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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عزائى املساهمين،أ

 ونجتمع يسعدني 
ً
 بكل ثقة وثبات السنوي لنكمل مسيرتنا  لقائنامن جديد في أن نلتقي سويا

ً
عمكم املتواصل دمستندين على معا

صناعة الطاقة  شركة عاملية رائدة في ن تكون بأأهدافنا ورؤيتنا وطموحنا  قل وتأكيدصللنتفاخر بما حققناه في قيادتنا كم ثقتو 

رؤية و  أهدافالذي يتوافق بكل عزم وأصرار مع وتوسعنا في مجاالت الطاقة املتجددة بكافة أشكالها وأنواعها و  واالتصاالت

 .الحبيبة وطنناسيرة التنمية في خطى الثابتة ملوال 2030العربية السعودية اململكة 

أستعرض معكم أعمال ن أ أودوجميع العاملين بالشركة  اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة و  إدارةعن مجلس  فبالنيابة

وما  م31/12/2020املنتهي في العام خالل ي ظل التحديات واملنافسات والبيئة االقتصادية الجديدة الشركة خاصة ف ازاتجوإن

وتأثيره على  املحلي والدولي ينعانه االقتصاد نتيجه جائحة فيروس كورونا املستجد وكان له األثر السلبي البالغ على الصعيد

فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهاتنا نتيجة هذه الجائحة إال إننا لدينا العزم والطموح للتغلب على هذه كافة القطاعات 

ستمرار في مسيرة التنمية للشركة والحفا  على القو  الششرية لدينا  فكان التحدي الصعب  الظروف الصعبة لتحقيق اال 

وتمكن  املساهمين األخوة حلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العمالء والوفاء بتوقعاتمنتجات و  تقديموالعزيمة ل

تنمية ي ف املساهمةكذلك و لظروف واالحترازات املتخذه في ظل صعوبة هذه ا العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات األداء

 .والحفا  على ثقة املتعاملين مع الشركة بما تتميز به الشركة من جودة عالية في األداء واإلنتاج املجتمع وتطوير

 املختلفة لالتنافسية الشديدة في مجاالت األعماح جائحة فيروس كورونا وتأثيره السلبي باإلضافة إلى و وضمن  الرغموعلى 

 في لتي تمر بها منطقة الشرق األوسط التقلبات االقتصادية والسياسية او للشركة 
ً
اع أداء شركات القطوالواضح جليا

 بفضل هللا يستمر االقتصادي في السوق السعودي واإلقليمي إال أنه 
ً
 أداء الشركة قويا

ً
نتائج محققين  2020خالل عام متماسكا

مستمدين عزمنا وقوتنا من ثقة عمالئنا ودعمكم املتواصل ومركز   ناعي الذي تنتمي إليه الشركةالص على مستو  القطاعجيدة 

ويع جعلنا نتطلع بكل ثقة وعزم نحو املستقبل لتحقيق التحديات التي تواجهنا لتني ذيالشركة املالي والبرنامج الوطني الطموح ال

 ثم بثقتنا في متسلحين بإيماننا باهللبخطى ثابتة وقوية امة للشركة االستثمار في القطاعات املختلفة لنحقق التنمية املستد

حلول  تطوير أعمالنا وتقديمويدعم ذلك عليها  نوكفاءات منسوبي الشركة والقائمي خبراتالقدرات التـي تملكها الشركة من 

 العاملي. الصعيد وخدمات متكاملة للعمالء سواء على الصعيد اإلقليمي أو

تاجية لزيادة طاقتنا اإلن تنااوطموح ناتطبيق خططفي بكل عزيمة وقوة واصــــــــــــل بإذن هللا أننا ســــــــــــنمعكم تزامنا والعهدنا نجدد 

نمية وفي مواجهة كل ما يعيق التاململكة الرؤية والطموح الذي أقرته والذي يتماشــــع  مع  بامتدادها الجغرافيوحصــــتنا الســــوقية 

 ل القوميناتج الدخاملســــــــــــاهمة في وكذلك  هاملتنوعالشــــــــــــركة  ة إنتاجيةءكفا والنمو متخذين كل التدابير املمكنة للحفا  على

 .املحلي

مليون  (202.6بقيمة ) مجمل ربحوتحقيق ريال مليون  ( 1,387.1)بلغتإيرادات  عن  م 2020النتائج املالية للعام  أســـــفرت لقد

 2020في عام  ريالمليون  (80.3) بقيمةصـافي أرباح ق تحقيسـاهم في  مما  مليون ريال  ( 99.1)وبلغ الربح التشـغيلي قيمة   ريال
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 تتبوأ الشـــركة  والذي ســـاهم في جعل 
ً
 متميزا

ً
ادية على الرغم من الضـــغوال االقتصـــ في تحقيق األرباح مســـتو  القطاععلى مركزا

 .  القطاعات بعضوخاصة تأثير جائحة فيروس كورونا على األداء التشغيلي في  في هذا القطاع هوالتنافسية الحاد في املنطقة

 (776.5)بمقدار  م2020في عام العائدة للمساهمين في الشركة األم  قبل حقوق امللكية غير املسيطرة حقوق امللكية وبلغت 

 مليون ريال.

حكمة كان  2020العام خالل رباح صافي األ ومن األسباب التي ساهمت في تحقيق 
ُ
عباء واال  التشغيل مصاريفى علالسيطرة امل

 . تنويع إستثماراتهاو   املالية 

ـــــــــــفضل بإذن هللا لتعظيم منافع الشركة تعبيأنحو مستقبل وثبات نتطلع بثقة  نحنمن خالل ثقتكم ودعمكم فو   عن إلتزامنا ـ
ً
را

 تجاه مساهمينا.و  تجاه الوطنومسئوليتنا 

 وفي الختام

أود أن أعرب عن شــــــكري وتقديري ملقام خادم الحرمين الشــــــريفين وولي عهده  اإلدارةمجلس  أعضــــــاءي ســــــمي ونيابة عن زمال إب

عمل في لفتح أفاق الهت وُج جراءات الحكيمة التي اإل هات و يللتوجو  املســـــــــتمرةاألمين وحكومته الرشـــــــــيدة على دعمها ومســـــــــاندتها 

 .تحقيق النمو والرخاء للشركة واملجتمع السعودي السوق السعودي والشراكة املستمرة للقطاع الخاص الذي يعمل على

 يالذين  ملســـــــاهمينا ص الشـــــــكر والتقدير لكما يســـــــرني أن أتقدم بخا
ً
ل لونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظأو الدعم و لنا قدموا دوما

 لثقة.لهذه افياء أو 

 م2020ي بذلوها خالل العام ـــــــــــــزة التـــــــــــــياملتم اتجهودعلى امل والتقدير لجميع منسوبي الشركةأتقدم بالشكر  كما ال يفوتني أن

 .والتنمية املستدامة لشركتنا ومجتمعنافي سشيل تحقيق املرجو منهم ومازالوا يقدمون العطاء 

 عبد هللا أبابطين حمدإبراهيم 

 اإلدارةرئيس مجلس 
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 املحترمين               اإلتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة و 

 رحمة هللا وبركاته    السالم عليكم و 

اخل وخارج ها دإستثماراتأن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة و  اإلدارةيسر مجلس 

 مســـــــتو  التوزيع الجغرافيعلى و الشـــــــركة نشـــــــطة أعلى مســـــــتو   اململكة العربية الســـــــعودية
ً
  كما يســـــــرنا أن نقدم لكم ملخصـــــــا

ــــــالفتل للوضع العام للشركة خال املدققة يتضمن التقرير السنوي القوائم املالية و    م31/12/2020 إلى م01/01/2020من  رةـ

لية اامل رةـــــــــــــــــالفتيضـــــاحات الخاصـــــة بها عن اإل رات في حقوق املســـــاهمين  و ـــــــــــــــــاملوحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغي

  وهو جزء أصـــــــيل من هذا التقرير املذكورة
ً
الســـــــيد العيوطي الســـــــادة /  الحســـــــابات كذلك تقرير مراقب  و يكمل بعضـــــــه بعضـــــــا

  وشركاه محاسبون ومراحعون قانونيون 

  ام:ـــــع العــوضــــال( 1)

كان له األثر  الواضـــــــــح على التوجه االقتصـــــــــادي لزيادة إيرادات الدولة  اململكةتخذها توات املالية التي ااألدال شـــــــــك أن  -1

شاريع الطاقة التوجه ملفي منطقة الخليج باإلضافة إلى في اململكة واريع املطروحة املشللمملكة والذي أنعكس بدورة على 

اململكة  إعادة ترتيب ألولويات تنفيذ مشـــاريع البنية التحتية في وبناء على ذلك فقد تماملشـــاريع املســـتقبلية  املتجددة في 

خاصـــــــــــة في مجال الطاقة   طاعات جديدةوق ذات طبيعة خاصـــــــــــةالتركيز على مشـــــــــــاريع العربية الســـــــــــعودية مما أد  إلى 

داية ب تظهرالتي بدأت ونوعيه املشــــــــــاريع املطروحة والذي أنعكس على أســــــــــعار العروض املتجددة والقطاعات الخدمية 

 .م2020عام من 

 نتيجة جائحةواملســــــــــــتو  العاملي  اإلقليميكان به العديد من التحديات على املســــــــــــتو   م2020عام الرغم من أن  ىوعل -2

ــــــــــيكب ضغوال   أسفر عنما ماملنافسة حدة نا الذي أد  إلى شبه توقف في اقتصاديات العالم  وباإلضافة إلى كورو  على رة ـ

 إال أنتقنيات خاصـــــــــة ونوعيات و نتيجه دخول مشـــــــــاريع ذات مواصـــــــــفات  الخارجيةاملحلية و في األســـــــــواق أســـــــــعار البيع 

 كةاململأن تنافس داخل وخارج جراءات واستطاعت تواجه هذه التأثيرات وأتخذت العديد من اإل أن  استطاعتالشركة 

 .على إجمالي اإليرادات التي حققتها الشركة انعكسالتغيرات االقتصادية مما  وكذلك مواكبةوتحصل على مشروعات 

شـــكل عام بالتغيرات الســـياســـية في دول املنطقة على البيئة االقتصـــادية الخاص بالتأثير الواضـــح واملباشـــر من الرغم وب -3

فق و  وطنيــةأن تعمــل هــذه الــدول على تبني مشـــــــــــــاريع في تلــك الــدول   إال أننــا نتوقع املطروحــة  املشــــــــــــروعــات بعض علىو 

واملشــــاريع املتنوعة  خاصــــة مشــــاريع الطاقة املتجددة  م2021الدول خالل عام الخطط املعلنة للنهوض بالتنمية في تلك 

ملشــــــــــاريع ا تلك النوعية من هذه  الطلب علىمما ســــــــــي دي إلى ية التقني والتكنولوجي ملواكبة التطورات العامل ذات الفكر

 . م2020 خالل عام مصر –مصر وشركة البابطين البالنك  –البابطين  أعمال شركةفي تحسن نتائج  ذلك ظهربدأ يوقد 

 في ظل التغيير املضطرد في األسواق املحلية والخارجيةأرباح مجمل  تحقيقفي لقد نجحت الشركة 
ً
السيطرة ة نتيج جيدة جدا

حكمة 
ُ
اليف التي ساهمت برامج ترشيد التكتبني الشركة في  استمرارباإلضافة إلى  تنويع إستثماراتهاو    التشغيل مصاريفى علامل

 .جيدةتوريد بأسعار الامر أو عض مع إستهداف الحصول على ب مستو  األرباح الصافية رفعفي 
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من قدرتها الشـــــــركة تســـــــتفيد  أن إال 19وتذبذب في التغير االقتصـــــــادي نتيجة كوفيد تواجه حدة في املنافســـــــة الشـــــــركة  رغم أن

ع ميدة عالقاتها التجارية الجوكذلك وما تتخذه من برامج ملواجهة الجائحة وخبراتها العاملية في نشــــــــــــاطها وإدارة أعمالها  الفنية

 بعة من خطة الشركة االستراتيجية. النا م2021 للعام ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة املوضوعة عمالئها ومورديها

 أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية للشركة و أعضاء مجلس اإلدارة  ( 2) 

 : مجلس اإلدارة : 
ً
 أوال

 على النحو التالي :  26/07/2021م وحت  27/07/2018  من بدأتتسعة أعضاء لدورة املجلس التي ( 9)يتكون مجلس اإلدارة من 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

رئــــيــــس مــــجــــلــــس اإلدارة  لشـــــــــــــــــركـــــــة  نإبراهيم حمد عبد هللا أبابطي 1

له  -للطاقة واالتصاالت ن ــــــــــــــالبابطي

 ات الخاصة فيالعديد من االستثمار 

 ارة. مجال العقارات والتج

شـــــــــــــــركـــــــة الــبـــــــابــطــيــن لــلــطـــــــاقـــــــة  إدارة رئــيــس مــجــلــس 

عمل بوظائف قيادية متعددة ضــــــمن  –واالتصــــــاالت 

 مجموعة شركات البابطين 

حـــــاصــــــــــــــــــل على شـــــــــــــهـــــادة املعهـــــد التجـــــاري 

وحـاصــــــــــــــل على دبلوم  1987بـالريـاض عـام 

من  اململكــة  م1988اللغــة اإلنجليزيــة عــام 

 املتحدة البريطانية.

 عام 32

هللا  عــبـــــــدالــعــزيــز إبــراهــيــم عــبـــــــد 2

 البابطين

ة لشـــــــــــــركة اإلدار نائب رئيس مجلس 

 -للطـــــاقـــــة واالتصــــــــــــــــــاالت البـــــابطين 

م ســـــــــــــس وشـــــــــــــريـك في شـــــــــــــركـة عبـد 

 العزيز ومنصور للتجارة  

شـــــــــــــركــة البــابطين للطــاقــة  إدارة مجلس نــائــب رئيس 

عمـــل نـــائـــب مـــدير عـــام ثم مـــدير عـــام  -واالتصـــــــــــــــاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

وس تـربـيـــــــة عـلـوم حـــــــاصـــــــــــــــــــل عـلـى بـكـــــــالـوريـ

 م1977جغرافية عام 

 عام 43

خـــــــالـــــــد مــحــمـــــــد عــبـــــــد هللا عــبـــــــد  3

 الرحمن آبابطين

عضـــو لجنة و  ةاإلدار مجلس و عضـــ

 لشـــــــــركة البابطين  شـــــــــركةاملراجعة ل

عـــام مـــدير  - للطـــاقـــة واالتصــــــــــــــــاالت

 شركة البابطين العربية للمالمين 

 لشركة البابطين  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

م   ثم 2004للطاقة واالتصاالت حت  منتصف عام 

عضو مجلس اإلدارة  بشركة البابطين للطاقة 

حت   27/07/2009التصاالت في الفترة من وا

26/07/2012 

حاصـــل على بكالوريوس إدارة أعمال قســم 

تســـــــــــــويق من جـــامعـــة امللـــك ســـــــــــــعود  عـــام 

 م 1994

 عام26

ياســـــــــيــــــــــــــــــــــن عبد الرحمن حســـــــــن  4

 الجفري 

 مجلسعضو لجنة املراجعة و س رئي

للطــــاقــــة  اإلدارة لشـــــــــــــركــــة البــــابطين

 واالتصاالت

رئيس مجلس إدارة شـــــــــــــركـــة الخليج 

 لوساطة التأمين

ذ في قســـــــــــــم اإلدارة بجــامعــة امللــك عبــد العزيز  أســـــــــــــتــا

م ســــــــس وعميد كلية األمير ســــــــلطان  –1996 -1985

 – 2012 -2004لإلدارة بجــــدة    جــــامعــــة الفيصـــــــــــــــــل

 2002-1998مستشار ملعالي وزير املالية 

دكتوراه في املــاليــة من جــامعــة بنســـــــــــــلفــانيــا 

الحكوميــــــة بــــــالواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة 

 م 1985عام 

 عام 44

عضــو مجلس إدارة شــركة البابطين  محمد حمد محمد القنيبط 5

 واالتصاالت  ةللطاق

جامعة أســــــــــتاذ اقتصــــــــــاديات املوارد 

 امللك سعود

وحت  عـام  1997عضـــــــــــــو مجلس الشـــــــــــــور  منـذ عـام 

رئيس لجنة الشــــئون االقتصــــادية حيث شــــغل  2009

ونــــائــــب  ( 2005-1999والطــــاقــــة بمجلس الشـــــــــــــور  )

ية والطاقة بمجلس رئيس لجنة الشـــــــــــئون االقتصـــــــــــاد

  ( 2009 -2005الشور  )

درجة الدكتوراه في اقتصـــــاديات املوارد من 

جـــــــامـــعـــــــة واليـــــــة أوريـــجـــن األمـــريـــكـــيـــــــة عـــــــام 

 م 1984

 عام45

عـــبـــــــد الـــكـــريـــم حـــمـــــــد عـــبـــــــد هللا  6

 البابطين 

عضــــــــــو لجنة عضــــــــــو مجلس اإلدارة 

لشـــــــــــــركـــــة  الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت

 البابطيـن للطاقة واالتصاالت

م ثم 2000مــدير عــام شـــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة عــام 

كما  – 2001العضــــــــــــو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

عمـــــل مـــــدير عـــــام قطـــــاع األبراج والهيـــــاكـــــل ومحطـــــة 

 2003االختبارات عام حت  عام 

درجـــــــة املـــــــاجســــــــــــــتــيــر فــي إدارة الــجــودة مــن 

العربيــــة للعلوم البحريــــة عــــام  ةاألـكـــاديميــــ

 م 2007

 ام ع30

عضــــــو لجنة و مجلس اإلدارة  عضــــــو خالد محمد عبد هللا أبابطين  7

لشـــــــــــــركـــــة  الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت

 للطاقة واالتصاالت نـبطيالبا

حت  عــــام  1997عمــــل في إدارة مبيعــــات األبراج عــــام 

مـــــــدير  عـــــــام شـــــــــــــركـــــــة البـــــــابطين للطـــــــاقـــــــة ثم  2000

ثم نائب املدير  – 2005-2000واالتصـــــــــــــاالت مصـــــــــــــر 

العام للشـــــــــــــئون التجارية واإلدارية لشـــــــــــــركة البابطين 

 2012-2005للطاقة واالتصاالت 

ة ماجستير في إدارة األعمال من كلي

الدراسات العليا باألكاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام24

عضــو مجلس إدارة شــركة البابطين  منصور محمد عبد هللا أبابطين  8

مــدير عــام  –للطــاقــة واالتصـــــــــــــــاالت 

منـــــذ  شـــــــــــــركـــــة البـــــابطين للمقـــــاوالت

 م2018فبراير 

عمل منفذ مبيعات في شـــــــــــــركة البابطين للتجارة  عام 

ثم عمل في إدارة املشـــــتريات لشـــــركة البابطين م 1999

م ثم عمـــل في 2002 حت   1999للصـــــــــــــنـــاعـــة من عـــام 

 إدارة التســـــــــــــويق واملبيعات بشـــــــــــــركة البابطين للطاقة

واالتصـــــــــــــــاالت في قســـــــــــــم املبيعــات الخــارجيــة من عــام 

م . ثم تـــدرج في املنـــاصــــــــــــــــب 2004م وحت  عـــام  2002

حاصــل على بكالوريوس ااداب من جامعة 

  م1998امللك سعود عام 

 عام 23
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 للمبيعـــــــات خالل الفترة
ً
من  اإلداريـــــــة ليعمـــــــل مـــــــديرا

م . ثم انتقـــــل إلى العمـــــل في شـــــــــــــركـــــة 2008إلى  2005

البــــابطين البالنــــك بوظيفيــــة نــــائــــب املــــدير  العــــام .ثم 

 م 2018إلى  م.2013عام من مدير عام شركة البالنك 

خـــــــالـــــــد ســـــــــــــليمـــــــان عبـــــــد العزيز  9

 السليمان 

وعضــــــــــــو لجنة ة عضــــــــــــو مجلس إدار 

 ةشـــــــــــــركة البابطين للطاقاملراجعة ل

.  عضـــو لجنة املراجعة واالتصـــاالت 

 بشركة بوبا للتأمين 

عمـــــل بـــــاملراجعـــــة الـــــداخليـــــة للبنـــــك األهلي والرقـــــابـــــة 

 4وعمــــل ملــــدة  –املــــاليــــة لقطــــاع الشـــــــــــــرـكـــات بــــالبنــــك 

ســنوات مراجع بشــركة إرنســت أند يونج ثم باملراجعة 

 نك البريطاني. الداخلية بالبنك العربي والب

حــاصـــــــــــــــل على بكــالوريوس املحــاســـــــــــــبــة من 

م ثم حصل 1987جامعة امللك سعود عام 

على شــــهادة الزمالة األمريكية في املحاســــبة 

CPA  م مــن مــجــلــس الــبــورد 1994فــي عـــــــام

 األمريكي للمحاسبة 

 عام 33

 

 
ً
 : لجان مجلس اإلدارة : ثانيا

 هتواختصاصا بمهامهاملجلس في القيام وتدعم  ل ومهام خاصة تساعد مجموعة من اللجان للقيام بأعماشكل مجلس اإلدارة 

 -على النحو التالي:  م26/07/2021م وحت  27/07/2018 لدورة املجلس التي بدأت من

  -: الداخلية  أعضاء لجنة املراجعة (أ)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

ــــــــــــــــــــــــــن عبـــد الرحمن  1 يـــاســـــــــــــيـ

 ري حسن الجف

عضـــــــــــــو رئيس لجنـــــــة املراجعـــــــة و 

 مجلس اإلدارة لشــــــــــركة البابطين

 للطاقة واالتصاالت

رئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس إدارة شـــــــــــــــــركـــــــة 

 الخليج لوساطة التأمين

أســـــــــــــتــاذ في قســـــــــــــم اإلدارة بجــامعــة امللــك عبــد 

م سسة وعملية كلية األمير سلطان  –العزيز 

 لإلدارة بجدة    جامعة الفيصل

انيــــا الحكوميــــة دكتوراه في املــــاليــــة من جــــامعــــة بنســـــــــــــلفــــ

 بالواليات املتحدة األمريكية

 عام 44

خـالـد محمـد عبـد هللا عبـد  2

 الرحمن أبابطين 

عضـــــــــــــو و  ةاإلدار مجلس و عضـــــــــــــ

لشــــــــــــركة  شــــــــــــركةلجنة املراجعة ل

 - للطاقة واالتصـــــــــــاالت البابطين 

عـــــــام شــــــــــــــركـــــــة الـبـــــــابـطـيـن مـــــــديـر 

 العربية للمالمين

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حت  منتصف 

م   ثم عضو مجلس اإلدارة  2004عام 

ن للطاقة واالتصاالت في بشركة البابطي

 26/07/2012حت   27/07/2009الفترة من 

حاصــــــل على بكالوريوس إدارة أعمال قســــــم تســــــويق من 

 م 1994جامعة امللك سعود  عام 

 عام26

خالد ســـــليمان عبد العزيز  3

 السليمان 

وعضو لجنة عضو مجلس إدارة 

شـــــــــــــــركـــــــة الـــبـــــــابـــطـــيـــن املـــراجـــعـــــــة ل

.  عضـــــــــــــو واالتصـــــــــــــــاالت  ةللطـــاقـــ

راجعـــــــة بشـــــــــــــركـــــــة بوبـــــــا لجنـــــــة امل

 للتأمين 

عمـــــــل بـــــــاملراجعـــــــة الـــــــداخليـــــــة للبنـــــــك األهـلـي 

 –والرقــابــة املــاليــة لقطــاع الشـــــــــــــرـكـات بــالبنــك 

ســــــنوات مراجع بشــــــركة إرنســــــت  4وعمل ملدة 

أنــــــد يونج ثم بــــــاملراجعــــــة الــــــداخليــــــة بــــــالبنــــــك 

 العربي والبنك البريطاني. 

حــاصــــــــــــــل على بكــالوريوس املحــاســـــــــــــبــة من جــامعــة امللــك 

م ثم حصـــــــــــــــل على شـــــــــــــهــادة الزمــالــة 1987ســـــــــــــعود عــام 

م من مجلس 1994في عام  CPAاألمريكية في املحاســـــــــــبة 

 البورد األمريكي للمحاسبة 

 عام 33

ســـــــــــــلطـــــان حمـــــد عبـــــد هللا  4

 البابطين 

 -لجنة املراجعة الداخليةعضــــــــو 

 مستثمر في القطاع العقاري  

عضـــــــــو مجلس إدارة شـــــــــركة البابطين للطاقة 

رشـــــــــــــيحــــــات عضـــــــــــــو لجنــــــة الت -واالتصـــــــــــــــــــاالت

 واملكاف ت 

حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد اإلدارة 

  2003عام 

 عام18

 

 -أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: (ب)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

محمـــــد حمـــــد محمـــــد  1

 القنيبط

رئيس لجنـــــة الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت و عضـــــــــــــو 

بابطين للطاقة واالتصاالت  مجلس إدارة شركة ال

 جامعة امللك سعودأستاذ اقتصاديات املوارد 

 

وحت  عام  1997عضـــو مجلس الشـــور  منذ عام 

رئـــيـــس لـــجـــنـــــــة الشــــــــــــــــئـــون حـــيـــــــث شــــــــــــــــغـــــــل  2009

-1999االقتصـــــــــادية والطاقة بمجلس الشـــــــــور  )

ونائب رئيس لجنة الشــــــــئون االقتصــــــــادية  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشور  )

الدكتوراه في اقتصـــاديات املوارد درجة 

من جــــــامعــــــة واليــــــة أوريجن األمريكيــــــة 

 1984عام 

 عام45

عـــبـــــــد الـــكـــريـــم حـــمـــــــد  2

 عبد هللا البابطين 

عضــــــــــو لجنة الترشــــــــــيحات عضــــــــــو مجلس اإلدارة 

 االتواالتصلشركة البابطيـن للطاقة  واملكاف ت

م 2000مـدير عـام شـــــــــــــركـة البـابطين للتجـارة عـام 

 2001طين للتجارة عام ثم العضـــــــــــــو املنتدب للباب

كمــــا عمــــل مــــدير عــــام قطــــاع األبراج والهيــــاكــــل  –

وعضـــــــــو  -2003ومحطة االختبارات عام حت  عام 

درجـة املـاجســـــــــــــتير في إدارة الجودة من 

العربيــــــة للعلوم البحريــــــة  ةاألـكـــــاديميــــــ

  م2007عام 

 عام30
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ــــــــــــــــــــــــــن للطــــــاقــــــة  لجنــــــةاملراجعــــــة لشـــــــــــــركــــــة البــــــابطيـ

 واالتصاالت

خالد محمد عبد هللا  3

 أبابطين 

عضـــــــــــــو عضـــــــــــــو لجنـــة الترشـــــــــــــيحـــات واملكـــافـــ ت و 

ــــــــــــــــــــــــــمجلس اإلدارة لشـــــــــــــركــــــة البــــــابطي للطــــــاقــــــة  نـ

 واالتصاالت

حت  عام  1997عمل في إدارة مبيعات األبراج عام 

مــــدير  عــــام شـــــــــــــركــــة البــــابطين للطــــاقــــة ثم  2000

ثم نائب املدير  – 2005-2000واالتصـاالت مصـر 

ابطين بالعام للشئون التجارية واإلدارية لشركة ال

 2012-2005للطاقة واالتصاالت 

ماجستير في إدارة األعمال من كلية 

الدراسات العليا باألكاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام24

ســـــــــــــلطـــان حمـــد عبـــد  4

 هللا البابطين 

عضـــــــــــــو عضـــــــــــــو لجنـــة الترشـــــــــــــيحـــات واملكـــافـــ ت و 

ــــــــــــــــــــــــــمجلس اإلدارة لشـــــــــــــركــــــة البــــــابطي للطــــــاقــــــة  نـ

 ثمر في القطاع العقاري  مست -واالتصاالت

لـــديـــه اســـــــــــــتثمـــارات عقـــاريـــة وـكــان عضـــــــــــــو مجلس 

اإلدارة بشــــــــــــركة البابطين للطاقة واالتصــــــــــــاالت في 

 م26/07/2018وحت   27/07/2015الفترة من 

حاصل على الدبلوم العالي في التسويق 

  2003من معهد اإلدارة عام 

 عام 18

 

 

 

  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة ف الحاليةالوظائ االسم م

مــــحــــمـــــــد حــــمـــــــد مــــحــــمـــــــد  1

 القنيبط

ورئيس لجنة الرشــــــــــــيحات رئيس لجنة االســــــــــــتثمار 

وعضـــــــــــو مجلس إدارة شـــــــــــركة البابطين  واملكاف ت

 للطاقة واالتصاالت 

 جامعة امللك سعود -اقتصاديات املوارد أستاذ 

وحت  عام  1997عضـــو مجلس الشـــور  منذ عام 

رئـــيـــس لـــجـــنـــــــة الشــــــــــــــــئـــون حـــيـــــــث شــــــــــــــــغـــــــل  2009

-1999ية والطاقة بمجلس الشـــــــــور  )االقتصـــــــــاد

ونائب رئيس لجنة الشــــــــئون االقتصــــــــادية  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشور  )

درجـة الـدكتوراه في اقتصــــــــــــــاديــات 

املوارد من جــــامعــــة واليــــة أوريجن 

 1984األمريكية عام 

 عام45

منصور إبراهيم عبد هللا  2

  أبابطين

دارة عضــــــــــــو مجلس اإل عضــــــــــــو لجنة االســــــــــــتثمار و 

 للطاقة واالتصاالت نـلشركة البابطي

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التـربية والتعليم 

حــاصـــــــــــــــل على بكــالوريوس خــدمــة 

اجتمـــــــاعيـــــــة من جـــــــامعـــــــة اإلمـــــــام 

 ه1409عام محمد بن سعود 

 عام41

عبــدالعزيز إبراهيم عبــد  3

 بابطين هللا ال

 ة لشـــــــــــــركـــــــة البـــــــابطين اإلدار نـــــــائـــــــب رئيس مجلس 

م ســــــس وشــــــريك في شــــــركة  -للطاقة واالتصــــــاالت

 عبد العزيز ومنصور للتجارة  

شـــــــــــــركـــة البـــابطين للطـــاقـــة  إدارة عضـــــــــــــو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام  -واالتصـــــــــــــاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

حــــاصـــــــــــــــــل على بكــــالوريوس تربيــــة 

 م1977م جغرافية عام علو 

 عام 43

منصـــــــــور محمد عبد هللا  4

 أبابطين 

عضـــــــــــــو مجلس إدارة شـــــــــــــركــــة البــــابطين للطــــاقــــة 

مــــــدير عــــــام شـــــــــــــركــــــة البــــــابطين  –واالتصـــــــــــــــــــاالت 

 م2018منذ فبراير  للمقاوالت

عمــل منفــذ مبيعــات في شـــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة  

م ثم عمل في إدارة املشــــــــــتريات لشــــــــــركة 1999عام 

م 2002 حت   1999عة من عام البابطين للصـــــــــــــنا

ثم عمــــل في إدارة التســـــــــــــويق واملبيعــــات بشـــــــــــــركــــة 

واالتصـــــــــــاالت في قســـــــــــم املبيعات  البابطين للطاقة

م . ثم 2004م وحت  عام  2002الخارجية من عام 

 للمبيعات 
ً
تدرج في املناصـــــب اإلدارية ليعمل مديرا

م . ثم انتقـــل إلى 2008إلى  2005خالل الفترة من 

 ة البابطين البالنك بوظيفية نائبالعمل في شـــــــــــرك

املــدير  العــام .ثم مــدير عــام شـــــــــــــركــة البالنــك منــذ 

 م. 2013عام 

حــاصـــــــــــــــل على بكــالوريوس ااداب 

من جـــــامعـــــة امللـــــك ســـــــــــــعود عـــــام 

  م1998

 عام 23

 : 
ً
  -أعضاء اإلدارة التنفيذية:ثالثا

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

يل إســماعيل جواد جم 1

 أبو شحادة

ـــــــــلشركة البابطي الرئيس التنفيذي لطاقة ن لـ

 .واالتصاالت

بشركة  2013شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 

البابطين للطاقة واالتصــــــــــــــاالت حيث كان نائب املدير العام 

م  بعـد أن كـان نـائـب للمـدير 2005للتخطيط والتطوير عـام 

ديرا ملصـــــــــــــنع األعمــدة العــام للشـــــــــــــ ون الفنيــة والتجــاريــة ومــ

ومديرا للتخطيط ومراقبة اإلنتاج ومهندس إنتاج في مصــــــــــنع 

 1986منذ عام .األعمدة 

حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية 

من جامعة الشرق األوسط الفنية بتركيا 

 م 1985عام 

 عام 36

املـــــالي لشـــــــــــــركـــــة البـــــابطين التنفيـــــذي املـــــدير  محمد نجاح طوخي 2

  .للطاقة واالتصاالت 

ملــالي لشـــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة ثم املــدير املــالي عمــل املــدير ا

شـــــــــــــركـة البـابطين للطـاقـة واالتصــــــــــــــاالت ثم املـدير التنفيـذي 

املالي لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت والشركات التابعة 

 2010منذ عام 

تجارة وإدارة  سبكالوريو حاصل على 

من جامعة حلوان قسم محاسبة أعمال 

 م 1987بجهورية مصر العربية عام 

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد 

من معهد االستشاريين املاليين بأمريكيا 

 عام 34
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م وحاصل على شهادة 2006عام 

املدققين الداخليين املعتمدين من كندا 

  م2007عام 

املدير التنفيذي التجاري لشـــــــــــــركة البابطين  تامر عدنان كالو 3

 للطاقة واالتصاالت

منصـــــــــــــب  -م2004من بداية عام  مدير التســـــــــــــويق واملبيعات

مدير التصـــــدير ملنطقة الشـــــرق األوســـــط في شـــــركة البابطين 

قبل أن و  -للتجارة  وكذلك مديرا لشــــــــــركة البابطين للكرتون 

ينضـــــــــــــم إلى شـــــــــــــركـــة البـــابطين  عمـــل املهنـــدس تـــامر في إدارة 

املبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا 

 م1990منذ بداية التخرج عام 

بكـــالوريوس في الهنـــدســــــــــــــــة حـــاصــــــــــــــــل على 

ي ف امليكــانيكيــة من جــامعــة حلــب بســـــــــــــوريــا

  وحصــــــــــــــــل على العـــديـــد من م1990عـــام 

الدورات التخصــــصــــية في مجال التســــويق 

واملـــــبـــــيـــــعـــــــات وتـــــطـــــويـــــر األعـــــمـــــــال واإلدارة 

بـــــــاألهـــــــداف والـــتـــخـــطـــيـــط االســــــــــــــــتـــراتـــيـــ ـــي 

 والقيادة اإلدارية.

 عام30

 

 في مجالس إدارتها الحالية الشــــــــركات داخل اململكة  ءأســــــــما(  3)
ً
وخارجها التي يكون عضــــــــو مجلس إدارة الشــــــــركة عضــــــــوا

 والسابقة أو من يديرها.

 

 اسم العضو م

أسماء الشركات التي يكون 

عضو املجلس عضو في 

أو  الحاليةمجلس إداراتها 

 من يديرها

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة / مساهمة غير 

ت مسئولية مدرجة /ذا

 محدودة(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو املجلس عضو في مجلس 

 أو من يديرها السابقةإداراتها 

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة / مساهمة غير 

مدرجة /ذات مسئولية 

 محدودة(

إبراهيم حمد عبد هللا  1

 أبابطين

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية ملكةداخل امل

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة ذات مسئولية  اململكة  خارج J.Equityشركة 

 محدودة

شركة ذات مسئولية  خارج اململكة J.Equityشركة 

 محدودة

شركة البابطين للطاقة  عبد العزيز إبراهيم البابطين  2

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

ابضة شركة البابطين الق

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

عبد الكريم حمد عبد هللا  3

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية ململكةداخل ا

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

خالد محمد عبد هللا عبد  4

 الرحمن أبابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين القابضة  ساهمة سعوديةشركة م داخل اململكة

 لالستثمار 

مساهمة غير شركة  داخل اململكة 

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار 

مساهمة غير شركة  داخل اململكة 

 مدرجة

- - - 

شركة البابطين للطاقة  خالد محمد عبدهللا أبابطين 5

 واالتصاالت

ة البابطين للطاقة شرك شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

منصور محمد عبدهللا  6

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

7 
ياسين عبد الرحمن حسن 

 الجفري 

البابطين للطاقة  شركة

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة الخليج لوساطة 

 التأمين 

 - - - مساهمة مغلقة  داخل اململكة 

 - - - مساهمة مغلقة  داخل اململكة  مجموعة امليمني 
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 - - - مساهمة مغلقة  داخل اململكة  شركة سدانه 

شركة البابطين للطاقة  محمد حمد القنيبط 8

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

خالد سليمان عبد العزيز  9

 السليمان

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

 - - - شركة مساهمة سعودية ململكةداخل ا

 

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه4)

بناء على اختيارهم في اجتماع الجمعية تنفيذيين الغير ( أعضــــــــــــاء غالبيتهم من األعضــــــــــــاء 9)يتكون مجلس اإلدارة من تســــــــــــعة 

 ية على النحو التالي:وتحديد صفة العضو اإلدارة تم تشكيل مجلس  وقدم  04/06/2018العامة العادية بتاريخ 

 تصنيف العضوية  صفة العضوية  اسم العضو م

 غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين 1

 غير تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين  2

  غير تنفيذي رة عضو مجلس اإلدا خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين 3

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين 4

 غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة بابطينأخالد محمد عبد هللا  5

   غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة منصور محمد عبد هللا أبابطين 6

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة محمد حمد محمد القنيبط 8

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة خالد سليمان عبد العزيز السليمان 9

 

 بمقترحات واستفسارات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها 5)
ً
 ( اإلجراءات التي يتخذها املجلس إلحاطة أعضائه علما

ســـــجيل قه ويتم تيأداء الشـــــركة وما تم تحق حول املســـــاهمين مع  ناقشـــــة امللجمعية العامة بيقوم مجلس اإلدارة في كل اجتماع ل

خصـــصـــت  كماخالل العام  في اجتماعات مجلس اإلدارة ومتابعة العمل عليها ليتم مناقشـــتها  ومالحظاتهممقترحات املســـاهمين 

ل العام عن طريق اإلتصـــال املباشـــر أو خالبشـــكل مســـتمر ودائم ومســـئولين للتواصـــل مع املســـاهمين نين الشـــركة أشـــخاص مع

 ويتم تجميعللرد على اســــــتفســــــاراتهم وتقديم مقترحاتهم للشــــــركة  babtain.com.sa-Investors@alمن خالل البريد اإللكتروني 

مجلس  يتم عرضــه على رئيسالســتفســار املطلوبة ومن ثم املالحظة أو اعلى يحتوي هذه التســاؤالت واملقترحات في لــجل خاص 

أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة واتخاذ التوصــــــــيات والقرارات املناســــــــبة أعضــــــــاء املجلس جميع الذي بدورة يقوم بإطالع اإلدارة 

 .  لذلك

 

 

 

 
 

mailto:Investors@al-babtain.com.sa
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  -لجان مجلس اإلدارة :( 6)

عدد من اللجان املختصــة م 26/07/2021وحت   27/07/2018شــكل مجلس اإلدارة عند بدء دورة املجلس التي بدأت من تاريخ 

لتتولى دراسـة املوضـوعات التي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصـياتها إلى املجلس التخاذ القرار بشـأأها أو تتخذ القرارات 

 على النحو التالي: التي فوضها املجلس لذلك

 : ( لجنة املراجعة الداخليةأ)

 على اقتراح مجلس اإلدارة الذي أوصــــــــــــع تم تشــــــــــــكيل لجنة املراجع
ً
اء أعضــــــــــــ وقد تم اعتمادللجمعية العامة العادية بذلك  ة بناءا

الئحة عملها وضــــــــــــوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضــــــــــــائها ومدة عضــــــــــــويتهم في اجتماع الجمعية لجنة املراجعة و 

ورفع واملخاطر  إلشــــــــــــراف على املراجعة الداخلية ونظام الرقابة تقوم لجنة املراجعة با.  و م24/04/2019العادية بتاريخ  ةالعام

املقترحات والتوصـــــــية ب وإطالع مجلس اإلدارة عليهاوتقرير املخاطر التقارير للمجلس  كما تقوم بدراســـــــة تقارير املراجعة الدورية 

تعيين مراقب الحســـــــــــابات وتحديد التوصـــــــــــية للمجلس بكما تقوم اللجنة ب  الالزمة بشـــــــــــأن هذه املخاطر  من حيث درجة أهميتها

أتعابه ودراسة خطة املراجعة معه ومناقشة مالحظاته ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل العرض على املجلس ودراسة 

ام خالل عاجتماعات  أربعةعدد وقد عقدت اللجنة والتوصــــــــية للمجلس بشــــــــأأها.  الرأيالســــــــياســــــــات املحاســــــــشية املتبعة وإبداء 

 وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة أونالين من خالل برنامج الزوم  م 2020
ً
 لتالي:على النحو اوكانت االجتماعات حضوريا

 م
 الصفة املنصب اسم العضو

نسبة  2020االجتماعات خالل عام حضور  تاريخبيان ب

 27/12/2020 17/12/2020 9/11/2020 2/3/2020 الحضور 

 % 100 √ √ √ √ مستقل رئيس اللجنة رحمن حسن الجفري د./ ياسين عبد ال 1

 %100 √ √ √ √ غير تنفيذي عضو اللجنة أ./ خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين 4

 %100 √ √ √ √ مستقل عضو اللجنة أ./ خالد سليمان عبد العزيز السليمان 3

 %100 √ √ √ √ غير تنفيذي عضو اللجنة سلطان حمد عبد هللا البابطينأ./   4

  4 4 4 4   عدد الحضور  
 

 

 

 ( لجنة الترشيحات واملكافآت:ب)

ي مهامها بحيث تجمع فباســم لجنة الترشــيحات واملكاف ت  املكاف ت كلجنة واحدة لجنة مجلس اإلدارة لجنة الترشــيحات و  شــكل

 ي بداية الدورة الحالية بتاريخوخصــــــــــائصــــــــــها وســــــــــياســــــــــة عملها لجنة املكاف ت ولجنة الترشــــــــــيحات وذلك منذ أن تم تشــــــــــكيلها ف

. وقد تم اعتماد الئحة عملها وضــــوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضــــائها م 26/07/2021م وحت  27/07/2018

تقوم لجنة الترشــــــــــــيحات واملكاف ت بالتوصــــــــــــية و   .م24/04/2019العادية بتاريخ  ةالجمعية العامومدة عضــــــــــــويتهم في اجتماع 

يح لعضـــــوية املجلس وفقا للســـــياســـــات واملعايير املعتمدة واملراجعة الســـــنوية لإلحتياجات املطلوبة من مهارات للمجلس بالترشـــــ

العضــــــــــو ألعمال مجلس اإلدارة ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع  يخصــــــــــصــــــــــهلكافة األعضــــــــــاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن 

ــــــــــــــــاملجلس وإقت فيوالقوة  التوصــــيات الخاصــــة بالتغييرات املمكنة مع تحديد جوانب الضــــعف ـــــــــــــــــ واء ســــراح املعالجات املناســــبة ـ

تعارض  يأالتأكد سنويا من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود بالتدريب أو باالستعانة بمستشاريين وكذلك التحقق و 

لتعريفية ا وتوصـــــعي اللجنة بعقد الندوات للمصـــــالح مع وضـــــع ســـــياســـــة لتعويضـــــات ومكاف ت أعضـــــاء املجلس وكبار التنفيذيين
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ألعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارة إلطالعهم على أحــدط املتغيرات والتطورات في النظم الصـــــــــــــادرة من وورش العمــل  التــدريشيــةوالــدورات 

د وقـة . لتزامات املســــــــــــتمر طرح األوراق املالية واإلالجهات ذات العالقة مثل نظام الشــــــــــــركات الجديد ونظام الحوكمة وقواعد 

 على النحو التالي: م2020ل العام (  خالاجتماعينقدت اللجنة )ع

 الصفة املنصب اسم العضو م
 2020االجتماعات خالل عام حضور  تاريخ بيان ب

 نسبة الحضور 
02/03/2020 30/12/2020 

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

 %100 √ √ يذيتنفغير  عضو اللجنة أ. / عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين 3

 %100 √ √ تنفيذيغير  عضو اللجنة ./ خالد محمد عبد هللا أبابطينأ  4

 %100 √ √ تنفيذيغير  عضو اللجنة أ./ سلطان حمد عبد هللا البابطين         5

  4 4   عدد الحضور  

 

 ( لجنة اإلستثمار:ج)

ة على الشــــــــركة كما تعمل على وضــــــــع وتطوير ســــــــياســــــــة املتاحة واملعروضــــــــتقوم لجنة اإلســــــــتثمار بدراســــــــة الفرص اإلســــــــتثمارية 

ماشــــــــع  مع املتغيرات االقتصــــــــادية في اململكة ودول الخليج وشــــــــمال أفريقيا كما تســــــــاعد في البحث عن الفرص تاالســــــــتثمار  لكي ت

جلس اإلدارة وقـد ملرفع التقـارير النهـائيـة ومرئيـاتهـا   ثم تقوم بوتقليـل املخـاطر الشــــــــــــركـة تإيراداالبـديلـة التي من خاللهـا يتم رفع 

عن طريق  م2020خالل عام إلبداء الرأي من مجلس اإلدارة التي اســــــــــــندت لها وضــــــــــــوعات املمن  بعضت لجنة االســــــــــــتثمار تداول

وكان   واملناقشـــــــة بين األعضـــــــاء والتواصـــــــل فيما بينهم من خالل أمانة ســـــــر مجلس اإلدارة  التمرير بالعرض على جميع األعضـــــــاء

  -على النحو التالي: م2020أعضاء اللجنة في عام 

 م2020عام  الصفة املنصب اسم العضو م

 بينما كانت تتداول  م2020لم تجتمع اللجنة خالل عام  مستقل رئيس اللجنة د./ محمد حمد محمد القنيبط 1
ً
حضوريا

بين األعضاء من خالل أمانة  مناقشة املوضوعات من خالل التمرير

أي إلبداء ر لتقنية الحديثة وذلك عن طريق وسائل ا سر مجلس اإلدارة 

من خالل التمرير على جميع أعضاء على املوضوعات املحالة لها اللجنة 

حيث كان هناك توجه من املجلس بالتركيز على املشاريع القائمة اللجنة 

 ان التي تواكب رؤية اململكة والتوسع في نشاطهبالشركة في الوقت الراه

 ة بالتوصيات حيال تلك املوضوعات.ثم ترفع تقارير إلى مجلس اإلدار 

 غير تنفيذي عضو اللجنة أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين 2

 غير تنفيذي عضو اللجنة أ./ منصور إبراهيم عبد هللا أبابطين  3

 غير تنفيذي عضو اللجنة أ./ منصور محمد عبد هللا أبابطين  4

 

 -:اللجان ( تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء7)

 على على الرغم من أن هذا اإلجراء اســترشــادي إال أن مجلس اإلدارة 
ً
د اعتماحرص على لجنة الترشــيحات واملكاف ت  اقتراحبناءا

 على مجموعة من املعايير تحتوي على مجموعة من العوامل املنظام تقييم األداء ألعضـــــــاء 
ً
ة من نابعجلس وأعضـــــــاء لجانه بناءا

 للمتطلبات العاملية  مجلس اإلدارة وعضـــو مجلس اإلدارة  مســـئوليات ومهام رئيس
ً
كما في الئحة حوكمة الشـــركات وكذلك طبقا

ويتم مراجعة تلك العوامل بشــــــــــــكل ســــــــــــنوي لتطويرها وتحديزها لتتواكب املتطلبات الالزمة ملهام ومســــــــــــئوليات مجلس اإلدارة 

ظروف التي تمر بها اململكة من جراء جائحة فيروس كورونا خاصـــــــــــة في ظل الوالضـــــــــــرورية للمرحلة التي يعمل بها مجلس اإلدارة 
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 لإلرتقاء وزيادة فاعليةوذلك مات والتعامل معها اوما يتطلب ذلك من إظهار فاعلية مجلس اإلدارة في مواجهة األز  19املســــــــــتجد 

 التقييم الذاتي لةوســــــــيوالتي تعتبر من ضــــــــمن ســــــــياســــــــيات وإجراءات أعمال مجلس اإلدارة ون   املجلس ومهام مجلس اإلدارة 

 التلــــــــــــجبنتائج التقييم في فا    التقييم في أهاية كل عام واالحتحيث يجر   م 2020ملســــــــــــتو  أداء املجلس خالل العام املالي 

ع على مجلس اإلدارة في االجتماواملجلس ككل بشـــكل عام للعرض وأعضـــاء اللجان مســـتو  األداء ألعضـــاء املجلس خاصـــة تبين 

ن تطلب إ التطوير والتصحيحواختصاصاته وإجراء عمليات  بمهامهية التقييم ملعرفة مد  قيام املجلس الذي يلي اجتماع عمل

 لزيادة فاعلية املجلس تجاه إدارة الشركة.  أخر   ذلك أو التوصية بإجراءات
 

 ( تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة8)

الخاص بنظام الشركات والئحة الحوكمة الجديدة ه من وزارة التجارة 14/11/1413صادر بتاريخ قرار الوزاري الالبناء على 

م على الئحة عمل لجنة الترشيحات 24/04/2019وموافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ وقرار مجلس اإلدارة 

اإلدارة  اء مجلسالجلسات ألعضحضور ت وبدل  كافامل مبلغواملكاف ت والتي تحدد فيها نظام مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة و 

سمائة خميتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكاف ت أو مزايا مالية أو عينية مبلغ ال بحيث  ولجانه

 ألف 
ً
 ريال سنويا

 التالية: وقد حرصت الشركة أن تكون تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنشثقة عنه وفق الضوابط

تكون املكافأة عادلة ومناســـــبة مع اختصـــــاصـــــات العضـــــو واألعمال واملســـــئوليات التي يقوم بها باإلضـــــافة إلى األهداف   (1)

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحققها خالل السنة.

 يتم صرف املكافأة بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكاف ت. (2)

 دارة متناسبة مع نشاال الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها.تكون املكافأة املحددة ملجلس اإل  (3)

 تكون املكافأة مناسبة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.   (4)

 تكون املكافأة وبدالت الحضور متناسبة مع نسبة حضور العضو الجمالي اجتمعات مجلس اإلدارة.  (5)
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 : م2020م عا فيالتي صرفت مجلس اإلدارة الخاص بأعضاء  جدول التعويضات واملكافآت (أ)
 )ريال(املكافآت املتغيرة )ريال(املكافآت الثابتة 

مكافأة 
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 :األعضاء امل
ُ
 ستقليينأوال

ياســـــــــين عبد الرحمن 

 حسن الجفري 
- 12 12 - - - 24 - 467 - - -   491  

محمــــد حمــــد محمــــد 

 القنيبط
- 12 6 - - - 18 - 476 - - -   

494 
 

خـالـد ســــــــــليمـان عبـد 

 العزيز السليمان 
- 12 12 - - - 24 - 467 - - -   

491 
 

 : األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

إبــراهــيــم حــمـــــد عــبـــــد 

 أبابطين   هللا
-- 12 0 - - - 12 - 482 - - -   

494 
- 

عبـــــد العزيز إبراهيم 

 عبد هللا البابطين 
- 12 0 - - - 12 - 482 - - -   

494 
- 

عـــبـــــد الـــكـــريـــم حـــمـــــد 

 عبد هللا البابطين 
- 12 6 - - - 18 - 476 - - -   

494 
- 

خالد محمد عبد هللا 

 أبابطين
- 12 6 - - - 18 - 476 - - -   

494 
- 

منصــــــــــور محمــد عبــد 

 هللا ابابطين 
- 12 0 - - - 12 - 482 - - -   

494 
 

خالد محمد عبد هللا 

 عبد الرحمن أبابطين 
- 12 12 - - - 24 - 467 - - -   

491 
 

  4,437      4,275  162    54 108  املجموع 

 األرقام بآالف الرياالت 

 م  2020ر االجلسات لتي صرفت عن عام أما بدل حضو   2019املكافأت التي صرفت تخص عام 

من بينهم ممن تلقوا أعلى املكافآت بالشـــــــــــركة  2020عن عام كبار التنفيذيين  بجدول التعويضـــــــــــات واملكافآت الخاص   (ب)

  *الرئيس التنفيذي واملدير املالي
 املكافآت املتغيرة  املكافآت الثابتة 
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2,364,000 726,348  3,090,348 1,350,000     1,350,000 256,750  4,697,098 

 للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من  * التزمت الشركة
ً
( من 93( من املادة )4الفقرة الرئيسية )باإلفصاح عن عناصر رواتب ومزايا ومكاف ت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا

نتج من اإلفصاح بشكل مفصل حسب املنصب الوظيفي لكبار التنفيذين لم يتم عرض الئحة حوكمة الشركات ولكي يتم حماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي وقوع أي ضرر قد ي

 ( الخاص بكبار التنفيذيين من الئحة حوكمة الشركات. 1التفاصيل على النحو الوارد في امللحق رقم )

 

هري عن أنحراف جو ول أعاله ال يوجد بها أي اجميع املكاف ت املمنوحة ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيين املوضحة بالجد

 .السياسة املعتمدة



 2020تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

Page 14 of 35  

 

   2020م عاالتي صرفت في )ج( جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء اللجان ملجلس اإلدارة 
 املجموع بدل حضور الجلسات (املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات  م

 أعضاء لجنة املراجعة  

 12,000 12,000 - ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  1

 12,000 12,000 -  خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن آبابطين 2

 12,000 12,000 - خالد سليمان عبد العزيز السليمان  3

 152,000 12,000 150,000 سلطان حمد عبد هللا أبابطين  4

 لجنة الترشيحات واملكافآت  

 6,000 6,000 - محمد حمد محمد القنيبط 1

 6,000 6,000 -  هللا البابطينعبد الكريم حمد عبد  2

 6,000 6,000 - خالد محمد عبد هللا أبابطين  3

 56,000 6,000 50,000 سلطان حمد عبد هللا البابطين 4

 أعضاء لجنة االستثمار 

 - - - محمد حمد محمد القنيبط 1

 - - -  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين  2

 - - - ن منصور محمد عبد هللا أبابطي 3

 272,000 72,000 200,000 املجموع  

 

 -العقوبات والجزاءات املفروضة على الشركة:( 9)

أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خالل عقوبات أو جزاءات لم يتم توقيع أية 

عدا ما يتم إرسالة من استفسارات وتساؤالت من هيئة  نظيميةأي جهة رقابية أو تمن ات مالحظ أيولم يكن هناك   م2020عام 

 .السوق املالية وشركة تداول لجميع عموم الشركات املساهمة ويتم الرد على هذه االستفسارات وإرسالها للهيئة وشركة تداول 

حة تحديثات في الئبتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافق مع التقوم باستمرار وجدير بالذكر أن الشركة 

رفع التوصيات بشأن اعتماد الئحة لجنة املراجعة والئحة الترشيحات واملكاف ت ويتم حوكمة الشركات ونظام الشركات 

  .املعدلتين للجمعية العامة العادية لتتوافق مع ما تم تطويره من إجراءات ومتطلبات صادرة من الجهات ذات العالقة
 

 لية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: ( نتائج املراجعة الداخ10) 

 على قـام فريق املراجعـة الـداخليـة بـالشــــــــــــركـة 
ً
)مكتـب الـدكتور محمـد عبـد العزيز حجـازي(  املعين من قبـل مجلس اإلدارة بنـاءا

 للخطة املعتمدة واملحددة من قبل لجنة املراج
ً
قريرها برفع تعة وقامت توصــــــية لجنة املراجعة بمراجعة عمليات الشــــــركة طبقا

ذات  أيــة مالحظــات م2020عن أداء الشــــــــــــركــة للجنــة املراجعــة املنشثقــة من مجلس اإلدارة وقــد تبين للجنــه أنــه ال يوجــد في عــام 

ة على حيث أكد فريق املراجعة الداخليومســــــيرتها املهنية في نتائج املراجعة الســــــنوية قد توثر على أعمال الشــــــركة تأثير جوهري 

واإلجراءات االحترازيـة التي اتخـذتهـا الشــــــــــــركـات جميعهـا في مواجهـة جـائحـة فيروس كورونـا حيـث تبين من خالل تقـارير  التـدابير

لى عاملراجعة أن الشركات أتخذت جميع اإلجراءات واالحتياطات لكي تمارس أعمالها بشكل آمن. وكذلك ال يوجد أي مالحظات 

تبين و  اللوائح والضــوابط املنظمة للعمل وفقتم التأكد من ســير العمل بالشــركة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشــركة كما 
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ونظام بدأ رأيه في نظام  املراجعة الداخلية راجع الخارجي للشــــــــــــركة الذي قام بامن خالل خطاب اإلدارة الصــــــــــــادر من املذلك 

لوبة إلحكام املطالكافية يحقق الفعالية الشــــــــــــركة الداخلية في تقرير أن نظام الرقابة البعد اإلطالع على  اللجنة ت. ورأاملخاطر

 عملية الرقابة على كافة العمليات ومتوافق مع كافة املتطلبات النظامية.

ناقشة تقرير املراجعة وتقرير املخاطر على مستو  الشركة باالجتماع مع املراجع الداخلي ملكما قامت لجنة املراجعة الداخلية 

وبعد إطالع .  م2020لعام ل من الســــــــــــعودية واإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصــــــــــــر العربية في ك  األم وشــــــــــــركاتها التابعة 

تقرر اإلفصــــاح  فقدوالتي يتم الســــيطرة عليها بشــــكل مســــتمر قد تواجه الشــــركة في املســــتقبل املخاطر التي عوامل املجلس على 

دارة على جميع العوامل والظروف التي تحيط ببيئة عنها للمســــــاهمين ليكونوا على إطالع بشــــــكل متواصــــــل ودؤوب مع مجلس اإل 

 عمل الشركة وهي كالتالي :

  التأثير على مواصلة العمليات الصناعية والتجارية )خطة األعمال( نتيجة كارثة طبيعية كتأثيرات وبائية عاملية مثلCovid-19  

 و املوردين الجدد للسوق. الضغط املستمر في  األسعار مع املنافسين بسشب دخول العديد من املصنعين 

  جائحة كورونا.خالل التذبذب غير املالئم  في أسعار املواد الخام خاصة 

 العمالء عدم توافق شروال ائتمان املوردين مع شروال ائتمان. 

 ة      يعدم االلتزام او املراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية و التشريعية وتحديثاتها مثل )هيئة السوق املال

 مصلحة الزكاة والدخل   ونظام حماية األجور  والسياسات املالية  واملعايير املحاسشية  ومتطلبات األمانات والبلديات الخ(

  اإلخفاق في  تحديد وإدارة التقلبات غير املرغوبة  للعمالت األجنشية املتعلقة باملوجودات واملطلوبات املالية واالستثمارات

 ورو  الجنيه اإلسترليني  الجنيه املصري  الخ.الخارجية  أي الي

  التغير  في نظام العمل وفرض نسبة محددة إلزامية ملهن معينة البد من تواجدها في الشركات باإلضافة إلى تشريعات إنتقال

 .يةلى اإلنتاجالقو  العاملة الجديد الذي من املحتمل أن يكون له أثر على القو  العاملة ذات الكفاءة وبالتالي التأثير ع

ملراجعة جميع العمليات لجميع  2022-2021وبناء على تلك املخاطر املحتملة فقد تم إعداد خطة للمراجعة الداخلية لعامي 

 م. 30/12/2020الوحدات للشركة األم وشركاتها التابعة وقد اعتمد مجلس اإلدارة تلك الخطة في اجتماعة بتاريخ 

 -: ( املراجعة الداخلية للشركة11) 

 بن ( مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي )شركة متخصصه مدير إدارة للمراجعة الداخلية تعيين قرر مجلس اإلدارة 
ً
اءا

ل تقييم املخاطر وعم تقوم بمهام وخصائص وحدات املراجعة الداخلية واملخاطر وذلك من خالل على توصية لجنة املراجعة ل

لجنة جادها للشركة  األم وشركاتها التابعة وتكون تشيعتها املباشرة لإي املالحظات التي يتم خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تالف

 مع ذلك و تلف البالد شركة األم والشركات التابعة في مخبشكل مستقل ومعينين داخل ال املراجعة 
ً
( من 4قم )ر  الفقرةتوافقا

 . ( من الئحة حوكمة الشركات55البند رقم )ب( في املادة )

 -توصيات لجنة املراجعة واملراجع الخارجي: (12)

لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة بل أن اللجنة قد قامت باالجتماع توصيات وقرارات ت كد اللجنة أنه ال يوجد تعارض بين 

لجنة التوصية قررت الو  م2020لعام لمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم املالية للشركة مكاتب لثالثة مع 

 وذلك لألسباب التالية:  وشركاه محاسبون ومراحعون قانونيون شركة السيد العيوطي ملجلس اإلدارة باختيار 
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 بخبرة واسعة داخل اململكة العربية السعودية شركة السيد العيوطيتمتع ت. 

 شية ية في املعايير الدولية املحاسلديه فريق عمل عالي الخبرة وملم بالتعديالت الجديدة التي أقرتها هيئة السوق املالIFSR. 

 سعر منافس من بين املتقدمين السيد العيوطي تكلفة أتعابعتبر ت . 

 .يقوم املكتب بمراجعة شركات كبر  في اململكة العربية السعودية مما أثقل خبرته في إجراء التدقيق بشكل محترف 

شــــــــــــركـة الســــــــــــيـد بـاختيـار  م10/06/2020لتي عقـدت بتـاريخ عـاديـة االوقـد وافق املســـــــــــــاهمون في اجتمـاع الجمعيـة العـامـة 

م والربع األول من عـــام 2020للربع الثـــاني والثـــالـــث والرابع من عـــام للقيـــام بمراجعـــة القوائم املـــاليـــة للشــــــــــــركـــة  العيوطي 

  م.2021

ز حجازي ( د العزيملجلس اإلدارة باإلستمرار بتعيين املراجع الداخلي للشركة )مكتب الدكتور محمد عبأوصت اللجنة كما 

للقيــام بعمــل مــدير املراجعــة الــداخليــة ومهــام وخصـــــــــــــائص وحــدات املراجعــة الــداخليــة واملخــاطر وذلــك من خالل  تقييم 

املخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم إيجادها للشــركة  األم وشــركاتها التابعة وتحديد 

م  وقد تم اعتماد خطة املراجعة 30/12/2020افق مجلس اإلدارة على ذلك في اجتماعه بتاريخ أتعابها ونطاق عملها وقد و 

 على لجل املخاطر.  2022 – 2021الداخلية للعام 
ً
 م بناءا

 

 -االجتماعية التي تساهم بها الشركة:واملبادرات ( املساهمات 13)

العديد من  فتتبع الشـــــركةاملجتمع إليها األهداف التي يصـــــبو من منطلق رؤية الشـــــركة في تحقيق التوازن بين أهداف الشـــــركة  و 

البرامج واإلجراءات التي تحقق األهــداف على مســــــــــــتو  املوظف في بيئــة العمــل وعلى مســــــــــــتو  البيئــة االجتمــاعيــة حيــث تتبن  

 :  وتفاصيلها كالتالي  الشركة البرامج التالية

 )أ( القوى العاملة والتدريب: 

 لموظفين والعـاملين بـالشــــــــــــركـة من نظـام مرتبط بنمو حقوق املســـــــــــــاهمين واألربـاح املحققـة تنبع برامج التحفيز ل

 والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات واملكاف ت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

   شــــركة خطة تعاقب لكوادر الشــــركة وموظفي قيادة الصــــف الثاني لتطويرهم والعمل على اســــتمرارية الكما لد

مل ونمو الشــــــــــــركة وتنويع مصــــــــــــادر القو  العاملة لد  الشــــــــــــركة والحرص على أن يكون مديري الشــــــــــــركة من ع

 بالشركة. 
ً
 الشباب الواعد الذين يستطيعون تحمل املسئولية واملضعي قدما

   بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية   م2020وقد نفذت الشركة برامج تدريشية  خالل العام

بهدف رفع كفاءة العاملين اإلدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم  والوقوف على أخر متطلبات األنظمة 

 الل  عقدويتم ذلك من خ  اللوائحو واللوائح لكي يكون موظفي الشركة على دراية وإطالع بما تتطلبه هذه األنظمة 

 مع جهات تدريشية متخصصة حيث قدمت الشركة 
ً
 وخارجيا

ً
مجموعة من البرامج التدريشية التي تعقد داخليا

 ة في مختلف املجاالت الفنية وعلى مستو  جميع وحدات الشركة.يساعة تدريش 10,700عدد  م 2020خالل عام 

 ود جائحة فيروس كورونا وكذلك برامجوقد تم التركيز على البرامج التطويرية ملواجهة األزمات خاصة في ظل وج

 على تة الششرية.  ءون التأثير على الكفادالسالمة الصناعية للعمل في ظل هذه الجائحة 
ً
ثقيف وتعمل الشركة دوما
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أهمية  الشركة من من تطورات مما يثري ثقافة موظفي وعاملي منسوبيها  بجميع متطلبات الجودة وما يحدط بها

 رضع  العمالء والتي تعتبر البوابة الرئيسية لعكس على منتجات الشركة تحقيق الجودة التي تن

 ( 159وت كد الشركة فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب 
ً
( موظفا

دة وزيا ظفينو اف القدرات الكامنة لد  املويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكش

 قدرتهم على تحمل أعباء العمل في مجاالت مختلفة من أنشطة الشركة. 

  كما تساهم الشركة في تدريب الطلبة السعوديين للحصول على التدريب العملي الستكمال متطلبات التخرج

مختلف  ( طالب بكالوريوس هندسة من12االكاديمي ومزج الدراسة النظرية بالجانب العملي حيث تم تدريب )

. باإلضافة إلى مساعدة طالب الدراسات  في مصانع الشركة بالرياض والدمام جامعات اململكة العربية السعودية

 العليا في أبحاثهم للحصول على درجة املاجستير والدكتوراه. 
 

 اء الوطن من السعوديين وتجاه أبن تجاه منسوبي الشركةومبادرة العمل االجتماعي )ب(  املسئولية االجتماعية 

ت في املجـــاال العمليـــة  تاخالل مراحـــل دراســــــــــــتهم في الكليـــلطالب الســــــــــــعوديين لالعملي تطوير الو  الـــدعمالشــــــــــــركـــة تقـــدم 

ملصـــــلحة لكل طالب يتم تدريبه  تدريب عمليأســـــابيع  8الصـــــناعية فقد قامت الشـــــركة بإجراء التدريب بمعدل اليقل عن  

باإلضافة إلى املساهمة واإلشراف على مشاريع التخرج لبعض  التقنية كليات الجامعات السعودية أو  حدالقادمين من إ

يع د اإلشراف لتغطية مشار تمكما ي  الطالب للحصول على الدرجات العلمية سواء درجة البكالوريوس أو درجةاملاجستير

  أخر  متعلقة باملناه  الدراسية.

معة امللك سعود  مع األساتذة املشرفين عليهم  كأحد كما تستقبل الشركة على الدوام طالب الهندسة الصناعية في جا

م بدعم من شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت  بفتح أبوابها للعل تحظىالبرامج الدراسية في الجامعة )زيارة مصانع(  والتي 

اف عليها وكذلك واإلشر  والتعليم. باالضافة إلى تدريبهم في املجال اإلداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة بهم

رية لطلبة كلية الهندسة في جامعة امللك سعود فيما يخص نشاال الشركة وكيفية املساهمة في تطوير يإجراء األبحاط التطو 

 .املنتجات وآليات عمليات اإلنتاج

 19-تجداملس ولم تتوانى الشركة في دعم صندوق الوقف الصحي الذي أنشأتة وزارة الصحة ملواجهة جائحة فيروس كورونا

 ماية أبناء الوطن والتغلب على هذا الوباء والحد من إنتشاره. حلتتكاتف مع املجتمع ل
 

 مة:ءاو )ج( برنامج م

تعزز الشــــــــــــركة برنامج مواءمة من خالل حث منســــــــــــوبيها على إعداد بيئة عمل تتناســــــــــــب مع أبناء الوطن من أ ــــــــــــحاب 

اعدة في إنجاز أعمالهم حســــــب نوع الحالة. وفي هذا الصــــــدد  اإلحتياجات الخاصــــــة  والحرص على تكوين الوســــــائل املســــــ

 . من ذوي القدرات الخاصة على شهادة املواءمة  لفتح أبوابها أمام أبناء الوطنوقد حصلت الشركة 

 برنامج إكتفاء ( د)

مصــــداقية و  قدرةإلنتاج الزيت )أرامكو( وهو برنامج يعزز من العربية تشــــترك الشــــركة في برنامج اكتفاء مع الشــــركة الســــعودية 

املودرين املحليين لشــــــــــــركة أرامكو ويعمل على تنمية وتطوير املحتو  املحلي. ويعمل البرنامج على تعزيز توطين وتدريب الكوادر 
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السعودية في شركات القطاع الخاص الذي يساهم في تنمية وتطوير املنتج املحلي. كما يحث البرنامج الشركات على تبني مشروع 

 ها. عوتنو أعمال الشركات وتطوير منتجاتها  أجل تطوير ير منالبحث والتطو 

 البيئة وخدمة املجتمع: )ه( 

من ضــــــمن  واجبات الشــــــركة ورؤيتها ضــــــرورة اإلهتمام برفاهية املجتمع  وتقوم بالعديد من املبادرات في هذا املجال  ومن 

ة ذات ملســـموح بها في املواصـــفات القياســـياتلك أبرزها القيام بضـــبط نواتج العمليات الصـــناعية إلى مســـتويات أفضـــل من 

 لذلك 
ً
-ISO14001العاملية )واملطابق للمواصفات قامت الشركة بتحديث وتطوير نظام إدارة البيئة العالقة   وإستكماال

ل ذلك بحصـــول الشـــركة على شـــهادة املوافقة البيرية من الرئاســـة العاملة لألرصـــاد وحماية البيئة الســـعودية ل( وتك 2015

ديقة صـوالعمليات الداخلة في تصـنيع تلك املنتجات ع مصـانع الشـركة والذي يدل على أن منتجات الشـركة جميعها لجمي

 للبيئة. 

 ( السالمة والصحة املهنية: و)

 إلىر السالمة والصحة املهنية أحد الركائز ـــــــــــــتعتب
ً
 على العامل التي تسعى الشركة دائما

ً
ين تطبيقها بكل حزم وجدية حفاظا

 طار املهنية والصــــــــحية  وإســــــــمن األخ
ً
 2009لذلك تطبق  الشــــــــركة نظام إدارة الســــــــالمة والصــــــــحة املهنية منذ عام  تكماال

( حت  تـــاريخ إعـــداد هـــذا التقرير والشــــــــــــركـــة مســــــــــــتمرة في التطوير ISO45001-2018واملطـــابق  للمواصــــــــــــفـــات العـــامليـــة )

 أحدط املتطلبات من األنظمة املعنية. مع ويتماشع ألنظمة السالمة والصحة املهنية بما يتواكب  والتحديث

  تخطيط املسار الوظيفي:)ل( 

من منطلق رؤية الشـــركة في الحفا  على الكوادر الششـــرية لديها تتبن  الشـــركة مشـــروع تخطيط املســـار الوظيفي للعاملين 

عطاء فرصة إلشركة و لديها مما يتيح لهم الفرصة لتقلد املناصب وإثراء الطموح لديهم لتخطيط مسارهم الوظيفي لد  ا

كما رأت الشــــــــــركة  دورها في القيادة من أجل مســــــــــتقبل الشــــــــــركة والشــــــــــركات التابعة لإلدارة املتوســــــــــطة من أجل أن تأخذ

 ضرورة ضخ دماء جديدة شابه ليتم تدريبهم وتأهيلهم لقيادة الشركة في املستقبل وتحمل املسئولية.

  :تاملهارات والكفاءا)م( 

وخطة  2030املهارات الفنية واإلدارية لد  القو  العاملة لديها بما يتواكب مع رؤية اململكة  تعمل الشــــــــــــركة على رفع

مما ســــــــــــوف يعزز من االعتماد على املوارد الششــــــــــــرية الوطنية وتبني خطط تحفيزية تعمل على  2020التحول الوطني  

 التحسين املستمر ملا لديها من فنيين وإداريين سعوديين.

 

وأســــــــــــماء  م31/12/2020العامة للمســــــــــــاهمين التي عقدت خالل الســــــــــــنة املالية املن هية في  الجمعياتريخ بيان بتوا( 14)

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات: 

عقــــدت الشــــــــــــركــــة اجتمــــاع واحــــد فقط لجمعيــــة املســـــــــــــــاهمين وـكـــان اجتمــــاع املســـــــــــــــاهمين في جمعيــــة عــــامــــة عــــاديــــة في تــــاريخ 

 بناءئل التقنية الحديثة من خالل برنامج الزوم  عن طريق وســــــــــــا  م10/06/2020
ً
على تعميم هيئة الســــــــــــوق املالية القاضــــــــــــعي  ا

 حت  إشعار 
ً
باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا
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 على ســـــــــالمة املتعاملين في الســـــــــوق املالية و ضـــــــــمن 
ً
دعم الجهود و االجراءات الوقائية و االحترازية من قبل آخر  وذلك حرصـــــــــا

البنود العادية الجتماع على وذلك للموافقة   (COVID-19)الجهات الصحية املختصة و ذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا 

 حضور أعضاء مجلس اإلدارة لهذا االجتماع الوحيد على النحو التالي: وكان   الجمعية العامة العادية

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس م
 سجل الحضور 

 م10/06/2020جمعية عادية بتاريخ 

 حضر إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين 1

 حضر عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين  2

 حضر خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين  3

 حضر لبابطينعبد الكريم حمد عبد هللا ا 4

 حضر بابطينأخالد محمد عبد هللا  5

 حضر منصور محمد عبد هللا أبابطين 6

 حضر ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 حضر محمد حمد محمد القنيبط 8

 حضر خالد سليمان عبد العزيز السليمان  9

 9 مجموع الحضور  

 

 -النشاط الرئيس ي: (15)

 خاصةتسويق وبيع وتصميم وتصنيع املنتجات الخالل وذلك من   تصاالتالاو الطاقة  يعقطالشركة في يكمن النشاال الرئيسعي ل

نقل و لخارجية   اإلنارة االخاص بلشركة ا نشااللتقديم الحلول ذلك تقوم الشركة باإلضافة إلى بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ب

ة إلى نشــاال إلضــافباوتركيب وصــيانة أنظمة االتصــاالت.  تصــميم وتوريدمن خالل الخاص باالتصــاالت نشــاال ال  و وتوزيع الطاقة

لطاقة املساهم ر قطاع اـر. ويعتبـلغيملنتجات اكذلك و  ملنتجاتهاجلفنة املنتجات الحديدية ب كما تقوم الشركة الطاقة الشمسية 

 في نتائج الشركة.  رـكباأل

 الشركة. دات مبيعاتصافي إيرامن أنشطة الشركة في  قطاعويوضح الجدول التالي مساهمة كل 
 الرياالت بمالييناألرقام                 

 النسية  يرادات النشاط إ البيــــــــان
 % 36.1 501.1 األعمدة واإلنارة نشاط 

  % 34.9 483.4 ومحطة األختباراألبراج نشاط 

 % 21.4 297.4 التصميم والتوريد والتركيبنشاط 
 % 7.6 105.2 نشاط الطاقة الشمسية 

 %   100 1387.1 اإلجمالي 
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 من اململكة العربية الســـــــــعودية وفي جمهورية مصـــــــــر العربية واألما
ً
ات ر وكذلك أنشـــــــــطة الشـــــــــركات التابعة للشـــــــــركة لألم في كال

 ة الكهربائيةنقل وتوزيع الطاقبأنشــــطة تســــويق وبيع وتصــــميم وتصــــنيع املنتجات الخاصــــة فجميعها تعمل على العربية املتحدة 

 .اإليراداتكما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة األم في   ة الشمسيةوالطاق
 الرياالت  بمالييناألرقام                

 % النسبة اإليرادات بلد النشاط البيــــــــان

 %59.0 818.2 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 %7.2 100.2 مصر  مصر   –اإلتصاالت شركة البابطين للطاقة و 

 %3.1 43.5 مصر  شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 

 %9.0 124.4 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 %9.1 125.6 اإلمارات شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 %2.3 31.7 مصر لهندسية االتصاالتشركة البابطين ليبالنك ايجيبت 

 %0.0 0 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 %1.6 22.5 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 %0.0 0 السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة

 %1.1 15.8 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 %7.6 105.2 السعودية البابطين ميتالوجلفاشركة 

 % 100 1387.1 اإلجمالي

 

 :والتوقعات املستقبلية  ( الخطط والقرارات املهمة16)

  الخطط والقرارات املهمة -أ

ؤية وهدف لتحقيق ر بعيد املد  إن القرارات التي تتخذها الشركة وتعلن عنها بشكل مستمرة ناتجه عن تخطيط استراتي ي 

لشركة في متانة اوتقوية  من أجل تعزيزالرئيسعي  تحالفات متعددة تصب في نشاال الشركةفقامت الشركة بتكوين الشركة 

 في مجال مشاريع الطاقة املتجددة بتأسيس شركة  كونت شراكةحيث املنافسة 
ً
مع شركات أوروبية )برتغالية( للعمل معا

وبذلك تكون الشركة متطلعة نحو املستقبل الصناعي في مجال البابطين ميتالوجلفا متخصصة في مجال الطاقة املتجددة 

تعظيم على لك ذالطاقة املتجددة فتطرق األبواب املتخصصة في هذا املجال لتعزيز قدرتها الصناعية وتنويع منتجاتها ويعمل 

 إلىتقف الشركة عن ولم .ناتج الدخل املحلي القوميفي  دور القطاع الخاص
ً
سواق اختراق األ  د حدود اململكة بل تتطلع دائما

فتدخل في مشاريع الطاقة املتجددة أو أسواق شمال أفريقيا   الخارجية سواء في منطقة الشرق األوسط أو األسواق األوروبية

ق تعظيم ربحية الشركة وتعظيم حقو ر العربية   وكل هذا من أجل في جمهورية مصفي أسواق أفريقيا من خالل مصانع الشركة 

 مل على تقليل املخاطر املحتملة.املساهمين وفي نفس الوقت تع
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 التوقعات املستمرة  ب

يعد من ي الذالفرص االســـــتثمارية الواعدة والتوســـــعات االســـــتراتيجية  عن املســـــتمرالبحث تعمل الشـــــركة بشـــــكل متواصـــــل في 

داف تحقيق أهيساعد على من خالل دراسة جدو  تلك الفرص بما وذلك ة البابطين للطاقة واالتصاالت ف شركاهدأو  سمات

في  يةمنتجاتها وخدماتها األســــاســــتســــويق ز على ــــــــــــــــتســــتمر الشــــركة في التركينفس الوقت الشــــركة وتنمية حقوق مســــاهميها   في 

 .تراتيجية الشركة األم في التوسع الجغرافيأسواقها الرئيسية والتركيـز على فتح أسواق جديدة تتماشع  مع اس

في مجاالت الطاقة املتجددة كأحد املشاريع املستقبلية الواعدة التي تتوافق مع رؤية اململكة  والعمل وتبنت الشركة البحث 

ن يممنتجات الشركة الصناعية  فتعمل على التعاون املشترك وتبادل الخبرات مع مصموتطوير ز يتعز وتستمر الشركة في 

ين ومطورين محليين وعامليين في الدول املختلفة للدخول واملساهمة في هذه املشاريع التي سوف تساهم في زيادة الحصة ومصنع

توضيحة في  كما تم السوقية للشركة باالضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوع أنماال منتجات الشركة

 .القرارات التي اتخذتها الشركة الفقرة السابقة الخاصة بالخطط 
 

 -التي تواجهها الشركة:املخاطر املحتملة املعلومات املتعلقة ب( 17)
 

 
ً
 : مخاطر استراتيجية متمثلة في أوال

 العاملية ألحداث الناتجة عن تفش ي األوبئة ا (1)

بئة اإلنتاج هو تفشعي األو  من أشد املخاطر التي من املتوقع أن يكون لها األثر البالغ على الوضع األقتصادي وعجلة

حيث أمتد أثره على العالم أجمع مما أد  إلى شبه توقف   Covid-19العاملية خاصة جائحة فيروس كورونا املستجد 

في األنشطة االقتصادية مما أد  إلى مخاطر محتملة عالية الشدة على الشركات الصناعية وقد واجهت الشركة هذا 

ارية األعمال والسبل البديلة وما احتوتة من اإلجراءات والتدابير االحترازية لتجنب الخطر من خالل تبني خطة استمر 

 توقف األنشطة الصناعية والتجارية. 

 حداث االقتصادية والسياسية األ  (2)

 لألحداط السياسة املتواترة والتغيرات االقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية في منطقة الشرق األوسط 
ً
نظرا

لى إنخفاض سعر النفط املضطرد وتأثير ذلك على خطط ومشاريع اململكة التي تعتبر من أكبر مصدري النفط عالوة ع

دي إلى مخاطر وبالتالي في  في العالم والذي من املتوقع بدوره أن ي ثر على مستو  اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية 

  . زيادة حدة املنافسة في األسواقمحتملة ناتجه عن 

 طر  املوارد البشرية مخا (3)

 لطبيعة م لحامين ومصنعين لألجزاء الحديديهبعض الصعوبات في توطين وظائف عمال و الشركة تواجه 
ً
نتجات نظرا

صدور القرارات والتعاميم الحكومية الخاصة بالتوطين كما   من املواد الحديدية املجلفنةوطبيعة صناعتها الشركة 

د لبعض الوظائف ونظام إنتقال العمالة بين الشركات سيعمل على تشكيل تحديد نطاق محدوالعمالة األجنية و 

لة ملتصاعدة التي تفرضها وزارة العمل على العمااباإلضافة إلى الرسوم ضغوال لتوفير العمالة املاهرة والحفا  عليها 

هها التي تواج والصعوباتوعلى الرغم من كل ذلك ضغط مالي بشكل متزايد على الشركة الوافدة مما يشكل عبئ و 
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ميزة استقطاب الكوادر الششرية امل هلة واملوتعمل الشركة بشكل مستمر على   النطاق األخضري فتقع الشركة فإأها 

 افدين  في الشركة محل الو  لقياديةاتقليدهم املناصب اإلدارية و  من الكوادر الوطنية وتعمل على تدريبهم وتطويرهم

 مخاطر أسعار املواد (4)

ن املحتمل أن م نتيجة جائحة فيروس كورونا  إلى أن م2020خالل عام  أسعار املواد الخام بعض في  رغم االستقرار

تواجه الشركة مخاطر تقلبات األسعار نتيجة للضغوال االقتصادية العاملية باإلضافة إلى مخاطر األئتمان وتقلبات 

 .غيل الكامل عقب جائحة فيروس كوروناوالطلب املتزايد على املواد الخام بعد بدء التش أسعار صرف العمالت

 مخاطر السوق  (5)

ريع بشكل واإلنفاق على املشا تذبذب أسعار النفط ية الناتجة عن تنفاق على املشاريع البنية التحللحد من اإل نتيجه 

د حدو كما أن التوترات على الومضطرد  فمن املحتمل أن تكون املنافسة في الحصة السوقية متزايدة بشكل عالي عام 

في الدول املجاورة أو الدولة األخر  في شمال أفريقيا والتي بها توتر سياسعي مما ي ثر على مخاطرة الدخول إلى هذه 

 . األسواق
 

 : مخاطر االلتزام 
ً
 ثانيا

للتعديالت والتعاميم املستمرة في أنظمة الحوكمة التي تصدرها هيئة السوق املالية على الشركات املساهمة نتيجة 

وف يشكل سوالتقيد بها ة إلى نظام الشركات واللوائح الصادرة بشأنه فإن عدم التقيد باللوائح واألنظمة باإلضاف

 لذلك 
ً
مخاطر  فرض عقوبات وغرامات على الشركة وإعاقة متطلباتها ومعامالتها مع الجهات ذات العالقة. وامتثاال

مستمر  بشكللتي تصدرها الجهات ذات العالقة فإن الشركة تتواكب بشكل مستمر مع كل املتغيرات والتعليمات ا

 مع هيئة ومتواكب 
ً
 على دراية كاملة بجميع متطلبات الحوكمة وعلى تواصل دائما

ً
مما يتيح للشركة أن تكون دوما

أو استفسارات قد تحتاجها الشركة باإلضافة إلى التواصل املستمر والحثيث السوق املالية لتالفي أي تحفظات 

ات واملنظمات البيرية والصناعية والتي لها عالقة وطيدة بمنتجات الشركة وإصدار التراخيص بالهيئات والجه

 الصناعية مما ال ي ثر على أستمرار إنتاجية الشركة.
 

: مخاطر  مالية 
ً
 ثالثا

بناء على  رنتيجة تغيير أسعار الفائدة للدوال خاصة بية والعربية مقابل الدوالر  األمريكي و تذبذب أسعار العمالت األور 

بعد تحرير سعر صرف الجنية  في جمهورية مصر العربية مقابل رالي على فترات متباعدة وكذلك يداجتماع البنك الف

وكذلك خروج اململكة املتحدة من االتحاد األوروبي مما أد  إلى تغير سعر الجنية على فترات متفاوته  2016عام الدوالر 

  وتذبذب سعر اليورو مقابل الدوالر 
ً
التي و  هناك تأثير على سعر صرف هذه العمالت مقابل الريال فال شك أنأيضا

عمل الشركة على وضع الخطط واالحتماالت للحد من هذه التابعة وت ير واضح في فروقات العمالت للشركاتلها تأث

كذلك و  العمالتوتبني ساسيات مالية بين الشركة األم وشركاتها التابعة للحد من مخاطر تذبذب أسعار  املخاطر

 .اتفاقيات في التعامالت مع البنوك املحلية للدول التي بها نشاال الشركات التابعة

: مخاطر العمليات 
ً
 رابعا

في بعض شركاتها خاصة في الدول التي يتزايد فيها تفشعي وباء النتائج التشغيلية  إنخفاضقد تواجه الشركة مخاطر  

عداد خطط إي على النشاال االقتصادي لتلك الدول إال أن الشركة تعمل على والتأثير االقتصادي العاملفيروس كورونا 
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بديلة لتفادي انخفاض مستو  التشغيل والقيام بالعديد من اجراءات السالمة للحفا  على مستو  العمليات 

 لفيروس.ملضاد لالتشغيلية إال أن الخطر مازال قائم حت  يتم السيطرة على الوباء وحصول جميع العاملين على اللقاح ا

 
ً
   سياسة الشركة في إدارة املخاطر : خامسا

 على 
ً
  ملا تقوم به الشركة من ترقب وتحليل للمخاطر املحتملة ذلك وبناءا

ً
ة صارم فقد وضعت الشركة نظام رقابواستمرارا

خاطر دوط تلك امليمنع حيحد من تأثير هذه املخاطر بل يستطيع النظام أن لجميع اإلجراءات والعمليات بما يكفل أن 

املراجعة الداخلية لجميع العمليات التشغيلية في الشركة سواء من خالل  خطط  قبل حدوثها وتعمل بشكل مستمر 

مد  إلتزام  وقياسفريق عمل متخصص ملراقبة وضبط هذه املخاطر الشركة األم أو شركاتها التابعة باإلضافة إلى تكوين 

املراجع الداخلي للشركة مكتب الدكتور محمد عبد بالتعاون انين املعنية وذلك الشركة بما نصت عليه األنظمة والقو 

املخاطر وتراجع لجنة املراجعة فاعلية نظام املراجعة واملخاطر كل العزيز حجازي املتخصص في املراجعة الداخلية وفي 

 خاطر.إدارة املراجعة الداخلية وإدارة امل عام وتعمل على تقييم أداء الشركات الخارجية التي تم تعينها للقيام بوظائف ومهام

ويتم   في بعض الحاالت مراقبتها وتجنبها و تعمل على الحد من املخاطر وإجراءات وقد صممت الشركة سياسات ولوائح 

 بل املراجعاملقترحة من ق عرض التقارير بشكل دوري على لجنة املراجعة لدراستها والتوصية ملجلس اإلدارة بالحلول الالزمة

 . الداخلي لدراستها واألخذ بها في بعض األحيان
 

 عمال األ نتائج صول والخصوم و األ ( ملخص 18)

 الرياالت( بماليين) األرقام     

 2020 2019  معدلة - 2018 2017 2016 البيان

 2062,4 1965,7 1620,4 1,650 1,573 مجموع األصول 

 1270,7 1159,3 857,6 850,2 831 مجموع الخصوم

 1387,1 1348,6 913,2 1,275.9 1,248.8 املبيعات

 99,1 92,3 61 142,2 173,5 الربح التشغيلي

 80,3 86 69,7 147,2 155 صافي األرباح

 1,88 2,02 1,64 3,45 3,63 حصة السهم من األرباح

 776,5 799 759,9 799,6 742,3 حقوق املساهمينإجمالي 
 12/12/2006فى  املالية السعودية  في السوق  بدأ تداول أسهم الشركة

 

 

 -:الشركة وشركاتها التابعة يرادات جمالي إإل ( تحليل جغرافي 19)

 حسب القطاعات:)أ( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

 2020 2019 معدلة - 2018 2017 2016 البيــــــــــــــــــــــــان

 501.1 608 383,1 599,9 623 قطاع األعمدة واألنارة 

 483.4 354,7 280,6 356,9 235,8 قطاع األبراج ومحطة األختبارات

319. 390 قطاع التصميم والتوريد والتركيب 1 249,5 282,8 297.4 

 105.2 103,1 0 0 0 قطاع الطاقة الشمسية 
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 حسب التوزيع الجغرافي:)ب( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

7201 2016 البيــــــــــــــــــــــــان  2020 2019 معدلة -2018 

 1070,3 988,5 598 847 800,3 من أنشطة الشركة داخل اململكة العربية السعودية

 316,8 360,1 315,2 428,9 448,7 من أنشطة الشركة خارج اململكة العربية السعودية

 للشركات التابعة للشركة األم والتي توض م2020وفيما يلي بيان تفصيلي لإليرادات لعام 
ً
 اإليرادات جغرافيا

ً
 ح أيضا

 الرياالت  بمالييناألرقام                                            

 املبيعات بلد النشاط البيــــــــان

 818.2 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 100.2 مصر  مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 43.5 مصر  حلول الطاقة واإلنارة شركة البابطين ل

 124.4 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 125.6 اإلمارات شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 31.7 مصر شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسية االتصاالت

 0 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 22.5 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 0 السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة

 15.8 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 105.2 السعوية  شركة البابطين ميتالوجلفا 

 1387.1 اإلجمالي
            

وفيما يلي بيان توضــيحي  .( %10أو تزيد عن  ) تســاوي عن نتائج الســنة الســابقةفي النتائج التشــغيلية  جوهريةالفروقات ال (20)

  عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق لهذا التقرير

 الرياالت( باملاليين) األرقام 

 % نسبة التغير  (-لتغيرات )+( أو )ا م2019عام  م 2020عام  البيان

 % 2,9 38,5 1348,6 1387,1 اإليرادات 

 % 2 23,6 1161,2 1184,8 يرادات تكلفة اإل 

 % 8,2 15,3 187,3 202,6 مجمل الربح 

 % 8,9 8,5 95 103,5 مصروفات تشغيلية أخر  

 % 7,4 6,8 92,3 99,1 الربح )الخسارة( التشغيلي
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  .(SOCPAن )ين القانونييلمحاســــــــبالصــــــــادرة عن الهيئة الســــــــعودية لاملعتمدة  ختالف عن معايير املحاســــــــبة إأي  دال يوج (21)

 ملعايير املحاســـــــــشية الدولية 2017الشـــــــــركة في إصـــــــــدار القوائم املالية الربعية لعام د بدأت قو 
ً
للشـــــــــركة األم   IFRSم طبقا

 كاتها التابعة باإلضافة إلى القوائم املالية املوحدة . شر وجميع 
 

 وشركاتها التابعة( الشركة 22)

 التي مقرها الرئيســــــــعي باململكة العربية الســــــــعودية بمدينة الرياضركة األم( )الشــــــــشــــــــركة البابطين للطاقة واالتصــــــــاالت تمتلك 

 -: كما موضح بالجدول التاليلها  في شركات تابعة همسيطر  أو كاملةحصص 

 (1)اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 املحل الرئيس ي للعمليات

بعملة الدولة  رأس املال

 التأسيس  محل

نسبة 

 امللكية
 ىالنشاط الرئيس 

 الشركات اململوكة بصورة مباشرة 

 املجلفنة صناعة األعمدة واألبراج الحديدية % 100 جنيه مصري  125,000,000 جمهورية مصر العربية  شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت( 1)

 شركة البابطين ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة ( 2)

 دة    شركة البابطين للتشغيل والصيانة املحدو ( 3)

 قطر –شركة البابطين للمقاوالت ( 4)

 اململكة العربية السعودية

 اململكة العربية السعودية

 قطر 

 ريال سعودي 10,000,000

 ريال سعودي 500,000

 ريال قطري  200,000

100 % 

100 % 

100% 

 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت

 LEDتسويق وبيع وتصنيع األعمدة الديكورية وإنارة  % 100 ريال سعودي 26,800,000 عربية السعوديةاململكة ال (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة5)

 وإصالحهاشبكات طاقة الرياح وصيان ها  تركيب  %100 ريال سعودية  5,000,000 عربية السعوديةاململكة ال شركة الرياح الدولية للطاقة ( 6)

 وتوليد الطاقة الكهربائية 

 الشركات اململوكة بصورة غير مباشرة 

 % 95 جنيه مصري  2,000,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت( 7)

 تتصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاال 
 %100 درهم إماراتي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت( 8)

( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة 9)

 االتصاالت

 –االتصاالت أنظمة  تركيب وصيانة معدات  %70 درهم إماراتي 1,000,000 اإلمارات العربية املتحدة

 نشاط خدمات حقول النفط والغاز  –قاوالت م

عمدة والصواري والهياكل املعدنية أل إنتاج وتسويق ا %100 جنيه مصري  87,608,500 جمهورية مصر العربية ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 10)

 الشمسية  املجلفنة واإلنارة بالطاقة 

 الشراكة مع شركات أجنبية 

املكونات املعدنية املتحركة ألنظمة تعقب إنتاج   %60 ريال سعودي 18,000,000 اململكة العربية السعودية  ميتالوجلفا  شركة البابطين( 11)

الطاقة الشمسية الكهروضوئية إحادية وثناية 

املحور واملكونات املعدنية الثابتة لنظام الطاقة 

  الشمسية الكهروضوئية 

تكون تفهي شركة مساهمة مغلقة   مصر  – تواالتصاال عدا شركة البابطين للطاقة لية محدودة ئو ابعة داخل وخارج اململكة هي شركات ذات مسإن الصفة القانونية للشركات الت( 1)

 .لهذه الشركات أدوات دين أو  أسهمال توجد أي إصدارات كما  جنية مصري. 1وقيمة السهم  سهم 125,000,000من 

 بتســـــويق وتصـــــدير منتجاتها للعديد من الدول حول ر ودول الخليج مصـــــاتها التابعة في وشـــــرك في الســـــعودية األم وتقوم الشـــــركة 

م على الرغم من 2020 بحمد هللا من إشـــــــــــغال مصـــــــــــانعنا للعمل خالل العاماملذكورة  يةاإلنتاجالعالم  وقد تمكنت القطاعات 

أن خطط الشـــــــركة اإلنتاجية اســـــــتمرت  إلى covid-19م بســـــــشب فيروس كورونا 2020وجود توقف جز ي في فترة معينه من عام 

 . كما هو مخطط لها 

التابعة  )إحد  شركاتهاوشركاتها التابعة البابطين للطاقة واالتصاالت مصر وقد قررت الشركة األم طرح جزء من أسهم شركة 

ركز املالي ى تقوية امللألكتتاب العام بالســــــوق املالي املصــــــري  وتأتي هذه الخطوة من منطلق العمل علبجمهورية مصــــــر العربية( 

جات اندماإل  للشــــــركة وتقليل املخاطر باإلضــــــافة إلى إمكانية توســــــع الشــــــركة في أعمالها من خالل االســــــتحواذ على الشــــــركات أو
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ابعة في كما قامت الشركة الت وكذلك استرداد جزء من االستثمار واالستفادة من نمو املناخ االقتصادي املصري في هذه الفترة.

أس ر  اكتتاب الشركة السعودية في زيادةمناقشات مع الشركة السعودية املصرية لالستثمارات السعودية من أجل  الدخول في

 عمل على تقوية املركز املالي للشركة وكذلك الشراكة االستراتيجية التي تعمل على تقوية التنافسية. املال للشركة املصرية مما ي
 

 وأدوات الدين:  سهماأل ( تفاصيل 23)

توجد أية  الكما أنه  .السعودية سهماأل بالكامل في سوق  مدرجةمليون سهم  (42,631,312)حقوق امللكية  أسهمبلغ عدد 

 أوتوجد حقوق تحويل ال و  . م2020منحتها خالل العام  أوحقوق مشابهه أصدرتها الشركة  أو إكتتابخيار أو وحقوق أمصلحة 

كما  ها.منحت أوشهادات حقوق مشابهه أصدرتها الشركة  أوحقوق خيار  أو أسهم ىإلبموجب أدوات دين قابلة للتحويل  إكتتاب

 تفاق تنازل بموجبه أي منإ أوأي ترتيبات  أو ستردادقابلة لإل إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين  أو إستردادال يوجد أي 

 .األرباحاملساهمين عن أي حقوق في 

ب ما ورد في كل من القواعد املنظمة الستثمار امل سسات املالية املدرجة والتعليمات ال يوجد قيود على أسهم الشركة حسكما 

 للنظام األســــــاســــــعي 
ً
 اســــــتراتيجية في الشــــــركات املدرجة وذلك وفقا

ً
املنظمة لتملك املســــــتثمرين االســــــتراتيجيين األجانب حصــــــصــــــا

 .ها الشركةللشركة والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية والتي تخضع ل

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل األسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

 اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 املحل الرئيس ي للعمليات
 عدد األسهم بعملة الدولة املحل رأس املال

 سهم 125,000,000 جنيه مصري  125,000,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت( 1)

 سهم 100,000 ريال سعودي  10,000,000 اململكة العربية السعودية شركة البابطين ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة ( 2)

 سهم 5000 ريال سعودي 500,000 اململكة العربية السعودية شركة البابطين للتشغيل والصيانة املحدودة    ( 3)

 سهم 1 ريال قطري  200,000 قطر قطر –ت ( شركة البابطين للمقاوال 4)

 سهم  268,000 ريال سعودي26,800,000 اململكة العربية السعودية (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة5)

 سهم  5,000 ريال سعودي 5,000,000 العربية السعودية املمكلة  شركة الرياح الدولية للطاقة ( 6)

 سهم  200,000 جنيه مصري  2,000,000 مهورية مصر العربيةج شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت( 7)

 سهم  11,000 درهم إماراتي 11,000,000 إلمارات العربية املتحدةا ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت شركة البابطين( 8)

 سهم  10,000 درهم إماراتي 1,000,000 إلمارات العربية املتحدةا ( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت9)

 سهم  8,760,850 جنيه مصري  87,608,500 ورية مصر العربيةمهج ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 10)

 سهم  18,000 يال سعودير 18,000,000 ململكة العربية السعوديةا ( شركة البابطين ميتالوجلفا 11)

 

 : األرباح( سياسة توزيع 24)

ملتاحة ا الفرصحســـــــب املحققة ووضـــــــعها املالي وب األرباحســـــــنوية بما يتناســـــــب مع  أرباحى الشـــــــركة ســـــــياســـــــة توزيع ـــــــــــــــــــتتشن

 والتوسع أمام الشركة ما يوفر لها السيولة املالية الالزمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضاء املساهمين. لإلستثمار

 للمادة خر  األ الشــــــركة الصــــــافية الســــــنوية بعد خصــــــم جميع املصــــــروفات العمومية والتكاليف  أرباحتوزع 
ً
( من 44)طبقا

 : التالي النحوعلى النظام األساسعي للشركة 
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( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة   ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف %10يجنب ) -

  ( من رأس املال املدفوع .%30هذا التجنيب مت  بلغ اإلحتياطي املذكور )

 العادية بناءغير للجمعية العامة  -
ً
من صافي األرباح لتكوين احتياطي  (%10على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ) ا

 .تفاقيإ

 على إقتراح مجلس ا -
ً
 تفاقي فيما يعود بالنفع علىإلدارة أن تقرر صرف االحتياطي اإلللجمعية العامة العادية بناءا

  الشركة أو املساهمين.

وزيع أو يكفل ت للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخر    وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة -

أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين   وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء م سسات 

 من هذه امل سسات .
ً
 اجتمـاعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

  ل املدفوع .(  من رأس املا% 5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) -

واملادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات  النظام األساسعيفي املادة )العشرون( من  ةمع مراعاة األحكام املقرر  -

 %10يخصص بعد ما تقدم نسبة )
ً
( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة   على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 .مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو 

ق ادمة على النحو الذي توافقل إلى األعوام الرح  يُ  وكحصة إضافية من األرباح أن يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمي -

  . العامة الجمعيةعليه 

 لسنواتعلى املساهمين في ا ارباح او توزيعاملال رأس يستخدم  اإلحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة  -

 . الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر لهم االتي ال تحقق فيه

العادية التي عقدت بتاريخ قد أخذ موافقة الجمعية العامة  اإلدارةمجلس فإن م 2020املالية  وفيما يخص السنة

  م2020على السادة املساهمين عن عام مرحلية نقدية  أرباحلتوزيع  م10/06/2020
ً
من الضوابط ( 39املادة ) ألحكاموذلك طبقا

على أن ة السوق املالي هيئةالصادرة من واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات املساهمة 

  و تفوض الجمعية مجلس اإلدارة في ذلك
ً
 وقد تم بالفعل توزيع أرباح على املساهمين على النحو التالي: . يجدد سنويا

 الرياالت( بمالييناألرقام )                         

 2020عن عام  األرباح التي تم توزيعها  

 
 العام املالي  عن فترة 

 31/12/2020 املنتهي في 

 املوزعة عن  إجمالي األرباح

 م من رأس املال2020عام 

  %10 من رأس املال %10 النسبة

 42,6 42,6 اإلجمالي
 

  م31/12/2020تياطيات التي كونتها الشركة حت  وفيما يلي بيان يوضح إجمالي التوزيعات واالح

 ال سعودىــري انــــالبي

  2019املرحلة من عام  األرباح

 تسويات أخرى 

 ( 2020عام من صافى أرباح  % 10إحتياطى نظامى ) 

  2020صافى أرباح عام 

320,365,356 

(4,763,599 )  

(0 )  

80,310,153 

 395,911,910 إلحتياطى القانونىاالتسويات و بعد األرباح املبقاه صافى 
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 ال سعودىــري انــــالبي

(21,315,686) 2020 خالل عام أرباح موزعة   

2021صافى األرباح املبقاة واملرحلة لعام   374,596,224 

 1.88 ) بالريال ( ربحية السهم من صافي دخل السنة 
 

 -: ينس وكبار التنفيذيتعود ألشخاص غير  أعضاء املجل وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية للتصويت( 25)

تعود  ذات أحقية في التصويت أسهمفي فئة ذات أحقية في التصويت وعليه فال توجد أي مصلحة  أسهملم تصدر الشركة أي 

 . (وأقربائهم التنفيذيينألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 

أقربائهموأوراق مالية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدوصف ألي مصلحة ( 26)  ارة أو كبار التنفيذيين و

لم تصــــــــدر الشــــــــركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســــــــهم ولم تمنح الشــــــــركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 ويوضــــــــــح  م2020ديســــــــــمبر  31مشــــــــــابهه ألعضــــــــــاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خالل الســــــــــنة املالية املنتهية في   

 .الدهم القصرأو اململوكة لهم وألزواجهم و  سهماأل وعدد  اإلدارةمجلس  أعضاءالي الجدول الت

 اسم العضو
عدد األسهم في 

31/12/2019 

عدد األسهم في 

31/12/2020 
 ريالتغنسبة  همسباأل  التغير 

 0 0 715,853 715,853 إبراهيم حمد عبدهللا أبابطين

 0 0 590,625 590,625 عبد العزيز إبراهيم عبد هلل البابطين

 0 0 856,859 856,859 خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن آبابطين

 0 0 100,000 100,000 أبابطين  خالد محمد عبد هللا

 0 0 682,200 682,200 عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين

 0 0 287,607 287,607 منصور محمد عبدهللا أبابطين

 0 0 1,500 1,500 ياسين عبد الرحمن حسن الجفري 

 0 0 1,500 1,500 محمد حمد محمد القنيبط

 0 0 1000 1000 خالد سليمان عبد العزيز السليمان

 الدهم القصر:أو اململوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم و  سهماأل كما يوضح الجدول التالي عدد 

 اسم العضو
عدد األسهم في 

31/12/2019 

عدد األسهم في 

31/12/2020 
 نسبة التغير باألسهم التغير 

 0 0 1000 1000 جواد جميل إسماعيل أبو شحادة

 0 0 0 0 محمد نجاح طوخي

 0 0 0 0 تامر عدنان كالو
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  :مما يلي م2020ديسمبر  31تتكون القروض كما في ( 27) 
 (بماليين الرياالت  األرقام)

 البيـــــــــــــــــان
رصيد القروض كما فى 

31/12/2019  

 املسحوب خالل

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما فى 

31/12/2020 
 مدتها أصل القروض

سنوات 5الي  3من  479.8 271.7 104.3 246.2 129.8 قروض طويلة األجل  

قروض بنكية وتورق 

 قصيرة األجل
قل من سنةأ 1613.5 640.6 2626.9 2607.4 660.1  

3.0932 912.3 2731.2 2853.6 789.9 اجمإلى القروض   

 -كالتالي:لها الشركات التابعة الشركة األم و كما يوضخ الجدول التالي القروض على 

 (بماليين الرياالت  األرقام)

  *املدة اسم الشركة 
رصيد القروض كما فى 

31/12/2019  

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما فى 

31/12/2020 
 أصل القروض

 ة واالتصاالت السعوديالبابطين للطاقة 
 479.8 271.7 104.3 246.2 129.8 طويلة

 1348.5 608.6 2377.2 2400.7  585.1 قصيره

 152.1 11.4 140.7 107.8 44.4 قصيره البابطين للطاقة واالتصاالت مصر

 26.2 8.3 34.6 33.4 9.5 قصيره  شركة البابطين لحلول الطاقة 

 0 0 0 0 0 قصيره البابطين البالنك السعودية

 56 8.2 47.8 38.2 17.8 قصيره شركة اإلنارة املتكاملة

 0 0 0 0 0 قصيره البابطين البالنك اإلمارات

 30.7 4.2 26.5 27.4 3.3 قصيره البابطين البالنك مصر

 سنة وتتراوح مدة القروض طويلة األجل ما بين ثالثة إلى خمس سنوات أقل من* مدة القروض قصيرة األجل 

 طويلة اآلجلتالي الجهات املانحة للقروض يوضح الجدول ال

 2020 2019 (بماليين الرياالت  األرقام)

 27,3 29.8 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 244,4 100 بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة األجل 

 271,7 129,8 املجموع

 العربية السعودية. باململكةوبنك الخليج لالستثمار وبنك اإلنماء  ياض والبنك السعودي الهولنديبنك الر و  مصر  بجمهورية مصر العربية –بنك بيريوس* 

باملقارنة  سعود  ريالمليون ( 124) وقدرهمبلغ  2020ديسمبر 31كما فى  جلاأل من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء 

 .   مليون ريال  ( 51,6)والذي بلغ قيمة  2019بعام

التورق من البنوك التجارية أعاله مضمونه مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود إن قروض 

 .التي يتم تمويل األعمال املرتبطة بها 

 وتعهدات مالية على الشركة تتعلق  اإلتفاقياتضمن تت
ً
صافي ات االرباح و بتوزيعالبنكية املتعلقة بقروض التورق أعاله قيودا

 باالضافة الى بعض النسب املالية االخر  املحددة فى هذه االتفاقيات.لكية حقوق امل
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 أدوات الدين واألوراق املالية واالكتتابات ( 28) 

لم تصـــــــــــدر الشـــــــــــركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـــــــــهم ولم تمنح الشـــــــــــركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 . م2020ديسمبر  31التنفيذيين و ذويهم خالل السنة املالية املنتهية في    مشابهه ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار
 

ق حقو  أو  أســـــــــهم إلىبموجب أدوات دين قابلة للتحويل  إكتتاب أو منح أي حقوق تحويل  أو ( لم تقم الشـــــــــركة بإصـــــــــدار 29)

 مشابهه.
 

 .ستردادابلة لل ركة ألي أدوات دين قإلغاء من جانب الش أو شراء  أو  إسترداد( ال يوجد أي 30)
 

 : اإلدارةمجلس اجتماعات ( 31) 

 أهم فعاليات املجلس: من 

 مراجعة وتحديث الخطة األستراتيجية. (1)

 الجديد والئحة الصالحياتمراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي  (2)

 اعتماد خطة التعاقب الوظيفي  (3)

 اعتماد نتائج األعمال الربعية والسنوية (4)

  م 2021نة عام واز واعتماد م م 2020موازنة عام  متابعة تنفيذ (5)

 دراسة الفرص اإلستثمارية وإتخاذ القرارات بشأأها. (6)

 وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف عليها. (7)

 التوصية للجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات (8)

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية. (9)

 .ذات العالقة س اإلدارة املتعلقة بالجهات املعتمدةمراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجل (10)

 للتحديثات الت مراجعة واعتماد ســـــــــياســـــــــات وإجراءات نظم الحوكمة للشـــــــــركة املتعلقة بهيئة الســـــــــوق املالية (11)
ً
ي طبقا

 تصدرها هيئة السوق املالية وعرضها على اقرب اجتماع للجمعية العامة لالعتماد.

 التالي:وكان حضور األعضاء كما هو موضح بالجدول   م2020خالل عام جلسات  أربعةعقد مجلس اإلدارة وقد 

 اسم العضو م
  م2020(  في عام 04عدد االجتماعات )

 ر نسبة الحضو 
30/01/2020 02/03/2020 09//202011 30/12/2020 

     100% إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين 1

     100% عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين  2

     100% خالد محمد عبدهللا عبد الرحمن أبابطين  3

     100% عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين 4

     100% بابطينأخالد محمد عبد هللا  5

     100% منصور محمد عبد هللا أبابطين 6

     100% ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7
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 اسم العضو م
  م2020(  في عام 04عدد االجتماعات )

 ر نسبة الحضو 
30/01/2020 02/03/2020 09//202011 30/12/2020 

       100% د محمد القنيبطمحمد حم 8

       100% خالد سليمان عبد العزيز السليمان 9

  9 9 9 9 املجموع 

 م10/06/2020عادية بتاريخ الجتماع الجمعية العامة اكان أخر  تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة  
 

 
 

 : عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين( 32)

 

 األسباب  اريخ ملف امللكيةت تاريخ الطلب  العدد 

 ملف أرباح 11/03/2020   10/03/2020 1

 

 ( الصفقات بين الشركة واألطراف ذي العالقة33)

 توجد تعامالت مع األطراف ذات العالقة بالشركة )الشركات التابعة( كما يتضح بالجدول التالي:

 الطرف ذو العالقة

نوع العالقة 

 )بماليين  الرياالت(قيم ها   مدتها نوع الصفقة بالشركة

 مبيعات  شركة تابعة مصر  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

ام
لع

ل ا
ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

 

15.59 

 35.46 +تمويلشترياتمبيعات +  شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 21.19 مبيعات  تابعةشركة  شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 0.4 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك ايجيبت النظمة االتصاالت 

 62.17 مبيعات + مشتريات  شركة تابعة شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 0 تمويل تابعةشركة   قطر  –للمقاوالت شركة البابطين 

 0.08 تمويل ركة تابعةش مصر-شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة

 3.98 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين الشرق الوسط لتركيب انظمة االتصاالت 

 22.39 تمويل شركة تابعة  ميتالوجلفا املحدودهشركة البابطين 

 0 تمويل شركة تابعة شركة الرياح الدوليه للطاقة

 0.04 تمويل زميلةشركة  البابطين فرنساشركة 

 161.3       لي اإلجما
 

 

 فيها وفيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة ( 34)
ً
  األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا

 من دور مجلس اإلدارة 
ً
 ملتطلبات الشفافية واإلفصاح  هلياتومسئو انطالقا

ً
ملعلومات ا فإن مجلس اإلدارة ي كد حسبوإحكاما

 للعقودكانت هناك   م2020في عام املتوفرة لديه أنه 
ً
 بها وفيها مصلحة جوهرية ا

ً
أعضاء املجلس لبعض رئيس و لشركة طرفا

مع الشركات ذات العالقة  األرصدة الناتجة عن املعامالتالجدول التالي يوضح األطراف ذات العالقة وحجم املعامالت و و 

 اء مجلس اإلدارة.بالسادة أعض
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 الطرف ذو العالقة( 1)

 

إبراهيم حمد عبد هللا 

 أبابطين

عبدالعزيز إبراهيم عبد هللا 

 البابطين

عبدالكريم حمد عبد هللا 

 البابطين

خالد محمد عبد هللا عبد 

 الرحمن أبابطين

 عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس شركة البابطين للمقاوالت ذ .م .م .

 عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس بطين للتجارة  ذ .م .م .شركة البا

شركة البابطين للصناعات 

 الهندسية  
 عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس عضو مجلس

 

 األعمال والعقود( 2)

 طبيعة التعامالت أو العقد م

 حجم املعامالت  

 تبماليين الرياال  الطرف ذو العالقة  شروط التعاقد  مدة العقد

 2.79 مبيعات + تمويل 1
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 شركة البابطين للمقاوالت ذ .م .م .

 شركة البابطين للتجارة  ذ .م .م . 0,15 مشتريات + تمويل 2

 كة البابطين للصناعات الهندسيةشر  0,17 مشتريات  + تمويل  3

   3,11 اإلجمالي 

وال تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي  املعامالت هذه كافة عرض  يتمو 

 . مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة

  تعويض. أومكافأة  أوأحد كبار التنفيذيين عن أي راتب  أواملجلس  أعضاءموجبها أحد تنازل ب إتفاقيات أوال توجد أية ترتيبات ( 35) 
 

 .األرباحتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في إ أوال توجد أية ترتيبات  (36)
 

 املستحقة:  ( املدفوعات النظامية37)
 

 م 31/12/2020 م 31/12/2019 البيـــــــــــان

 13,236,134 19,224,424 الضريبة و  الزكاة

 575,637 708,116 االجتماعيةالتأمينات 

 13,811,771 19,932,540 األجمإلى

  م 2021أبريل  30سارية املفعول لغاية  م2019ديسمبر  31حصلت الشركة على شهادة زكاة أهائية للسنة املالية املنتهية في

 على اثر تقديمها القوائم املالية واإلقرار الزكوي للسنة ذاتها.

   م.2004تم إأهاء الوضع الزكوي للشركة للسنوات املالية حت 

  ريال. 12٫958٫330م وتم سداد الفروق بمبلغ 2018ولغاية  م2005تم إأهاء الربط الزكوي للسنوات املالية من 

  بناءا على رأي محايد حيث تعتقد إدارة الشركة أنه كافي  وفي حال وجود فروقات يتم إعداد مخصص الزكاة بشكل تقديري

بين مخصص الزكاة والربط النها ي سيتم إثباتها كتغيرات في التقديرات املحاسشية في الفترة التي يصدر فيها الربط النها ي  ما

 في حال ثبوته.

  ريال سعود  1٫138٫648ونتج عنه فرق زكاة بمبلغ  2014اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط زكو  عن عام 
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  قامت الشركة برفع دعو  الى األمانة العامة للجان الضريشية وتم الحكم فيها لصالح الشركة وقبول االعتراض على كامل

 . املبلغ

  بمبلغ  ونتج عنهـــا فروقـــات زـكــاة م2018الى  م2015اصـــــــــــــــدرت الهيئـــة العـــامـــة للزـكــاة والـــدخـــل الربوال عن الســــــــــــنوات من

ريال ســـــــعود  وقامت الشـــــــركة برفع دعو  الى األمانة العامة للجان الضـــــــريشية   وتعتقد االدارة ان النتيجة  32٫040٫281

ّنب مخصص اضافى   ولم   ستكون لصالح الشركة   وبالتالى لم ُيج 
ُ
 م.2019صدر الهيئة حت  االن الربط عن عام ت

 

 احتياطات أخر  تم أنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة. أو إستثماراتال توجد أي  (38)

  

 -:اإلقرارات( 39)

 . كد الشركة أنه تم إعداد لجالت الحسابات بالشكل الصحيحت  (  أ )

راجعة حيث تقوم لجنة امل .هلياعالرقابة الداخلية تم إعداده على أســس ســليمة وتم تنفيذه بف أن نظامالشــركة كما ت كد )ب( 

 بأنه ال توجد في عام . ئج التقارير وإطالع املجلس عليهابمراجعة نتا
ً
في نتائج املراجعة  أية مالحظات جوهرية م2020 علما

   .بة الداخلية بالشركةاقالر  أنظمةالسنوية لفاعلية 

 شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.وال يوجد  لك ت كد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطهاكذ )ج( 
 

 املعلومات التي تم اإلفصاح عنها املتعلقة باملراجع الخارجي للشركة  (40)
 

ركة مذكورة في تقريره من قبل املراجع الخارجي للشــــــــــــ م2020ال يوجد أي تحفظات على القوائم املالية الســــــــــــنوية املدققة لعام 

إن البيانات املالية واإليضــــــــــاحات الواردة في تقرير مراجع الحســــــــــابات مكملة ملا ورد في تقرير مجلس اإلدارة وهي كما  .املســــــــــتقل

 .من هذا التقرير  ال يتجزأأصيل جزء 

 الحوكمة : (41)

 لالئحــــة حوكمــــة الشــــــــــــرـكـــات)أ( 
ً
تــــاريخ ( و  2017 – 16 – 8لقرار رقم )بموجــــب االصـــــــــــــــادرة عن هيئــــة الســــــــــــوق املــــاليــــة  وفقــــا

( بتـــــاريخ  2021 – 7 -1املعـــــدلـــــة بقرار مجلس هيئـــــة الســــــــــــوق املـــــاليـــــة رقم )  م13/02/2017هــــــــــــــــــــــــ املوافق 16/05/1438

بنود ال علىمل تيشــــــــــــخاص بالشــــــــــــركة فقد قامت الشــــــــــــركة بإعداد نظام للحوكمة  14/01/2021ه املوافق 01/06/1442

 بما ال يخالف األنظمةرة عن هيئة الســــوق املالية ســــواء كانت إلزامية أو إســــترشــــادية وذلك الصــــادالحوكمة  بالئحةالواردة 

 . الصادرة عن هيئة السوق املاليةالحوكمة بالئحة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العالقة وقد إلتزمت الشركة 

 ذلك بيان بما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب)ب( 

 م14/01/2021الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ املعدلة تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات 

 باستثناء األحكام الواردة أدناه النحو التالي:

 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

 مضع عوارض االستقالل أن يكون العضو أ ( 10/20مادة )

تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية 

 مجلس اإلدارة 

م أي بعد 2019تنطبق على فترات املجلس الذي سيتم تطبيقة من بداية عام حيث أن املادة 

  م. 2018م بينما مجلس إدارة الشركة بدأ فترة سريانة من شهر يوليو 01/01/2019
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

مج لجنتي املكاف ت والترشيحات بلجنة واحدة تقوم بجميع مهام اللجنتين وتم د ةاإلدار قرر مجلس  تشكيل لجنة مكاف ت  (60مادة  )

 تشكيل لجنة الترشيحات  (64مادة  )  م24/04/2019اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 

خاطر مع لجنة دمج مهام لجنة إدارة امل ةاإلدار حيث أن املادة استرشادية  فقد قرر مجلس  تشكيل لجنة إدارة مخاطر  (70مادة )

فقد خصصت الشركة بقرار من مجلس اإلدارة املراجعة الداخلية )حيث أن املادة استرشادية 

أشخاص معنيين بالقيام بأعمال إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية باإلضافة إلى اإلستعانة 

( ملمارسة مهام الدكتور محمد عبد العزيز حجازي بجهة خارجية ) مكتب االستشارية 

 (صاصات إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية.واخت

حيث أن املادة استرشادية يجتمع األشخاص املعينين بإدارة املخاطر وإدارة املراجعة  بالشركة مع  اجتماعات لجنة املخاطر  (72مادة ) 

لجنة املراجعة املنشثقة عن مجلس اإلدارة كل ستة شهور ملناقشة ودراسة  فاعليات املراجعة 

 ية واملخاطر التي تتعرض لها الشركة الداخل

 لد  الشركة نظام داخلي لتقييم وتحفيز العاملين بناء على اإلنتاجية واألداء  تحفيز العاملين  (85مادة )

 :على حيث أن املادة استرشادية   تقوم الشركة بدورها االجتماعي حيث تعمل املس ولية االجتماعية  (87مادة )

 على البيئة .نظام للحفا    تنفيذ -1

 لرؤية اململكة  -2
ً
تقوم بتدريب السعوديين وتطويرهم لد  مركز التدريب لديها تحقيقا

2030  

تقوم بتطوير ودعم موظفيها  السعوديين في الحصول على امل هالت العلمية املناسبة  -3

 لتخصصهم.

 ت الخاصة.اتبني مشروع م امة الخاص بذوي القدر  -4

 تبني خطط تطوير وظيفي للسعوديين  -5

تعمل الشركة على املساهمة االجتماعية في املجتمع من خالل التدريب واالشراف على الطلبة  مبادرات العمل االجتماعي  (88مادة )

 السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لد  الشركة 

يرية العامة دامل معالتعريفية والتثقيفية  والفاعلياتكما تقوم الشركة باملشاركة في الندوات 

 لدفاع املدني والجمعيات الخيرية واملشاركة والدعم للجمعيات اإلنسانية واالجتماعيةل

 ألهمية موضوع حوكمة الشركات يقوم أمين سر مجلس اإلدارة  استرشاديهحيث أن املادة  تشكيل لجنة حوكمة الشركات  (95مادة)
ً
ونظرا

 الحوكمة بإشراف من مجلس اإلدارة.  أعمال ومهام واختصاصات لجنةمسئوليات و  بجميع 
 

 

 

 ( األحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول 24)

 م 2019شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت عن توزيع أرباح نقدية على املساهمين عن فترة الربع الرابع من  أعلنت

 م 02/03/2020م بتاريخ 31/12/2019املنتهي في 
 بشأن الحد من انتشار  أعلنت 

ً
شركة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن تأثير القرارات اإلحترازية الصادرة م خرا

 م 13/04/2020 بتاريخ (COVID-19) فيروس كورونا املستجد

 ا فشركة البابطين للطاقة واإلتصاالت عن آخر التطورات لـ توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجل أعلنت

 م 26/04/2020بتاريخ  البرتغالية وشركة البابطين فرنسا )إحد  الشركات التابعة في دولة فرنسا(

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية  أعلنت

صر )إحد  الشركات التابعة بجمهورية ماملصرية لالستثمارات الصناعية وشركة البابطين للطاقة واالتصاالت مصر 

 م 03/06/2020بتاريخ  العربية(
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 اريخ بت شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني( أعلنت

 م 11/06/2020

 على املساهمين عن عام  شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية أعلنت

 م 31/12/2020بترايخ  م31/12/2020املنتهي في 2020

 شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت عن آخر التطورات لـ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية املصرية  أعلنت

 ر العربية(ورية مصلالستثمارات الصناعية وشركة البابطين للطاقة واالتصاالت مصر )إحد  الشركات التابعة بجمه

 م. 31/01/2021بتاريخ 

 سائلين املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير

 دارة إل اجلس م

  شركة البابطين للطاقة واالتصاالت


