
 

 

  ت
20  

  إلدارة
تصاالتالا

12 سمرب

  

لس اإلــ
للطاقة وا

ديسم 31

ـر جمــي
ابطني لل

1هي يف 

~1~

ريـقــت
شركة البا

املنته م
لشر
للعام

 
 



~ 2 ~ 
 

 

 المحتــــويــــات: 
  

  

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK03

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK05

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK06

 אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK06

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK08

אאא אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK09

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK10

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK11

אאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK12

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK13

 אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK17

 אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK22

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK23

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK23

א אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK25

אאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK26

א אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK26

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK27

  



~ 3 ~ 
 

  كلمة رئيس مجلس ٕالادارة

ن ،أ   عزائى املساهم

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

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

ية    .2012ديسم  31ى  املدققة واملوحدة للسنة املالية املن

 خالل عام 
ً
ى الرغم من  2012كان أداء الشركة قويا ٔالاحداث السياسية تقلبات استمرار ع

ي ذلك قوة الشركة املالية  ؤالاقتصادية باملنطقة وبالعالم خالل العام املنصرم، وساعد 

  . والتقنية وٕالادارية

بـ مقارنة ريال مليون ) 1353 (  بلغتإيرادات  عنم 2012النتائج املالية للعام  أسفرتلقد 

ي عام  ريالمليون   )156(جمالية منٔالا  ٔالارباحي  وتراجع م 2011ي عام  مليون ريال )1005(

ىم 2011 ىم 2011ي عام ريال مليون  )79( التشغيل من أرباحي وتراجع  ريال مليون  )134( إ  إ

 ، ريال مليون ) 10(
ً
ريال مليون ) 77(من  لكن ٔالارباح الصافية بقيت حول نفس املعدل تقريبا

ىم 2011ي عام     .ريالمليون ) 78(  إ

ىذلك ي سبب الويرجع  ن  إ زيادة املنافسة مما فرنسا و  –توحيد القوائم املالية لشركة البابط

 أثر 
ً
 وخارجيا

ً
ى أسعار البيع محليا ها الشركة ساهمت تتبع، ولكن برامج ترشيد التكاليف ال ع

ى نفس مستوى ٔالارباح الصافية   ي املحافظة ع
ً
   .تقريبا

ي مصر  ى  2012اية ال مازالت مستمرة ح كذلك بسبب ٔالاوضاع السياسية   يتردأدى إ

ن  ا من –نتائج ٔالاعمال بشركة البابط ىمليون ريال ) 116( مصر فإنخفضت إيرادا ) 85( إ

ي عام  ألف) 597(خسارة وأربحاها الصافية من مليون ريال  ىم 2011ريال  ) 10( خسارة  إ

ي عام مليون ر  ن البالنك م2012يال  مصر حيث  –، وكذلك الحال بالنسبة لشركة البابط

ى مليون ريال ) 35(أنخفضت ٕالايرادات من  ألف  )253(منخسارة ؤالارباح مليون ريال ) 24(إ

ىريال    .مليون ريال خسارة  إ

ي عام  انحفضت ي عام 2012حقوق امللكية   %) 5,4(م بمقدار 2011م عما كانت عليه 
ً
ولكن نظرا

ن البالنك  ي شركة البابط ى حصة الشريك ٔالاجن  السعودية ملا قامت به الشركة من الاستحواذ ع
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ى إعادة النشاط والانتاج لشركة بتيتجان  %) 49(والبالغة  ى ذلك من فرنسا  –باإلضافة إ وما ترتب ع

ي عام  ةتسويات محاسبي )  633 (مليون ريال مقابل ) 599(م بمقدار 2012فقد ظهرت حقوق امللكية 

ي عام    .%) 5,4( م بإنخفاض قدرة2011مليون ريال 

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

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

ن منتجاتنا وخدماتنا الحالية  ي حقوق املساهم   : حيث أثمر هذا عنلتحقيق النمو املستدام 

ــي  -1 ايــر قامــت الشــركة  ــى شــركة بتيتجــان  2012ف ، )Petitjean SAS(أس أيــه أس باالســتحواذ ع

ـــي شـــركة فرنســــية  ـــي مجـــال أنظمــــة ٕالا  65تعمــــل منـــذ مـــا يزيــــد عـــن رائـــدة و  
ً
نـــارة الخارجيــــة عامــــا

ــي  )ٔالاعمــدة والصــواري العاليــة(وأنظمــة نقــل الطاقــة  ــي قريبــة مــن مجــال أعمــال الشــركة لكــن  و

 .أوروبا وافريقيا الناطقة باللغة الفرنسية وأمريكا الشمالية والالتينيهأسواق 

ي مساهمة شركة قطر للمقاوالت بمبلغ وقدرة  -2  . مليون ريال  23زيادة حصة الشركة 

كيــــة إلنتــــاج مركــــزات العصــــائر بمبلــــغ  زيــــادة حصــــة -3 ــــي مســــاهمة شــــركة جوكنــــور ال  7,5الشــــركة 

 . مليون ريال

امنـا ومسـئوليتنا أنتطلع بثقة نحو مستقبل  ونحن  عـن إل
ً
ا ـ فضل بـإذن هللا لتعظـيم منـافع الشـركة تعب

 .تجاه مساهمينا

ي الختام   و

ن  ٕالادارةمجلس  أعضاءسم ونيابة عن زمالئي إب نتقدم بخـالص الشـكر والتقـدير لحكومـة خـادم الحـرم

ن للتوجهات و ى مشاريع البنية التحتية ٕالانفاقستمرار وجهت إل جراءات الحكيمة ال ٕالا الشريف   .ع

م ونعــــد أو قــــدموا الــــدعم و ص الشــــكر والتقــــدير ملســــاهمينا ، الــــذين لكمــــا يســــرني أن أتقــــدم بخــــا لونــــا ثقــــ

  .لثقةلهذه افياء أو الجميع أن نظل 

ة ال بذلوها خالل  والتقدير لجميع منسوبي الشركةأتقدم بالشكر  كما ال يفوت أن ى الجهود املتم ع

  . م2012العام 

ن حمدإبراهيم    عبد هللا أبابط

  ٕالادارةرئيس مجلس 
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   ٕالادارةمجلس   أعضاء

  

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

ن عبد هللا عبد العزيز إبراهيم  -   عضو غ تنفيذي  ، ٕالادارةعضو مجلس     البابط

ن  -   عضو تنفيذي  ، ٕالادارةعضو مجلس       خالد محمد عبد هللا املطيويع ابابط

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

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

  عضو مستقل   ، ٕالادارةعضو مجلس                القنيبط محمد محمد حمد  -

ن عبد الرحمن  -   عضو مستقل   ، ٕالادارةعضو مجلس              الجفري حسن  ياس

ند هللا السلطان حمد عب -   عضو مستقل  ، ٕالادارةعضو مجلس                        بابط

ي  -   عضو مستقل   عضو مجلس ٕالادارة ،   جوناثان ب
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ن للطاقة و/ السادة  ن          ٕالاتصاالتمساهمي شركة البابط م   املح

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

أن يقـــدم لحضـــراتكم تقريـــره الســـنوي الـــذي يســـتعرض فيـــه كافـــة نشـــاطات  ٕالادارةيســـر مجلـــس 

 إستثماراالشركة و 
ً
ا داخل وخارج اململكة العربيـة السـعودية، كمـا يسـرنا أن نقـدم لكـم ملخصـا

ةللوضــع العــام للشــركة خــالل  ــ ــىم 01/01/2012مــن  الف يتضــمن التقريــر  و ، م  31/12/2012 إ

ـــــي ـاملوحـــــدة وقائمـــــة الـــــدخل والتـــــدفقات النقديـــــة والتغيـــــاملدققـــــة الســـــنوي القـــــوائم املاليـــــة  رات 

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

  . وزان والسدحانلفا KPMG/ السادة  الحسابات

  : امـــــع العــوضــــال

ـي إلقـد  - 1 ي  ٕالانفـاقسـتمرت اململكـة  ـى مشـاريع البنيـة التحتيـة وسـاعد املركـز املـا ع

ا مـن مقومـات  ستفادة من تلك املشروعاتٕالا من  لشركتكمالقوي  ـا ملا لـد مكن

ــى مشــروعات جديــدةمــن  ــي الســعودية  الحصــول ع ــي زيــادة ٕالايــرادات  أنعكســت 

 %) 22.5(بنسبة 

ي  2012لقد شهد عام  - 2 أسـفر مـا قليميـة ٕالاسـواق املحليـة ؤالا املزيد من املنافسة 

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

ــل الكثيــلقــد شــهدت  - 3
ّ
 عط

ً
 سياســيا

ً
ــي  ر مــن املشــروعاتـبعــض دول املنطقــة حراكــا

ـى  2013ستقرار تلك الدول خالل عام اتلك الدول ، إال أننا نتوقع  ممـا سـيؤدي إ

نإستئناف املشاريع ال تم تأجيلها خالل  ن املاضي ى نتائج  تأثر وال  العامي ع

ن  ن البالنك  –أعمال شركة البابط  . مصر –مصر وشركة البابط

ـــي تفـــادي املزيـــد مـــن  - 4 ـــي ٕالا لقـــد نجحـــت الشـــركة  تطبيـــق نتيجـــة ل ٔالاربـــاحنخفـــاض 

شـيد ال برنامٍج  ـي مصـانع الشـركةل ا  تكـاليف  ـا  يـةٕالانتاجووحـدا مـع وكافـة إدار

ى بعض  داف الحصول ع  .جيدةتوريد بأسعار الامر أو إس

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

ا الشـركة تسـتفيد  أن إال لـبعض املنتجـات أسعار البيـع ي بشكل كب  ـا  الفنيـةمـن قـدر وعالقا
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االتجارية الجيدة  ا ومورد ي تحقيق الخطة املوضوعة مع عمال ، م2013 للعام ما يجعلنا نثق 

ــــي ضــــوء موازنــــة اململكــــة املعلنــــة لعــــام  ٕالانفــــاقال ســــيما أن خطــــط  ــــى البنيــــة التحتيــــة   م2013ع

ــ  ٕالانفــاقوكــذلك خطــط  ــا الشــركةــي العديــد مــن الــدول ال ــى أســتمرار ٕالانفــاق ؤ ت تعمــل  شــر إ

ى مشروعات البنية التحتية   . ع

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

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

ـــى عـــدة إســـتثمارات واعـــدة ســـيكون لهـــا بـــالتنوع  ـــى إثـــر أحيـــث قامـــت الشـــركة بالـــدخول  يجـــابى ع

ى موضع أخر من هذا التقرير ا ب من التفصيل    .نتائج الشركة سيتم ٕالاشارة ال

ــي  ايــرفقــد قامــت الشــركة  ــى شــركة بتيتجــان أس أيــه أس  2012 ف  Petitjean(باالســتحواذ ع

SAS( ـــــي شـــــركة فرنســـــية ـــــي مجـــــال أنظمـــــة ٕالانـــــارة  65عمـــــل منـــــذ مـــــا يزيـــــد عـــــن ترائـــــدة ، و  
ً
عامـــــا

يـــورو تـــم  7,350,000وذلـــك بقيمـــة ) ٔالاعمـــدة والصـــواري العاليـــة(الخارجيـــة وأنظمـــة نقـــل الطاقـــة 

 
ً
 وتتوقــع الشــركة أن يكــون لهــذا ٕالاســتحواذ أثــرا

ً
ــي زيــادة املبيعــات الســنوية إتمويلــه ذاتيــا  ع

ً
يجابيــا

ي ٔالا % 20ي حدود    %  2ح بمعدل ربامع زيادة 
ً
 من عام  سنويا

ً
  .م2014اعتبارا

سـتكملت الهيكـل ٕالاداري احيـث ، فرنسـا  -وقد قامت الشركة ٔالام بإعادة الهيكلة لشركة بتيتجان

ى  ى  الشركةأنه تم رفع رأسمال للشركة باإلضافة إ مليـون يـورو وذلـك عـن طريـق تحويـل مبلـغ  9إ

ـــى حســـاب  6 مليـــون يـــورو مـــن الحســـاب الجـــاري الـــدائن للشـــركة ٔالام بحســـابات الشـــركة التابعـــة إ

ن إنشاء هللارأس ا ن القادم ات خالل العام   .  ملال ، وسوف تظهر آثار هذه التغ

اتيجية التوســـــــــع  مع إس
ً
ـي  وتتسق عملية الاستحواذ تماما ـ تنتهجهـاالجغرا لشـركة وسـيتيح ا ال

ــــا بشــــكل فــــوري مــــن  ةهــــذا ٕالاســــتحواذ تعزيــــز القــــدرات التجاريــــة والتقنيــــ ن ويمك لشــــركة البــــابط

ــى أســواق أوروبــا وأمريكــا  اليا الشــمالية وأمريكــا الوصــول مباشــرة إ الالتينيــة وغــرب أفريقيــا وأســ

ـــى ٕالاســـتفادة مـــن التصـــاميم وإ جـــراءات التصـــنيع واملنتجـــات املتـــوفرة لـــدى ونيوزيلنـــدا باإلضـــافة إ

املالعــــــــب إنــــــــارة بتيتجـــــــان كاألعمــــــــدة الديكوريــــــــة والصــــــــواري الضــــــــخمة الخاصــــــــة بنقــــــــل الطاقــــــــة و 

  . الرياضية 
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اتيجية املتعلقـة بالهيكـل بـالتنظيم الجديـد الـذي  حـات الاسـ ـي تطبيـق املق لقد بدأت الشـركة 

ا التابعـة أعدته الشركة الاستشـارية املعينـة لدراسـة أوضـ وسـوف تظهـر نتـائج اع الشـركة وشـركا

ي مطلع    .العام القادم إنشاء هللاهذا التطبيق 

ــــي كمــــا تقــــوم الشــــركة ٓالان باالســــتعانة بإحــــدى للشــــركات الاستشــــ ن  ارية لدراســــة أوضــــاع العــــامل

ـــا الشـــركة مصـــانع  ـــي تعزيـــز ورفـــع ومـــدى كفائ مقارنـــة باإلنتاجيـــة وســـوف تســـاهم هـــذه الدراســـة 

ن ٕالانتاجية بما يتما مع  تيجية الشركة املتبعةكفاءة العامل   .إس

  

  :النشاط الرئي)1(

ي الطاقــة و ــي قطــا ــ ٔالا عمــدة ؤالا ، مــن خــالل إنتــاج ٕالاتصــاالتتعمــل الشــركة  بــراج الحديديــة ال

حاملـه ؤالابـراج كصـواري الربائيـة وإنـارة الشـوارع، وتسـتخدم الطاقـة الكهوتوزيـع تستخدم لنقل 

ـــي مجـــال  ـــي نشـــاط تصـــميم وتوريـــد وتركيـــب وصـــيانة  ٕالاتصـــاالتللهوائيـــات  كمـــا تعمـــل الشـــركة 

ـــي مجـــال ٕالاتصـــاالت أنظمـــة ختبـــارات النوعيـــة لألبـــراج والصـــواري وكـــذلك جلفنـــة املنتجـــات ٕالا ، و

االحديدية    .  ي نتائج الشركة ك ٔالاالطاقة املساهم ويعت قطاع . وللغ ملنتجا

 ٔالارقام بآالف الرياالت     

ـــان   * الصافية ٔالارباح  املبيــــعات  البيـــــ

ن للطاقة و  47,587 722,603  الرياض  – ٕالاتصاالتالبابط

ن للطاقة و )10,183( 84,575  مصر  – ٕالاتصاالتالبابط  

ن  27,543 233,044  )بتيتجان(فرنسا  –البابط

ن ليبالنك ألنظمة ٕالاتصاالت  13,397 312,330  **البابط

 78,345 1,352,552  املجموع
 ٔالارباح الصافية بعد خصم حصة حقوق ٔالاقلية* 

ن البالنك**  ي البابط   .ٕالامارات وجاري استكمال ٕالاجراءات النظامية –تم توقيع اتفاقية لشراء حصص الشريك ٕالاماراتي 
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  : والتوقعات املستقبلية واملخاطر املحتملة الخطط والقرارات املهمة) 2(

ــى شــركة  لقــد ــت عمليــة م 01/02/2012بتــاريخ  بتيتجــانتــم الاســتحواذ ع هيكلــة الإعــادة كمــا أن

ا ل   .واستكمال فريق العمل ٕالاداري  ٕالاداريةوحدا

ن للطاقــــة والاتصــــاالت  واعــــدة البحــــث عــــن فــــرص اســــتثمارية ــــي  تســــتمر كمــــا ان شــــركة البــــابط

اتيجية  بمـا يخـدم تحقيـق أهـداف  الفـرصجـدوى تلـك  دراسـةمـن خـالل محتملـة وتوسعات اسـ

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

ا وخد  .ساسيةٔالا ا اممنتجا

ـي الا إن عملية  ـى شـركة بتيتجـان  ـا الشـركة ع ـ قامـت  م سـوف تـؤثر 01/02/2012ستحواذ ال

 بإعــادة ا
ً
ــى كـــل مــن ٕالايـــرادات ؤالاربــاح الصـــافية وتقــوم الشــركة حاليـــا  ع

ً
ــي خطـــط ايجابيــا لنظـــر 

ــــي دول و  املســــتقبليةٔالاعمــــال  ــــى حصــــة ســــوقية  ــــي الحصــــول ع ســــوف تســــاهم شــــركة بتيتجــــان 

اليا ونيوزيلندا  والذي سوف يكون الشمالة و شمال أوروبا وأمريكا  الالتينية وغرب أفريقيا وأس

ى نمو أله     الصافية للشركة ٔالارباحيرادات ؤالا ثر ايجابى ع

ــىالشــركة تتوقــع نمــو  إدارةــي ظــل املعطيــات الســابقة فــإن و  
ً
ــا بنســبة  ا  ونمــو %)  20(إيرادا

ً
ــي  ا

ي  ت هذه املعطيات%)  6(ها بنسبة أرباحصا ي حال تغ   .وقد تتأثر تلك التوقعات 

  

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

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

  .حداثلتلك ٔالا الريال سلبا نتيجة 

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

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

ي النطا ي أستقطاب وتدريب املزيد من أن الشركة تقع  ق ٔالاخضر والشركة مستمره 

ن   .السعودي
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  عمال ٔالا نتائج صول والخصوم و ٔالا ملخص   -أ -) 3(

  )تاال ف الريأال رقام بٔالا (     

 2012  2008200920102011 البيان

 1,652,456 1,416,3981,138,1931,289,5251,457,973 مجموع ٔالاصول 

 1,053,603 885,095500,865639,067824,610 مجموع الخصوم

 1,352,552 1,012,6521,122,638967,8911,005,035 املبيعات

ي  9,733 153,642157,352116,10978,976 الربح التشغي

ي ٔالارباح  78,345 131,016109,37978,33576,881 صا

 1,84 3,232,701,931,84 حصة السهم من ٔالارباح

ن  578,930 498,472580,598602,755608,881 حقوق املساهم
ى  أسهم تداول بدأ        12/12/2006الشركة 

  :يرادات حسب القطاعاتٕالا  -ب -)3(

  )تاال ف الريأال رقام بٔالا ( 

ـــــــــــــــــــان  2012  2011 2010 2009 2008 البيـــــ

قطاع ٔالاعمدة ؤالانارة ولوحات 

 التوزيع واملواس
462,171394,430391,275418,109 698,258 

 341,964 248,275356,689292,890275,547 قطاع ٔالابراج ومحطة ٔالاختبارات

كيب  312,330 302,206371,519283,727311,379 قطاع التصميم والتوريد وال

يٕالا ) 4(   :يرادات حسب التوزيع الجغرا

  )تاال ف الريأال رقام بٔالا ( 

ـــــــــــــــــــان  2012  2011 2010 2009 2008 البيـــــ

من أنشطة الشركة داخل 

 اململكة العربية السعودية
791,088 828,436648,391 752,163 921,691 

من أنشطة الشركة خارج 

 اململكة العربية السعودية
221,563 294,202319,500 252,872 430,861*  

ى شركة بتيتجان *  ن  SASنتيجة لالستحواذ ع   فرنسا  –عن طريق شركة البابط
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والتوقعــات املعلنــة ــي النتــائج التشــغيلية عــن نتــائج الســنة الســابقة  فروقــات جوهريــةتوجــد  )5(

ىويرجع سبب ذلك  ي مصرونتا زدياد حدة املنافسةإ إ ، وكذلك ئج أعمال الشركات التابعه 

ن    .فرنسا ألول مرة –لتوحيد القوائم املالية لشركة البابط

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

ن    .)SOCPA(القانوني

  :اإستثماراالشركة و ) 7(

  : عمال التاليةٔالا تتكون الشركة من قطاعات              

نـارة ٕالا توزيـع الكهربـاء ونقـل و إنتاج وجلفنة أعمـدة ويختص ب :  نارةٕالا عمدة ؤالا قطاع   ) أ(

ــا واملواســـ الحديديــة  ــى باإلضـــافةوالصــواري وملحقا إنتــاج فـــوانيس إنــارة الشـــوارع  إ

 .والساحات واملالعب والحدائق

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

كيـبقطاع    ) ج(  أنظمـةبأعمـال توريـد وتركيـب وصـيانة ويخـتص :  التصـميم والتوريـد وال

 .ٕالاتصاالت

ــــــ  ) د( ــــــ ب: املركــــــز الرئي ــــــى قطاعــــــات الشــــــركة املختلفــــــة اإل يقــــــوم املركــــــز الرئي شــــــراف ع

ـــــى باإلضـــــافة ـــــي الشـــــركات التابعـــــة وٕالاســـــتثمار  نشـــــطةٔالا إ ـــــى  ٕالاســـــتثمار ية  واملســـــاهمة 

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

 مقر الشركة اسم الشركة
بالريال  رأس املال

 السعودي

  نسبة امللكية

ي  31كما 

 2012ديسم 

  النشاط الرئي

ن للطاقة وٕالاتصاالت  )1(  % 97 58,473,990 جمهورية مصر العربية *شركة البابط
 صناعة ٔالاعمدة

  ؤالابراج الحديدية

ن ليبالنك ألنظمة ٕالاتصاالت املحدودة  )2(  شركة البابط

  :**الشركات التابعة لها  

ن ليبالنك ايجيبت لهندسة ٕالاتصاالت   شركة البابط

ن ليبالنك ٕالامارات ألنظمة ٕالاتصاالت   *** شركة البابط

ن ليبالنك ألنظمة الاتصاالت املحدودة   شركة البابط

   إم أي لإلتصاالت املتقدمة    –شركة إيه بي إل 

ن للتشغيل والصيانة املحدودة             شركة البابط

  اململكة العربية السعودية

  

  جمهورية مصر العربية

  ٕالامارات العربية املتحدة

  قطر

  اململكة العربية السعودية

 اململكة العربية السعودية

2,000,000  

  

1,960,908  

3,060,000  

206,000  

1,000,000  

500,000 

100 %  

  

85%  

55%  

27%  

50%  

100%  

 

تصميم وتوريد 

وتركيب أنظمة 

  ٕالاتصاالت

ن  )3(   فرنسا  –شركة البابط

  

صناعة ٔالاعمدة   %100  45,000,000  الجمهورية الفرنسية 

  ؤالابراج الحديدية

ن باسم شركات % 3تم توقيع اتفاقية لشراء حصة *        ,بطريقة مباشرة وغ مباشرة% 100تابعة لتصبح امللكية بنسبة من الشركاء الحالي

ي شركات ذات مسؤلية محدودة وال توجد أي إصدارات  **     .أدوات دين أو  أسهمإن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج اململكة 

  تم توقيع اتفاقية لشراء حصص ٕالاماراتي وجاري استكمال ٕالاجراءات النظامية*** 

  

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

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

  . م 2012

  

  : وأدوات الدين سهمٔالا تفاصيل ) 8(

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

   .السعودية

ا الشـركة  أو  إكتتـابكما أنه لم توجد أية مصـلحة وحقـوق خيـار وحقـوق  ه أصـدر حقـوق مشـا

ــــا خــــالل العــــام  أو  بموجــــب أدوات ديــــن قابلــــة  إكتتــــاب أوتوجــــد حقــــوق تحويــــل ال و  .م2012منح

ـىللتحويل  ا الشـركة  أو حقـوق خيـار  أو  أسـهم إ ه أصـدر ـا أو شـهادات حقـوق مشـا ال كمـا  .منح

داديوجد أي  دادقابلـة لإل إلغـاء مـن جانـب الشـركة أليـة أدوات ديـن  أو  إسـ  أوأي ترتيبـات  أو سـ

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

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

والتوســـــع أمـــــام الشـــــركة مـــــا يـــــوفر لهـــــا الســـــيولة املاليـــــة  لإلســـــتثمار املتاحـــــة  الفـــــرصوبحســـــب 

ن   .الالزمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضاء املساهم

الشـــركة الصـــافية الســـنوية بعـــد خصـــم جميـــع املصـــروفات العموميـــة والتكـــاليف  أربـــاحتـــوزع 

ى الوجه ٔالا    :تى ٔالاخرى ع

حتيـــاطي نظـــامي ، ويجـــوز للجمعيـــة العامـــة إالصـــافية لتكـــوين  ٔالاربـــاحمـــن % )  10( يجنـــب  -

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

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

 .حتياطيات أخرى إلصافية لتكوين ا ٔالارباحمن 

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

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

ا وفقا للقرارات والتعليمات الصادٔالا جميع  رة من حوال الحدود القصوى املسموح 

ي هذا الشأن  .الجهات املختصة 

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

ي  أسهمستخدامها ملنح موظفي الشركة ية ملوظفي الشركة إل إجتماعإلنشاء مؤسسات 

ــالشرك  .ة كمكافأة لهمــ

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

  نقدية بقيمة أرباحبتوزيع  أو ٕالادارةمجلس فإن  2012املالية  وفيما يخص السنة     

ي ريال عن  مليون ) 42,6( ية  ة التسعة أشهر من العام واملن  بما يعادلم 30/09/2012ف

  .م الواحد ــــــريال للسه) 1(بواقـع ى أاملال املدفوع ،  رأسمن ) 10% (
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ى النحو  ىوذلك ع    : التا

 ال سعودىــري انــــالبي

 56,281,088  2011املرحلة من عام  ٔالارباح

ى    2012عام  أرباحصا

 تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى 

78,344,556 

1,510,711 

ى   136,136,355 القابلة للتوزيع ٔالارباحصا

ى %  10( حتياطى نظامى إ )7,834,456( )العام   أرباحمن صا  

ى الربح بعد   128,301,899 حتياطى القانونى القابل للتوزيعٕالا صا

 

)1,600,000( ٕالادارةمجلس  أعضاءمكافأة   

   

ى من عام  )42,631,312( 2012أرباح موزعة عن التسعة أشهر ٔالاو  

ي التوزيعات  إجما

ى   84,070,587 2013املبقاة واملرحلة لعام  ٔالارباحصا

 1 )بالريال ( حصة السهم من التوزيعات النقدية  

  

ي التصـويت وعليـه فـال توجـد أي مصـلحة  أسهملم تصدر الشركة أي  )10( ـي فئـة ذات أحقية 

ي التصويت أسهم   .ذات أحقية 

 

ي فئـة العضـوية وعضـوية الشـركات املسـاهمة وعـدد جلسـات الحضـور  )11( يوضح الجدول التـا

  .الدهم القصر أو اململوكة لهم وألزواجهم و  سهمٔالا وعدد  ٕالادارةمجلس  عضاءأل 
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  فئة العضوية  اسم العضو
الشركات املساهمة ال يشارك 

ا العضو   ف

عدد الجلسات 

ال حضرها 

  العضو

ي  سهمٔالا عدد 

31/12/1120  

ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2201  
  التغ 

إبراهيم حمد عبدهللا 

ن   أبابط

عضو غ 

  تنفيذي

  شركة املواساة للخدمات الطبية -

ن القابضة  - شركة البابط

 J Equity Partneers –لالستثمار 

B.S.C. - شركة مشيد  

10  715,853  715,853  - 

عبد العزيز إبراهيم 

ن   عبد هلل البابط

عضو غ 

  تنفيذي
-  10  590,625  590,625  - 

خالد محمد عبد هللا

ن *   املطيويع  أبابط
 -  280,000  280,000  4  -  عضو تنفيذي

عبد الكريم حمد 

ن   عبد هللا البابط

عضو غ 

  تنفيذي
 -  682,200  682,200  8  شركة دار ٔالاركان

 *منصور محمد 

عبدهللا املطيويع 

ن   أبابط

 -  314,529  314,529  4  -  عضو تنفيذي

ن عبد الرحمن  ياس

  حسن الجفري 
  عضو مستقل

شركة مجموعة السريع  -

شركة الباحة  - الصناعية

شركة الخليج  –لالستثمار 

ن   لوساطة التأم

8  1,500  1,500  - 

محمد حمد محمد 

  القنيبط

  

 -  1,500  1,500  9  ال يوجد  عضو مستقل

سلطان حمد عبدهللا 

ن   البابط
 72,896+  713,000  640,104  10  يوجدال   عضو مستقل

ي   - 1000 1000  7  ال يوجد   عضو مستقل   **جوناثان ب

ن ؤالاستاذ / بالذكر أن كال من الاستاذ  وجدير*  ن قد تم املطيويع  منصور محمد عبد هللا/ خالد محمد عبد هللا املطيويع أبابط ا منتخااأبابط

ي  27/07/2012ال تبدا من  لعضوية مجلس إدارة الشركة  لدورة املجلس  من ٔالاستاذ  م26/07/2015وتنت 
ً
فهد محمد عبد / ، وخروج كال

ن  ؤالاستاذ  ن/ هللا أبابط   خالد محمد عبد هللا أبابط

ي / تقدم السيد **  ي باستقالته    م وقد قبلها املجلس 21/01/2013جوناثان ب
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ي عدد  ن وأزواجهم و  سهمٔالا كما يوضح الجدول التا   :الدهم القصرأو اململوكة لكبار التنفيذي

  ســــــمٔالا 
ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2011  

ي  سهمٔالا عدد 

31/12/2012  
  التغ/ رق لفا

  0  0  0  ي ميخائيلو اويصا حن

ي الدخيل    0  0  0  أحمد بن ع

  0  0  0  جواد جميل إسماعيل أبو شحادة

ي   0  0  0  محمد نجاح طو

  0  0  0  تامر عدنان كالو

ئالا   0 0 0  جمـــــــــــــــا

  

ي ) 12(  ي م 2012ديسم  31تتكون القروض كما    :مما ي

  البيـــــــــــــــــان

رصيد القروض 

ى  كما 

31/12/2011 

 املسدد خالل العام املسحوب خالل العام
رصيد القروض كما 

 31/12/2012ى 
ا  أصل القروض   مد

قروض طويلة 

  ٔالاجل
62,003,368 41,919,822.09 39,474,070 90,867,942 158,362,841.77 

ي  3من  ا

سنوات 5  

قروض بنكية و 

ة  تورق قص

  ٔالاجل

455,786,8821,997,968,573.33 1,787,828,978.29637,910,958 953,243,397.76 
أقل من 

 سنة

ى  اجمإ

  القروض
517,790,2502,039,888,395.42 1,827,303,056.92730,375,588 1,111,606,239.53  

  

ي الجهات املانحة للقروض    يوضح الجدول التا

  2012  2011  

  29,664,000  28,242,000  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

  8,321,702  19,375,942  قروض من بنوك تجارية 

  60,101,745  43,250,000  بنوك محلية سعودية –قروض تورق طويلة ٔالاجل 

  98,087,447  90,867,942  املجموع
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ى  جلٔالا من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء   مبلغ وقدره 2012ديسم 31كما 

 .  سعودى  ريال)  29,497,542(

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

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

ي  تخص مصنع ٔالاعمدة بلغ إجما
ً
ية املمتلكات وٓالاالت واملعدات أصوال ا الدف  104,34 قيم

ي  م مرهونة بالكامل كضمان مقابل قرض صندوق 31/12/2012مليون ريال سعودي 

  .التنمية الصناعية السعودي

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

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

ى هذه الاتفاقيات   .املحددة 

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

ه  أو  إكتتابحق  أو خيار  ـم  ٕالادارةمجلـس  عضـاءأل أي حقـوق مشـا ن و ذو ولكبـار التنفيـذي

ي ية    . م2012ديسم  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

  

  : ٕالادارةمجلس ) 16(

م  وكــان حضــور ٔالاعضــاء كمــا هــو 2012جلســات خــالل عــام )  10 (عقــد مجلــس ٕالادارة   - أ 

يموضح بالجدول    .التا

) مئتا ألـف ريـال ( ألف ريال  200يتقا أعضاء مجلس ٕالادارة مكافأة سنوية قدرها   -ب 

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

 .ثالثة ٔالاف ريال عن كل جلسة



~18~ 
 

  م

  
  اسم العضو

و 
ض
الع

ة 
صف

  

א2012 

  األول

بتاريخ 

18/01  

  الثاني

بتاريخ 

20/02  

  الثالث

بتاريخ 

13/03  

  الرابع

بتاريخ 

03/04  

 الخامس

بتاريخ 

21/04  

 السادس

بتاريخ 

09/05  

 السابع

بتاريخ 

18/09  

  الثامن

بتاريخ 

14/10  

   التاسع

بتاريخ 

17/10  

  العاشر 

بتاريخ 

ت   27/11
سا
جل
 ال
دد
ع

ضو
للع

  

ر 
ضو

لح
ة ا
سب
ن

%  

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

 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  غير تنفيذي  عبد العزيز إبراھيم البابطين   2

3*  
 %100 6     √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي  بابطين عبد هللا أ فھد محمد 

خالد محمد عبد هللا المطيويع 
 %100 4 √ √ √ √              تنفيذي  أبابطين 

  %80 8 √ × √ √ × √ √ √ √ √ غير تنفيذي  عبد الكريم حمد البابطين   4

5**  
  %67 4     × × √ √ √ √ غير تنفيذي  بابطين عبد هللا أ خالد محمد

منصور محمد عبد هللا 
 %100 4 √ √ √ √              تنفيذي  المطيويع أبابطين

  %90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ × مستقل   محمد حمد القنيبط   6

  %80 8 √ × √ √ √ √ √ √ × √ مستقل  ياسين عبد الرحمن الجفري  7

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

  %70  7  ×  ×  × √ √ √ √ √ √ √ مستقل  جوناثان بيري  9

      8  7  8  9  7  8  9  9  8  8    عدد الحضور  

 *אאLאאאא27L07L201226L07L2015אLאאאאK 
 **אאLאאאא27L07L201226L07L2015אLאאא  
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ن   - ج جـــدول التعويضــــات واملكافــــآت الخـــاص بأعضــــاء املجلــــس وخمســـة مــــن كبــــار التنفيــــذي

ي بالشركة  م الرئيس التنفيذي واملدير املا   :م2012خالل عام من بي

 البيان

 أعضاء

املجلس 

ن  التنفيذي

املجلس غ  أعضاء مكافآت

ن  ن و التنفيذي  املستقل

م  ن بما ف خمسة من كبار التنفيذي

ىالرئيس التنفيذى واملدير   املا

 3,300,000  360,000 الرواتب والتعويضات

 1,425,298 315,130 270,000 البدالت

 1,929,794 1,200,000 520,000 املكافآت الدورية والسنوية

ية  - -  الخطط التحف

 - -  أى تعويضات أو مزايا

  6,655,092  1,915,130  1,150,000  املجموع 

  

  : أهم فعاليات املجلس 

اتيجيةٔالا مراجعة وتحديث الخطة  )1(  .س

اتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيم  )2(  الجديدمراجعة إس

 عمال الربعية والسنويةٔالا اعتماد نتائج  )3(

انية عام م و 2012تنفيذ موازنة عام  متابعة )4(  م 2013اعتماد م

اية وإٕالاستثمار  الفرص دراسة )5(  .تخاذ القرارات بشأ

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

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

  

  :  ٕالادارةلجان مجلس 

  :لجنة املراجعة الداخلية) 1(

ـــــــى املراجعــــــة الداخليــــــة ونظـــــــام ااإل تقــــــوم لجنــــــة املراجعـــــــة ب لرقابــــــة ورفـــــــع التقــــــارير عنـــــــه شــــــراف ع

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

ن  خطــــــة املراجعــــــة معــــــه ومناقشــــــة  دراســــــةو  وتحديــــــد أتعابــــــه مراقــــــب الحســــــاباتللمجلــــــس بتعيــــــ
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ـى املجلـس و ٔالاو القـوائم املاليـة  دراسـةو  مالحظاته دراسـة السياسـات ليـة والسـنوية قبـل العـرض ع

ا املحاسبية املتبعة وإ   .بداء الرأى والتوصية للمجلس بشأ

ي  م2012ات خالل العام إجتماع) 4(وقد عقدت اللجنة  ى النحو التا  :ع

  عدد جلسات الحضور   الصفة  اسم العضو  م

ن عبد الرحمن حسن الجفري ./ د  1   3  رئيس اللجنة  ياس

ن. / أ  2   4  عضو اللجنة  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابط

ن./ أ  3   4 عضو اللجنة  عبد الكريم حمد عبد هللا البابط

ن. / أ  4   3 عضو اللجنة  خالد محمد عبد هللا أبابط

ـــــي عـــــام   بأنـــــه ال توجـــــد 
ً
ـــــي نتـــــائج املراجعـــــة الســـــنوية لفاعليـــــة  م2012علمـــــا الرقابـــــة  أنظمـــــةأيـــــة مالحظـــــات جوهريـــــه 

  .الداخلية بالشركة

ـــي ســبتم  ن / حيـــث تـــم اختيــار الـــدكتور  2012وقــد أعيـــد تشــكيل لجنـــة املراجعـــة الداخليــة  ياســـ

ي ى النحوالتا  للجنة وكان تشكيل اللجنة ونسبة الحضور ع
ً
  : عبد الرحمن حسن الجفري رئيسا

    الصفة  اسم العضو  م

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

نعبد العزيز . / أ  2     عضو اللجنة  إبراهيم عبد هللا البابط

ي/ السيد   3     عضو اللجنة  جوناثان ب

 الستقالة السيد 
ً
ي / ونظرا ي  ن السيد 21/01/2013جوناثان ب ن ليحل محلهحمد عبد الكريم / م فلقد قام املجلس بتعي   .البابط

   

شيحات و ) 2(   :املكافآتلجنة ال

شـــــــــيحات واملكافـــــــــآت شـــــــــيحبالتوصـــــــــية  وتقـــــــــوم لجنـــــــــة ال وفقـــــــــا لعضـــــــــوية املجلـــــــــس  للمجلـــــــــس بال

 عضـاءٔالا حتياجـات املطلوبـة مـن مهـارات لكافـة للسياسات واملعاي املعتمدة واملراجعة السـنوية لإل 

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

ات املمكنــــــ ٕالادارة ــــــى ورفـــــع التوصــــــيات الخاصــــــة بـــــالتغي ة مــــــع تحديــــــد جوانـــــب الضــــــعف والقــــــوة 

ـــــإقتاملجلــــس و  ن وعــــدم ٔالا املعالجــــات املناســــبة والتأكــــد ســــنويا مــــن اســــتقاللية  راحـ عضــــاء املســــتقل
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املجلـــــــس وكبـــــــار  أعضـــــــاء مكافـــــــآتى تعـــــــارض للمصـــــــالح مـــــــع وضـــــــع سياســـــــة لتعويضـــــــات و وجـــــــود أ

ن   .التنفيذي

ى  م2012خالل العام  )  مرة واحدة(قدت اللجنة وقد عُ  يع   :النحو التا

  عدد جلسات الحضور   الصفة  اسم العضو  م

  1  رئيس اللجنة  محمد حمد محمد القنيبط./ د  1

ن  ./ أ  2   1  عضو اللجنة  فهد محمد عبد هلل أبابط

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

ــــي ســــبتم  شــــيحات واملكافــــآت  اللجنــــة بتشــــكيلها الجديــــد  توعقــــد 2012وقــــد أعيــــد تشــــكيل لجنــــة ال

 للجنــة وكـــان تشــكيل اللجنـــة /جلســة واحــدة  وتـــم اختيــار  الـــدكتور 
ً
محمــد حمـــد محمــد القنيــبط  رئيســـا

ي ى النحو التا   : ع

  عدد جلسات الحضور   الصفة  اسم العضو  م

  1  رئيس اللجنة  محمد حمد محمد القنيبط./ د  1

ن ./ أ  2   1  اللجنةعضو   خالد محمد عبد هللا املطيويع أبابط

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

  

  :ٕالاستثمارلجنة ) 3(

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

ن(عقدت اللجنة  ي  م2012خالل عام ) جلست ى النحو التا   :وكانت نسبة الحضور ع

  عدد جلسات الحضور   الصفة  اسم العضو  م

ن  . / أ  1   2  رئيس اللجنة  فهد محمد عبد هللا أبابط

  1  عضو اللجنة  محمد حمد محمد القنيبط. / د  2

ن./ أ  3   2  عضو اللجنة  سلطان حمد عبد هللا البابط

  2  عضو استشارى   ي و اويــــصــــــا حنـــــــ. / م  4

ي. / أ  5   1  استشارى عضو   محمد نجاح  طو
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ـي سـبتم  وقد أعُ  عبـد الكـريم حمـد عبـد هللا / وتـم اختيـار  ٔالاسـتاذ 2012يد تشكيل لجنة الاستثمار  

ي ى النحو التا  للجنة وكان تشكيل اللجنة ونسبة الحضور ع
ً
ن  رئيسا    :البابط

    الصفة  اسم العضو  م

ن. / أ  1     رئيس اللجنة  عبد الكريم حمد عبد هللا البابط

    عضو اللجنة  محمد حمد محمد القنيبط/  .د  2

ي ./ أ  3     عضو اللجنة  جوناثان ب

    عضو استشارى   ويــــصــــــا حنـــــــأوي . / م  4

ي الدخيل. / أ  5     عضو استشارى   أحمد بن ع

ي. / أ  6     عضو استشارى   محمد نجاح  طو
  

  :الحــــوكـــــــمة 

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

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

 لفاالشـــــركة بإعـــــداد نظـــــام للحوكمـــــة يشـــــمل جميـــــع البنـــــود الـــــواردة بنظـــــام الحوكمـــــة بمـــــا ال يخـــــ

مــت الشــركة بنظــامإقــة وقــد والقواعــد الصــادرة مــن الجهــات ذات العال ٔالانظمــة الحوكمــة فيمــا  ل

ى     :عدا املادة التالية ال لم يتم تطبيقها بشكل كامل و

 ) ب(البند ) 6(املادة 
طبق 

بالكامل 

طبق 

 
ً
 جزئيا

لم 

 يطبق 
 سباب والتفاصيل ٔالا 

  :حقوق التصويت 

ن النظام  سا للشركة أن طريقة ٔالا هل يب

ى بند أختيار  ي  ٕالادارةمجلس  أعضاءالتصويت ع

اكم ي طريقة التصويت ال  الجمعية العامة 

  √ 

إن النظام ٔالاسا للشركة ال 

اكم ،  يتضمن طريقة التصويت ال

الجمعية العامة غ  ولم توافق

ى 11/5/2011العادية بتاريخ  م  ع

اكم  . طريقة التصويت ال

  

ن الشركة ؤالاطراف 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 ٕالادارة ) 18( 

 مــــــن دور مجلــــــس ٕالادارة ومســــــؤلياته فــــــإن مجلــــــس ٕالادارة يؤكــــــد حســــــب املعلومــــــات 
ً
انطالقــــــا

ــي عــام  ــا 2012املتــوفرة لديــه أنــه ال توجــد  ــا وف  
ً
مصــلحة م  أيــة عقــود كانــت الشــركة طرفــا

ي أو  جوهرية ألي من رئيس وأعضاء املجلس أو للرئيس التنفيذي أو املدير العام أو املدير املـا

م عدا ما ورد باأليضاح رقم    .املرفق بالقوائم املالية ) 8(ألي شخص ذي عالقة بأي م

ــــــــا أحــــــــد  إتفاقيــــــــات أوال توجــــــــد أيــــــــة ترتيبــــــــات ) 19( أحــــــــد كبــــــــار  أو املجلــــــــس  أعضــــــــاءتنــــــــازل بموج

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

 
ُ
  .شئت ملصلحة موظفي الشركةأخرى ان

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

 : املستحقة املدفوعات النظامية) 12(

  31/12/2012 31/12/2011  انـــــــــــالبي

  419,808  500,583  التأمينات ٕالاجتماعية

  21,817,188  2,838,451  وضرائب زكاة

ى   9,115,845  3,339,034  ٔالاجمإ

ا الزكوية عن كافة السنوات السابقة ح    وقد  31/12/2011قدمت الشركة إقرار

ي  ى شهادة الزكاة للعام املنت  سارية املفعول ح  31/12/2011حصلت الشركة ع

ن الشركة ومصلحة الدخل حول فروقات  2013إبريل  30تاريخ  كما أن هناك نزاع ب

 ملصلحة الزكاة  2011و  2004م ، 2003زكوية عن السنوات 
ً
اضا وقدمت الشركة اع

ى الفروقات املفروضة من قبل املصلحة والبالغة  مليون ريال سعودي وال  5,7والدخل ع

اض قيد املراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل ا قد . يزال ٕالاع وتعتقد الادارة بأ

امات قد تطرأ من قبل مصلح ة الزكاة والدخل كونت املخصصات الالزمة ملقابلة أية إل

ائي  .عند اعتماد الربط ال
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 كما تقوم الشركات التابعة  
ً
ا الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقا بتقديم إقرارا

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

ذه الشركات  .وزكوية فيما يتعلق 

ام الضري املؤجل"  ي الفروقات الضريبية يتمث "ٕالال ي صا ام الضري املؤجل  ل ٕالال

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

ي  ن فرنسا أس أيه أس وال بلغت كما  مليون ريال  13,1مبلغ  31/12/2012البابط

ي الايضاح  ا  ن وقد نتجت تل)  22و  1(سعودي واملشار إل ك الفروق نتيجة الاختالف ب

ٔالاساس املحاس املستخدم من قبل املجموعة ؤالاساس الضري الفرن وذلك 

ي فرنسا والبالغ    %.33,3باسخدام سعر الضريبة السائد 

 

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

   

  :ٕالاقرارات) 23(

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

ـى أسـس سـليمة وتـم تنفيـذه الشركة كما تؤكد ) ب( أن نظام الرقابة الداخلية تم إعـداده 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 م2012 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

ـــى الشـــركة مـــن هيئـــة  أوإجـــراء  أو يـــة عقوبـــات لـــم يـــتم توقيـــع أ) د( قيـــد إحتيـــاطي مفـــروض ع

 .م 2012قضائية خالل عام أو تنظيمية  أو من أي جهة إشرافية  أو السوق املالية 
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ن املستمر   )24(   التطوير والتحس

اتيجية ) أ( قامـــت الشـــركة باالســـتعانة بأحـــد مكاتـــب الاستشـــارات املتخصصـــة بعمـــل مراجعـــة اســـ

ــــا  ــــى تقــــديم الحلــــول املتكاملــــة للعمــــالءشــــاملة للشــــركة، ونــــتج ع اتيجية شــــامله تركــــز ع ، اســــ

  .للشركة والشركات التابعة لها وإعداد هيكل تنظيم جديد

اتيجية الجديدة  قام مجلس ٕالادارة بإعتماد الهيكل التنظيم الجديد والذي يتناسب مع الاس

ى حصة البالنك  ي شهالعاملية  خاصة بعد الاستحواذ ع   .م2011ر مايو وال تمت 

ـى شـركة بتيتجـان  تمكما   الفرنسـية SASتطوير الهيكل التنظيم لـيعكس اسـتحواذ الشـركة ع

  .خالل العام

ام بــــالجودة هــــو هــــدف إٕالاإن ) ب( ــــ ي للشــــركة وقــــد تمكنــــت الشــــركة مــــن تأكيــــد ل اتي امهــــا إســــ ل

ــى شــهادات املطابقــة أل مــن خــالل إ بــالجودةالكامــل  الجــودة العامليــة  نظمــةســتمرار حصــولها ع

)ISO 9001-2008 (  .  

 مع ) ج(
ً
ا املعلوماتية والتكنولوجية وتمشيا  ملا تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدر

ً
استكماال

ى الشركة  بدأتفقد متطلبات حوكمة الشركات  ي شركة ليبالنك ع تطبيق أنظمة أوراكل 

ي وذلك لتسريع عملية  التطبيق وتم تأجيل تحديث أنظمة بيئة منفصلة عن التطبيق الحا

ي شركة ليبالنك السعودية اء من التطبيق  ن الان  .أوراكل الحالية لح

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

ى مرحلة التط ى املرحلة الثانية و بيق بعد دليل السياسات ودليل الاجراءات ، وسيتم البدء 

 يونجاند استيفاء بعض الامور الخاصة بمنهجية العمل بالتنسيق مع الاستشارى ارنست 

)E&Y( ى هذا الخصوص.  

املراجعة الداخلية بالشركة ويقـوم برفـع تقـاريره  إدارةبأعمال  ي القيام فريق املراجعة ستمرإ) د( 

ــىمباشــرة  ــى ســالمة نظــام الرقابــة  ٕالادارةلجنــة املراجعــة املنبثقــة مــن مجلــس  إ ــ تؤكــد ع وال

ى اعالداخلية وف ي إحكام الرقابة ع   . نشطة املختلفة بالشركة ٔالاجه أو ليته 
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  : القوى العاملة والتدريب) 25(

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

شـــيحات و املحققـــة والـــذي تـــم إعـــداده بمعرفـــة لجنـــة  مـــن  هإعتمـــادومـــن ثـــم  املكافـــآتال

 .قبل مجلس ٕالادارة

مع بعض جهات التدريب  بالتعاون  م2012نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل العام   ) ب(

ن  دف رفع كفاءة العامل وتعزيز القدرات الوظيفية  الفنيةو  ٕالاداريةالخارجية ، 

م ،   ) 133( تم تدريب  حيث لد
ً
ن %)  10,2 ( نسبةالذي يشكل  موظفا من العامل

  ةبالشركة من خالل  برامج تدريبي
ً
 وخارجيا

ً
مع جهات تدريبية  تم عقدها داخليا

ي 2013وقد تم إعداد الخطة التدريبية للعام . متخصصة  ) 24(م وال تضم حوا

ي مختلف        .                                        الفنيةو  ٕالادارية املجاالتبرنامج تدري 

ى  ستمرت الشركةوقد ا ) ج( ن رأس العمي تنفيذ برامج التدريب ع ل لرفع مهارات العامل

 بنسبة  )342( تم تدريب حيث 
ً
ي تنفيذ برامج %)  24,4 (موظفا ويساهم هذا التدريب 

ن ي استكشاف القدرات الكامنة لدى املوظف   .التدوير الوظيفي وبالتا

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

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

ى دورات  ية والحاسب ٕالا اللغة  تمجاال ي تطويربة الجامعية والحصول ع ي ٓالانجل

ن  ن سعودي م الجامعيةحيث دعمت الشركة موظف لهذا العام  ي أستكمال دراس

ى دورات  ي مجال العلوم ٕالادارية واللغة ٕالا ودبلومات باإلضافة إ يةتطويرية    .نجل

  : البيئة وخدمة املجتمع) أ ) ( 26(

ـــي  ـــا ضـــرورة ٕالاهتمـــام برفاهيـــة املجتمـــع، وتقـــوم بالعديـــد مـــن املبـــادرات  ـــي رؤي تضـــع الشـــركة 

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

ــي املواصـــفات القياســية ذات العالقــة ، وإســتكماأل لـــذلك تطبــق  الشــركة نظـــام  ــا  املســموح 

  ) . ISO14001(واملطابق للمواصفات العاملية  2009إدارة البيئة منذ عام 
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  : السالمة والصحة املهنية) ب(

ي الشــــركة  ن ، وإســــتكماأل لــــذلك تطبــــق  تــــو  بالســــالمة والصــــحة املهنيــــة للعــــامل
ً
 خاصــــا

ً
إهتمامــــا

واملطــابق  للمواصــفات العامليــة  2009الشــركة نظــام إدارة الســالمة والصــحة املهنيــة منــذ عــام 

)ISO18001. (  

  :  ٕالادارةتوصيات مجلس ) 27(

ى  إدارةيو مجلس  ن بماي  :الشركة السادة املساهم

ــــــــى ماجــــــــاء بتقريــــــــر مجلــــــــس  املوافقــــــــة) أ(  ــــــــىم 01/01/2012املاليــــــــة مــــــــن  رةـالفتــــــــعــــــــن  ٕالادارةع  إ

  .م 31/12/2012

ى القوائم املالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس ) ب(  ةاملوافقة ع  .الف

ى ) ج(  ةعن  ٕالادارةمجلس  أعضاءبراء ذمة إاملوافقة ع ى 01/01/2012  من الف م إ

  .م 31/12/2012

ــــي ) ـدــــ( ــــ  ي املنت ن وتحديــــد أتعابــــه للعــــام املــــا ن املرشــــح إختيــــار مراقــــب حســــابات الشــــركة مــــن بــــ

  . م31/12/2013

ى أن يوفق الجميع ملا فيه الخ ن املو   .سائل


