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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ن،أ   عزائى املساهم

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

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

ية  شركة  ن تكون وال تنبع من رؤية ورسالة الشركة بأ .2014ديسم  31ى  للسنة املالية املن

ي صناعة الطاقة واالتصاالت من خالل  حلول تنافسية عالية الجودة منتجات و  تقديمعاملية رائدة 

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

  .املجتمع تنمية وتطوير ي  املساهمةو   مستويات األداء

 خــــالل عــــام بفضــــل هللا اســــتمر و 
ً
ــــى الـــــرغم مــــن  2014أداء الشــــركة قويـــــا األحـــــداث تقلبــــات اســــتمرار ع

ــــــي ذلــــــك  الســــــوق متانــــــة السياســــــية واألقتصــــــادية باملنطقــــــة وبالعــــــالم خــــــالل العــــــام املنصــــــرم، وســــــاعد 

ي والتقنــالســعودي و   عــن خبــ يـمركــز الشــركة املــا
ً
ــرة وكفــاءة العناصــر البشــرية ـفضــال تجعلنــا نتطلــع  ال

ــــي القــــدرات التــــ ن بإيماننــــا بــــاهلل ثــــم بثقتنــــا  ي تملكهــــا الشــــركة لتطــــوير أعمالنــــا ـنحــــو املســــتقبل متســــلح

 . ــي الســوق الســعودي واإلقليمــ والعــالم وســوف نواصــل ولتقــديم حلــول وخــدمات متكاملــة لعمالئنــا 

يوحصتنا السوقية تطبيق خطط توسعيه لزيادة طاقتنا اإلنتاجية بإذن هللا    .بامتدادها الجغرا

 )1389بـــــ (مقارنــــة ريــــال مليــــون ) 1234(بلغــــتإيــــرادات  عــــنم 2014النتــــائج املاليــــة للعــــام  أســــفرت لقــــد

ــــي األ  م 2013ــــي عــــام  مليــــون ريــــال ــــىم 2013ــــي عــــام  ريــــالمليــــون   )242(جماليــــة مــــناأل  ربــــاحونمــــو   إ

م 2013ــي عــام ريــال مليــون  )96( التشــغيل مــن أربــاحــي  وأرتفــاعم، 2014ــي عــام  ريــال مليــون  )300(

ــــى  )102,4( بقيمــــةصــــافية أربــــاح تحقيــــق ــــي ذلــــك ســــاهم وقــــد ،  م2014ــــي عــــام  ريــــالمليــــون  )206( إ

    .م2014ي عام  ريالمليون 

ىذلك ي سبب الويرجع  % من املبيعات  75.7 % لتصبح 82.6 نخــفاض نسبة تكــلفة املـــبيعات منإ إ

ى تب الشركة فباإلضا،  سعار البيع وانخفاض تكلفة املوادنتيجة لتحسن أ برامج ترشيد ة إ

ي     مستوى األرباح الصافية. رفعالتكاليف ال ساهمت 

ى الرغم من  ن ي مصر واالقتصادية األوضاع السياسية عدم استقرار وع إال أن شركة البابط

ا خارج جمهورية مصر العربية مما ساهم  –للطاقة واالتصاالت  مصر  استطاعت أن توسع نشاطا

ا منث ارتفعت ي تصحيح معدل اإليرادات حي ىم 2013ي عام مليون ريال ) 131( إيرادا ) 177( إ
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ي عام  مليون ) 1,5(خسارة وأربحاها الصافية من م 2014ي عام مليون ريال  ىم 2013ريال   أرباح  إ

ي عام مليون ر  )3,4( ن البالنك أما فيما يخص ، م2014يال  اإلمارات فقد حققت  –شركة البابط

ن البالنك8,81بقيمة ( 2014أرباح للعام  نقطة تخطي ي مصر  -) مليون ريال ونجحت شركة البابط

اية عام     .م2014التعادل ب

ن فرنسا  ى أما فيما يخص شركة البابط وال  هيكلة وتطوير الشركة إعادةفمازال العمل جاري ع

اية العام    .بشكل كب تتحسن إدارة الشركةومن املتوقع أن  2015من املنتظر  أن تنت ب

ي عام  أرتفعت ي عام  ماعم 2014حقوق امللكية  ي تطلع  %)14(م بمقدار 2013كانت عليه  و

ي إفقد ا، إستثماراالشركة نحو تنويع  ي مناطق  جيدةستثمارية إالبحث عن فرص ستمرت 

ى منتجاتنا اإل مع  ت متنوعة تتسم بالربحيةاال جغرافية واعدة وصناعات ومج ك ع ي ال ستمرار 

نوخدماتنا الحالية  ي حقوق املساهم  .لتحقيق النمو املستدام 

امنـــــــا ـفضـــــــل بـــــــإذن هللا لتعظـــــــيم منـــــــافع الشـــــــركة تعبيـــــــأنتطلـــــــع بثقـــــــة نحـــــــو مســـــــتقبل  ونحـــــــن  عـــــــن إل
ً
را

 ومسئوليتنا تجاه مساهمينا.

ي الختام   و

نتقـــــدم بخــــــالص الشــــــكر والتقـــــدير لحكومــــــة خــــــادم  اإلدارةمجلــــــس  أعضــــــاءســـــم ونيابــــــة عــــــن زمالئـــــي إب

ن للتوجهــات و  ن الشــريف ــ اإل الحــرم ــى مشــاريع البنيــة  اإلنفــاقســتمرار 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 

ــى الجهــود املتميــ والتقــدير لجميــع منســوبي الشــركةأتقــدم بالشــكر  كمــا ال يفــوت أن ي بــذلوها ـزة التـــع

  . م2014خالل العام 

ن حمدإبراهيم    عبد هللا أبابط

  اإلدارةرئيس مجلس 
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   اإلدارةمجلس  أعضاء

  

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

ن عبد هللا عبد العزيز إبراهيم  )2   عضو غ تنفيذي  ، اإلدارةعضو مجلس   البابط

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

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

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

  عضو مستقل   ، اإلدارةعضو مجلس     القنيبط محمد محمد حمد  )6

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

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

ند هللا السلطان حمد عب )9   مستقلعضو   ، اإلدارةعضو مجلس              بابط
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ن للطاقة و  ن          اإلتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابط م   املح

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

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

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

ــىم 01/01/2014مــن  رةـالفتللوضع العام للشركة خالل  يتضــمن التقريــر  و ، م  31/12/2014 إ

ـــــي ـاملوحـــــدة وقائمـــــة الـــــدخل والتـــــدفقات النقديـــــة والتغيـــــاملدققـــــة الســـــنوي القـــــوائم املاليـــــة  رات 

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

    طالل أبو غزاله وشركاه السادة /  الحسابات

  ام: ـــــع العــوضــــال

ي إلقد  - 1 ي القوي  اإلنفاقستمرت اململكة  ى مشاريع البنية التحتية وساعد املركز املا ع

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

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

ــ - 2 ــي شــهد  2014عــام الــرغم مــن أن  ىوع رة ـكبيــ ضــغوٍط  أســفر عــنمــا ماملنافســة حــدة 

ــــى أســــعار البيــــع  ــــي األســــواق  ــــي األســــواق الخارجيــــةع إال أن أســــعار البيــــع قــــد تحســــنت 

 .املحلية

ـــل لقـــد شـــهدت  - 3
ّ
 عط

ً
 سياســـيا

ً
ـــي تلـــك  مـــن املشـــروعات بعـــضبعـــض دول املنطقـــة حراكـــا

ــى إســتئناف  2015ستقرار تلك الدول خالل عــام االدول ، إال أننا نتوقع  ممــا ســيؤدي إ

ــ تــم تأجيلهــا خــالل  ناملشــاريع ال ن املاضــي ــ  العــامي  مــن املتوقــع أن تحســن أعمــال وال

ن  ن البالنك  –شركة البابط  . ي املستقبل مصر  –مصر وشركة البابط

ــــــي  - 4 ــــــى األربــــــاحزيــــــادة  لقــــــد نجحــــــت الشــــــركة  ــــــي زيــــــادة معــــــدل والوصــــــول إ ي  األربــــــاح  عــــــا

% مــــــن 75.7% لتصــــــبح 82.6انخــــــــفاض نســــــبة تكــــــــلفة املـــــــــبيعات مــــــننتيجــــــة  الصــــــافية 

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

شـــــيد ال برنـــــامٍج  ـــــي مصـــــانع الشـــــركةل ا  تكـــــاليف  ـــــا  يـــــةاإلنتاجووحـــــدا 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  اإلنفـــاق، ال ســـيما أن خطـــط م2015 ـــى البنيـــة التحتيـــة  ع

ــ  اإلنفــاقوكــذلك خطــط  م2015 ــا الشــركةــي العديــد مــن الــدول ال ــى أســـتمرار ؤ ت تعمــل  شــر إ

ى مشروعات البنية التحتية.    اإلنفاق ع

ــــي دراســــة الفــــرص االســــتثمارية املتاحــــة بغــــرض تعظــــيم أربــــاح الشــــركة وتنميــــة و  تســــتمر الشــــركة 

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

بعمل الدراسات للعديد من املشاريع االستثمارية ال تتبع النشــاط حيث قامت الشركة بالتنوع 

دف تعظيم أرباح الشركة وتقليل املخاطر    .ونشاطات أخرى متنوعة 

ــــي شــــركة ذات باالســــتحواذ الشــــركة فقــــد قامــــت  ن للمقــــاوالت بدولــــة قطــــر و ــــى شــــركة البــــابط ع

ن للمقــاوالت الســعودية  ــ الشــخص الواحــد اململوكــة بالكامــل لشــركة البــابط ــي مجــال وال تعمــل 

ونيــة وســوف يســاهم هــذا  توســع أعمــال ــي  االســتحواذ األعمــال الكهربائيــة وامليكانيكيــة واالليك

ــي دولــا بتأســيس كمــا قامــت الشــركة  .ذلــك ضــمن خطــط الشــركة التوســعيةويــأتي ة قطــر لشــركة 

باململكــة العربيــة شــركة ذات مســئولية محــدودة تحــت مســم (شــركة اإلنــارة املتكاملــة املحــدودة) 

ـــــــي تســـــــويق وبيـــــــع وإنتـــــــاج األعمـــــــدة الديكوريـــــــة وإنـــــــارةالســـــــعودية  واإلنـــــــارة بالطاقـــــــة  LED تعمـــــــل 

ى الشركاء  وتوزع ،الشمسية ن للطاقــة 97بنسبة (ملكية الحصص ع %) مملوكة لشركة البابط

ن للتشــغيل والصــيانة. 3واالتصــاالت و( هــذه الشــركة ســوف تســاهم و %) مملوكــة لشــركة البــابط

وتعزيـــز الخـــاص باإلنـــارة الخارجيـــة  ـــي هـــذا املجـــال الهـــام للشـــركة األمـــي زيـــادة الحصـــة الســـوقية 

   .املنتجات والخدمات األخرى الـ تقدمها الشركة

ــي ب كمــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة دولــة قامــت الشــركة بتأســيس شــركة باملنطقــة الحــرة بجبــل ع

ن البالنــك تكنولــوج  تركيــب وصــيانة معــدات أنظمــة و وتقــوم بأعمــال تحــت مســم شــركة البــابط

ـــى جديـــدة حلـــول وتقـــديم اإلتصـــاالت  حجـــم وزيـــادة تعظـــيم ـــي مجـــال االتصـــاالت ممـــا يســـاعد ع

  . الخاصة بقطاع االتصاالتي انشطة الشركة   الشركة أعمال وأرباح
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ــــي املجــــال اإلداري الفرنســــية ارية كمــــا تقــــوم الشــــركة اآلن باالســــتعانة بإحــــدى للشــــركات االستشــــ

ــي فرنســا. وتعتبــ )الفرنسية PROSPHERES شركة( ا التابعــة  ر ـإلعادة هيكلة وتطوير أعمال شرك

ــي مجــال إعــادة الهيكلــةرة و ـالكبيــ إحــدى الشــركات الفرنســيةPROSPHERES  شركة . املتخصصــة 

ـــى رفـــع ن فرنســـا،داخـــل  األداءمســـتوى كفـــاءة  وســـوف يـــؤدي هـــذا إ وســـوف تســـاهم هـــذه  البـــابط

ــــي تعزيـــز  ــــي الدراســـة  ـــ  ــــ واألســـواق األوروبيــــةمركزنــــا التناف ــــى رفــــع  الســـوق الفرن باإلضـــافة إ

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

  

)1:   )النشاط الرئي

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

ى تقــديم الحلــول  بالطاقة واالتصاالت املنتجات الخاصة لنشــاطات الثالثــة الرئيســية لباإلضافة إ

، ونشــــــاط تصــــــميم وتوريــــــد نشــــــاط نقــــــل وتوزيــــــع الطاقــــــةو نشــــــاط اإلنــــــارة الخارجيــــــة ، كللشــــــركة 

ــاوكــذلك جلفنــة املنتجــات الحديديــة وتركيب وصــيانة أنظمــة االتصــاالت.  ر ـر. ويعتبـــوللغيــ ملنتجا

يـــي نتـــائج الشـــركة.  ر ـكبـــاألقطـــاع الطاقـــة املســـاهم  مســـاهمة الشـــركات  كمـــا يوضـــح الجـــدول التـــا

ي املبيعات واألرباح الصافية.   التابعة للشركة األم 

ناألرقام       الرياالت  بمالي

ـــان   )1( الصافية األرباح  املبيــــعات البيـــــ

ن للطاقة و   739.476  الرياض  – اإلتصاالتالبابط

ن للطاقة و   176.73.4  مصر  – اإلتصاالتالبابط

ن ليبالنك   317.923  ألنظمة اإلتصاالتالبابط

 1,234102,4 وعــــــــــــــــــمـــــــــــجـــــــامل
 
       .األرباح الصافية بعد خصم حصة حقوق األقلية) 1(
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  والتوقعات املستقبلية واملخاطر املحتملة:  ) الخطط والقرارات املهمة2(

ن للطاقـــة واالتصـــاالت  تســـتمر وتوســـعات واعـــدة البحـــث عـــن فـــرص اســـتثمارية ـــي شـــركة 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  كيــــ ساســــيةاأل ا اممنتجا ــــى فــــتح أســــواق جديــــدة ز ـــــي أســــواقها الرئيســــية وال ع

ي ي التوسع الجغرا اتيجية الشركة األم    .تتما مع اس

ــىالشــركة تتوقــع نمــو  إدارةــي ظــل املعطيــات الســابقة فــإن و  
ً
ــا بنســبة ( ا  %)  ونمــو 25إيرادا

ً
ــي  ا

ي  ت هذه املعطيات15ها 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   –واالتصاالت  وقد يتأثر سعر صرف الجنيه املصرى مقابل . تؤثر ع

  ألحداث.لتلك االريال 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 و ، نظرا

ي أست ي النطاق األخضر والشركة مستمره  قطاب وتدريب اإلجمالية أظهرت أن الشركة تقع 

ن رغم ثبات أسعار املواد الخام خالل العام املنصرم فإن إدارة الشركة قد . املزيد من السعودي

املواد الخام نتيجة تذبذب وتقلبات األسعار باالضافة اسعار بعض املخاطر ال تتعلق ب اجهتو 

ى مخاطر    .االئتمان ومخاطر أسعار صرف العمالتاملنافسة و إ

ى إمجلس ادارة الشركة وقد أعلن  ى فرنسا واستنادا ا ا التابعة  عادة هيكلة وتنظيم شرك

املالية السعودى فقد قررت ادارة الشركة عدم توحيد متطلبات معيار توحيد القوائم 

اء من  ن االن ن للطاقة واالتصاالت لح قوائمها املالية مع القوائم املالية لشركة البابط

ية  اعادة الهيكلة وتنظيم الشركة الفرنسية ، وقد تم اثبات الشركة التابعة بالقيمة الدف

ا مخ   رنسية.صص مقابل خسائر الشركة الفمطروحا م

ي  ية  ة املن ي فرنسا خسائر للف م بمبلغ  2014ديسم  31وقد حققت الشركة التابعة 

ي تعاني من مشاكل إقتصادية قد تعيق  123.6 ي الوقت الحا مليون ريال ورغم أن الشركة 
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ي طور  ا مازالت  ا وقد تعدل قيم أصولها وخصومها كو ا وخطة إعادة هيكل إستمراري

تيب و   لتقرير الفحص الصادر عن مراجع حسابات الشركة ال
ً
التطوير وإعادة الهيكلة وفقا

ن للطاقة  ي القوائم املالية االولية إال أن إدارة شركة البابط التابعة والذي لم يبدي رأي 

اء من كافة مراحل إعادة الهيكلة   ح االن
ً
 وماليا

ً
واالتصاالت قد تعهدت بدعم الشركة فنيا

ن قوائمها املالية املوحدة حيث قامت إ ن للطاقة واالتصاالت بتضم دارة شركة البابط

اية ديسم  110بمخصصات بلغت  ي مواصلة تكوين 2014مليون ريال ب م مع تأكيدها ع

ي مشروع إعادة الهيكلة  تبة ع املخصصات الالزمة ملواجهة أية أعباء مستقبلية محتملة وم

اية العام الجاري.   ب

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

ي إدارة املخاطر.   الشركات العاملية املتخصصة 

  

  عمال األ نتائج صول والخصوم و األ ملخص   -أ -) 3(

  ت)اال ف الريأال رقام باأل (     

 2014 2010201120122013 البيان

 1,806,681 1,138,1931,289,5251,652,4561,979,702 مجموع األصول 

 1,110,602 500,865639,0671,053,6041,370,748 مجموع الخصوم

 1,234,128 1,122,638967,8911,352,5521,388,977 املبيعات

ي  205,901 95,900 9,733 116,109 157,352 الربح التشغي

ي األرباح  102,387 110,600 78,345 78,335 109,379 صا

 2.4 2.701.931.842.6 حصة السهم من األرباح

ن  694,767 580,598602,755578,930607,463 حقوق املساهم
ى  أسهم تداول بدأ    12/12/2006الشركة 
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  يرادات حسب القطاعات:اإل  -ب -)3(

  ت)اال ف الريأال رقام باأل ( 

ــــــان  2014 2013 2012 2011 2010 البيــــــــــــــــــ

 486,631 834,312 698,258 394,430391,275 قطاع األعمدة واألنارة 

 429,626 274,833 341,964 356,689292,890 قطاع األبراج ومحطة األختبارات

كيب  317,871 289,832 312,330 371,519283,727 قطاع التصميم والتوريد وال

  

ي:اإل ) 4(   يرادات حسب التوزيع الجغرا

  ت)اال ف الريأال رقام باأل ( 

ـــــــــــــــــــان  2014 2013 2012 2011 2010 البيـــــ

من أنشطة الشركة داخل 

 اململكة العربية السعودية
828,436 648,391 921,691 870,400 922,407 

من أنشطة الشركة خارج 

 اململكة العربية السعودية
294,202 319,500 430,861 518,500 311,721 

 

يرجـــع ر مقارنـــة بالعـــام الســـابق و ـبارتفـــاع كبيــــــي النتـــائج التشـــغيلية  فروقـــات جوهريـــةتوجـــد  )5(

ىسبب ذلك  ن عدم   إ   2014ى عام فرنسا  –توحيد القوائم املالية لشركة البابط
  

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

ن (   .)SOCPAالقانوني
  

  ا:إستثماراالشركة و ) 7(

  عمال التالية: األ تتكون الشركة من قطاعات               

نــارة اإل توزيــع الكهربــاء و نقل و إنتاج وجلفنة أعمدة ويختص ب :  نارةاإل عمدة و األ قطاع   ) أ(

ـــا  ـــى باإلضـــافةوالصـــواري وملحقا  إنتـــاج فـــوانيس إنـــارة الشـــوارع واملالعـــب والحـــدائق إ

 .والساحات

ا بتصميم و ويختص : براجاأل قطاع   ) ب(  .إنتاج أبراج نقل الطاقة واختبارا
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كيب   ) ج(  أنظمــةبأعمال توريــد وتركيــب وصــيانة ويختص :  قطاع التصميم والتوريد وال

 .اإلتصاالت

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

ـــــى باإلضـــــافة ـــــي الشـــــركات اإلســـــتثمار  نشـــــطةاأل إ ـــــى  اإلســـــتثمار التابعـــــة و ية  واملســـــاهمة 

   شركات خارجية.

  

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 

 2014ديسم 

  النشاط الرئي

ن للطاقة واإلتصاالتشركة  )1(  % 100 58,473,990 جمهورية مصر العربية البابط
صناعة األعمدة 

  واألبراج الحديدية

ن ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة  )2(  شركة البابط

  :(1)الشركات التابعة لها  

ن ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت   شركة البابط

ن ليبالنك اإلمارات ألنظمة    اإلتصاالتشركة البابط

ن ليبالنك ألنظمة االتصاالت املحدودة  شركة البابط

ن للتشغيل والصيانة املحدودة       شركة البابط

ن للمقاوالت         قطر  –شركة البابط

ن البالنك تكنولوج        شركة البابط

  اململكة العربية السعودية

  

  جمهورية مصر العربية

  اإلمارات العربية املتحدة

  قطر

  اململكة العربية السعودية

  قطر 

 اإلمارات العربية املتحدة

2,000,000  

  

1,960,908  

3,060,000  

206,000  

500,000  

205,000  

1,000,000 

100 %  

  

85%  

100%  

 49  %  

100%  

100%  

100% 

تصميم وتوريد 

وتركيب أنظمة 

  اإلتصاالت

تسويق وبيع وتصنيع   %100  1,000,000  السعوديةاملمكلة العربية   شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة      

األعمدة الديكورية 

 LEDوإنارة 

ن  )3(   فرنسا  –شركة البابط

  

 الجمهورية الفرنسية 

   

صناعة األعمدة   100%  45,000,000

  واألبراج الحديدية

 

ي شركات ذات مسؤلية محدودة  (1) ن للطاقة واالصاالت 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 ، 

  

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

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

  .م2014
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  وأدوات الدين:  سهماأل ) تفاصيل 8(

ــــي ســــوق  مدرجــــةمليــــون ســــهم  )42,631,312(حقــــوق امللكيــــة  أســــهمبلــــغ عــــدد   ســــهماأل 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  .م2014منح

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    .األرباحتفاق تنازل بموجبه أي من املساهم

  

  : األرباح) سياسة توزيع 9(

ي  األربـــاحســـنوية بمـــا يتناســـب مـــع  أربـــاحى الشـــركة سياســـة توزيـــع ـتتبنـــ 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 األ 
ً
ى ) من النظام األسا للشركة 34(طبقا ي النحوع   : التا

حتيــــاطي نظــــامي ، ويجــــوز للجمعيــــة العامــــة إالصــــافية لتكــــوين  األربــــاح) مــــن %10يجنــــب ( -

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

 ويجـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة  -
ً
ـــى  بنـــاءا ) %10تجنيـــب نســـبة ( اإلدارةمجلـــس  راحـإقتـــع

 حتياطيات أخرى.إالصافية لتكوين  األرباحمن 

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

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

ا وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من األ جميع  حوال الحدود القصوى املسموح 

ي هذا الشأن.  الجهات املختصة 
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الصافية  األرباح%) من  10ز (و ايجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة ال تتج -

ي  أسهمستخدامها ملنح موظفي الشركة ية ملوظفي الشركة إل إجتماعإلنشاء مؤسسات 

ــالشرك  ة كمكافأة لهم.ــ

ي  - ن كحصة إضافية  ى املساهم ي بعد ذلك ع ى األعوام  األرباحيوزع البا أو يرحل إ

ى النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة   .القادمة ع

  

  نقدية بقيمة أرباحبتوزيع  أو اإلدارةمجلس فإن  2014املالية  وفيما يخص السنة

ي ريال عن مليون  (42,631,312) ية  ة التسعة أشهر من العام واملن م 30/09/2014ف

  .م الواحد ــــــ) ريال للسه1ى بواقـع (أاملال املدفوع ،  رأس) من %10( بما يعادل

  

ى النحو  ىوذلك ع    : التا

 ال سعودىــري انــــالبي

  2013املرحلة من عام  األرباح

ى أرباح عام    2014صا

 تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى 

118,080,995 

102,386,623 

23,949,049 

 

ى   244,416,667 القابلة للتوزيع األرباحصا

ى  10حتياطى نظامى ( إ  (10,238,662) )  2014عام  أرباح% من صا

ى الربح بعد   234,178,005 حتياطى القانونى القابل للتوزيعاإل صا

 

 (1,750,000)  2013عن عام  اإلدارةمجلس  أعضاءمكافأة 

   

ى من عام   (42,631,312) 2014أرباح موزعة عن التسعة أشهر األو

ي التوزيعات  (44,381,313)إجما

ى   189,796,692 2015املبقاة واملرحلة لعام  األرباحصا

 1 حصة السهم من التوزيعات النقدية  ( بالريال )
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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 القصرأو اململوكة لهم وألزواجهم و  سهماأل وعدد  اإلدارةمجلس  عضاءأل 

  اسم العضو
فئة 

  العضوية

 املدرجة/ غ  املدرجة املساهمة الشركات 

ا العضو   ال يشارك ف

عدد الجلسات 

ال حضرها 

  العضو

ي  سهماأل عدد 

31/12/3201  

ي  سهماأل عدد 

31/12/4201  

 التغ  

  باالسهم

إبراهيم حمد 

ن   عبدهللا أبابط

عضو غ 

  تنفيذي

ن القابضة لالستثمار  -     –شركة البابط

J Equity Partneers B.S.C.-  شركة

  العربية مشيد

08  715,853  715,853  - 

عبد العزيز 

إبراهيم عبد هلل 

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   -  280,000  280,000  08  البابط

عبد الكريم حمد 

ن   عبد هللا البابط

عضو غ 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة  -  -  682,200  682,200  07  البابط

منصور محمد 

عبدهللا املطيويع 

ن   أبابط

عضو 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة   16,922  297,607  314,529  07  البابط

ن عبد  ياس

الرحمن حسن 

  الجفري 

عضو 

  مستقل

 – شركة مجموعة السريع الصناعية

  مجموعة صالح العبد اللطيف
07  1,500  1,500  - 

محمد حمد محمد 

  القنيبط

  

عضو 

  مستقل
 -  1,500  1,500  06  ال يوجد

ويصا حناوي 

  ميخائيل *

عضو غ 

  تنفيذي
 -  1000  1000  07  ال يوجد

سلطان حمد 

ن   عبدهللا البابط

عضو 

  مستقل
ن القابضة لالستثمار شركة   -  713,000  713,000  08  البابط
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ي عدد  ن وأزواجهم و  سهماأل كما يوضح الجدول التا   الدهم القصر:أو اململوكة لكبار التنفيذي

  ســــــماأل 
ي  سهماأل عدد 

31/12/2013  

ي  سهماأل عدد 

31/12/2014  
  رق / التغلفا

  0  0  0  جواد جميل إسماعيل أبو شحادة

ي   0  0  0  محمد نجاح طو

  0  0  0   تامر عدنان كالو

ياأل   0 0 0  جمـــــــــــــــا

  

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

  البيـــــــــــــــــان
ى  رصيد القروض كما 

31/12/2013 

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2014ى 
ا  أصل القروض   مد

قروض طويلة 

  األجل
57,633,541 500,000,000 101,331,863 456,301,678 530,000,000 

 3من 

ي   5ا

 سنوات

قروض بنكية 

ة األجل  وتورق قص
796,994,029 1,672,875,544 2,132,462,963337,406,610 444,219,842 

أقل 

من 

 سنة

ى القروض   974,219,842 2,233,794,826793,708,288 2,172,875,544 854,627,570  اجمإ

 من البنك السعودي
ً
مصرف اإلنماء بتاريخ م و 01/06/2014الهولندي بتاريخ  تم عقد اتفاقية مع كال

ى قروض طويلة األجل مما إل وذلك م 18/06/2014 ة األجل وتحويلها إ عادة هيكلة جزء من القروض قص

ى زيادة السيولة النقدية الالزمة لتمويل إحتياجات الشركة املستقبليةأ   . نعكس بدوره ع
 

ي الجهات املانحة للقروض    طويلة اآلجليوضح الجدول التا

  2014  2013  

  21,267,000      12,320,000       قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

   36,366,541     443,981,678     بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة األجل 

   57,633,541     456,301,678     املجموع

يوس  *    باملمكلة العربية السعودية. بنك الرياض والبنك السعودي الهولنديو  مصر  بجمهورية مصر العربية  –بنك ب
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ى  جلاأل من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء   مبلغ وقدره 2014ديسم 31كما 

 سعودى .   ) ريال138,000,000(

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

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

ي  تخص مصنع األعمدة بلغ إجما
ً
ية املمتلكات واآلالت واملعدات أصوال ا الدف  86,6 قيم

ي  قرض صندوق مرهونة بالكامل كضمان مقابل  م31/12/2014مليون ريال سعودي 

  التنمية الصناعية السعودي.

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

ي حقوق امللكية بتوزيعات االرباح و تتعلق  ى بعض النسب املالية االخرى صا باالضافة ا

ى هذه االتفاقيات.   املحددة 
  

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

ه  أو  إكتتابحق  أو خيار  ــم  اإلدارةمجلــس  عضاءأل أي حقوق مشا ن و ذو ولكبــار التنفيــذي

ي ية    . م2014ديسم  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

  : اإلدارة) مجلس 16(

م  وكــان حضــور األعضــاء كمــا هــو 2014) جلســات خــالل عــام 08عقــد مجلــس اإلدارة (  - أ 

ي.موضح بالجدول   التا
  

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

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

 ثالثة األف ريال عن كل جلسة.
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  م

  
  اسم العضو

و 
ض
الع

ة 
صف

  

2014א 

االجتماع 
  األول  
بتاريخ 

19/01  

االجتماع 
الثاني  
بتاريخ 

12/02 

االجتماع 
الثالث  
بتاريخ 

18/02 

االجتماع 
الرابع   
بتاريخ 

21/04 

االجتماع 
الخامس  
بتاريخ 

27/05 

االجتماع 
السادس   

بتاريخ 
17/07 

االجتماع 
السابع  
بتاريخ 

28/10 

االجتماع 
الثامن  
بتاريخ 

ت  24/11
سا
جل
 ال
دد
ع

ضو
للع

بة   
نس

%
ر 
ضو

لح
ا

  

 %100 08 √ √ √ √ √ √ √  √ غير تنفيذي   -الرئيس  إبراھيم حمد عبد هللا البابطين   1

 %100 08 √ √ √ √ √ √ √ √  غير تنفيذي  عبد العزيز إبراھيم البابطين   2

 %100 08 √ √ √ √ √ √ √ √ تنفيذي  خالد محمد عبد هللا المطيويع أبابطين   3

 %88 07 √ √ √ √ √ × √ √ غير تنفيذي  عبد الكريم حمد البابطين   4

  %88 07 √ √ √ √ √ √ × √ تنفيذي  محمد عبد هللا المطيويع أبابطينمنصور   5

  %75 06 √ √ × √ √ √ √ × مستقل   محمد حمد القنيبط   6

 %88 07 √ √ × √ √ √ √ √ مستقل  ياسين عبد الرحمن الجفري  7

 %100 08 √ √ √ √ √ √ √ √ مستقل  سلطان حمد عبد هللا البابطين   8

 %88  07 √ √ √ √ × √ √ √  تنفيذيغير   ويصا حناوي ميخائيل  9

     09 09 07 09 08 08 08 08    عدد الحضور  
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ن   - ج جــــدول التعويضــــات واملكافــــآت الخــــاص بأعضــــاء املجلــــس وخمســــة مــــن كبــــار التنفيــــذي

ي بالشركة  م الرئيس التنفيذي واملدير املا   م:2014عام  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

 2,100,000 -  576,000 والتعويضات بالروات

 597,598 238,910 229,000 البدالت

 1,600,000 1,400,000 880,000 املكافآت الدورية والسنوية

ية  - - - الخطط التحف

 695,795 - - أى تعويضات أو مزايا

  4,993,393 1,638,910 1,685,200  املجموع 

  

  : أهم فعاليات املجلس

اتيجيةاأل مراجعة وتحديث الخطة  )1(  .س

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

 عمال الربعية والسنويةاأل اعتماد نتائج  )3(

 م 2015نية عام واز اعتماد مم و 2014متابعة تنفيذ موازنة عام  )4(

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

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

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

  

  :  اإلدارةلجان مجلس 

  ) لجنة املراجعة الداخلية:1(

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

ــــا اإلدارةوإطــــالع مجلـــــس تقــــارير املراجعـــــة الدوريــــة  دراســــةكمــــا تقـــــوم ب، للمجلــــس والتوصـــــية ، عل

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

ابدإاملحاسبية املتبعة و    .اء الرأى والتوصية للمجلس بشأ

ى النحو ا م2014ات خالل العام إجتماع) 07وقد عقدت اللجنة ( يع  :لتا

  النسبة  عدد جلسات الحضور   الصفة  اسم العضو  م

ن عبد الرحمن حسن الجفري   1   % 86  06  رئيس اللجنة  د./ ياس

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

ن  3   % 86  06 عضو اللجنة  أ./ عبد الكريم حمد عبد هللا البابط
  

ــــي عــــام   بأنــــه ال توجــــد 
ً
ــــي نتــــائج املراجعــــة الســــنوية لفاعليــــة  م2014علمــــا أيــــة مالحظــــات جوهريــــه 

  الرقابة الداخلية بالشركة. أنظمة
  

شيحات و 2(   :املكافآت) لجنة ال

شـــــــــيحات واملكافـــــــــآت شـــــــــيحبالتوصـــــــــية  وتقـــــــــوم لجنـــــــــة ال وفقـــــــــا لعضـــــــــوية املجلـــــــــس  للمجلـــــــــس بال

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

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

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

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

املجلـــــــس وكبــــــــار  أعضـــــــاء مكافـــــــآتى تعـــــــارض للمصـــــــالح مـــــــع وضـــــــع سياســـــــة لتعويضـــــــات و وجـــــــود أ

ن ي م2014خالل العام  ) مرة واحدة(ة قدت اللجنوقد 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

  %100  1 عضو اللجنة  م/ ويصا حناوي ميخائيل  3

ن          4   %100  1  عضو اللجنة  أ./ سلطان حمد عبد هللا البابط
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  ) لجنة اإلستثمار:3(

ــا ملجلــس اإلدارة  ائيــة ومرئيا تقــوم لجنــة اإلســتثمار بدراســة الفــرص اإلســتثمارية ورفــع التقــارير ال

ي:2014) خالل عام جلسة واحدة وقد عقدت اللجنة ( ى النحو التا   م  وكانت نسبة الحضور ع

  النسبة  عدد جلسات الحضور   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

  %100  1  عضو استشارى   م./ جواد شحادة   5

يأ. / محمد نجاح    6   %100  1  عضو استشارى   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

 لفاالــــــواردة بنظــــــام الحوكمــــــة بمــــــا ال يخــــــ الشــــــركة بإعــــــداد نظــــــام للحوكمــــــة يشــــــمل جميــــــع البنــــــود

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

ىعدا املادة التالية ال    : لم يتم تطبيقها بشكل كامل و

 ) البند (ب) 6املادة (
طبق 

بالكامل 

طبق 

 
ً
 جزئيا

لم 

 يطبق 
 سباب والتفاصيل األ 

  التصويت :حقوق 

ن النظام  سا للشركة أن طريقة األ هل يب

ى بند أختيار  ي  اإلدارةمجلس  أعضاءالتصويت ع

اكم ي طريقة التصويت ال  الجمعية العامة 

  √ 

إن النظام األسا للشركة ال 

اكم ،  يتضمن طريقة التصويت ال

الجمعية العامة غ  ولم توافق

ى 11/5/2011العادية بتاريخ  م  ع

 . اكم  طريقة التصويت ال

  

ن الشركة واألطراف ذي العالقة) 17(  الصفقات ب

ن الشركة وأي طرف ذي عالقة    ال توجد أي صفقات عقود أو ترتيبات حدثت ب
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ) 18(  

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

ي عام  ا مصلحة 2014املتوفرة 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 األطراف ذات العالقة و ي يوضح عدا ما يرد بالجدول التا

مع الشركات ذات العالقة بالسادة أعضاء  األرصدة الناتجة عن املعامالتاملعامالت و 

  مجلس اإلدارة.
  

 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

ن القابضة لالستثمار  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شركة البابط

  -  -  -  شريك  -  شريك  شركة اإلعالن األزرق

  مع الشركات ذات العالقة )2(

  النوع  الطرف ذو العالقة
حجم املعامالت 

 خالل العام
  طبيعة املعامالت

ن للمقاوالت   قيمة تأمينات اجتماعية + مبيعات 4,323,774 ذ .م .م . شركة البابط

ن للتجارة   يات 252,440 ذ .م .م . شركة البابط  قيمة تامينات اجتماعية + مش

ن للصناعات الهندسية   يات + مبيعات قيمة تأمينات اجتماعية 3,478,298 ذ .م .م . شركة البابط  + مش

يات تصاميم وطباعه  109,720  ذ .م .م.  شركة اإلعالن األزرق   مش

ن القابضة لالستثمار  قيمة تامينات اجتماعية  10,646 مساهمة مغلقة شركة البابط

ي    8,174,878    اإلجما

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

  . بعد أك من سنة مالية و جميعها تعت أرصدة متداولة

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 الشرك
ُ
 ة.أخرى ان

ي إ أو ال توجد أية ترتيبات  )20(   .األرباحتفاق تنازل بموجبه أحد مساهم الشركة عن نصيبه 
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 :  املستحقة املدفوعات النظامية) 12(

  31/12/2014 31/12/2013  انـــــــــــالبي

  763,009  464,117  التأمينات اإلجتماعية

  6,253,282  3,765,685  زكاة وضرائب

ى   7,016,291  4,411,802  األجمإ

ا الزكوية عن كافة السنوات السابقة ح    وقد  31/12/2013قدمت الشركة إقرار

ي  ى شهادة الزكاة للعام املنت  سارية املفعول ح  31/12/2013حصلت الشركة ع

ا قد كونت املخصصات الالزمة ملقابلة أية . 2015إبريل  30تاريخ  وتعتقد االدارة بأ

امات قد تطرأ م ائي.إل  ن قبل مصلحة 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 "  ي الفروقات الضريبية  "املؤجلاإلل ي صا ام الضري املؤجل  يتمثل اإلل

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

ي  ن فرنسا أس أيه أس وال بلغت كما  مليون ريال  2,1مبلغ  31/12/2014البابط

ن األساس املحاس املستخدم من سعودي وقد نتجت تلك الفروق نتيجة االختالف  ب

ي تقبل املجموعة واألساس الضري الفرن وذلك باس خدام سعر الضريبة السائد 

  %.33,3فرنسا والبالغ 
 

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

    

  :اإلقرارات) 23(

  .سجالت الحسابات بالشكل الصحيحؤكد الشركة أنه تم إعداد ت  )  أ (
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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 م2014 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

  م2014تنظيمية أو قضائية خالل عامأو 

 

ي للشركة )24( ا املتعلقة باملراجع الخار   املعلومات ال تم اإلفصاح ع

ى القوائم املالية وذلك بسبب  ي فرنسا رأيه ع لم يبدي مراجع الحسابات الشركة التابعة 

ي فرنسا  ي تحفظه حول األسلوب املستخدم من الخب املعتمد من قبل املحكمة  للنظر 

ي  إنخفاض مجموعة من األصول واملب ى منهج التكلفة االستبدالية الذي لم يأخذ  ع

 للمعاي الدولية للتقارير املالية، وعليه لم 
ً
االعتبار التدفقات النقدية املستقبلية وفقا

ي قيمة تلك املجموعات من  يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك ضرورة ألخذ إنخفاض 

ال. كما أن أحد أسباب عدم إبداء الرأي هو وجود  شك حول استمرارية  األصول أم

ي فرنسا حيث أن خطة الدعم ال تق ا الشركة قد تتأثر بعوامل دالشركة التابعة  مت 

ن اإليضاح رقم ( انية املدققة ) 1خارجية. ويب أن الشركة قد تعهدت بمواصلة من امل

ن فرنسا.    الدعم الالزم لشركة البابط

  

ن املستمر  ) 25(   التطوير والتحس

قامـــــــــت الشـــــــــركة باالســـــــــتعانة بأحـــــــــد مكاتـــــــــب االستشـــــــــارات 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 األم ال وذلك بما يتما مــع اســ
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كيــتصميم وإنتاج و  ــى ال ا للعمــالء الكــرام باإلضــافة إ ــا وخــدما ــى التوســع ـبيــع منتجا ز ع

ي   .الجغرا

ي لــــيعكس ي الجديــــد ـالهيكــــل التنظيمــــقــــام مجلــــس اإلدارة بإعتمــــاد فقــــد  النشــــاط الصــــنا

ــــــي املنــــــاطق الجغرافيــــــة والنشــــــاط التجــــــاري للشــــــركة وكــــــذلك توضــــــيح الشــــــركات التابعــــــ ة 

مصــــــفوفة الئحــــــة الصــــــالحيات لتســــــهيل التعــــــامالت اإلداريــــــة اعتمــــــاد املختلفــــــة باالضــــــافة 

ــى إنســـيابة  ـــ تســاعد ع العمــل داخـــل وتحديــد نطــاق عمـــل اإلدارات املختلفــة بالشــركة ال

  الشركة.

ـــــــي  هكمـــــــا أعتمـــــــد مجلـــــــس اإلدارة أنظمـــــــة املـــــــوارد البشـــــــرية الجديـــــــد السياســـــــات املتمثلـــــــة 

الدرجات الوظيفيــة والرواتــب املوحــد للشــركات داخــل اململكــة العربيــة واإلجراءات و نظام 

ن مقارنــوالكفاءات رات ـالسعودية بما يتما مع مستوى الخب ــي  ةللمــوظف بالســوق املح

ــــــى رفــــــع  والــــــذي ن االجتماعيــــــة ممــــــا يــــــؤدي إ ــــــى حيــــــاة املــــــوظف ســــــوف يــــــنعكس بااليجــــــاب ع

م.   املستوى االنتاجية لد

ام بــــــالجودة هــــــو هــــــدف إاإل) 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 

  األعمدة ومصنع اإلنارة.

ا املعلوماتية والتكنولوجية و ) ج(  ملا تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدر
ً
استكماال

 مع متطلبات حوكمة الشركات فقد 
ً
تطبيق أنظمة أوراكل ي الشركة  بدأتوتمشيا

للشركات التابعة للشركة األم ليتم ربط جميع الوحدات اإلدارية والصناعية بنظام 

ي مجال تكنولوجيا وذلك بالتعاون مع أحمعلوماتي موحد  د الشركات املتخصصة 

 املعلومات. 

اء فقد  ي مجال أمن املعلومات أما من إعداد دليل السياسات واإلجراءات تم االن

 بالتعاون مع االستشاري إرنست ويونج.
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املراجعــة الداخليـــة بالشــركة ويقـــوم برفـــع  إدارةبأعمـــال  ـــي القيــام فريـــق املراجعــة ســتمرإ) د( 

ـــىتقـــاريره مباشــــرة  ــــى ســــالمة ـوالتــــ اإلدارةلجنــــة املراجعـــة املنبثقــــة مــــن مجلـــس  إ ي تؤكـــد ع

ى اعنظام الرقابة الداخلية وف ي إحكام الرقابة ع نشــطة املختلفــة بالشــركة األجــه 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 اإلدار    للمدير العام يةالفنية ملجلس اإلدارة وتبعي

  

  ) القوى العاملة والتدريب: 26(

ن و  اإلدارةعتمـــد مجلـــس ي  ) أ( ن املـــرتبط بنمـــو حقـــوق املســـاهم  األربـــاحنظـــام حـــوافز العـــامل

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

 .قبل مجلس اإلدارة

مع بعض جهات التدريب  بالتعاون م 2014نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل العام    ) ب(

ن والداخلية الخارجية دف رفع كفاءة العامل وتعزيز القدرات  الفنيةو  اإلدارية، 

م   ةمن خالل  برامج تدريبيوذلك  ،الوظيفية لد
ً
 وخارجيا

ً
مع  تم عقدها داخليا

ي  2014قدمت الشركة خالل عام حيث  جهات تدريبية متخصصة التدريب لحوا

م اإلدارية والفنية 10% ا لرفع كفائ ي وتستمر . من منسوب اإلعداد الشركة 

ا  امج التدريبية ملنسوب  والجودة الفنيةو  اإلدارية املجاالتي مختلف والتنفيذ لل

ي مجال 2015خالل العام  ن  م بالتعاون مع الشركات املتخصصة واالستشاري

  .                                            التطوير والتدريب

ى وتعمل الشركة بشكل مستمر (ج)  ل لرفع مهارات رأس العمي تنفيذ برامج التدريب ع

ن  ي تنفيذ برامج التدوير  )200(تم تدريب حيث العامل  ويساهم هذا التدريب 
ً
موظفا

ن. ي استكشاف القدرات الكامنة لدى املوظف   الوظيفي وبالتا

ن وتجاه أب(د)   ا السعودي ناء ومن منطلق املسئولية االجتماعية للشركة تجاه منسوب

ي تقوم بالشركة الوطن فإن  ن  ا من السعودي تطوير مهارات دعم وتطوير منسوب
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ي  م  ى دورات وقدرا ية والحاسب اإل اللغة  تمجاال ي تطويربة الحصول ع نجل

ى  .ياآل ن  طالب الجامعاتتدريب كما تعمل الشركة ع ي املجال الف السعودي

ة الصيفالخالل  ي املجال اإلداري عن ي مصانع الشركة  يةف م  ى تدري باالضافة إ

ا. م واإلشراف عل   طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة 

  

  ) ( أ ) البيئة وخدمة املجتمع: 72(

ــي  ا ضرورة اإلهتمــام برفاهيــة املجتمــع، وتقــوم بالعديــد مــن املبــادرات  ي رؤي تضع الشركة 

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 ال ــــى حصــــول الشــــركة ع لألرصــــاد وحمايــــة الرئاســــة العاملــــة بيئيــــة مــــن إ

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

  صديقة للبيئة. 

  

  (ب) السالمة والصحة املهنية: 

ن ، وإســتكماأل لــذلك تطبــق    بالســالمة والصــحة املهنيــة للعــامل
ً
 خاصــا

ً
ي الشــركة إهتمامــا تــو

واملطـــــــابق  للمواصـــــــفات  2009إدارة الســـــــالمة والصـــــــحة املهنيـــــــة منـــــــذ عـــــــام الشـــــــركة نظـــــــام 

  ) .ISO18001العاملية (
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ــــــــــــــىم 2014 إ

قدية بقيمة

ى2014 م ع

مة األسمية

 م.1/2014

) ألـــف200 (

م بقيمـــــة20

ن كة البـــابط

شـــركة -مار 

ادة األعضــاء

ن ويــع أبــابط

ــــــي تلــــــك ركاء 

ــي ع الشــركة 

مالت للعــــــام

شــركة للعــام

. املراجعة

01/01/4ن 

ة  .ف

يع أرباح نق

30/09/4ي 

% من القيم

ى  31/12م إ

دارة بواقـــع

14الل عـــــام 

شـــرك -والت 

ضـــة لالســـتثم

جلــس والســا

د هللا املطيو

ن شــــــرك ـــابط

وعــات. وتتبــع

 لهــــــذه املعــــــا

حســابات الش

ن قبل لجنة

ملاليــــــــــــــة مـــــــــــــن

الفعن نفس 

ا بتوزي

ي ية  م واملن

%10نسبته 

م01/2014

 مجلـــس اإلد

عالقـــــة خـــــال

ن للمقـــاو بط

ن القابض ط

ن رئــيس املج

 محمــد عبــد

بــــــد هللا البــــــ

ميم ومطبوع

ح باســـــتمرار

ملراجعــة ح  

م من  أتعا

.   الخ

ى :  ي

ا رةـالفتـــــــــــــن

لحسابات ع

م والقا201

ى من العام و

م وهو ما نس

   .م20

/01 من ة

ـــأة ألعضــاء

  . م201

راف ذوي الع

شـــركة البـــاب

شـــركة البـــابط

ن هللا أبــابط

ن وخالــد ط

ن حمــــــد عب

يات وتصــام

ر والتصــــــريح

لــه وشــركاه 

ام وتحديد

يع ملا فيه
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ن بماي اهم

عـــــــــــــن اإلدارة

رير مراقب ال

24/11/14

 شهور األو

للسهم حد

14من عام

الفعن  رة

ريـــال كمكافـــ

31/12/4ي
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