا

ً
مع جهات تدريبية  تم عقدها داخليا

ي  م وال2014. وقد تم إعداد الخطة التدريبية للعام متخصصة  ) 25(تضم حوا

ي مختلف  .                                            والجودة الفنيةو  ٕالادارية املجاالتبرنامج تدري 
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ى  ستمرت الشركةوقد ا(ج)  ن رأس العمي تنفيذ برامج التدريب ع ل لرفع مهارات العامل

 بنسبة ( )295( تم تدريب حيث 
ً
ي تنفيذ برامج 20 موظفا %) ويساهم هذا التدريب 

ي استكشاف  ن. القدرات الكامنةالتدوير الوظيفي وبالتا   لدى املوظف

ن وتجاه أبناء ومن منطلق املسئولية الاجتماعية للشركة (د)   ا السعودي تجاه منسوب

ي إستكمال تقوم بالشركة الوطن فإن  ن  ا من السعودي دعم وتطوير منسوب

ى دورات  م الجامعية والحصول ع ية ٕالا اللغة  تمجاال ي تطويربة دراس نجل

م ي ٓالاوالحاسب  ي أستكمال دراس ن  ن سعودي حيث دعمت الشركة موظف

ى دورات  الجامعية ي مجال العلوم ٕالادارية ودبلومات لهذا العام باإلضافة إ تطويرية 

يةواللغة ٕالا    والشهادات املتخصصة. نجل

  

  ) ( أ ) البيئة وخدمة املجتمع: 72(

ا ضــرورة ٕالاهتمــام برفاهيــة  ي رؤي ــي تضع الشركة  املجتمــع، وتقــوم بالعديــد مــن املبــادرات 

ـــى مســـتويات أفضـــل  هـــذا املجـــال، ومـــن أبرزهـــا القيـــام بضـــبط نـــواتج العمليـــات الصـــناعية إ

ــي املواصــفات القياســية ذات العالقــة ، وإســتكماأل لــذلك تطبــق  الشــركة  ــا  مــن املســموح 

باإلضــافة )  ISO14001واملطــابق للمواصــفات العامليــة ( 2009نظــام إدارة البيئــة منــذ عــام 

ــــى شــــهادة املوافقــــة البيئيــــة مــــن  ــــى حصــــول الشــــركة ع لألرصــــاد وحمايــــة الرئاســــة العاملــــة إ

ــــى أن منتجــــات الشــــركة جميعهــــا الســــعودية البيئــــة  لجميــــع مصــــانع الشــــركة والــــذي يــــدل ع

   صديقة للبيئة.

  (ب) السالمة والصحة املهنية: 

 بالســالمة والصــحة 
ً
 خاصــا

ً
ي الشــركة إهتمامــا ن ، وإســتكماأل لــذلك تطبــق  تــو املهنيــة للعــامل

واملطـــــــابق  للمواصـــــــفات  2009الشـــــــركة نظـــــــام إدارة الســـــــالمة والصـــــــحة املهنيـــــــة منـــــــذ عـــــــام 

  ) .ISO18001العاملية (
  

  

  

  

  



 ى

ة 

ع 
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