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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ن،أ   عزائى املساهم

ن للطاقة و  إدارةوبالنيابة عن مجلس  يسعدني قدم لكم التقرير أن أ اإلتصاالتشركة البابط

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

ية  ر  31ى  واملوحدة للسنة املالية املن  ن تكون وال تنبع من رؤية ورسالة الشركة بأ .2015ديسم

ي صناعة الطاقة واالتصاالت من خالل  حلول تنافسية عالية منتجات و  تقديمشركة عاملية رائدة 

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

ى مستويات األدا ى أع ن مع  املجتمع تنمية وتطوير ي  املساهمةو  ءإ ى ثقة املتعامل والحفاظ ع

ي األداء واإلنتاج   .الشركة بما تتبناه الشركة من جودة عالية 

 خـــالل عـــام بفضـــل هللا اســـتمر و 
ً
ـــى الـــرغم مـــن  - 2015أداء الشـــركة قويـــا األحـــداث تقلبـــات اســـتمرار ع

خــــالل اد حــــدة التغيـــــرات مــــن بدايــــة النصــــف الثــــاني وإزديــــنطقــــة وبالعــــالم السياســــية واألقتصــــادية بامل

ــــي ذلــــك  - مالعــــام املنصــــر  ي والتقنــــالســــوق الســــعودي و متانــــة وســــاعد   عــــن  يـمركــــز الشــــركة املــــا
ً
فضــــال

ــي  الرة وكفاءة العناصر البشرية ـخب ن بإيماننــا بــاهلل ثــم بثقتنــا  تجعلنا نتطلع نحــو املســتقبل متســلح

ـــي الســـوق ي تملكهـــا الشـــركة لـالقـــدرات التـــ تطـــوير أعمالنـــا ولتقـــديم حلـــول وخـــدمات متكاملـــة لعمالئنـــا 

 . تطبيـــــــق خطـــــــط توســـــــعيه لزيـــــــادة طاقتنـــــــا وســـــــوف نواصـــــــل بـــــــإذن هللا الســـــــعودي واإلقليمـــــــ والعـــــــالم

ــــــــيوحصــــــــتنا الســــــــوقية اإلنتاجيــــــــة  رنــــــــامج الــــــــوط للتحــــــــول  بامتــــــــدادها الجغرا ــــــــ مــــــــع ال والــــــــذي يتما

ــــي بيــــة الســــعودية ممــــا يعــــزز مــــن نــــاتج الشــــركة و االقتصــــادي الــــذي أقرتــــة اململكــــة العر  نــــاتج املســــاهمة 

  الدخل القومي.

بـــــــــ مقارنــــــــة ريــــــــال مليــــــــون ) 1551,8(بلغــــــــتإيــــــــرادات  عــــــــنم 2015النتــــــــائج املاليــــــــة للعــــــــام  أســــــــفرت لقــــــــد

ـــي األ  م 2014ـــي عـــام  مليـــون ريـــال )1486,28( ـــي عـــام  ريـــالمليـــون   )327,2(جماليـــة مـــناأل  ربـــاحونمـــو 

ىم 2014 ــي ريــال مليــون  )142,7( التشــغيل مــن أربــاحي  وأرتفاعم، 2015ي عام  ريال مليون  )355( إ

ـــــىم 2014عــــام  صـــــافية أربـــــاح تحقيـــــق ـــــي ذلــــك ســـــاهم وقـــــد ،  م2015ــــي عـــــام  ريـــــالمليـــــون  )170,9( إ

ــــي عــــام 89مقارنــــة بأربــــاح صــــافية بقيمــــة ( م2015ــــي عــــام  ريــــالمليــــون  )132,8( بقيمــــة ) مليــــون ريــــال 

  م.2014
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ي عام فعت أرت ي عام  عما م2015حقوق امللكية  ي تطلع %) 7,6(بمقدار  م2014كانت عليه  و

ي مناطق  ي البحث عن فرص إستثمارية جيدة  ا، فقد إستمرت  الشركة نحو تنويع إستثمارا

ى منتجاتنا  رك ع ي ال جغرافية واعدة وصناعات ومجاالت متنوعة تتسم بالربحية مع اإلستمرار 

نوخدماتن ي حقوق املساهم  .ا الحالية لتحقيق النمو املستدام 

ي االرباح  ارتفاعسبب ويرجع  مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة املبيعات وانخفاض صا

ى تب الشركة فباإلضا، واملصاريف التمويلية  ي ة إ  رفعبرامج ترشيد التكاليف ال ساهمت 

   مستوى األرباح الصافية.

ى الرغم من ن للطاقة واالتصاالت ي مصر االقتصادية األوضاع  تذبذب وع  –إال أن شركة البابط

ا خارج  ي وداخل مصر  استطاعت أن توسع نشاطا إرتفاع جمهورية مصر العربية مما ساهم 

ي عام  مليون ) 3,4أربحاها الصافية من ( ىم 2014ريال  ي عام مليون ر  )12,2( أرباح إ ، م2015يال 

ن البالنك اتشركص أما فيما يخ  من ي  البابط
ً
فقد حققت أرباح  السعودية واإلمارات ومصر كال

م بقيمة 2014مقارنة بأرباح صافية للعام ) مليون ريال 32,7بقيمة ( 2015للعام صافية 

  )مليون ريال.24,6(
  

ن فرنسا  ى الرغم من املخاطر حول الشركة واألوضاع التسويقأما فيما يخص شركة البابط ية فع

ي الدول االوروبية ى إعادة هيكلة الشركة وترتيب ، فواالقتصادية  مازالت الشركة األم تعمل ع

 
ً
 وخارجيا

ً
ي فرنسا بتاريخ أوضاعها داخليا م 2015-02-09وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية 

ى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ل ي فرنسا للتغلب عشركة لع ض بقدرة الشركة  ى مما سوف ي

ي األ  ا  وأمريكيا الالتينيه  هفريقياأل و  هسوق األوروبيالصعوبات ال تواجها وتعظيم االستفادة م

ى ذلك  ي وعالوة ع ي اتقديم الدعم لشركتستمر الشركة  ي أعمالها ح  التابعة  فرنسا لالستمرار 

ر 31 ي فرنسا بأستكمال االنخفاض  وقدم 2016 ديسم ي قيمة االصول قامت الشركة التابعة 

ي  السنةالثابتة لكامل مجموعات االصول خالل  ية  ر 31املن   . م2015 ديسم

  

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

 ومسئوليتنا تجاه مساهمينا.
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ي الختام   و

أعــــــرب عــــــن شــــــكري وتقــــــديري ملقــــــام خــــــادم أود أن  اإلدارةمجلــــــس  أعضــــــاءســــــم ونيابــــــة عــــــن زمالئــــــي إب

ن  ــــده األمـــــ ـــــي عهـ ن وو ن الشـــــريف ـــــي العهـــــد الحـــــرم ـــــي و ا وو ـــــى دعمهـــــا ومســـــاند وحكومتـــــه الرشـــــيدة ع

ى مشاريع البنية التحتية اإلنفاقستمرار هت إل وُج جراءات الحكيمة ال اإل للتوجهات و و  هتمر سامل   .ع

م ونعــد أو قــدموا الــدعم و ينا ، الــذين ص الشــكر والتقــدير ملســاهملكمــا 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

  . م2015خالل العام 

ن حمدإبراهيم    عبد هللا أبابط

  اإلدارةرئيس مجلس 
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  اإلدارةمجلس  أعضاء

  م 26/07/2015 ح  ) أ(

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

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

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

ن  )4 ر تنفيذي  ، اإلدارةضو مجلس ع  عبد الكريم حمد عبد هللا البابط   عضو غ

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

ر تنفيذيعض  عضو مجلس اإلدارة ،      ويصا حناوي ميخائيل  )8   و غ

ند هللا السلطان حمد عب )9  عضو مستقل  ، اإلدارةعضو مجلس              بابط

 

رة   ) ب(  م 26/07/2018م ح 27/07/2015من ي الف

ن  )1 ر تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة ،    إبراهيم حمد عبد هللا أبابط   عضو غ

ن  )2 ر   عضو مجلس اإلدارة ،  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابط   تنفيذيعضو غ

ن أخالد محمد عبد هللا املطيويع  )3 ر عضو   عضو مجلس اإلدارة ،  بابط   تنفيذيغ

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

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

  عضو مستقل   عضو مجلس اإلدارة ،    محمد حمد محمد القنيبط  )6

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

ن             عضو مجلس اإلدارة ، )8  عضو مستقل  سلطان حمد عبد هللا البابط

ن  )9   عضو مستقل  عضو مجلس اإلدارة ،     منصور إبراهيم عبد هللا أبابط
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ن للطاقة و  نامل          اإلتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابط رم   ح

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

أن يقـــــدم لحضـــــراتكم تقريـــــره الســـــنوي الـــــذي يســـــتعرض فيـــــه كافـــــة نشـــــاطات الشـــــركة  اإلدارةيســـــر مجلـــــس 

ـــي ا داخـــل وخـــارج اململكـــة العربيـــة الســـعوديةإســـتثماراو  ـــى مســـتوى األنشـــطة ومســـتوى التوزيـــع الجغرا ، ع

 للوضـــــــــــع ال
ً
ـــــــــــىم 01/01/2015مـــــــــــن  رةـالفتـــــــــــعـــــــــــام للشـــــــــــركة خـــــــــــالل كمـــــــــــا يســـــــــــرنا أن نقـــــــــــدم لكـــــــــــم ملخصـــــــــــا  إ

املوحــــدة وقائمــــة الــــدخل والتــــدفقات املدققــــة يتضــــمن التقريــــر الســــنوي القــــوائم املاليــــة  و ، م 31/12/2015

ن، و ـالنقديـــة والتغيـــ ـــي حقـــوق املســـاهم ـــا عـــن اإل رات  ليـــة املـــذكورة، وكـــذلك املا رةـالفتـــيضـــاحات الخاصـــة 

    طالل أبو غزاله وشركاه ة / الساد الحسابات تقرير مراقب

  ام: ـــــع العــوضــــال

ـــا  -1 ـــاء م ـــ لـــم يـــتم اإلن  وال
ً
ـــى املشـــاريع املطروحـــة ســـابقا ر ع إن إنخفـــاض أســـعار الـــنفط أظهـــر تـــأث

ى املشاريع املستقبلية، ويتضــح أن  ى إنخفاض الطلبات ع ي منطقة الخليج باإلضافة إ ح اآلن 

ي اململكة العربية السعودية ممــا أدى هناك إعادة ترتيب ألولويات ت نفيذ مشاريع البنية التحتية 

ـــــ بـــــدأت  ـــــى أســـــعار العـــــروض ال ـــــى تأجيـــــل لـــــبعض املشـــــاريع والـــــذي أنعكـــــس ع   تظهـــــر إ
ً
مـــــن  بدايـــــة

 م.2015النصف الثاني من عام 

ـــــي مـــــن لقـــــد  -2 تبنـــــت اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية برنـــــامج التحـــــول الـــــوط الـــــذي يعـــــزز النـــــاتج املح

ــــى الــــرغم مــــن ذلــــك تســــالصــــناع ــــي  تمر ات الغيـــــر نفطيــــة وع ــــى مشــــاريع البنيــــة  اإلنفــــاقاململكــــة  ع

  التحتيــــــة
ً
ــــــ قــــــد تــــــم التخطــــــيط لهــــــا مســــــبقا ي القــــــوي قــــــد و  ،ال مــــــن  لشــــــركتكمســــــاعد املركــــــز املــــــا

ا مـــــن مقومـــــات  ســـــتفادة مـــــن تلـــــك املشـــــروعاتاإل  ـــــا مـــــن ملـــــا لـــــد ـــــى مشـــــروعات مكن الحصـــــول ع

ــي الســعوديةــي زيــادة اإل  أنعكســت جديــدة ــى عــام 2015خــالل عــام  يــرادات  م ومشــاريع مســتمرة إ

 .م2016

ــ -3 ــي شــهد  2015عــام الــرغم مــن أن  ىوع ــى أســعار رة ـكبيــ ضــغوٍط  أســفر عــنمــا ماملنافســة حــدة  ع

ــــــي األســــــواق املحليــــــة ــــــي األســــــواق الخارجيــــــةالبيــــــع   وارتفعــــــت إال أن أســــــعار البيــــــع قــــــد تحســــــنت 

 .املبيعات

ـــى الـــرغم مـــن وجـــود  -4 ـــي وع  
ً
 سياســـيا

ً
ره دول املنطقـــة حراكـــا ـــى املنـــاخ وتـــأث االقتصـــادي الواضـــح ع

ى بشكل عام و  تلك الــدول  ستقرار اي تلك الدول ، إال أننا نتوقع املطروحة  املشروعات بعضع

ـــ تـــم تأجيلهـــا  2016خـــالل عـــام  ـــى إســـتئناف املشـــاريع ال  ظهـــر بـــدأ يوقـــد  مـــن قبـــل ممـــا ســـيؤدي إ
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ن  ل مـــاـــي تحســـن نتـــائج أع ذلـــك ن البالنـــك  –شـــركة البـــابط خـــالل  مصـــر  –مصـــر وشـــركة البـــابط

 . م2015عام 

ي  ى األرباحمجمل زيادة  لقد نجحت الشركة  ي زيادة معدل والوصول إ ي  نتيجة  األرباح الصافية  عا

ى تب، لزيادة املبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع واملصاريف اإلدارية والتمويلية  باإلضافة إ

ا برامج ترشيد التكاليف الشركة  ى كافة وحدا ى بعض ع داف الحصول ع توريد بأسعار الامر أو مع إس

 .جيدة

ــي أســواق عاليــة التنافســية  ملخــاطر  املنافســة تتعــرض الشــركة  رغــم أن ــا تعمــل   لكو
ً
ــر نظــرا تــؤثر بشــكل كب

ا الشـــركة تســـتفيد  أن إال لـــبعض املنتجـــات أســـعار البيـــع ي ـــ ـــا التجاريـــة الجيـــدة  لفنيـــةامـــن قـــدر مـــع وعالقا

ـــا ـــا ومورد ـــي تحقيـــق الخطـــة املوضـــوعة عمال  اإلنفـــاق، ال ســـيما أن خطـــط م2016 للعـــام مـــا يجعلنـــا نثـــق 

ــــي ضــــوء موازنــــة اململكــــة املعلنــــة لعــــام  ــــى البنيــــة التحتيــــة  ــــي العديــــد مــــن  اإلنفــــاقوكــــذلك خطــــط  م2016ع

ا الشركةالدول ال  ى أستؤ ت تعمل  ى مشروعات البنية التحتية. شر إ   مرار اإلنفاق ع

ــــــي دراســــــة الفــــــرص االســــــتثمارية املتاحــــــة بغــــــرض تعظــــــيم أربــــــاح الشــــــركة وتنميــــــة حقــــــوق و  تســــــتمر الشــــــركة 

ا ــ تتســم بــالتنوع ، مساهم  إيجابية لرؤية وسياسة الشــركة اإلســتثمارية ال
ً
حيــث قامــت كما أننا نتوقع أثارا

ــــ تتبــــع النشــــاط ونشــــاطات أخــــرى متنوعــــة  بعمــــل الدراســــات للعديــــد مــــنالشــــركة  املشــــاريع االســــتثمارية ال

  .دف تعظيم أرباح الشركة وتقليل املخاطر 
  

 )1:   )النشاط الرئيس

ي قطايكمن النشاط الرئيس ل خــالل وذلــك مــن ، حلــول اإلنــارةكــذلك و  تصــاالتالاقطــاع الطاقــة و  علشركة 

ــــى  طاقــــة واالتصــــاالتبال تســــويق وبيــــع وتصــــميم وتصــــنيع املنتجــــات الخاصــــة ذلــــك تقــــوم الشــــركة باإلضــــافة إ

نشـــــاط ال، و نقـــــل وتوزيـــــع الطاقـــــةو اإلنـــــارة الخارجيـــــة ، ك الخـــــاص بالطاقـــــة لشـــــركة ا نشـــــاطلتقـــــديم الحلـــــول ب

جلفنــــــة ب كمــــــا تقــــــوم الشــــــركةتصــــــميم وتوريــــــد وتركيــــــب وصــــــيانة أنظمــــــة االتصــــــاالت. كالخــــــاص باالتصــــــاالت 

ااملنتجات الحديدية    ي نتائج الشركة.  ر ـكباألر قطاع الطاقة املساهم ـر. ويعتبـلغينتجات املكذلك و  ملنتجا

ي مساهمة كل  ي حجم أعمال ونتائج الشركة  قطاعويوضح الجدول التا   من أنشطة الشركة 
ناألرقام                    الرياالت بمالي

ر مسيطرةلكبة وحقوق املقبل الزكاة والضريالربح املبيــــعات  البيــــــــان   ية الغ
 655.121,5  قطاع األعمدة واإلنارة 

 96,1 504,8  ومحطة األختبارقطاع األبراج 

ركيب  391,930,7 قطاع التصميم والتوريد وال

ـــــجـــــــامل  148,2 1551,8  وعــــــــــــــــــمــــــ
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ي  ي مساهمة الشركات التابعة للشركة األم    .اإليراداتكما يوضح الجدول التا
نبمال األرقام                  الرياالت  ي

  املبيــــعات  البيــــــــان

ن للطاقة واإلتصاالت شركة   854,6  الرياض  –البابط

ن للطاقة واإلتصاالت شركة   144,4  مصر  –البابط

ن ليبالنكشركة   216,7  املحدودة  النظمة االتصاالت البابط

ن ليبالنك شركة   137,5   النظمة االتصاالتاإلمارات البابط

 22,9  ايجيبت لهندسية االتصاالتن ليبالنك البابطشركة 

نشركة   139,8  فرنسا  –البابط

ن للمقاوالت   9,5  قطر –شركة البابط

ن البالنك تكنولوجشركة   5,3  البابط

 21,3  املحدودة شركة اإلنارة املتكاملة

ــــــــمـــــــــــجـــــــامل  1551,8  وعــــــــــ

  املستقبلية واملخاطر املحتملة: والتوقعات  ) الخطط والقرارات املهمة2(

  والتوقعات املستقبلية الخطط والقرارات املهمة -أ

ن للطاقــة واالتصــاالت  تســتمر راتيجية واعــدة البحــث عــن فــرص اســتثمارية ــي شــركة البــابط وتوســعات اســ

ــــى بمــــا  الفــــرصجــــدوى تلــــك  دراســــةمــــن خــــالل محتملــــة  وتنميــــة حقــــوق تحقيــــق أهــــداف الشــــركة يســــاعد ع

ا ي الوقت الــذي تســتمر فيــه ،  مساهم ركيــــالشــركة وذلك  ــى ـي ال ــا وخــدتســويق ز ع  ساســيةاأل ا اممنتجا

ركيــــ ــــي التوســــع ـــــي أســــواقها الرئيســــية وال راتيجية الشــــركة األم  ــــ مــــع اســــ ــــى فــــتح أســــواق جديــــدة تتما ز ع

ي   .الجغرا

ي مجال تقديم حلول ا رح إنشاء شركة تعمل  ى دراسة مق لبنية التحتية مع شركاء وتعمل الشركة ع

ي قطاعات جديدة من منطلق تنوع األنشطة واالستثمارات للشركة.   أخرين وذلك للدخول 

ي الدول  ن إلنتاج األعمدة  ن محلي رات مع مصنعي رك وتبادل الخ كما تقوم الشركة بالتعاون املش

ي زيادة الحصة السوقية للشركة باالضافة إ ى تعزيز تواجد منتجات الشركة املختلفة وال سوف تساهم 

  ي تلك الدول.

  



Page 10 of 28  2015تقرير مجلس اإلدارة لعام

 

 

  املخاطر املحتملة  - ب

ي منطقة  )1( ا بعض الدول العربية  رات االقتصادية ال تمر   لألحداث السياسة املتواترة والتغ
ً
نظرا

ى إنخفاض سعر  ى خطط ومشاريع اململكة ال  النفطالشرق األوسط عالوة ع ر ذلك ع املضطرد وتأث

ر من أك ى تعت ى مستوى اإلنفاق ع ي العالم والذي من املتوقع بدوره أن يؤثر ع ر مصدري النفط 

ي تلك الدول فقد تتعرض الشركة ملخاطر تأجيل بعض املشروعات أو إلغاؤها.  مشاريع البنية التحتية 

ي األسواق. ى زيادة حدة املنافسة     كما من املحتمل أن يؤدي ذلك إ

ن وظائف عمال و بعض الصعوباالشركة تواجه  )2( ي توط ن لألجزاء الحديديهت  ن ومصنع   لحام
ً
نظرا

ي ، لطبيعة منتجات الشركة من املواد الحديدية املجلفنة ى الرغم من ذلك تقع الشركة  النطاق وع

ي أست ناألخضر والشركة مستمره   . قطاب وتدريب املزيد من السعودي

ي أسعار املواد الخام  )3( م فقد تواجه الشركة مخاطر تقلبات األسعار 2015م خالل عا رغم االستقرار 

ى مخاطر األئتمان وتقلبات أسعار صرف العمالت.  نتيجة للضغوط االقتصادية العاملية باإلضافة إ

تذبذب أسعار العمالت األوربية والعربية مقابل الدوالر  األمريكي باالضافة التجاه الواليات املتحدة  )4(

ى سعر صرف هذه العمالت األمريكية لرفع قيمة نسبة ال ر ع ى الدوالر فقد يكون هناك تأث فائدة ع

 مقابل الريال.

)5(  
ً
ي فرنسا نظرا ا التابعة   الستمرار الضغوطقد تواجه الشركة مخاطر  هبوط النتائج التشغيلية لشركا

ي فرنسا ا الشركة   .االقتصادية املضطردة ال تمر 

بة وضبط هذه املخاطر بالتعاون مع إحدى الشركات العاملية وقد شكلت الشركة فريق عمل متخصص ملراق

ي إدارة املخاطر.   املتخصصة 

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

  ت)اال ف الريأال رقام باأل (     

 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

 1,698,496 1,856,728 1,979,702 1,652,456 1,289,525 مجموع األصول 

 997,107 1,204,993 1,370,748 1,053,604 639,067 موع الخصوممج

 1,551,837 1,486,283 1,388,977 1,352,552 967,891 املبيعات

ي  170,850 142,741 95,900 9,733 116,109 الربح التشغي

ي األرباح  132,819 88,979 110,600 78,345 78,335 صا

 3,12 2,09 2.6 1.84 1.93 حصة السهم من األرباح

ن  700,164 650,423 607,463 578,930 602,755 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 ( 

 2015 2014 2013 2012 2011 البيــــــــــــــــــــــــان

 655,039 738,785 834,312 698,258 391,275 قطاع األعمدة واألنارة 

 504,840 429,626 274,833 341,964 292,890 قطاع األبراج ومحطة األختبارات

ركيب  391,958 317,871 289,832 312,330 283,727 قطاع التصميم والتوريد وال

ي:اإل ) 4(   يرادات حسب التوزيع الجغرا

  ت)اال ف الريأال رقام باأل ( 

 2015 2014 2013 2012 2011 ــانالبيــــــــــــــــــــــ

من أنشطة الشركة داخل 

 اململكة العربية السعودية
648,391 921,691 870,400 922,400 1,092,327 

من أنشطة الشركة خارج 

 اململكة العربية السعودية
319,500 430,861 518,500 563,883 459,510 

 

   ن نتائج السنة السابقة.عي النتائج التشغيلية  فروقات جوهريةتوجد ال  )5(
  

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

)SOCPA(.  

 
ً
 لتعميم هيئــة الســوق املاليــة أنــه ســوف يــتم إعــداد القــوائم املاليــة الربعيــة والســنوية طبقــا

ً
وتطبيقا

ر الدوليـــة  م 2016قـــد أعـــدت الشـــركة خطـــة عمـــل خـــالل عـــام م ف2017مـــن بدايـــة عـــام  IFRSللمعـــاي

ا التابعــة للعمـــل  ــى إعـــداد القــوائم املاليــة للشـــركة األم وشــركا ن ع لكــي يــتم تأهيــل وإعـــداد القــائم

ي: ى النحو التا ي إعداد القوائم املالية ع ر الدولية    باملعاي

ا التا -1 ن للشــركة وشــركا ر التعاقد مــع شــركة أيرنســت ويــونج لتــدريب املحاســب ــى تطبيــق املعــاي بعــة ع

ر الدولية. ى املعاي ر املحاسبية السعودية  إ  الدولية والتحول من املعاي

ر الســــعودية وبــــالتوازي يــــتم إعــــداد 2016ســــيتم إعــــداد القــــوائم املاليــــة خــــالل عــــام  -2  للمعــــاي
ً
م طبقــــا

ر الدولية.  للمعاي
ً
 القوائم املالية طبقا

ــ يــتم عمــل ورش عمــل كــل ربــع ســنة بالتعــاون مــ -3 رك ــ يجــب ال ع شــركات املراجعــة ملعرفــة النقــاط ال

ر الدولية. ى املعاي ر املحاسبية السعودية إ ا عند التحول من املعاي  عل
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ر الدوليـــة للربـــع األول مـــن عـــام  -4 ـــرة اإللزاميـــة 2017ثـــم يـــتم العمـــل باملعـــاي  للف
ً
م بشـــكل أساســـ طبقـــا

ى  ي إعداد القوائم املالية.الصادرة عن هئية السوق املالية لتطبيق التحول إ ر الدولية    املعاي

ا التابعةالشركة ) 7(   وشركا

ن للطاقــة واالتصــاالت تمتلــك  ــ مقرهــا الرئيســ باململكــة العربيــة الســعودية (الشــركة األم) شــركة البــابط ال

يلها  ي شركات تابعة همسيطر  أو  كاملةحصص  بمدينة الرياض   :  كما موضح بالجدول التا

 (1)ةاسم الشرك
/ املحل  مقر الشركة

 الرئيس للعمليات

 رأس املال

بالريال 

 السعودي

  نسبة امللكية

ي ر  31كما  ديسم

2015 

  النشاط الرئيس

  الشركات اململوكة بصورة مباشرة 

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

  واألبراج الحديدية

ن ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة ) 2(   شركة البابط

ن للتشغيل والصيانة املحدودة    ) 3(   شركة البابط

ن للمقاوالت ) 4(   قطر –شركة البابط

ن البالنك تكنولوج) 5(  شركة البابط

  اململكة العربية السعودية

  اململكة العربية السعودية

  قطر 

 اإلمارات العربية املتحدة

2,000,000  

500,000  

205,860  

1,020,400 

100 %  

100 %  

100%  

100% 

تصميم وتوريد وتركيب 

  أنظمة اإلتصاالت

تسويق وبيع وتصنيع   % 100  1,000,000  اململكة العربية السعودية  )  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة6(

األعمدة الديكورية 

  LEDوإنارة 

ن  )7(   صناعة األعمدة   % 100  30,000,000  سية الجمهورية الفرن  فرنسا –شركة البابط

ر مباشرة    الشركات اململوكة بصورة غ

ن ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت) 8(   %85  1,234,000  جمهورية مصر العربية  شركة البابط
تصميم وتوريد وتركيب 

ن ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت) 9(  أنظمة اإلتصاالت   %100  11,220,000  العربية املتحدةاإلمارات   شركة البابط

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

أدوات  أو  سهمأال توجد أي إصدارات كما  جنية مصري. 100وقيمة السهم  ألف سهم 900تتكون من مصر فه شركة مساهمة مغلقة 

  .لهذه الشركات دين
  

ــي ــي الســعودية األم وتقــوم الشــركة  ا التابعــة  ــا للعديــد مــن وفرنســا مصــر وشــركا بتســويق وتصــدير منتجا

بحمــــد هللا مــــن إشــــغال مصــــانعنا للعمــــل املــــذكورة  يــــةاإلنتاجالــــدول حــــول العــــالم، وقــــد تمكنــــت القطاعــــات 

  .م2015 خالل العام

  

  ات الدين: وأدو  سهماأل ) تفاصيل 8(

ي سوق  مدرجةمليون سهم  )42,631,312(حقوق امللكية  أسهمبلغ عدد  كما  .السعودية سهماأل بالكامل 

ا الشركة  أو  إكتتابتوجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق  ال أنه  ه أصدر ا خالل  أو حقوق مشا منح

ىة للتحويل بموجب أدوات دين قابل إكتتاب أوتوجد حقوق تحويل ال و  .م2015العام  حقوق  أو  أسهم إ
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ا الشركة  أو خيار  ه أصدر ا. أو شهادات حقوق مشا ردادال يوجد أي كما  منح إلغاء من جانب  أو  إس

ردادقابلة لإل الشركة ألية أدوات دين  ن عن أي إ أوأي ترتيبات  أو س تفاق تنازل بموجبه أي من املساهم

ي    .األرباححقوق 

ى أسكما  ي القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات ال يوجد قيود ع هم الشركة املدرجة حسب ما ورد 

ي األسهم املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم        املالية األجنبية املؤهلة 

ن  04/05/2015ه املوافق 15/07/1436وتاريخ  2015 / 42 /1 ي املادة الحادية والعشرون الفقرت

ن ال   /أ7/أ و 6فرعيت

ي: ى النحو التا ي تفاصيل األسهم للشركات التابعة ع   ويوضح الجدول التا

 اسم الشركة
/ املحل الرئيس  مقر الشركة

 للعمليات

بالريال  رأس املال

 السعودي
  عدد األسهم

  الشركات اململوكة بصورة مباشرة 

ن للطاقة واإلتصاالت) 1(  سهم 900,000 58,473,990 يةجمهورية مصر العرب شركة البابط

ن ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة ) 2(   شركة البابط

ن للتشغيل والصيانة املحدودة    ) 3(   شركة البابط

ن للمقاوالت 4(   قطر –) شركة البابط

ن البالنك تكنولوج5(  ) شركة البابط

  اململكة العربية السعودية

  اململكة العربية السعودية

  قطر 

 مارات العربية املتحدةاإل 

2,000,000  

500,000  

205,860  

1,020,400 

  سهم  20,000

  سهم  5000

 سهم  1

  سهم  1

  سهم  10,000  1,000,000  اململكة العربية السعودية  )  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة6(

ن  )7(   سهم  06,000,00  30,000,000  الجمهورية الفرنسية   فرنسا –شركة البابط

ر مباشرة    الشركات اململوكة بصورة غ

ن ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت) 8(   سهم  200,000  1,234,000  جمهورية مصر العربية  شركة البابط

ن ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت) 9(   سهم  11,000  11,220,000  اإلمارات العربية املتحدة  شركة البابط

  

  : األرباح) سياسة توزيع 9(

ي وبحســــب  األربــــاحســــنوية بمــــا يتناســــب مــــع  أربــــاحى الشــــركة سياســــة توزيــــع ـتتبنــــ املحققــــة ووضــــعها املــــا

والتوســع أمــام الشــركة مــا يــوفر لهــا الســيولة املاليــة الالزمــة لتحقيــق أهــدافها  لإلســتثمار املتاحــة  الفــرص

ن.   ويحقق رضاء املساهم

 خــرى األ جميــع املصــروفات العموميــة والتكــاليف  الشركة الصافية السنوية بعد خصــم أرباحتوزع 
ً
طبقــا

ى ) من النظام األساس للشركة 34(للمادة  ي النحوع   : التا

حتياطي نظامي ، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف إالصافية لتكوين  األرباح) من %10يجنب ( - 

  املال. رأسحتياطي املذكور نصف اإل هذا التجنيب م بلغ 
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 العامـــة العاديـــة  ويجــوز للجمعيـــة - 
ً
ـــى  بنــاءا  األربـــاح) مـــن %10تجنيــب نســـبة ( اإلدارةمجلـــس  راحـإقتـــع

 حتياطيات أخرى.إالصافية لتكوين 

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 جميع بحيث التتعدى  اإلدارة) من البا

ي األ  ا وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات املختصة  حوال الحدود القصوى املسموح 

 هذا الشأن.

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

ة كمكافأة ــــي الشرك أسهمستخدامها ملنح موظفي الشركة ية ملوظفي الشركة إل إجتماعمؤسسات 

 لهم.

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

  .النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة

  نقدية بقيمة أرباحبتوزيع  أو اإلدارةمجلس فإن  2015املالية  وفيما يخص السنة

ي ن ريال عمليون  )85,262,624( ية  رة التسعة أشهر من العام واملن  بما يعادلم 30/09/2015ف

وقد تم اإلعالن للسادة  ،م الواحدــــــ) ريال للسه2ى بواقـع (أاملال املدفوع ،  رأس) من 20%(

ن بتاريخ  ى موقع تداول 29/10/2015املساهم   .م ع

ى النحو  ىوذلك ع    : التا

 ال سعودىــري انــــالبي

  2014املرحلة من عام  األرباح

ى أرباح عام    2015صا

 تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى 

162,344,746 

132,818,533 

 - 

ى   295,163,279 القابلة للتوزيع األرباحصا

ى  10حتياطى نظامى ( إ )13,281,853( ) 2015عام  أرباح% من صا  

ى الربح بعد   281,881,426 حتياطى القانونى القابل للتوزيعاإل صا
 

 

 (1,800,000)  2014عن عام  اإلدارةمجلس  أعضاءمكافأة 
   

ى من عام   (85,262,624) 2015أرباح موزعة عن التسعة أشهر األو

ي التوزيعات  (87,062,624)إجما

ى   194,818,802 2016املبقاة واملرحلة لعام  األرباحصا

 2 حصة السهم من التوزيعات النقدية  ( بالريال )
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ي التصويت وعليه فــال توجــد أي مصــلحة  أسهملم تصدر الشركة أي  )10( ذات  أســهمــي فئــة ذات أحقية 

ي التصويت   .أحقية 

ي فئـــة العضـــوية وعضـــوية الشـــركات املســـاهمة وعـــدد جلســـات الحضـــور  )11(  عضـــاءأل يوضـــح الجـــدول التـــا

 .الدهم القصرأو اململوكة لهم وألزواجهم و  سهماأل وعدد  اإلدارةمجلس 

  اسم العضو
فئة 

  العضوية

ر  املدرجة املساهمة الشركات   املدرجة/ غ

ا العضو   ال يشارك ف

عدد الجلسات 

ال حضرها 

  العضو

ي  سهماأل عدد 

31/12/4201  

ي  سهماأل عدد 

31/12/5201  

ر    التغ

  باالسهم

إبراهيم حمد 

ن   عبدهللا أبابط

ر  عضو غ

  تنفيذي

ن القابضة لالستثم -     –ار شركة البابط

J Equity Partners B.S.C.-  شركة

  مشيدالعربية 

7  715,853  715,853  - 

عبد العزيز 

إبراهيم عبد هلل 

ن   البابط

ر  عضو غ

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة  -  -  590,625  590,625  7  البابط

خالد محمد عبد 

املطيويع    هللا

ن   أبابط

ر  عضو غ

  تنفيذي
ن القابضشركة   54,705  225,295  280,000  6  ة لالستثمار البابط

عبد الكريم حمد 

ن   عبد هللا البابط

ر  عضو غ

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة  -  -  682,200  682,200  7  البابط

منصور محمد 

عبدهللا املطيويع 

ن   أبابط

عضو 

  تنفيذي
ن القابضة لالستثمار شركة   10,000  287,607  297,607  4  البابط

ن عبد  ياس

الرحمن حسن 

  الجفري 

عضو 

  مستقل

 – شركة مجموعة السريع الصناعية

  مجموعة صالح العبد اللطيف
7  1,500  1,500  - 

محمد حمد محمد 

  القنيبط

  

عضو 

  مستقل
 -  1,500  1,500  6  ال يوجد

ويصا حناوي 

  ميخائيل *

ر  عضو غ

  تنفيذي
 -  1000  1000  4  ال يوجد

سلطان حمد 

ن   عبدهللا البابط

و عض

  مستقل
ن القابضة لالستثمار شركة   -  713,000  713,000  7  البابط

إبراهيم منصور 

 عبد هللا 

ن   **أبابط

عضو 

  مستقل
 10,000 80,000 90,000  3  ال يوجد

  م 27/07/2015* خرج من  عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م 27/07/2015** أنضم لعضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 
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ن وأزواجهم و  سهماأل ي عدد كما يوضح الجدول التا   الدهم القصر:أو اململوكة لكبار التنفيذي

  ســــــماأل 
ي  سهماأل عدد 

31/12/2014  

ي  سهماأل عدد 

31/12/2015  
رلفا   رق / التغ

  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(  ر  31تتكون القروض كما  يم 2015ديسم    :مما ي
 ريال سعودي)(القيمة بال

ــــــــان ــــــــ   البيـ
ى  رصيد القروض كما 

31/12/2014 

املسحوب خالل 

 العام
 املسدد خالل العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2015ى 
ا  أصل القروض   مد

 612,309,296 375,077,939 171,948,300 94,724,561 456,301,678  قروض طويلة األجل
ي  3من  ا

سنوات 5  

قروض بنكية وتورق 

رة األجل   قص
341,523,311 907,264,814 993,948,909 254,839,216 416,940,652 

أقل من 

 سنة

ى القروض   1,029,249,949 629,917,155 1,169,897,209 1,001,989,375 797,824,989  اجمإ

  

ى كما يوضخ الجدول التا ي:لها الشركات التابعة الشركة األم و ي القروض ع   -كالتا

  ريال سعودي)(القيمة بال

  *املدة  اسم الشركة 

رصيد القروض 

ى  كما 

31/12/2014 

املسحوب خالل 

 العام
 املسدد خالل العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2015ى 
  أصل القروض

ن للطاقة واالتصاالت  البابط

  السعودية 

 593,000,000 370,308,327 171,764,214 96,592,328 445,480,213 طويلة

ره  292,318,316 211,802,440 807,174,710 778,942,270 240,034,880 قص

ن للطاقة واالتصاالت  البابط

  مصر

 16,848,097 4,769,612 4,023,065 - 8,792,678 طويلة

ره  74,251,632 17,955,967 124,254,054 78,359,512 63,850,509 قص

ن البالنك السعودية ره  البابط  18,000,000 10,500,000 13,500,000 - 24,000,000 قص

ن البالنك اإلمارات ره  البابط  28,370,704 8,332,628 30,481,598 28,370,704 10,443,522 قص

ن البالنك مصر ره  البابط  4,000,000 3,619,886 18,538,547 18,964,033 3,194,399 قص

ن فرنسا  ره  البابط  2,461,200 2,628,295 161,020 760,527 2,028,788 قص

ى القروض  1,029,249,949 629,917,155 1,169,897,209 1,001,989,375 797,824,989   اجمإ

رة األجل  ى خمس سنوات أقل من* مدة القروض قص ن ثالثة إ راوح مدة القروض طويلة األجل ما ب   سنة وت
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ي الجهات املانحة للقروض يوضح الجد   طويلة اآلجلول التا

  2015  2014  

   12,320,000       6,820,000  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

  443,981,678     368,257,939  بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة األجل 

  456,301,678     375,077,439  املجموع

ريوس*    باملمكلة العربية السعودية.وبنك اإلنماء  بنك الرياض والبنك السعودي الهولنديو  هورية مصر العربية مصر  بجم–بنك ب

ى  جلاأل من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء  ر 31كما  مليون ) 163,1( مبلغ وقدره 2015ديسم

 سعودى .   ريال

دار سندات ألمر وتنازل الشركة عن إن قروض التورق من البنوك التجارية أعاله مضمونه مقابل إص

ا كما يتضمن بند املمتلكات واآلالت واملعدات  بعض عوائد العقود ال يتم تمويل األعمال املرتبطة 

ي  تخص مصنع األعمدة بلغ إجما
ً
رية أصوال ا الدف ي  79,3 قيم  م31/12/2015مليون ريال سعودي 

  ية الصناعية السعودي.مرهونة بالكامل كضمان مقابل قرض صندوق التنم

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

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

  االتفاقيات.
  

ــىتحويــل لم تصدر الشركة أي أدوات ديــن قابلــة لل )13(  حــق  أو ولــم تمــنح الشــركة أي حقــوق خيــار  أســهم إ

ه  أو  إكتتـــاب ـــم  اإلدارةمجلـــس  عضـــاءأل أي حقـــوق مشـــا ن و ذو خـــالل الســـنة املاليـــة ولكبـــار التنفيـــذي

ي ية  ر  31   املن   . م2015ديسم
  

ــىويــل بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتح إكتتــاب أومــنح أي حقــوق تحويــل  أو لــم تقــم الشــركة بإصــدار  )14(  إ

ه. أو  أسهم   حقوق مشا

ردادال يوجد أي  )15( ردادركة ألي أدوات دين قابلة لإل إلغاء من جانب الش أو شراء  أو  إس   .س

  : اإلدارة) مجلس 16(
  

 مئتــا ألــف ريــالألــف ريــال ( 200يتقا أعضاء مجلس اإلدارة مكافــأة ســنوية قــدرها   -أ 
ً
) لكــل عضــو وفقــا

 عضاء بدل حضور جلسات قدره ثالثة األف ريال عن كل جلسة.ملا نص عليه النظام و يتقا األ 

م  وكــان حضــور األعضــاء كمــا هــو موضــح بالجــدول 2015) جلســات خــالل عــام 07عقد مجلس اإلدارة (  - ب 

ي:  التا
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  م

  
  اسم العضو

و 
ض
الع

ة 
صف

  

2015א 

 االجتماع األول  
  13/01بتاريخ 

االجتماع الثاني  
 02/02بتاريخ 

االجتماع الثالث  
 24/02بتاريخ 

االجتماع الرابع   
 21/04بتاريخ 

االجتماع الخامس  
 09/08بتاريخ 

االجتماع السادس 
 21/10بتاريخ 

االجتماع السابع  
 20/12بتاريخ 

ت 
سا
جل
 ال
دد
ع

ضو
للع

بة   
نس

%
ر 
ضو

لح
ا

  

 %100 7 √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي   -سالرئي  إبراھيم حمد عبد هللا البابطين   1

 %100 7 √ √ √ √ √ √ √  غير تنفيذي  عبد العزيز إبراھيم البابطين   2

 %85 6 √ √ √ √ √ √ × غير تنفيذي  خالد محمد عبد هللا المطيويع أبابطين   3

 %100 7 √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي  عبد الكريم حمد البابطين   4

  %57 4 × √ √ × × √ √ تنفيذي  لمطيويع أبابطينمنصور محمد عبد هللا ا  5

 %85 6 √ √ √ √ √ √ × مستقل   محمد حمد القنيبط   6

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

 %100 7 √ √ √ √ √ √ √ مستقل  سلطان حمد عبد هللا البابطين   8

 %100  4 - - - √ √ √ √  غير تنفيذي  ويصا حناوي ميخائيل *  9

 %100  3 √ √ √  -  -  -  -  مستقل  منصور إبراھيم عبد هللا  أبابطين**  10

     8 9 9 8 8 9 7    عدد الحضور  
    

  م 27/07/2015* خرج من  عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

ي دورته ال تبدأ بتاريخ  ** ي 27/07/2015أنضم لعضوية مجلس اإلدارة  ى قرار ا م 26/07/2018م وتنته   م29/03/2015لجمعية العامة العادية ال عقدت بتاريخ بناء ع
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ن بالشــركة   -  ج مــن جدول التعويضات واملكافــآت الخــاص بأعضــاء املجلــس وخمســة مــن كبــار التنفيــذي

ي  م الرئيس التنفيذي واملدير املا   م:2015عام  املستحقة عنبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي  انــــ
املجلس  عضاءأ

ن  التنفيذي

املجلس  أعضاء مكافآت

ن  ر التنفيذي ن و غ  املستقل

م  ن بما ف خمسة من كبار التنفيذي

ىالرئيس التنفيذى واملدير   املا

 2,757,300 -  606,000 والتعويضات بالروات

 1,239,543 228,330 177,900 البدالت

 2,170,000 1,600,000  700,000 املكافآت الدورية والسنوية

ية  -  -  -  الخطط التحف

 -  -  -  أى تعويضات أو مزايا

  6,166,843  1,828,330  1,483,900  املجموع 

  

  :  أهم فعاليات املجلس

راتيجيةاأل مراجعة وتحديث الخطة  )1(  .س

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

 والسنوية عمال الربعيةاأل اعتماد نتائج  )3(

 م 2016نة عام واز اعتماد مم و 2015متابعة تنفيذ موازنة عام  )4(

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

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

يئــــــة الســــــوق اســــــات وإجــــــراءات نظــــــم الحوكمــــــة للشـــــركة يمراجعـــــة واعتمــــــاد س )7(   املاليــــــةاملتعلقــــــة 
ً
طبقــــــا

ى اقرب اجتماع للجمعية العامة لالعتماد.  للتحديثات ال تصدرها هيئة السوق املالية وعرضها ع

  

  :   اإلدارةلجان مجلس 

  ) لجنة املراجعة الداخلية:1(

ى املراجعة الداخلية ونظام ااإل تقوم لجنة املراجعة ب كمــا تقــوم ، لرقابــة ورفــع التقــارير عنــه للمجلــسشراف ع

ــا اإلدارةوإطــالع مجلــس تقــارير املراجعــة الدوريــة  ســةدراب ن ، عل  مراقــب الحســاباتوالتوصــية للمجلــس بتعيــ

ليــة والســنوية قبــل األو القوائم املاليــة  دراسةو  خطة املراجعة معه ومناقشة مالحظاته دراسةو  وتحديد أتعابه

ى املجلس و  ااء الرأى و بددراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإالعرض ع   .التوصية للمجلس بشأ
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ن وقد عقدت اللجنة  ى النحو ا م2015عام النصف األول من خالل جلست يع   :لتا

  الصفة  املنصب  اسم العضو  م
  م 2015االجتماعات خالل عام 

االجتماع األول    النسبة
 24/02بتاريخ 

االجتماع الثاني  
 21/04بتاريخ 

ن عبد الرحمن حسن الجفري   1   % 100 √ √  مستقل  ئيس اللجنةر   د./ ياس

ن  2 ر تنفيذي  عضو اللجنة أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابط   %100 √ √  غ

ن  3 ر تنفيذي عضو اللجنة  أ./ عبد الكريم حمد عبد هللا البابط   % 100 √ √ غ

    3  3      عدد الحضور   
  

ــــي  ــــي أول اجتمــــاع ملجلــــس اوقــــد أعيــــد تشــــكيل لجنــــة املراجعــــة الداخليــــة  إلدارة الجديــــد املنتخــــب الــــذي كــــان 

ر   للجنــــة وكــــان تشــــكيل  2015ســــبتم
ً
ن عبــــد الــــرحمن حســــن الجفــــري رئيســــا حيــــث تــــم اختيــــار الــــدكتور / ياســــ

ي: م 2015خالل النصف الثاني من عام اللجنة ونسبة الحضور  ى النحوالتا   ع

  الصفة  املنصب  اسم العضو  م
م2015االجتماعات خالل عام   

 جتماع األول اال  النسبة
21/10بتاريخ  

االجتماع الثاني  
 21/12بتاريخ 

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

ن  2 ر تنفيذي  عضو اللجنة أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابط   %100 √ √  غ

ن  3 ر تنف عضو اللجنة  أ./ عبد الكريم حمد عبد هللا البابط   % 100 √ √ يذيغ

    3  3      عدد الحضور   

  

  نتائج املراجعة الداخلية 

املنبثقــة مــن مجلــس قامــت ادارة املراجعــة الداخليــة بالشــركة برفــع تقريرهــا عــن أداء الشــركة للجنــة املراجعــة 

ن للجنــه وقــد اإلدارة  ــي عــام يال أنــه تبــ ــي نتــائج املراجعــة الســنوية 2015وجــد  ــى قــد م أيــة مالحظــات  تــوثر ع

ى  ر العمــل بالشــركة وذلــك كمــا تــم  فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركةأعمال الشركة وع التأكــد مــن ســ

  .  حسب اللوائح والضوابط املنظمة للعمل
  

رشيحات و 2(   :املكافآت) لجنة ال

رشــيحات واملكافــآت رشــيحبالتوصــية  وتقــوم لجنــة ال ر وفقــا للسياســات واملعــايلعضــوية املجلــس  للمجلــس بال

وتحديــد الوقــت الــذي يلــزم إن  عضــاءاأل حتياجــات املطلوبــة مــن مهــارات لكافــة املعتمــدة واملراجعــة الســنوية لإل 

رات  اإلدارةومراجعــة هيكــل مجلــس يخصصة العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة  ورفــع التوصــيات الخاصــة بــالتغي
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ـــــى املجلـــــس و  ملناســـــبة والتأكـــــد ســـــنويا مـــــن املعالجـــــات ا راحـــــــإقتاملمكنـــــة مـــــع تحديـــــد جوانـــــب الضـــــعف والقـــــوة 

ن وعــــدم وجــــود أاأل اســــتقاللية   مكافــــآتى تعــــارض للمصــــالح مــــع وضــــع سياســــة لتعويضــــات و عضــــاء املســــتقل

ن أعضاء ي م2015خالل العام  ) مرة واحدة(قدت اللجنة وقد عُ  .املجلس وكبار التنفيذي ى النحو التا   :ع

 النسبة  م2015االجتماعات خالل عام   الصفة  املنصب  اسم العضو  م
  23/02االجتماع األول بتاريخ 

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

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

ر تنفيذي عضو اللجنة  م/ ويصا حناوي ميخائيل  3   %100  1 غ

ن     4   %100  1  مستقل  عضو اللجنة        أ./ سلطان حمد عبد هللا البابط

رشيحات واملكافآت  أول اجتماع ملجلس اإلدارة الجديــد املنتخــب الــذي كــان ي وقد أعيد تشكيل لجنة ال

ر ـــي   للجنـــة وكـــان تشـــكيل اللجنـــة  2015ســـبتم
ً
وتـــم اختيـــار  الدكتور/محمـــد حمـــد محمـــد القنيـــبط  رئيســـا

ي:  ى النحو التا   ع

  الصفة  املنصب  اسم العضو  م

  مستقل  رئيس اللجنة  د./ محمد حمد محمد القنيبط  1

ن   2 ر تنفيذي   عضو اللجنة أ./ خالد محمد عبد هللا املطيويع أبابط   غ

ن   3   مستقل عضو اللجنة  أ./ منصور إبراهيم عبد هللا أبابط

ن          4   مستقل   عضو اللجنة  أ./ سلطان حمد عبد هللا البابط

  ) لجنة اإلستثمار:3(

ا ملجلس اإلدارة وقــد  تقوم ائية ومرئيا تــداوالت لجنة اإلستثمار بدراسة الفرص اإلستثمارية ورفع التقارير ال

م وكــــــان 2015لجنـــــة االســــــتثمار موضـــــوعات اســــــتثمارية مرفوعـــــة مــــــن اإلدارة التنفيذيـــــة بالشــــــركة خـــــالل عــــــام 

ـــرة ـــ تبـــدأ بتـــاريخ  تشـــكيل لجنـــة االســـتثمار لف ـــي 27/07/2015املجلـــس الجديـــدة ال م 26/07/2018م وتنتهـــ 

ي: ى النحو التا   ع

  الصفة  املنصب  اسم العضو  م

  مستقل  رئيس اللجنة  د./ محمد حمد محمد القنيبط  1

ن  2   تنفيذي   عضو اللجنة  أ./ منصور محمد عبد هللا أبابط

  تنفيذي استشاري عضو   م/ جواد جميل شحادة   3

يأ./   4   فيذي تن  استشاري عضو            محمد نجاح طو
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  :الحــــوكـــــــمة 

 لالئحــــــــــة حوكمــــــــــة الشــــــــــركات الصــــــــــاد
ً
هـــــــــــ املوافــــــــــق 21/10/1427ة عــــــــــن هيئــــــــــة الســــــــــوق املاليــــــــــة بتــــــــــاريخ ر وفقــــــــــا

فقـــــد قامـــــت الشـــــركة م ، 16/03/2010واملعدلـــــة بقـــــرار مجلـــــس هيئـــــة الســـــوق املاليـــــة بتـــــاريخ م 12/11/2006

ـــــىمل تيشـــــخـــــاص بالشـــــركة بإعـــــداد نظـــــام للحوكمـــــة  الصـــــادرة عـــــن هيئـــــة الحوكمـــــة  بالئحـــــةة بنـــــود الـــــواردال ع

رشادية وذلك  والقواعــد الصــادرة مــن الجهــات  األنظمــة لفابما ال يخالسوق املالية سواء كانت إلزامية أو إس

مت الشــركة إذات العالقة وقد  فيمــا عــدا املــادة التاليــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة الحوكمــة بالئحــة ل

ى لم يتم تطبيقها بشكل كال    :امل و

 ) البند (ب) 6املادة (
طبق 

بالكامل 

طبق 

 
ً
 جزئيا

لم 

 يطبق 
 سباب والتفاصيل األ 

  حقوق التصويت :

ن النظام  ساس للشركة أن طريقة األ هل يب

ى بند أختيار  ي  اإلدارةمجلس  أعضاءالتصويت ع

راكم ي طريقة التصويت ال  الجمعية العامة 

  √ 

 إن النظام األساس للشركة ال 

راكم ،  يتضمن طريقة التصويت ال

ر  ولم توافق الجمعية العامة غ

ى 11/5/2011العادية بتاريخ  م  ع

 . راكم  طريقة التصويت ال

ن الشركة واألطراف ذي العالقة) 17(  الصفقات ب

ي:اتوجد تعامالت مع األطراف ذات العالقة بالشركة (   لشركات التابعة) كما يتضح بالجدول التا

  التابعة الشركة
حجم املعامالت خالل 

 (بالريال) العام
  طبيعة املعامالت  املـــدة

ن للطاقة واإلتصاالت شركة   53,299,394  مصر  –البابط

ام
لع
ر ا
دا
 م
ى
 ع
يه
ين
ت ب

ال
ام
مع

 

ريات  مبيعات + مش

ن ليبالنكشركة  ريات 81,876,562   ملحدودةا النظمة االتصاالت البابط  مبيعات + مش

ن ليبالنشركة   مبيعات 21,901,428   النظمة االتصاالتاإلمارات ك البابط

ن ليبالنك شركة   مبيعات  541,824   النظمة االتصاالتايجيبت البابط

ن البالنك تكنولوجشركة   تمويل +مبيعات  500,490  البابط

نشركة    مبيعات + تمويل 26,117,581  فرنسا –البابط

  مويلمبيعات + ت 34,146,424  املحدودة شركة اإلنارة املتكاملة

ن للمقاوالت شركة  ريات + تمويل 5,108,908  قطر -البابط   مبيعات + مش

ي       223,492,611  اإلجما
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ) 18(

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

ي عام  ا مصلحة جوهرية ألي من رئيس م  أية عقود كانت ال2015أنه ال توجد  ا وف  
ً
شركة طرفا

م التنفيذي أو املدير  املدير العاموأعضاء املجلس أو  ي أو ألي شخص ذي عالقة بأي م عدا ما املا

ي الذي يوضح  األرصدة الناتجة عن حجم املعامالت و األطراف ذات العالقة و يرد بالجدول التا

  السادة أعضاء مجلس اإلدارة.مع الشركات ذات العالقة ب املعامالت

 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

 شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  شريك  ن للمقاوالت 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  اإلعالن األزرق شركة

  مع الشركات ذات العالقة )2(

  النوع  الطرف ذو العالقة
حجم املعامالت 

 خالل العام
  طبيعة املعامالت  املـــدة

ن للمقاوالت   15,206,258 ذ .م .م . شركة البابط

ام
لع
ر ا
دا
 م
ى
 ع
يه
ين
ت ب

ال
ام
مع

 

 قيمة تأمينات اجتماعية + مبيعات

ريات 81,755 ذ .م .م . ن للتجارة  شركة البابط  قيمة تامينات اجتماعية + مش

ن للصناعات الهندسية    7,711,501 ذ .م .م . شركة البابط
ريات  قيمة تأمينات اجتماعية + مش

 + مبيعات

ريات تصاميم وطباعه  54,405  ذ .م .م.  شركة اإلعالن األزرق   مش

ن القابضة لالستثمار  قيمة تامينات اجتماعية  0 ساهمة مغلقةم شركة البابط

ي    20,053,919    اإلجما

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

ر أرصدة متداولة ر من سنة مالية و جميعها تعت   . أك

ــا أحــد  اتإتفاقيــ أوال توجــد أيــة ترتيبــات ) 19( ن عــن أي  أو املجلــس  أعضــاءتنــازل بموج أحــد كبــار التنفيــذي

شــئت ملصــلحة مــوظفي  تعــويض. أو مكافــأة  أو راتــب 
ُ
كمــا ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطيــات أخــرى ان

 الشركة.

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

  31/12/2015 31/12/2014  انـــــــــــالبي

  548,894  763,009  التأمينات اإلجتماعية

  15,481,769  6,253,282  زكاة وضرائب

ى   16,030,668  7,016,291  األجمإ

ا الزكوية عن كافة السنوات السابقة ح    وقد حصلت  31/12/2014قدمت الشركة إقرار

ي الشركة ع . 2016إبريل  30سارية املفعول ح تاريخ  31/12/2014ى شهادة الزكاة للعام املنته 

امات قد تطرأ من قبل مصلحة  ا قد كونت املخصصات الالزمة ملقابلة أية إل وتعتقد االدارة بأ

ائي.  الزكاة والدخل عند اعتماد الربط ال

ا الزككما تقوم الشركات التابعة    لألنظمة بتقديم إقرارا
ً
وية والضريبية بشكل مستقل وفقا

ذه  ا هذه الشركات وال توجد أي نزاعات ضريبية وزكوية فيما يتعلق  ي الدول املسجلة  السائدة 

 الشركات.
 

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

   

  :اإلقرارات) 23(

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

ــى أســس ســليمة وتــم تنفيــذه بفالشــركة كمــا تؤكــد (ب)   .هليــاعأن نظــام الرقابــة الداخليــة تــم إعــداده ع

ـــاحيــث تقـــوم لجنــة املراجعـــة بمراجعــة نتـــا ـــي . ئج التقــارير وإطـــالع املجلــس عل  بأنـــه ال توجــد 
ً
علمــا

بــة الداخليــة اقالر  أنظمــةاملراجعة الســنوية لفاعليــة ي نتائج  أية مالحظات جوهرية م2015 عام 

  .بالشركة

ـــى مواصـــلة نشـــاطها (ج)  ا ع وال يوجـــد أي شـــك يـــذكر بشـــأن قـــدرة الشـــركة  كـــذلك تؤكـــد الشـــركة قـــدر

ى مواصلة نشاطها.   ع

ــــــى الشــــــركة  أو اتيــــــة إجــــــراءلــــــم يــــــتم توقيــــــع أ(د)  مــــــن أي جهــــــة إشــــــرافية أو قيــــــد إحتيــــــاطي مفــــــروض ع

  م2015ئية خالل عامتنظيمية أو قضا
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ي للشركة  )24( ا املتعلقة باملراجع الخار   املعلومات ال تم اإلفصاح ع

ي تق ي  ي اإليضاح رقم (أورد املراجع الخار ى ما ورد  ) حول القوائم 1رير املراجعة لفت اإلنتباه إ

ي :   املالية املوحدة املرفقة كما ي

ن للطاقة واالتصا -1 ا التابعة قررت إدارة شركة البابط الت إعادة توحيد القوائم املالية لشركا

ي  ية  ن فرنسا للسنة املن م وذلك بعد اخذ موافقة الجهات 31/12/2015شركة البابط

ي فرنسا بتاريخ  ن فرنسا 09/02/2015الرسمية  ى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لشركة البابط م ع

ى أساس توحيد الشركة 2014نة ولقد قامت الشركة بإعادة عرض أرقام املقارنة لس م ع

 الفرنسية. 

ي  -2 ن فرنسا لإلستمرار  ن للطاقة واالتصاالت بتقديم الدعم لشركة البابط تعهد شركة البابط

 م.31/12/2016أعمالها ح 

ي قيمة األصول الثابتة لكامل مجموعات  -3 ي فرنسا باستكمال االنخفاض  قامت الشركة التابعة 

ي األصول خالل السنة امل ية    م. 31/12/2015ن

  

ن املستمر  ) 25(   التطوير والتحس

ــ الشــركة) أ( ــي  هأنظمــة املــوارد البشــرية الجديــد تتب الــدرجات السياســات واإلجــراءات و نظــام املتمثلــة 

ــــ مــــع مســــتوى  الوظيفيــــة والرواتــــب املوحــــد للشــــركات داخــــل اململكــــة العربيــــة الســــعودية بمــــا يتما

ن مقارنـــللمـــو والكفـــاءات رات ـالخبـــ ـــى حيـــاة  ةظف ـــي والـــذي ســـوف يـــنعكس بااليجـــاب ع بالســـوق املح

م. ى رفع املستوى االنتاجية لد ن االجتماعية مما يؤدي إ   املوظف

ي للشـــــركة وقـــــد تمكنـــــت الشـــــركة مـــــن تأكيـــــد زام بـــــالجودة هـــــو هـــــدف إـلتـــــاإل يعتبــــــر) ب(  راتي امهـــــا إســـــ ل

ــــــى شــــــهامــــــن خــــــالل إ بــــــالجودةالكامــــــل  الجــــــودة العامليــــــة  نظمــــــةدات املطابقــــــة أل ســــــتمرار حصــــــولها ع

ــ التعــديالت األخيـــرة لنظــام الجــودة  كمــا تعمــل الشــركة .  ) ISO 9001-2015(والتحديث املستمر ح

ــي  ــى الجديــد  ي كافة الوحدات التنظيمية بالشــركة ع ن  ا وجميع العامل ى تثقيف وتطوير موظف ع

ــى أحــدث نظــم الجــودة. أنظمــة الجــودة وذلــك عــن طريــق تنفيــذ مجموعــات مــن ا ــرامج التوعويــة ع ل

ــــى حصــــول الشــــركة  ــهادة الجــــودة مــــن الهيئــــة الســــعودية للمواصــــفات واملقــــاييس باإلضــــافة إ ــــى شــ ع

  ملصنع األعمدة ومصنع اإلنارة.) SASOوالجودة (
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 مع و ) ج(
ً
ا املعلوماتية والتكنولوجية وتمشيا  ملا تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدر

ً
استكماال

للشركات التابعة للشركة تطبيق أنظمة أوراكل ي الشركة  بدأتتطلبات حوكمة الشركات فقد م

وذلك بالتعاون مع أحد األم ليتم ربط جميع الوحدات اإلدارية والصناعية بنظام معلوماتي موحد 

ي مجال تكنولوجيا املعلومات.   الشركات املتخصصة 

افقد  ي مجال أمن املعلومات أما من إعداد دليل السياسات واإلجراءات بالتعاون مع ء تم االن

 االستشاري إرنست ويونج.

املراجعــــة الداخليـــــة بالشــــركة ويقـــــوم برفــــع تقـــــاريره  إدارةبأعمــــال  ــــي القيـــــام فريــــق املراجعـــــة ســــتمرإ) د( 

ــــــىمباشــــــرة  ــــــى ســــــالمة نظــــــام الرقابــــــة ـوالتــــــ اإلدارةلجنــــــة املراجعــــــة املنبثقــــــة مــــــن مجلــــــس  إ ي تؤكــــــد ع

ـــى اعة وفالداخليــ ـــي إحكــام الرقابــة ع تــم إنشـــاء إدارة حيـــث نشـــطة املختلفــة بالشــركة األجــه أو ليتــه 

ختصـــــة بمراقبـــــة ومتابعـــــة أعمـــــال املراجعـــــة الداخليـــــة وإدارة املخـــــاطر واملطابقـــــة بالحوكمـــــة مخاصـــــة 

ـــا اإلدار متطلبـــات الحوكمـــة و  وكافـــة إجـــراءات ـــا الفنيـــة ملجلـــس اإلدارة وتبعي  للمـــدير  يـــةوتكـــون تبعي

  العام

  ) القوى العاملة والتدريب: 26(

ن و  اإلدارةعتمــــد مجلــــس ي  ) أ( ن املــــرتبط بنمــــو حقــــوق املســــاهم املحققــــة  األربــــاحنظــــام حــــوافز العــــامل

رشيحات و والذي تم إعداده بمعرفة لجنة   .من قبل مجلس اإلدارة هإعتمادومن ثم  املكافآتال

 مع بعض جهات التدريب الخارجية ون بالتعام 2015نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل العام    ) ب(

ن والداخلية دف رفع كفاءة العامل م الفنيةو  اإلدارية،  وذلك  ،وتعزيز القدرات الوظيفية لد

  ةمن خالل  برامج تدريبي
ً
 وخارجيا

ً
قدمت حيث  مع جهات تدريبية متخصصة تم عقدها داخليا

ي  2015الشركة خالل عام  ا لرف %10التدريب لحوا م اإلدارية والفنيةمن منسوب . ع كفائ

ي وتستمر  ا الشركة  رامج التدريبية ملنسوب  اإلدارية املجاالتي مختلف اإلعداد والتنفيذ لل

ي مجال 2016خالل العام  والجودة الفنيةو  ن  م بالتعاون مع الشركات املتخصصة واالستشاري

       .                                       التطوير والتدريب

ى وتستمر الشركة بفعالية (ج)  ن رأس العمي تنفيذ برامج التدريب ع حيث ل لرفع مهارات العامل

ي  )206(تم تدريب  ي تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتا  ويساهم هذا التدريب 
ً
موظفا

ن.   استكشاف القدرات الكامنة لدى املوظف
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ن وتجاه أبناء الوطن فإن  ومن منطلق املسئولية االجتماعية للشركة(د)   ا السعودي تجاه منسوب

ي تقوم بالشركة  ن  ا من السعودي ي دعم وتطوير منسوب م  الحصول تطوير مهارات وقدرا

ى دورات  ية والحاسب اإل اللغة  تمجاال ي تطويربة ع ى  .ياآلنجل تدريب كما تعمل الشركة ع

ن  طالب الجامعات رة الصيفالل خالي املجال الف السعودي باالضافة ي مصانع الشركة  يةف

م واإلشراف  ي املجال اإلداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة  م  ى تدري إ

ا.   عل

  

  ) ( أ ) البيئة وخدمة املجتمع: 72(

ــــي هـــــذا  ــــا ضـــــرورة اإلهتمــــام برفاهيــــة املجتمــــع، وتقــــوم بالعديـــــد مــــن املبــــادرات  ــــي رؤي تضــــع الشــــركة 

ــا  ــى مســتويات أفضــل مــن املســموح  املجــال، ومــن أبرزهــا القيــام بضــبط نــواتج العمليــات الصــناعية إ

ــي املواصــفات القياســية ذات العالقــة ، وإســتكماأل لــذلك تطبــق  الشــركة نظــام إدارة البيئــة منــذ عــام 

ــــــــى شــــــــهادة)  ISO14001واملطــــــــابق للمواصــــــــفات العامليــــــــة ( 2009 ــــــــى حصــــــــول الشــــــــركة ع  باإلضــــــــافة إ

لجميع مصانع الشــركة والــذي السعودية لألرصاد وحماية البيئة الرئاسة العاملة املوافقة البيئية من 

ى أن منتجات الشركة جميعها صديقة للبيئة.    يدل ع

  

  (ب) السالمة والصحة املهنية: 

ن ، وإســـتكماأل لـــذلك تطبـــق  الشـــ  بالســـالمة والصـــحة املهنيـــة للعـــامل
ً
 خاصـــا

ً
ي الشـــركة إهتمامـــا ركة تـــو

  ) .ISO18001واملطابق  للمواصفات العاملية ( 2009نظام إدارة السالمة والصحة املهنية منذ عام 

  

ي موقع تداول 28( ا الشركة    ) األحداث الجوهرية ال أعلنت ع
  

ا التابعة  • ى خطة إعادة الهيكلة لشركا ي فرنسا ع ى موافقة الجهات الرسمية  إعالن حصول الشركة ع

 م.20/02/2015بتاريخ ي فرنسا 

ي  • ية  ى من العام املن رة التسعة أشهر األو ى السادة مساهم الشركة عن ف إعالن توزيع أرباح ع

ي تاريخ 30/09/2015  م29/10/2015م وذلك 

ن فرنسإعالن عن  • ي فرنسا (شركة البابط ا التابعة    م 21/12/2015ا) بتاريخ تخفيض رأس مال شرك
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 85,262,624

اهم الشركة

ربع الرابع من

ف ريــــال لكــــل

19,999,514

ن ركة البـــابط

ن د هللا أبــابط

د محمــد عبــد

ـــي ن شـــركاء  ط

 أبراهيم حمــد

عبــارةجميعهــا 

ألســس املتبعــة

 م2016

م3/12/2015

 .رة

قدية بقيمة

 السادة مسا

الرفها خالل 

  م.1/2015

) ألــــف200قــــع (

4(بقيمــــة  20

شـــر- للتجـــارة 

يم حمــد عبــد

ن وخالــد بــابط

ــد هللا البـــابط

 من 
ً
ث أن كال

جواملعــامالت  

أل الشــروط وا

ي   31/12/6

ىم 201 31 إ

الفعن نفس 

زيع أرباح نق

ى2015 م ع

ال تم صرف

ى 2 31/2م إ

س اإلدارة بواق

015الل عــــام 

ن ركة البـــابط

 مــن أبــراهي
ً
كــال

ريم حمــد الب

طان حمـــد عبـــ

حيث )54,40

تلــك الشــركة

اقــدها نفــس

ي املنته املا

ر.    لخ

01/01/5من

الحسابات ع

القا بتوز

ي /30/09ة 

ية للسهم وا

01/01/2015

ضــــاء مجلــــس

 العالقــــة خــــال

شـــرك -قـــاوالت

يــث أن كح ،

ن وعبــد الكــر

ن وســـلط بط

05بقيمة ( 20

ــي ت ن شــركاء 

ــي تعا شــركة 

تعابه للعام 

ع ملا فيه الخ

ى :  ن بماي

املالية م رةـفت

قرير مراقب 

م وا1/2015

ية لعام واملن

لقيمة األسمي

رةن 1 من الف

كمكافــــأة ألعض

  . م2

ألطــــراف ذوي

ن للمق لبـــابط

ة لالســتثمار

راهيم البــابط

 املطيويـــع أبـــا

015لعام  رق

ن حمــد البــابط

ــات. وتتبــع الش

   .عام القادم

ن وتحديد ا

وفق الجميع

ن دة املساهم

الفعن  إلدارة

للشركة وتقة

ي 29/0رة 

ى من ال  األو

% من ال20

عن اإلدارةس

) ريــــال ك 1,80

31/12/2015

 تمــــت مــــع األ

يلـــة شـــركة ال

ن القابضــة ط

بــد العزيــز إبــر

مـــد عبـــد هللا

 اإلعالن األزر

عبــد الكــريم ح

ميم ومطبوعــا

ملعامالت للعا

ن املرشح ن ب

ى أن يو  املو

  : دارة

شركة الساد

اإلرير مجلس

املدققةملالية

مجلس اإلدار

تسعة شهور

هو ما نسبته

مجلس عضاء

00,000بلــــغ (

ي ية  1 املن

ــــ والعقــــود ال

ي شـــركات زمي

شــركة البــابط

 األعضــاء عب

ومنصـــور محم

شركةت مع

وعب  املجلــس

ريات وتصام ش

ستمرار لهذه ا

ت للشركة من

ن سائل

2015دارة لعام 

إلدا مجلس 

الش إدارةلس 

ى ماجاء بتقر

ى القوائم امل ع

ى توصية م ع

رة الت ل عن ف

للسهم وه ن

   .م

أعبراء ذمة إى 

ــــي صــــرف مبل

لسنة املالية

عمــــال وأل ــــى ا

ي ـــي كالتـــا ل و

 - الهندســية

لــس والســادة

ن و يـــع أبـــابط

تال مومعا .ات

ن رئيس ابط

مبيعات ومش

التصريح باس

قب حسابات

تقرير مجلس اإل

) توصيات2

يو مجل

ى املوافقة ع

املوافقة عب)

املوافقة ع)

مليون ريال

نبواقع ريال

م2015عام 

ى املوافقة ع

املوافقــــة ع

عضو عن ا

ــى املوافقــــة ع

مليـــون ريـــال

للصــناعات

رئــيس املجل

هللا املطيويــ

تلك الشركا

عبد هللا أبا

عن قيمة م

ر واـمع الغي

اختيار  مراق
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