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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عزائى املساهمين،أ

 
ً
 من ثقتكم ودعمكم املتواصل وتماشيا

ً
شركة البابطين  إدارةوبالنيابة عن مجلس يسرني  2030رؤية اململكة أهداف  مع إنطالقا

 املنتهي فيالعام خالل  الشركة نجازاتعمال وإأكم نتائج أعرض علين أوجميع العاملين بالشركة  اإلتصاالتللطاقة و 

ة رائدة شركة عاملي ن تكون شركة بأرؤية ورسالة الو طموح من  في مسيرة الشركة النابعة التطوراتوكذلك أبرز م 31/12/2017

سياستها التي مستمدة عزمها وقوتها من  2020برنامج التحول الوطني ومتوافقة مع تسير  والتيفي صناعة الطاقة واالتصاالت 

 ل علىحلول تنافسية عالية الجودة تعممنتجات و  تقديممن خالل وذلك النتائج الطموحة التي تتطلع إلى تحقيقها تنتهجها و 

تنمية ي ف املساهمةو  وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات األداء املساهمينالسادة  ضاء العمالء والوفاء بتوقعاتإر 

سعي الشركة و  الشركة من جودة عالية في األداء واإلنتاجبما تتميز به والحفاظ على ثقة املتعاملين مع الشركة  املجتمع وتطوير

 لتطلعات ة البديلة تقديم حلول الطاقلاملتواصل 
ً
 على املدى القريب والبعيد. 2030رؤية اململكة وآمال تحقيقا

وبالرغم من التقلبات االقتصااااادية والسااااياسااااية التي تمر شها منطقة الشااااري األوساااا  والتنافسااااية الشااااديدة في مجاالت األعمال 

  يسااااتمر بفضاااال   فاملختلفة 
ً
 أداء الشااااركة قويا

ً
ودعمكم مالئنا عة ثق من وقوتناتمدين عزمنا مساااا 2017خالل عام متماسااااكا

 عن رؤية اململكة املتواصل 
ً
لتي تجعلنا اوالبرنامج الوطني الطموح ومركز الشركة املالي والتقناااااااااااي ومتانة السوي السعودر فضال

ا التنمية نحقل نحو املسااااااااتقبل لتحقيا التحديات التي تواجهنا لتنومع االساااااااات مار في القطاعات املختلفةبكل ثقة وعزم نتطلع 

وبي الشااااركة خبرات وكفاءات منساااااملسااااتدامة للشااااركة متساااااحين بثيماننا باف ثم ب قتنا في القدرات التااااااااااااااااي تملكها الشااااركة من 

 . يللعمالء وسواء على الصعيد اإلقليمي أو العاملتقديم حلول وخدمات متكاملة ير أعمالنا و تطو في وساعد ذلك عليها  نوالقائمي

 ها الجغرافيبامتدادوحصاااااتنا الساااااوقية لزيادة طاقتنا اإلنتاجية  وطموحتنا ناتطبيا خططواصااااال بثذن   نا ساااااننعدكم أنكما 

الدخل  ناتجاملساااااااااااااهمة في املتنوع وكذلك اململكة مما يعزز من ناتج الشااااااااااااركة الرؤية والطموح الذر أقرته والذر يتماشاااااااااااا   مع 

 .املحلي القومي

( 284,2بقيمااة ) إجماااليااهوتحقيا أرباااح ريااال مليون ( 1,275.9 )بلغاا إيرادات  عن م 2017 النتااائج املاااليااة للعااام أساااااااااااافرت لقااد

مليون  (147,2) بقيمةصااااااافية أرباح تحقيا في ذلك ساااااااهم  مما، ( مليون ريال 142,2وبلغ الربح التشااااااغيلي قيمة ) ، مليون ريال

في  على مسااااااااااااتوى القطاع األول تتبوأ املركز لشااااااااااااركة ا (  والذر ساااااااااااااهم في جعل % 11,5)شهامش ربح بنساااااااااااابة  2017في عام  ريال

 .  تحقيا األرباح

وفي تطلع الشركة نحو تنومع إست ماراتها ( %7,6)بمقدار  م2016كان  عليه في عام  عما م 2017حقوي امللكية في عام  وارتفع 

ة وصناعات ومجاالت متنوع متعددةفي مناطا جغرافية ملنتجات جديدة  واعدةفقد إستمرت في البحث عن فرص إست مارية 

 .تتسم بالربحية مع اإلستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيا النمو املستدام في حقوي املساهمين

حكمة  2017العام خالل رباح صافي األ ومن األسباب التي ساهم  في تحقيا 
ُ
االدارية والعمومية  على املصاريفكان بالسيطرة امل

الشركة  ستمراراكما أن ، لإليراداتنسبة تكلفة املبيعات وانخفاض املالية ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية  واالعباء

  مستوى األرباح الصافية. رفعفي  التكاليف ساهم برامج ترشيد تبني في 
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 عن إلتزامنا ااااااااااااالشركة تعبي فضل بثذن   لتعظيم منافعأنحو مستقبل وثبات نتطلع ب قة  نحنمن خالل ثقتكم ودعمكم فو 
ً
را

 تجاه مساهمينا.و  تجاه الوطنومسئوليتنا 

 وفي الختام

أود أن أعرب عن شااااااكرر وتقديرر ملقام خادم الحرمين الشااااااريفين وولي عهده  اإلدارةمجلس  أعضاااااااءساااااامي ونيابة عن زمال ي ثب

لفتح ه  وُج جراءات الحكيمة التي اإل توجهات و للو  املساااااااااتمرةوحكومته الرشااااااااايدة على دعمها ومسااااااااااندتها وولي ولي العهد األمين 

أفاي العمل في السااوي السااعودر والشااراكة املسااتمرة للقطاع الخاص الذر يعمل على تحقيا النمو والرخاء للشااركة واملجتمع 

 .السعودر

لهذه فياء و أن نظل لونا ثقتهم ونعد الجميع أأو قدموا الدعم و الذين  ملسااهمينا،ص الشاكر والتقدير لكما يسارني أن أتقدم بخا

 ل قة.ا

 م2017ي بذلوها خالل العام ااااااااااااازة التااااااااااااااملتمي اتجهودعلى امل والتقدير لجميع منسوبي الشركةأتقدم بالشكر  كما ال يفوتني أن

 .ومازالوا يقدمون العطاء من التطوير والتنمية املستدامة لشركتنا ومجتمعنا

 عبد   أبابطين حمدإبراهيم 

 اإلدارةرئيس مجلس 
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 املحترمين     اإلتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة و 

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته ،،،

اخل وخارج ها دإست ماراتأن يقدم لحضراتكم تقريره السنور الذر يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة و  اإلدارةيسر مجلس 

 للوضااااع العام التوزمع الجغرافي على مسااااتوى األنشااااطة ومسااااتوى  اململكة العربية السااااعودية
ً
، كما يساااارنا أن نقدم لكم ماخصااااا

املوحدة املدققة يتضااااااامن التقرير السااااااانور القوائم املالية و ،  م31/12/2017 إلى م01/01/2017من  رةااااااااااااااااااااالفتللشاااااااركة خالل 

كورة، لية املذاملا رةاااااااااااااااتالفيضااااحات الخاصاااة شها عن اإل رات في حقوي املسااااهمين، و اااااااااااااااوقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغي

  طالل أبو غزاله وشركاه.السادة /  الحسابات وكذلك تقرير مراقب

  :امـــــالع عــوضــــال( 1)

ح كان له األثر  الواضاااااااالزيادة إيرادات الدولة  اململكةوكذلك األدوات املالية التي تخذها ال شااااااااك أن تغير أسااااااااعار النف   -1

اإلضااااافة في منطقة الخليج بفي اململكة واملشااااارمع املطروحة أنعكس بدورة على  على التوجه االقتصااااادر للمملكة والذر

بنية إعادة ترتيب ألولويات تنفيذ مشااااااااااااارمع ال وبناء على ذلك فقد تمإلى إنخفاض الطلبات على املشااااااااااااارمع املسااااااااااااتقبلية، 

الطاقة  خاصة في مجال  ات جديدةالتركيز على مشارمع معينه وقطاعالتحتية في اململكة العربية السعودية مما أدى إلى 

 ب تظهرالتي بدأت ونوعيه املشاااااااااارمع املطروحة والذر أنعكس على أساااااااااعار العروض املتجددة والقطاعات الخدمية 
ً
 داية

 .م2017عام من 

 برنامج التحول الوطني الذر يعزز الناتج املحلي منوبلورتها من خالل  2030 السااااااااااااعودية للرؤيةاململكة العربية إن تبني  -2

طي  لها التي قد تم التخ على مشاااااارمع البنية التحتية اإلنفاياململكة في سااااااهم في اساااااتمرار الصاااااناعات الغيااااااااااااااااار نفطية 

 
ً
خاصااة مشااروعات الطاقة املتجددة  سااتفادة من تلك املشااروعاتاإل من  للشااركةساااعد املركز املالي القور قد و  ،مساابقا

 م.2017خالل عام اإليرادات  مجملفي  انعكس  ات جديدةالحصول على مشروعمكنتها من ما لديها من مقومات و 

واملسااااااااااااتوى العاملي والذر  هر في  اإلقليميكان به العديد من التحديات على املسااااااااااااتوى  م2017عام الرغم من أن  ىوعل -3

 ع طااستالشركة إال أن  الخارجيةاملحلية و في األسواي على أسعار البيع رة اااااااااااااكبي ضغوط   أسفر عنما ماملنافسة حدة 

الي على إجم انعكسالتغيرات االقتصاااادية مما  وكذلك مواكبةوتحصااال على مشاااروعات  اململكةأن تنافس داخل وخارج 

 .اإليرادات التي حققتها الشركة

شااااكل بالتغيرات السااااياسااااية في دول املنطقة على البيئة االقتصااااادية الخاص بالتأثير الواضااااح واملباشاااار من وعلى الرغم  -4

أن تعمل هذه الدول على تبني مشاااااارمع قومية وفا في تلك الدول ، إال أننا نتوقع املطروحة  وعاتاملشااااار  بعضعلى عام و 

مما سااااااااااااي در إلى خاصااااااااااااة مشااااااااااااارمع الطاقة املتجددة  م2018الدول خالل عام الخط  املعلنة للنهوض بالتنمية في تلك 

 –ك مصاااااار وشااااااركة البابطين البالن –ن البابطي أعمال شااااااركةفي تحساااااان نتائج  ذلك ظهربدأ يوقد الطلب على املشااااااارمع 

 . م2018خالل عام  مصر

 في  ل التغيير املضطرد في األسواي املحلية والخارجيةأرباح مجمل  تحقيالقد نجح  الشركة 
ً
خفاض نتيجة الن جيدة جدا

بيعات ة تكلفة املنسبوانخفاض املصاريف االدارية والعمومية واالعباء املالية ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية 
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مع  لصافيةمستوى األرباح ا رفعبرامج ترشيد التكاليف التي ساهم  في تبني الشركة في  استمرارباإلضافة إلى ، لإليرادات

 .جيدةتوريد بأسعار الامر أو إستهداف الحصول على بعض 

مالها اتها العاملية في نشااااااطها وإدارة أعوخبر  الفنيةمن قدرتها الشاااااركة تساااااتفيد  أن إالتواجه حدة في املنافساااااة الشاااااركة  رغم أن

النابعة من  م2018 للعام ما يجعلنا ن ا في تحقيا الخطة املوضااااااااااااوعة مع عمالئها ومورديهاعالقاتها التجارية الجيدة وكذلك 

عام ة لعلى البنية التحتية في ضااااوء موازنة اململكة املعلن اإلنفايال ساااايما أن خط   ،2019-2017خطة الشااااركة االسااااتراتيجية 

ة اإلنفاي على مشااااااااروعات البني اسااااااااتمرارإلى  تشااااااااير تعمل شها الشااااااااركةفي العديد من الدول التي  اإلنفايوكذلك خط   م2018

 التحتية. 

في دراسااة الفرص االساات مارية املتاحة بغرض تعظيم أرباح الشااركة وتنمية حقوي  الطموحةضاامن خططتها الشااركة كما تنتهج 

 إيجابية لرؤية وساااااااياساااااااة الشاااااااركة اإلسااااااات مارية  املخاطر.وتقليل  مسااااااااهميها
ً
تقوم حيث  تتسااااااام بالتنوع التيكما أننا نتوقع أثارا

شاااااااركة ظيم أرباح اللعديد من املشاااااااارمع االسااااااات مارية التي تتبع النشااااااااط ونشااااااااطات أخرى متنوعة شهدف تعبدراساااااااة االشاااااااركة 

 .وتقليل املخاطر

 رة التنفيذية للشركة أعضاء اللجان واإلداو أعضاء مجلس اإلدارة  ( 2)

 : مجلس اإلدارة : 
ً
 أوال

م إلدارة 29/03/2015تسااااااااااااعة أعضاااااااااااااء تم إنتخاشهم في الجمعية العامة العادية بتاري  ( 9) يتكون مجلس اإلدارة للشااااااااااااركة من

 . وتشمل م هالت و ائف أعضاء املجلسم 26/07/2018م وحت  27/07/2015من لدورة املجلس الخامسة التي تبدأ الشركة 

 الحالية على النحو التالي: 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

لشاااااااااااااااااركاااااااة  رئاااايااااس مااااجاااالااااس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد   أبابطين 1

له  -للطاقة واالتصاالت ن ااااااااااااااالبابطي

العديد من االست مارات الخاصة في 

 مجال العقارات والتحارة. 

باااابطين للطااااقاااة شاااااااااااااركاااة ال إدارة رئيس مجلس 

عمال بو اائف قياادياة متعاددة  –واالتصاااااااااااااااالت 

 ضمن مجموعة شركات البابطين 

عهد التجارر بالرياض حاصااااااااااااال على شاااااااااااااهادة امل

حاصاااااال على دبلوم اللغة اإلنجليزية و  1987عام 

 م1988عام 

 عام 29

عاابااااااادالااعاازيااز إبااراهااياام عااباااااااد    2

 البابطين 

لشاااااااااااااركة  ةاإلدار نائب رئيس مجلس 

 -لطااااااقاااااة واالتصاااااااااااااااااااالتل الباااااابطين 

عباد م ساااااااااااااس وشااااااااااااارياك في شاااااااااااااركاة 

  العزيز ومنصور للتجارة 

شاااااااااااااركة البابطين للطاقة  إدارة عضاااااااااااااو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام  -واالتصاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

حااصاااااااااااااال على بكاالوريوا تربياة علوم جغرافياة 

 م1977عام 

 عام 40

  مااااانصااااااااااااااااااور إباااااراهااااايااااام عاااااباااااااد  3

 أبابطين 

عضااااااااااااااااو مااااجاااالااااس اإلدارة لشااااااااااااااااركاااااااة 

-للطاقة واالتصااااااااااااااالت ناااااااااااااااااااااااااااالبابطي

مااا سااااااااااااااااس وشاااااااااااااااارياااااااك  فاااي شااااااااااااااااركاااااااة 

ر مدي عبدالعزيز ومنصور للتجارة و

عام شاااااااااااااركة عبد العزيز ومنصاااااااااااااور 

   للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التاربية والتعليم 

حاصاااااااااااااال على بكالوريوا خدمة اجتماعية من 

 ه1409عام معة اإلمام محمد بن سعود جا

 عام38

ن عبد الرحمن حسااااااااان ااااااااااااااااااااااياساااااااااي 4

 الجفرر 

عضااااااااااااااااو مااااجاااالااااس اإلدارة لشااااااااااااااااركاااااااة 

 للطاقة واالتصاالت البابطين

رئيس مجلس إدارة شاااااااااااااركاااة الخليج 

 لوساطة التأمين

 أستاذ في قسم اإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز 

كلياااااااة األمير  م ساااااااااااااس وعمياااااااد –1996 -1985

 -2004ارة بجدة  ، جامعة الفيصاالساالطان لإلد

-1998مساااااااااااااتشااااااااااااااار ملعالي وزير املالية  – 2012

2002 

دكتوراه في املاااااااالياااااااة من جاااااااامعاااااااة بنسااااااااااااالفاااااااانياااااااا 

 عاااااام الحكومياااااة باااااالوالياااااات املتحااااادة األمريكياااااة

 م 1985

 عام 41

عضااو مجلس إدارة شااركة البابطين  محمد حمد محمد القنيب  5

 واالتصاالت  ةللطاق

نائب رئيس لجنة الشاائون االقتصااادية والطاقة 

حت  فبراير  2005بمجلس الشاااااااااااااورى )من عااام  

درجاااااة الااااادكتوراه في اقتصااااااااااااااااااادياااااات املوارد من 

 م 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام42
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

لزراعي بكلياااة أساااااااااااااتااااذ االقتصاااااااااااااااااد ا

 الزراعة جامعة امللك سعود

مااادرا بكلياااة الزراعاااة جاااامعاااة امللاااك  -م (2009

 سعود. 

الاااكاااريااام حاااماااااااد عاااباااااااد   عاااباااااااد  6

 البابطين 

عضااااااااااااااااو مااااجاااالااااس اإلدارة لشااااااااااااااااركاااااااة 

 البابطيان للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شاااااااركة البابطين للتجارة عام 

 2001ثم العضو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كمااا عماال ماادير عااام قطاااع األبراج والهياااكااال  –

 2003ومحطة االختبارات عام حت  عام 

 ةاألكاديميي إدارة الجودة من درجة املاجساااااتير ف

 م 2007العربية للعلوم البحرية عام 

 م27

مااااجاااالااااس اإلدارة لشااااااااااااااااركاااااااة  عضااااااااااااااااو خالد محمد عبد   أبابطين  7

 للطاقة واالتصاالت ناالبابطي

مدير  عام شاااركة البابطين للطاقة واالتصااااالت 

ثم نااااائااااب املاااادير العااااام  – 2005-2000مصااااااااااااار 

 ركة البابطينللشااااااااااااائون التجارية واإلدارية لشااااااااااااا

  2012-2005للطاقة واالتصاالت 

ماجستير في إدارة األعمال من كلية الدراسات 

باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  العليا

 2004عام 

 عام21

عضااو مجلس إدارة شااركة البابطين  منصور محمد عبد   أبابطين  8

ماادير عااام  –للطاااقااة واالتصااااااااااااااااالت 

 التالبابطين للمقاو شركة 

عمل منفذ مبيعات في شاااااااااااركة البابطين للتجارة  

م ثم عمل في إدارة املشاااتريات لشاااركة 1999عام 

م 2002 حت   1999البابطين للصااناعة من عام 

ثم عمال في إدارة التساااااااااااااويا واملبيعاات بشاااااااااااااركاة 

 واالتصاااااالت في قساااام املبيعات البابطين للطاقة

م . 2004م وحت  عاام  2002الخاارجياة من عاام 

 ثم تااااد
ً
رج في املناااااصاااااااااااااااااب اإلداريااااة ليعماااال مااااديرا

م . 2008إلى  2005للمبيعاااااات خالل الفترة من 

ثم انتقل إلى العمل في شاااااااااااااركة البابطين البالنك 

ثم مااااادير عاااااام بو يفياااااة ناااااائاااااب املااااادير  العاااااام .

 م. 2013شركة البالنك منذ عام 

حاااااصااااااااااااااااال على بكااااالوريوا ا داب من جااااامعااااة 

  م1998امللك سعود عام 

 عام 20

عضااااااااااااااااو مااااجاااالااااس اإلدارة لشااااااااااااااااركاااااااة  سلطان حمد عبد   البابطين  9

للطاااقااة واالتصاااااااااااااااالت  ناااااااااااااااااااااااااااالبااابطي

 -عضو لجنة الترشيحات واملكافآتو 

  مست مر في القطاع العقارر 

حااااصااااااااااااااال على الااادبلوم العاااالي في التساااااااااااااويا من  

  2003معهد اإلدارة عام 

 عام 15

 

 
ً
 : لجان مجلس اإلدارة : ثانيا

هي و  هواختصاااااااصااااااات بمهامهمجموعة من الاجان للقيام بأعمال ومهام خاصااااااة تساااااااعد املجلس في القيام  شااااااكل مجلس اإلدارة

 كالتالي: لجنة املراجعة لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة االست مار 

 

  -:أعضاء لجنة املراجعة  (أ)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

حسن ن عبد الرحمن ااياسي 1

 الجفرر 

عضااااااااااااااو رئاياس لاجاناااااااة املاراجاعاااااااة و 

 مجلس اإلدارة لشاااااااااااااركاة الباابطين

 للطاقة واالتصاالت

رئيس مجلس إدارة شاااركة الخليج 

 لوساطة التأمين

أساااااااااااااتااااذ في قسااااااااااااام اإلدارة بجاااامعاااة امللاااك عباااد 

م ساااساااة وعملية كلية األمير سااالطان  –العزيز 

 لإلدارة بجدة  ، جامعة الفيصل

عاااااااة بنساااااااااااااالفاااااااانياااااااا دكتوراه في املاااااااالياااااااة من جاااااااام

 الحكومية بالواليات املتحدة األمريكية

 عام 41

عابااااااادالاعازياز إباراهايام عاباااااااد  2

   البابطين 

 وعضو ةاإلدار نائب رئيس مجلس 

 لشاااااااااااااركة البابطين لجنة املراجعة 

 للطاقة واالتصاالت

شااااااااااركة البابطين للطاقة  إدارة عضااااااااااو  مجلس 

عماال نااائااب ماادير عااام ثم ماادير  -واالتصااااااااااااااااالت

 ة البابطين للتجارة واملقاوالت.عام شرك

حااااصااااااااااااااال على بكاااالوريوا تربياااة علوم جغرافياااة 

 م1977عام 

 عام 40

عبااد الكريم حمااد عبااد    3

 البابطين 

عضااااااااااااااو مااجاالااس اإلدارة وعضااااااااااااااو 

لجنةاملراجعة لشااركة البابطياااااااااااااااان 

 للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 

ين للتجااااااارة عااااااام ثم العضاااااااااااااو املنتاااااادب للبااااااابط

كماااااا عمااااال مااااادير عاااااام قطااااااع األبراج  – 2001

والهيااااااكااااال ومحطاااااة االختباااااارات عاااااام حت  عاااااام 

2003 

 ةاألكاديميدرجة املاجسااااااااااااتير في إدارة الجودة من 

  م2007العربية للعلوم البحرية عام 

 عام27
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 -:أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت (ب)

 الخبرات ؤهالتامل الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

محماااااد حماااااد محماااااد  1

 القنيب 

رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت وعضو مجلس 

 إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت 

أسااااااااتاذ االقتصاااااااااد الزراعي بكلية الزراعة جامعة 

 امللك سعود

نائب رئيس لجنة الشااائون االقتصاااادية 

والطااااقاااة بمجلس الشاااااااااااااورى )من عاااام  

 م (2009حت  فبراير  2005

درجاااااااة الااااااادكتوراه في اقتصاااااااااااااااااااادياااااااات املوارد من 

 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام42

منصاااااور إبراهيم عبد  2

   أبابطين 

عضاااااااااااااو عضاااااااااااااو لجناااة الترشااااااااااااايحاااات واملكاااافاااآت و 

للطاااااااقااااااة  نااااااااااااااااااااااااااامجلس اإلدارة لشاااااااااااااركااااااة البااااااابطي

 واالتصاالت

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 االت السعودية شركة االتص

 مدير  إدارة بوزارة التاربية والتعليم 

حاااصااااااااااااااال على بكااالوريوا خاادمااة اجتماااعيااة من 

 ه1409عام جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 عام38

خالد محمد عبد    3

 أبابطين 

عضاااااااااااااو عضاااااااااااااو لجناااة الترشااااااااااااايحاااات واملكاااافاااآت و 

للطاااااااقااااااة  نااااااااااااااااااااااااااامجلس اإلدارة لشاااااااااااااركااااااة البااااااابطي

 واالتصاالت

ة الباااابطين للطااااقاااة مااادير  عاااام شاااااااااااااركااا

ثم  – 2005-2000واالتصاااااااالت مصاااااار 

نااائااب املاادير العااام للشااااااااااااائون التجاااريااة 

واإلدارياااااة لشاااااااااااااركاااااة الباااااابطين للطااااااقاااااة 

  2012-2005واالتصاالت 

ماجستير في إدارة األعمال من كلية الدراسات 

باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  العليا

 2004عام 

 عام21

 سااااااااااااالطاااان حماااد عباااد 4

   البابطين 

عضاااااااااااااو عضاااااااااااااو لجناااة الترشااااااااااااايحاااات واملكاااافاااآت و 

للطاااااااقااااااة  نااااااااااااااااااااااااااامجلس اإلدارة لشاااااااااااااركااااااة البااااااابطي

 مست مر في القطاع العقارر   -واالتصاالت

حاصااال على الدبلوم العالي في التساااويا من معهد  

  2003اإلدارة عام 

 عام 15

 

  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:

 الخبرات املؤهالت السابقةالوظائف  الوظائف الحالية االسم م

مااااحااااماااااااد حااااماااااااد مااااحااااماااااااد  1

 القنيب 

رئيس لجنة االست مار وعضو مجلس إدارة شركة 

 البابطين للطاقة واالتصاالت 

أسااااااااااتاذ االقتصاااااااااااد الزراعي بكلية الزراعة جامعة 

 امللك سعود

نائب رئيس لجنة الشااائون االقتصاااادية 

والطااااقاااة بمجلس الشاااااااااااااورى )من عاااام  

 م (2009حت  فبراير  2005

درجاااة الااادكتوراه في اقتصااااااااااااااااادياااات املوارد من جاااامعااااة 

 1984والية أوريجن األمريكية عام 

 عام42

منصور إبراهيم عبد    2

  * أبابطين

عضااااااااااااو مجلس اإلدارة عضااااااااااااو لجنة االساااااااااااات مار و 

 للطاقة واالتصاالت نالشركة البابطي

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 عودية شركة االتصاالت الس

 مدير  إدارة بوزارة التاربية والتعليم 

حاصااااااااااااال على بكالوريوا خدمة اجتماعية من جامعة 

 ه1409عام اإلمام محمد بن سعود 

 عام38

خااااااالااااااد محمااااااد عبااااااد    3

 أبابطين 

عضااااااااااااو مجلس اإلدارة عضااااااااااااو لجنة االساااااااااااات مار و 

 للطاقة واالتصاالت نالشركة البابطي

مااادير  عاااام شاااااااااااااركاااة الباااابطين للطااااقاااة 

ثم  – 2005-2000واالتصاااااااالت مصاااااار 

نااائااب املاادير العااام للشااااااااااااائون التجاااريااة 

واإلدارياااااة لشاااااااااااااركاااااة الباااااابطين للطااااااقاااااة 

  2012-2005واالتصاالت 

 االعليماجستير في إدارة األعمال من كلية الدراسات 

 2004باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام21

جواد جميل إساااااااااااااماعيل  4

 أبو شحادة

الرئيس التنفياااااذر  –لجناااااة االسااااااااااااات ماااااار  عضاااااااااااااو

 لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت

شاااااغل منصاااااب مدير القطاع الصاااااناعي 

بشاااااااااااااركاااااااة الباااااااابطين  2013مناااااااذ عاااااااام 

للطاااقااة واالتصاااااااااااااااالت حيااث كااان نااائااب 

املااادير العاااام للتخطي  والتطوير عاااام 

م، بعااااااد أن كااااااان نااااااائااااااب للماااااادير 2005

العام للش ون الفنية والتجارية ومديرا 

ملصااااااااااااااناع األعامااااااادة وماااااااديارا لالاتاخااطااياا  

ومراقباااااااة اإلنتااااااااج ومهنااااااادا إنتااااااااج في 

مصنع األعمدة ومديرا ملصنع البابطين 

 لألجهزة املنزلية.

حاصل على بكالوريوا هندسة صناعية من جامعة 

، كما حصل م1985الشري األوس  الفنية بتركيا عام 

على العديد من الدورات الفنية واإلدارية في مجال 

االستراتيجي والقيادة اإلدارية والجودة  التخطي  

 واإلدارة  باألهداف .

 عام 33

املدير التنفيذر املالي  –عضاااااااااااو لجنة االسااااااااااات مار  محمد نجاح طوخي 5

 لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت

عماااال املاااادير املااااالي لشاااااااااااااركااااة البااااابطين 

للتجارة ثم املدير املالي شاااركة البابطين 

ملاااااااديااااااار لااااااالاااااااطااااااااقاااااااة واالتصااااااااااااااااااااالت ثااااااام ا

التنفياااااااذر املاااااااالي لشااااااااااااااركاااااااة الباااااااابطيان 

للطاقة واالتصاااالت والشااركات التابعة 

 2010منذ عام 

قسم تجارة وإدارة أعمال  احاصل على بكالوريو 

من جامعة حلوان بجهورية مصر العربية محاسبة 

 م 1987عام 

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد 

م وحاصل 2006االستشاريين املاليين بأمريكيا عام 

 عام 31
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على شهادة املدققين الداخليين املعتمدين من كندا 

 م 2007عام 

سااااااااااااالطااان حمااد عبااد    6

 البابطين 

عضااااااااااااو مجلس اإلدارة عضااااااااااااو لجنة االساااااااااااات مار و 

 مر مساات -للطاقة واالتصاااالت نااااااااااااااالشااركة البابطي

 في القطاع العقارر  

حااااصاااااااااااااااال على الااادبلوم العاااالي في التساااااااااااااويا من معهااااد  

  2003رة عام اإلدا

 عام 15

ليصبح عدد أعضاء  50من املادة رقم  4ا نص  عليه الئحة حوكمة الشركات البند رقم مب امت اال* خرج األستاذ / منصور محمد عبد   أبابطين من لجنة االست مار بناء على قرار مجلس اإلدارة 

 أعضاء وهو الحد األقص   لعدد أعضاء الاجان.  5لجنة االست مار 

  -د( أعضاء اإلدارة التنفيذية:)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

جواد جميل إساااااااماعيل أبو  1

 شحادة

لشاااااااااااااااااركاااااااة  الاااارئاااايااااس الااااتااااناااافااااياااااااذر

 -ن للطاقة واالتصااااالت ااااااااااااااااالبابطي

 عضو لجنة االست مار 

شاااااااااااااغال منصااااااااااااااب مادير القطااع الصااااااااااااانااعي مناذ عاام 

التصااااااااااااالت حيث بشاااااااااااركة البابطين للطاقة وا 2013

كاااااان ناااااائاااااب املااااادير العاااااام للتخطي  والتطوير عاااااام 

م، بعااد أن كااان نااائااب للماادير العااام للشااااااااااااا ون 2005

الفنيااااة والتجاااااريااااة ومااااديرا ملصااااااااااااانع األعماااادة ومااااديرا 

للتخطي  ومراقبة اإلنتاج ومهندا إنتاج في مصاااانع 

 .األعمدة 

حاصل على بكالوريوا هندسة صناعية 

نية بتركيا من جامعة الشري األوس  الف

 م 1985عام 

 عام 33

املااااالي لشاااااااااااااركااااة التنفيااااذر املاااادير  محمد نجاح طوخي 2

 -البااابطين للطاااقااة واالتصااااااااااااااااالت 

  –عضو لجنة االست مار 

عمل املدير املالي لشاااااااركة البابطين للتجارة ثم املدير 

املالي شااااااركة البابطين للطاقة واالتصاااااااالت ثم املدير 

صاالت ن للطاقة واالتالتنفيذر املالي لشركة البابطي

 2010والشركات التابعة منذ عام 

تجارة وإدارة  ابكالوريو حاصل على 

من جامعة حلوان قسم محاسبة أعمال 

 م 1987بجهورية مصر العربية عام 

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد 

من معهد االستشاريين املاليين بأمريكيا 

م وحاصل على شهادة املدققين 2006عام 

  م2007ليين املعتمدين من كندا عام الداخ

 عام 31

املدير التنفيذر التجارر لشااااااركة  تامر عدنان كالو 3

 البابطين للطاقة واالتصاالت

 -م2004ماادير التساااااااااااااويا واملبيعااات من باادايااة عااام 

منصاااااب مدير التصااااادير ملنطقة الشاااااري األوسااااا  في 

شاااااااااااااركااة البااابطين للتجااارة، وكااذلااك مااديرا لشاااااااااااااركااة 

وقباااااال أن ينضااااااااااااام إلى شاااااااااااااركااااااة  -ون البااااااابطين للكرت

البااااااابطين، عماااااال املهناااااادا تااااااامر في إدارة املبيعااااااات 

لشااااركة تعمل في مجال تكرير ونقل النف  في سااااوريا 

 م1990منذ بداية التخرج عام 

بكاااااالوريوا في الهنااااادسااااااااااااااااااة حااااااصاااااااااااااااااال على 

عام  في امليكانيكية من جامعة حلب بسوريا

، وحصاااااااال على العديد من الدورات م1990

في مجال التساااااويا واملبيعات التخصاااااصاااااية 

وتااااااااطااااااااوياااااااار األعاااااااامااااااااال واإلدارة باااااااااألهااااااااداف 

 والتخطي  االستراتيجي والقيادة اإلدارية.

 عام27

 

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

 والسابقة أو من يديرها.

 

 اسم العضو م

كات التي يكون أسماء الشر 

عضو املجلس عضو في 

مجلس إداراتها الحالية أو 

 من يديرها

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة / مساهمة غير 

مدرجة /ذات مسئولية 

 محدودة(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو املجلس عضو في مجلس 

 إداراتها السابقة أو من يديرها

داخل / خارج 

 اململكة

كيان القانوني )مساهمة ال

مدرجة / مساهمة غير 

مدرجة /ذات مسئولية 

 محدودة(

إبراهيم حمد عبد    1

 أبابطين

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 ست مارلال 

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة

 محدودة

شركة البابطين القابضة 

 لالست مار

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة

 محدودة

شركة ذات مسئولية  اململكة  خارج J.Equityشركة 

 محدودة

شركة ذات مسئولية  خارج اململكة J.Equityشركة 

 محدودة
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البابطين للطاقة شركة  عبد العزيز إبراهيم البابطين  2

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 لالست مار

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة

 محدودة

شركة البابطين القابضة 

 لالست مار

 شركة ذات مسئولية داخل اململكة

 محدودة

عبد الكريم حمد عبد    3

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 لالست مار

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة

 محدودة

ين القابضة شركة البابط

 لالست مار

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة

 محدودة

منصور إبراهيم عبد   4

 أبابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

   ال يوجد شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة عبد العزيز ومنصور  

 للتجارة

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة

 محدودة

   

شركة البابطين للطاقة    أبابطينخالد محمد عبد 5

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

منصور محمد عبد   6

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

ة شركة البابطين للطاق شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

ياسين عبد الرحمن حسن  7

 الجفرر 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة الخليج لوساطة 

 التأمين 

    مغلقة مساهمة  داخل اململكة 

    مساهمة مغلقة  داخل اململكة  مجموعة امليمني 

    مساهمة مغلقة  داخل اململكة  شركة سدانه   

شركة البابطين للطاقة  محمد حمد القنيب  8

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

سلطان حمد عبد    9

 البابطبن 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

  

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه4)

تم تشااااكيل املجلس بناء على قرار مجلس  ير تنفيذيين وقدغ( أعضاااااء غالبيتهم من األعضاااااء 9)يتكون مجلس اإلدارة من تسااااعة 

 م وتحديد صفة العضوية على النحو التالي:08/09/2015بتاري  األول بعد االنتخاب من الجمعية العامة اإلدارة في اجتماعه 

 تصنيف العضوية  صفة العضوية  اسم العضو م

 ر تنفيذر غي رئيس مجلس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد   أبابطين 1

 غير تنفيذر  نائب رئيس مجلس اإلدارة  عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين  2

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  منصور إبراهيم عبد   أبابطين 3

 غير تنفيذر عضو مجلس اإلدارة عبد الكريم حمد عبد   البابطين 4

 غير تنفيذر  عضو مجلس اإلدارة بابطينأخالد محمد عبد    5

 تنفيذر   عضو مجلس اإلدارة منصور محمد عبد   أبابطين 6

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة ياسين عبد الرحمن حسن الجفرر  7

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة محمد حمد محمد القنيب  8

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة سلطان حمد عبد   البابطين 9
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 بمقترحات واستفسارات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها  ( اإلجراءات التي يتخذها5)
ً
 املجلس إلحاطة أعضائه علما

يقوم مجلس اإلدارة في كل اجتماع لاجمعية العامة بمناقشااااااااااااة املساااااااااااااهمين حيال أداء الشااااااااااااركة وما تم تحققه ويتم ت ااااااااااااجيل 

خصاااصااا   كماخالل العام  في اجتماعات مجلس اإلدارة ا ومتابعة العمل عليهليتم مناقشاااتها  ومالحظاتهممقترحات املسااااهمين 

اتهم للرد على اسااتفساااراتهم وتقديم مقترحبشااكل مسااتمر ودائم الشااركة أشااخاص معينين ومساائولين للتواصاال مع املساااهمين 

يحتور على اساااااااااام املتصاااااااااال وتاري  اإلتصااااااااااال واملالحظة أو ويتم تجميع هذه التساااااااااااؤالت واملقترحات في  ااااااااااجل خاص للشااااااااااركة 

اعات أثناء اجتمالذر بدورة يقوم بثطالع أعضااااااااء املجلس يتم عرضاااااااه على رئيس مجلس اإلدارة االساااااااتفساااااااار املطلوبة ومن ثم 

 مجلس اإلدارة واتخاذ التوصيات والقرارات املناسبة لذلك. 
 

 لجان مجلس اإلدارة : ( 6)

لتتولى دراساااااااااااااة عاادد من الاجااان املختصاااااااااااااة  27/07/2015شااااااااااااكاال مجلس اإلدارة عنااد باادء دورة املجلس التي باادأت من تاااري  

املوضااااوعات التي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصااااياتها إلى املجلس التخاذ القرار بشااااأاها أو تتخذ القرارات التي فوضااااها 

 املجلس لذلك ، ويوجد عدد ثالثة لجان تم تشكيلها على النحو التالي:

 ( لجنة املراجعة الداخلية:أ)

في اجتمااع الجمعياة العااماة غير العاادياة التي ومهاامهاا ومكاافاآتهاا ين أعضااااااااااااااء لجناة املراجعاة واعتمااد الئحاة عملهاا تم إعاادة تعي

تقوم لجنة املراجعة باإلشراف على املراجعة الداخلية ونظام الرقابة ورفع التقارير للمجلس، م و 01/06/2017عقدت في تاري  

ن هذه والتوصية باملقترحات الالزمة بشأ وإطالع مجلس اإلدارة عليهاوتقرير املخاطر كما تقوم بدراسة تقارير املراجعة الدورية 

التوصااية للمجلس بتعيين مراقب الحسااابات وتحديد أتعابه ودراسااة خطة كما تقوم الاجنة ب، املخاطر  من حيث درجة أهميتها

قبل العرض على املجلس ودراسااااااااة السااااااااياسااااااااات  املراجعة معه ومناقشااااااااة مالحظاته ودراسااااااااة القوائم املالية األولية والساااااااانوية

 والتوصية للمجلس بشأاها.  الرأراملحاسبية املتبعة وإبداء 

 على النحو التالي: م2017خالل عام (  5عدد )وقد عقدت الاجنة 

 م
 الصفة املنصب اسم العضو

 2017تاريخ االجتماعات خالل عام 
% 

19/01 06/03 11/05 01/11 02/11 

 %100 √ √ √ √ √ مستقل رئيس الاجنة ين عبد الرحمن حسن الجفرر د./ ياس 1

 %100 √ √ √ √ √ غير تنفيذر عضو الاجنة أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين 2

 %100 √ √ √ √ √ غير تنفيذر عضو الاجنة أ./ عبد الكريم حمد عبد   البابطين 3

  3 3 3 3 3   عدد الحضور  
 

 ترشيحات واملكافآت:( لجنة الب)

اجنة الترشايحات واملكافآت كاجنة واحدة بحيث تجمع في مهامها وخصاائصاها لالشاكل التكويني قام مجلس اإلدارة باإلبقاء على 

م . 27/07/2015وسااااااياسااااااة عملها لجنة املكافآت ولجنة الترشاااااايحات وذلك منذ أن تم تشااااااكيلها في بداية الدورة الحالية بتاري  
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الجمعية الئحة عملها وضااااااااااااواب  وإجراءات عمل الاجنة وقواعد اختيار أعضااااااااااااائها ومدة عضااااااااااااويتهم في اجتماع وقد تم اعتماد 

 م.01/06/2017غير العادية بتاري   ةالعام

تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة واملراجعة و 

دارة العضو ألعمال مجلس اإل  يخصصهتياجات املطلوبة من مهارات لكافة األعضاء وتحديد الوق  الذر يلزم إن السنوية لإلح

لس املج فيومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصاااااااااااايات الخاصااااااااااااة بالتغييرات املمكنة مع تحديد جوانب الضااااااااااااعف والقوة 

 تعارض للمصاااالح مع وضاااع أرة األعضااااء املساااتقلين وعدم وجود راح املعالجات املناسااابة والتأكد سااانويا من اساااتقالليااااااااااااااااااااااااااااااوإقت

 لتدريبيةاوتوصاااا ي الاجنة بعقد الندوات التعريفية والدورات  سااااياسااااة لتعويضااااات ومكافآت أعضاااااء املجلس وكبار التنفيذيين

قااة م اال نظااام ألعضااااااااااااااء مجلس اإلدارة إلطالعهم على أحاادط املتغيرات والتطورات في النظم الصاااااااااااااادرة من الجهااات ذات العال

ن الصاااااااادرين م طرح األوراي املالية واأللتزامات املساااااااتمرالشاااااااركات الجديد الصاااااااادر من وزارة التجارة ونظام الحوكمة وقواعد 

 على النحو التالي: 2017(  خالل العام اجتماعينقدت الاجنة )وقد ع .هيئة السوي املالية

 الصفة املنصب اسم العضو م
 2017 تاريخ االجتماعات خالل عام

 النسبة
06/03/2017 25/12/2017 

 %100 √ √ مستقل رئيس الاجنة د./ محمد حمد محمد القنيب  1

 %100 √ √ مستقل عضو الاجنة أ./ منصور إبراهيم عبد   أبابطين  2

 %100 √ √ تنفيذرغير  عضو الاجنة أ./ خالد محمد عبد   أبابطين  3

 %100 √ √ مستقل عضو الاجنة بابطين        أ./ سلطان حمد عبد   ال 4

  4 4   عدد الحضور  

 

 ( لجنة اإلستثمار:ج)

املتاحة واملعروضااااااااة على الشااااااااركة كما تعمل على وضااااااااع وتطوير سااااااااياسااااااااة تقوم لجنة اإلساااااااات مار بدراسااااااااة الفرص اإلساااااااات مارية 

 شااااااااامال أفريقيا كما تسااااااااااعد في البحث عن الفرصاالسااااااااات مار  لكي تماشااااااااا   مع املتغيرات االقتصاااااااااادية في اململكة ودول الخليج و 

داوالت لجنااة تاارفع التقااارير النهااائيااة ومرئياااتهااا ملجلس اإلدارة وقااد الشااااااااااااركااة، ثم تقوم ب تإيراداالبااديلااة التي من خاللهااا يتم رفع 

عدد قدت الاجنة وقد ع ، م2017االست مار العديد من موضوعات است مارية مرفوعة من اإلدارة التنفيذية بالشركة خالل عام 

 على النحو التالي: م2017خالل عام (  3)

 الصفة املنصب اسم العضو م
 2017تاريخ االجتماعات خالل عام 

 النسبة
12/02 09/03 11/10 

 %100 √ √ √ مستقل رئيس الاجنة د./ محمد حمد محمد القنيب  1

 % 100 √ √ √ تنفيذر  عضو الاجنة أ./ منصور محمد عبد   أبابطين 2

 %100 √ √ √ غير تنفيذر الاجنةعضو  أ./ خالد محمد عبد   أبابطين  3

 %100 √ √ √ مستقل الاجنةعضو  أ./ سلطان حمد عبد   البابطين         4

 %100 √ √ √ تنفيذر الاجنةعضو  م./ جواد جميل شحادة  5

 %100 √ √ √ تنفيذر  الاجنةعضو          محمد نجاح طوخيأ./  6

  4 4 4 عدد الحضور 
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من املادة رقم  4 مالبند رقخروج األستاذ / منصور محمد عبد   البابطين من عضوية لجنة االست مار لتكون الاجنة ملتزمة بما نص  عليه الئحة حوكمة الشركات تم وقد 

 ن. أعضاء وهو الحد األقص   لعدد أعضاء الاجا 5حيث سيصبح عدد أعضاء لجنة االست مار  50
 

 -:( تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء اللجان7)

 على على الرغم من أن هذا اإلجراء اسااترشااادر إال أن مجلس اإلدارة 
ً
د اعتماحرص على لجنة الترشاايحات واملكافآت  اقتراحبناءا

 على مجموعة من املعاييرواإلدارة التنفيذية جلس وأعضااااااااء لجانه املنظام تقييم األداء ألعضااااااااء 
ً
ة من تحتور على مجموع بناءا

لإلرتقاء وزيادة فاعلية ومهام مجلس وذلك  نابعة من مساااااااااااائوليات ومهام رئيس مجلس اإلدارة وعضااااااااااااو مجلس اإلدارة العوامل 

والتي تعتبر من ضااااااااااامن ساااااااااااياسااااااااااايات وإجراءات أعمال مجلس اإلدارة ونهج املجلس عملية التقييم الذاتي ملساااااااااااتوى أداء اإلدارة 

بين خاصاااااااااااااة ت  ااااااااااااجالتبنتائج التقييم في فاظ ى التقييم في اهاية كل عام واالحتحيث يجر ، م2017ملالي املجلس خالل العام ا

على مجلس اإلدارة في االجتماع الذر يلي واملجلس ككل بشااااااااكل عام للعرض وأعضاااااااااء الاجان مسااااااااتوى األداء ألعضاااااااااء املجلس 

ب ذلك أو إن تطل التطوير والتصااااحيحه وإجراء عمليات واختصاااااصااااات بمهامهاجتماع عملية التقييم ملعرفة مدى قيام املجلس 

 لزيادة فاعلية املجلس تجاه إدارة الشركة.  أخرى  التوصية بثجراءات
 

 ( تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة8)

ام الشركات والئحة الحوكمة الجديدة الخاص بنظه من وزارة التجارة 14/11/1413قرار الوزارر الصادر بتاري  البناء على 

 بحيث يتم االلتزام بنص اء مجلس اإلدارة ولجانهالجلسات ألعضحضور ت وبدل آوقرار مجلس اإلدارة تم تحديد مبلغ مكاف

يتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت أو مزايا مالية أو على أن ال من نظام الشركات  76املادة 

  500,000لغ )عينية مب
ً
 (ريال سنويا

 وقد حرص  الشركة أن تكون تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة والاجان املنب قة عنه وفا الضواب  التالية:

 تحدد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بناء على ما ورد بالنظام األساس ي للشركة. (1)

سااااائوليات التي يقوم شها باإلضاااااافة إلى األهداف تكون املكافأة عادلة ومناسااااابة مع اختصااااااصاااااات العضاااااو واألعمال وامل  (2)

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحققها خالل السنة.

 يتم صرف املكافأة بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت. (3)

 تكون املكافأة املحددة ملجلس اإلدارة متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها. (4)

 مناسبة للقطاع الذر تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.  تكون املكافأة  (5)

 

 

 

 

 



7201تقرير مجلس اإلدارة لعام   

 

Page 13 of 37 

 

 :م2017م عا عنمجلس اإلدارة جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء  (أ)
 )ريال(املكافآت املتغيرة )ريال(املكافآت الثابتة 

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة
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 :األعضاء املستقليين
ُ
 أوال

يـــــاســــــــــــــيــــن عــــبـــــد 

الرحمن حســــــــــن 

 الجفري 

200,000 15,000 - - - - 215,000 - - - - - - - 215,000 8,536 

مــــــحــــــمــــــد حــــــمــــــد 

 محمد القنيبط
200,000 15,000 - - - - 215,000 - - - - - - - 215,000 - 

منصـــــور إبراهيم 

 عبد هللا أبابطين
200,000 18,000 - - - - 218,000 - - - - - - - 218,000 - 

ســــــــــلطـــــان حمـــــد 

 عبد هللا أبابطين
200,000 18,000 - - - - 218,000 - - - - - - - 218,000 - 

 : األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

إبــــراهــــيــــم حــــمـــــد 

عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــد هللا  

 أبابطين 

200,000 18,000 - - - - 218,000 - - - - - - - 218,000 - 

عـــــــبـــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز 

إبراهيم عبــد هللا 

 البابطين 

200,000 18,000 - - - - 218,000 - - - - - - - 218,000 - 

عــــــبــــــد الــــــكــــــريــــــم 

حـــمـــــد عـــبـــــد هللا 

 البابطين 

200,000 18,000 - - - - 218,000 - - - - - - - 218,000 - 

خـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد 

 عبد هللا أبابطين
200,000 18,000 - - - - 218,000 - - - - - - - 218,000 - 

: األعضاء التنفيذيين
ً
 ثالثا

منصــــــــــور محمــد 

 عبد هللا ابابطين 
 0 مليون  1,5 65,500 400,000 - - - 400,000 - مليون  1 - - 186,000  15,000 800,000

 8,536 مليون  3,2 65,500 400,000 0 0 0 0 0 مليون  2,8 0 0 0 186,000 153,000 مليون  2,4 املجموع 

 

 

 م 2017عام  كبار التنفيذيين  عنجدول التعويضات واملكافآت الخاص   (ب)

 من بينهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي ممن تلقوا أعلى املكافآت بالشركة خمسة من كبار التنفيذيين 
 املكافآت املتغيرة  املكافآت الثابتة 
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2,817,300 863,241 195,320 3,875,861 2,510,000 - - - - 2,510,000 234,775  6,620,636 

املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيين املوضحة بالجدول أعاله ال يوجد شها أر أنحراف جوهرر عن ميع ج

 السياسة املعتمدة
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 م 2017)ج( جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء اللجان ملجلس اإلدارة عن عام 
 املجموع بدل حضور الجلسات (املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات 

 أعضاء لجنة املراجعة 

 ريال 15,000 ريال 15,000 - ياسين عبد الرحمن حسن الجفري 

 ريال 15,000 ريال 15,000 - عبد هللا البابطين عبد العزيز إبراهيم 

 ريال 15,000 ريال 15,000 - عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 ريال 6,000 ريال 6000 - محمد حمد محمد القنيبط

 ريال 6,000 ريال 6000 - منصور إبراهيم عبد هللا أبابطين 

 ريال 6,000 ريال 6000 -  أبابطين خالد محمد عبد هللا

 ريال 6,000 ريال 6000 - سلطان حمد عبد هللا البابطين

 أعضاء لجنة االستثمار

 - - - محمد حمد محمد القنيبط

 - - - خالد محمد عبد هللا أبابطين 

 - - - منصور محمد عبد هللا أبابطين 

 - - - سلطان حمد عبد هللا البابطين

 - - - سماعيل شحادة جواد جميل إ

 - - - محمد نجاح طوخي 

 ريال 69,000   املجموع 

 

 -العقوبات والجزاءات املفروضة على الشركة:( 9)

م  2017لم يتم توقيع أية إجراءات أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من أر جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خالل عام 

ارية من هيئة السوي املالية بخصوص التأخر عن اعتماد نظام الشركة األساس ي بما ولم يكن هناك سوى  مالحظة استفس

وبيان  تم التوضيح لهيئة السوي املاليةم وقد 21/04/2017يتوافا مع نظام الشركات الجديد خالل املدة الزمنية املحددة قبل 

ملالية عن طريا هيئة السوي ا الجمعياتمواعيد نظام حجز  استحداطأنه ناتج من حيث سباب املنطقية للتأخر في التحديث األ 

الذر تصادف زحام شديد في حجز موعد قبل املدة الزمنية املفروضة على الرغم من قيام الشركة بطلب املوعد منذ تاري  

بتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافا مع التحدي ات   وجدير بالذكر أن الشركة كان  قد قام 08/03/2017

وقد تم مناقشة هذه املذكرة في اجتماع مجلس في الئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وذلك قبل تفعيل واعتماد النظام 

 تكرار هذا التأخير مرة أخرى. الالزمة لتفادر اإلدارة التخاذ التدابير واالحتياطيات 
 

 خلية بالشركة: ( نتائج املراجعة الداخلية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الدا10) 

قام فريا املراجعة الداخلية بالشااااركة بالتعاون مع املراجع الداخلي الذر تتعاقد معه الشااااركة كجهة اسااااتشااااارية ) إرنساااا  أند 

م أية 2017يونج( برفع تقريرها عن أداء الشااااركة لاجنة املراجعة املنب قة من مجلس اإلدارة وقد تبين لاجنه أنه ال يوجد في عام 

نتائج املراجعة الساانوية قد توثر على أعمال الشااركة وعلى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشااركة كما تم التأكد مالحظات في 

 بعد اإلطالع على تقرير الاجنة أن نظام الاجنة تمن ساااير العمل بالشاااركة وذلك حساااب اللوائح والضاااواب  املنظمة للعمل. ورأ
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املطلوبة إلحكام عملية الرقابة على كافة العمليات ومتوافا مع كافة املتطلبات  يحقا الفعاليةالداخلية في الشااااااااااااركة الرقابة 

 النظامية.

كما قام  لجنة املراجعة الداخلية بمناقشاااة تقرير املراجعة وتقرير املخاطر على مساااتوى الشاااركة األم وشاااركاتها التابعة وذلك 

)شااااااااركة إرنساااااااا  أند يونج(  إلجراء مراجعة شاااااااااملة لتحديد تح  إشااااااااراف إحدى الشااااااااركات العاملية ذات الخبرة في هذا املجال 

وتقييم املخاااطر  على جميع العمليااات التي تقوم شهااا الشااااااااااااركااة من أجاال الحااد من تااأثير هااذه املخاااطر والكشااااااااااااف عن ماادلولهااا 

 مما يجعل الشركة تعمل في بيئة ثابته ومستقرة.   
ً
 مستقبال

قد تقرر فوالتي يتم الساايطرة عليها بشااكل مسااتمر تواجه الشااركة في املسااتقبل قد املخاطر التي عوامل وبعد إطالع املجلس على 

اإلفصااااااااااح عنها للمسااااااااااهمين ليكونوا على إطالع بشاااااااااكل متواصااااااااال ودؤوب مع مجلس اإلدارة على جميع العوامل والظروف التي 

 تحي  ببيئة عمل الشركة وهي كالتالي :

  انخفاض عائدات النف  قد ي ثر على مشارمع البنية التحتية عجز املوازنة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب

 الحكومية املخط  لها مما قد ينتج عنه إنخفاض معدل الربح والنمو.

  الجدد للسوي محليا أو عامليا )الهند وتركيا والصين( مما  قد ي در  دخول العديد من املنافسينبسبب  حرب األسعار

  . الحصة السوقيةو  إلى انخفاض في األسعار  و اإليرادات

 . التذبذب غير املالئم  في أسعار املواد الخام قد ي ثر سلبا على ربحية املشروعات الجارية و املستقبلية 

   عدم إتباع سياسة إدارة املخزون قد ي در إلى إما زيادته أو نقصه و إعادة تقييمه فقد تنخفض قيمته إذا إنخفض

 تكلفة املخزون عندما ترتفع أسعار املواد.أسعار املواد الخام و قد تزيد متوس  

  عدم التزام وحدات العمل  بتشرمعات السالمة و الصحة املهنية قد ي در إلى فرض غرامات و عقوبات، و قد يضر

 بسمعة الشركة. 

  ميع جو املراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية و التشرمعية و تحدي اتها لضمان الوعي بأعدم االلتزام

القضايا الحالية والناشئة  لاجهات املختلفة م ل ) هيئة السوي املالية، مصاحة الزكاة والدخل، الخ(  قد ي در إلى 

 الغرامات و العقوبات والسمعة السيئة .

  عدم إنجاز خط  األعمال املوضوعة  لتحويل الكيانات و وحدات العمل غير الرابحة ،م ل شركة البابطين فرنسا. مما

 ي در إلى تآكل اإليرادات وانخفاض نسبة الربحية للمجموعة.قد 

  ،عدم املوائمة الكافية لتخطي  القوى العاملة مع املوازانة  واالستراتيجية مما ي در إلى زيادة عدد أو نقص املو فين"

 و القصور في األداء التشغيلي و تحقيا األهداف االستراتيجية ".

 مع شروط ائتمان العمالء  بشكل عام مما ي در إلى طول دورة تحويل النقدية  مما  عدم توافا شروط ائتمان املوردين

 ي ثر سلبا على رأا املال العامل،زيادة تكاليف اإلقتراض ويقلل هوامش الربح.

  اإلخفاي في  تحديد وإدارة التقلبات غير املرغوبة  للعمالت األجنبية املتعلقة باملوجودات واملطلوبات املالية

 ت مارات الخارجية، أر اليورو، الجنيه اإلسترليني، الجنيه املصرر، الخ.واالس
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 -( املراجعة الداخلية للشركة :11)

 للهيكل 
ً
أوص  الاجنة أن يتم االستمرار في فصل تبعية القائمين على إدارة املراجعة وإدارة املخاطر عن إدارة الشركة طبقا

لقيام شهذه املهام تابعين لاجنة املراجعة كما يكون دور  شركة أرنس  أند يونج هو التنظيمي املعتمد ويكون األشخاص املعينين ل

 اإلشراف فق  على بعض العمليات الخاصة باملالية والحسابات ونظم املعلومات.
 

 توصيات لجنة املراجعة واملراجع الخارجي: (12)

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

قررت الاجنة التوصية و م 2017لمراجعة التي تقدم  بعروض للقيام بمراجعة القوائم املالية للشركة لعام مكاتب ل أربعةمع 

 ملجلس اإلدارة باختيار مكتب طالل أبو غزالة وذلك لألسباب التالية: 

 برة واسعة داخل وخارج اململكة العربية السعودية أكثر مما تقدموا بعروض أخرى.يتمتع مكتب طالل أبو غزالة بخ 

  لديه فريا عمل عالي الخبرة وملم بالتعديالت الجديدة التي أقرتها هيئة السوي املالية في املعايير الدولية املحاسبية

IFSR. 

  له خبرة سابقة ملدة أربعة سنوات معيعتبر سعر مكتب طالل أبو غزالة سعر منافس من بين املتقدمين حيث أنه 

الشركة فهو ملم بجميع تفاصيل عمليات الشركة كما أاها ستكون السنة األخيرة ملراجعة القوائم املالية للشركة 

 ملا نص عليه لنظام الشركات. 
ً
 طبقا

 شكل محترف.دقيا بيقوم املكتب بمراجعة شركات كبرى في اململكة العربية السعودية مما أثقل خبرته في إجراء الت 

  للمعايير الدولية 
ً
سبا للمكتب مراجعة القوائم املالية للشركة مما يسهل عملية املراجعة للقوائم املالية طبقا

IFRS   م 2018 -2017خالل عامي 

غزال م باختيار مكتب طالل أبو 01/06/2017وقد وافا املساهمون في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت بتاري  

 م. 2017الية للشركة للعام املالي للقيام بمراجعة القوائم امل
 

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

العديد من  فتتبع الشااااركةمن منطلا رؤية الشااااركة في تحقيا التوازن بين أهداف الشااااركة  واألهداف التي يصاااابو املجتمع إليها 

التي تحقا األهااداف على مسااااااااااااتوى املو ف في بيئااة العماال وعلى مسااااااااااااتوى البيئااة االجتماااعيااة حيااث تتبن   البرامج واإلجراءات

 :  وتفاصيلها كالتالي  الشركة البرامج التالية

 )أ( القوى العاملة والتدريب: 

 قاة قتنبع برامج التحفيز للمو فين والعااملين باالشااااااااااااركاة من نظاام مرتب  بنمو حقوي املسااااااااااااااهمين واألربااح املح

 والذر تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات واملكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
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   بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية،  م2017وقد نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل العام

نظمة ، والوقوف على أخر متطلبات األ شهدف رفع كفاءة العاملين اإلدارية والفنية وتعزيز القدرات الو يفية لديهم

واللوائح لكي يكون مو في الشركة على دراية وإطالع بما تتطلبه هذه األنظمة اللوائح ويتم ذلك من خالل  عقد 

 مع جهات تدريبية متخصصة حيث قدم  الشركة 
ً
 وخارجيا

ً
مجموعة من البرامج التدريبية التي تعقد داخليا

 على  %19لي التدريب لحوا م2017خالل عام 
ً
من منسوبيها لرفع كفائتهم اإلدارية والفنية. وتعمل الشركة دوما

ت قيف منسوبيها  بجميع متطلبات الجودة وما يحدط شها من تطورات مما يثرر ثقافة مو فين وعاملين الشركة 

عمالء. وتستمر لرض   اوالتي تعتبر البوابة الرئيسية لمن أهمية تحقيا الجودة التي تنعكس على منتجات الشركة 

الشركة في اإلعداد والتنفيذ للبرامج التدريبية ملنسوبيها في مختلف املجاالت اإلدارية والفنية والجودة خالل العام 

 بالتعاون مع الشركات املتخصصة واالستشاريين في مجال التطوير والتدريب.                                              م2018

  221فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأا العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب )وت كد الشركة 
ً
( مو فا

وزياردة  يناف القدرات الكامنة لدى املو فومساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الو يفي وبالتالي استكش

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

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

في  ويريةتطتقوم الشاااااااااركة بدعم وتطوير منساااااااااوبيها من الساااااااااعوديين في تطوير مهارات وقدراتهم في الحصاااااااااول على دورات 

ركة في دعم وتطوير الطالب السااااااعوديين في املجاالت الصااااااناعية وال تتوانى الشاااااامجاالت اللغة اإلنجليزية والحاسااااااب ا لي. 

طالب من جامعة للكل طالب يتم تدريبه  تدريب عمليأسااااااااااااابيع  8فقد قام  الشااااااااااااركة بثجراء التدريب بمعدل اليقل عن  

 بامللك سااااااااعود وجامعة اإلمام محمد بن سااااااااعود. باإلضااااااااافة إلى املساااااااااهمة واإلشااااااااراف على مشااااااااارمع التخرج لبعض الطال 

 لاحصول على الدرجات العلمية سواء درجة البكالوريوا أو درجةاملاجستير. 

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

واشها للعلم ة واإلتصاالت، بفتح أببدعم من شركة البابطين للطاق تحظىالبرامج الدراسية في الجامعة )زيارة مصانع(، والتي 

والتعليم. باالضافة إلى تدريبهم في املجال اإلدارر عن طريا دعم مشارمع التخرج البح ية الخاصة شهم واإلشراف عليها 

وكذلك إجراء األبحاط التطورية لطلبة كلية الهندسة في جامعة امللك سعود فيما يخص نشاط الشركة وكيفية املساهمة 

 املنتجات وآليات عمليات اإلنتاجفي تطوير 

دني والجمعيات لدفاع املاملديرية العامة لالتعريفية والت قيفية في  والفاعلياتكما تقوم الشركة باملشاركة في الندوات 

 الخيرية واملشاركة والدعم لاجمعيات اإلنسانية واالجتماعية لألطفال ذور القدرات الخاصة. 
 

 )ج( البيئة وخدمة املجتمع: 

من ضاااااامن  واجبات الشااااااركة ورؤيتها ضاااااارورة اإلهتمام برفاهية املجتمع، وتقوم بالعديد من املبادرات في هذا املجال، ومن 

أبرزها القيام بضاااااااب  نواتج العمليات الصاااااااناعية إلى مساااااااتويات أفضااااااال من املساااااااموح شها في املواصااااااافات القياساااااااية ذات 

 لذلك 
ً
-ISO14001واملطابا للمواصفات العاملية )طوير نظام إدارة البيئة قام  الشركة بتحديث وتالعالقة ، وإستكماال
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ل ذلك بحصاااول الشاااركة على شاااهادة املوافقة البيرية من الرئاساااة العاملة لألرصااااد وحماية البيئة الساااعودية ل( وتك 2015

 لجميع مصانع الشركة والذر يدل على أن منتجات الشركة جميعها صديقة للبيئة. 

 الهتمامات كما تقوم الشااااااااااااركة 
ً
بالعديد من املساااااااااااااهمات االجتماعية في املجتمع على مختلف القطاعات بما يشااااااااااااير جليا

حيث شاااااااارك  بالعديد من الفعاليات والتي منها مشااااااااركة مع  ةفاهيتر الشاااااااركة بأن يكون لها دور فعال في تنمية املجتمع و 

  م 2017، والذر عقد في شهر مارا 2017لعام لدفاع املدني في اليوم العاملي للدفاع املدني املديرية العامة ل
 

 ( السالمة والصحة املهنية: د) 

 إلىتعتبر الساااااالمة والصاااااحة املهنية أحد الركائز 
ً
 على العامل التي تساااااعى الشاااااركة دائما

ً
ين تطبيقها بكل حزم وجدية حفا ا

 2009ة والصااااااااحة املهنية منذ عام من األخطار املهنية والصااااااااحية، وإسااااااااتكماأل لذلك تطبا  الشااااااااركة نظام إدارة السااااااااالم

( حت  تاري  إعداد هذا التقرير والشااااااااااااركة مسااااااااااااتمرة في التطوير والتحديث ISO18001واملطابا  للمواصاااااااااااافات العاملية )

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

م وأســــــــــــماء 31/12/2017مســــــــــــاهمين التي عقدت خالل الســــــــــــنة املالية املن هية في العامة لل الجمعياتبيان بتواريخ ( 14)

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات: 

حيث عقدت الشاااااااااركة اجتماع واحد فق  لجمعية املسااااااااااهمين وكان اجتماع املسااااااااااهمين في جمعية عامة غير العادية في تاري  

النظام األساااااااساااااا ي للشااااااركة ليتوافا مع التعديالت األخيرة لنظام الشااااااركات والئحة م وذلك للموافقة على تعديل 01/06/2017

حوكمة الشركات باإلضافة إلى استعراض البنود العادية الجتماع الجمعية العامة العادية. وكان حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

 لهذا االجتماع الوحيد على النحو التالي: 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس م
 سجل الحضور 

 01/06/2017جمعية غير عادية بتاريخ 

 حضر إبراهيم حمد عبد   أبابطين 1

 حضر عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين  2

 حضر منصور إبراهيم عبد   أبابطين 3

 حضر عبد الكريم حمد عبد   البابطين 4

 حضر بطينباأخالد محمد عبد    5

 حضر منصور محمد عبد   أبابطين 6

 حضر ياسين عبد الرحمن حسن الجفرر  7

 حضر محمد حمد محمد القنيب  8

 حضر سلطان حمد عبد   البابطين 9

 9 مجموع الحضور  
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 -النشاط الرئيس ي: (15)

 لخاصةيا وبيع وتصميم وتصنيع املنتجات اتسو خالل وذلك من ، تصاالتالاو الطاقة  يعلشركة في قطايكمن النشاط الرئيس ي ل

لخارجية ، اإلنارة االخاص بلشاااااااااركة ا نشااااااااااطلتقديم الحلول ذلك تقوم الشاااااااااركة باإلضاااااااااافة إلى بنقل وتوزمع الطاقة الكهربائية ب

ا تقوم كمتصاااااااميم وتوريد وتركيب وصااااااايانة أنظمة االتصااااااااالت. من خالل الخاص باالتصااااااااالت نشااااااااط ال، و نقل وتوزمع الطاقةو 

 تائج الشركة. في ن راكباألر قطاع الطاقة املساهم ار. ومعتبالغيملنتجات اكذلك و  ملنتجاتهاجلفنة املنتجات الحديدية ب الشركة

 الشركة  صافي إيرادات مبيعاتمن أنشطة الشركة في  قطاعويوضح الجدول التالي مساهمة كل 
 الرياالت بمالييناألرقام                 

 النسية  يرادات النشاط إ البيــــــــان
 % 47 599,9 األعمدة واإلنارة نشاط 

  % 28 356,9 ومحطة األختباراألبراج نشاط 

319. التصميم والتوريد والتركيبنشاط  1 25 %  

5.91,27 اإلجمالي   100 %  
 

 من اململكة العربية الساااااااااعودية وفي جمهور 
ً
ارات ية مصااااااااار العربية واألموكذلك أنشاااااااااطة الشاااااااااركات التابعة للشاااااااااركة لألم في كال

قل وتوزمع الطاقة نبأنشطة تسويا وبيع وتصميم وتصنيع املنتجات الخاصة العربية املتحدة ودولة فرنسا فجميعها تعمل على 

 .اإليراداتكما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة األم في ، الكهربائية
 الت الريا بمالييناألرقام                

 النسبة اإليرادات بلد النشاط البيــــــــان

%  48,2 615,4 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت   

%  9,7 124,3 مصر )املجمعة( مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت   

%  13,3 169,2 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة   

%  8,4 107,4 اإلمارات ركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت ش  

%  1,6 19,8 مصر شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسية االتصاالت  

%  11,2 142,4 فرنسا فرنسا  –شركة البابطين  

%  2,5 31,6 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت   

462, السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة  4,9  %  

%  0.2 3,4 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت  

% 100 1,275.9 اإلجمالي  
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 :والتوقعات املستقبلية  ( الخطط والقرارات املهمة16)

  الخطط والقرارات املهمة -أ

ؤية وهدف لتحقيا ر بعيد املدى تجه عن تخطي  استراتيجي إن القرارات التي تتخذها الشركة وتعلن عنها بشكل مستمرة نا

متانة قوية وت من أجل تعزيزالرئيس ي فقام  الشركة بالدخول في مجاالت وتحالفات متعددة تصب في نشاط الشركة الشركة 

تقف  لقومي ولمفي ناتج الدخل املحلي ا لتعظيم دور القطاع الخاص 2030الشركة في املنافسة وبما يتوافا مع رؤية اململكة 

 إلىالشركة عن
ً
اختراي األسواي الخارجية سواء في منطقة الشري األوس  أو األسواي األوروبية.  د حدود اململكة بل تتطلع دائما

 وكل هذا لتعظيم ربحية الشركة وتعظيم حقوي املساهمين وفي نفس الوق  تعمل على تقليل املخاطر على الشركة.

 التوقعات املستمرة  ب

يعد من ر الذالفرص االسااااات مارية الواعدة والتوساااااعات االساااااتراتيجية  عن املساااااتمرالبحث الشاااااركة بشاااااكل متواصااااال في تعمل 

داف تحقيا أهيساعد على من خالل دراسة جدوى تلك الفرص بما وذلك ف شركة البابطين للطاقة واالتصاالت اهدأو  سمات

في  يةمنتجاتها وخدماتها األساااااسااااتسااااويا ز على ااااااااااااااااركة في التركيتسااااتمر الشاااانفس الوق  الشااااركة وتنمية حقوي مساااااهميها ، في 

 .أسواقها الرئيسية والتركياز على فتح أسواي جديدة تتماش   مع استراتيجية الشركة األم في التوسع الجغرافي

وتستمر ملكة، وتبن  الشركة البحث في مجاالت الطاقة املتجددة كأحد املشارمع املستقبلية الواعدة التي تتوافا مع رؤية امل

منتجات الشركة الصناعية، فتعمل على التعاون املشترك وتبادل الخبرات مع مصممين ومصنعيين وتطوير تعزز الشركة في 

ومطورين محليين وعامليين في الدول املختلفة للدخول واملساهمة في هذه املشارمع التي سوف تساهم في زيادة الحصة السوقية 

 يز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوع أنماط منتجات الشركة.للشركة باالضافة إلى تعز 
 

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

 
ً
 : مخاطر استراتيجية متمثلة في أوال

 االحداث االقتصادية والسياسية  (1)

 لألحداط السياسة املتواترة والتغيرات االقتصادية التي تمر
ً
 شها بعض الدول العربية في منطقة الشري األوس  نظرا

عالوة على إنخفاض سعر النف  املضطرد وتأثير ذلك على خط  ومشارمع اململكة التي تعتبر من أكبر مصدرر النف  

في العالم والذر من املتوقع بدوره أن ي ثر على مستوى اإلنفاي على مشارمع البنية التحتية في تلك الدول فقد تتعرض 

من املحتمل أن ي در ذلك إلى زيادة حدة املنافسة في أن شركة ملخاطر تأجيل بعض املشروعات أو إلغاؤها. كما ال

 األسواي. 

 مخاطر  املوارد البشرية  (2)

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

تعمل و النطاي األخضر وعلى الرغم من ذلك تقع الشركة في ، ن املواد الحديدية املجلفنةموطبيعة صناعتها الشركة 
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استقطاب الكوادر البشرية امل هلة واملميزة من الكوادر الوطنية وتعمل على تدريبهم الشركة بشكل مستمر على 

  .في الشركة محل الوافدين  الرفيعةويتم تقليدهم املناصب اإلدارية  وتطويرهم

تفرضها وزارة العمل على العمالة الوافدة مما يشكل عبئ وضغ  مالي بشكل املتصاعدة التي ضافة إلى الرسوم  باإل 

 متزايد على الشركة. 

 مخاطر أسعار املواد (3)

تواجه الشركة مخاطر تقلبات م ولكن من املحتمل أن 2017خالل عام  في أسعار املواد الخام الح يث رغم االستقرار 

 للضغوط االقتصادية العاملية باإلضافة إلى مخاطر األئتمان وتقلبات أسعار صرف العمالت. األسعار نتيجة
 

 : مخاطر االلتزام 
ً
 ثانيا

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

رض سوف يشكل مخاطر  فوالتقيد شها بشأنه فثن عدم التقيد باللوائح واألنظمة إلى نظام الشركات واللوائح الصادرة 

 لذلك فثن الشركة تتواكب 
ً
عقوبات وغرامات على الشركة وإعاقة متطلباتها ومعامالتها مع الجهات ذات العالقة. وامت اال

ح للشركة مما يتيستمر ومتواكب بشكل مبشكل مستمر مع كل املتغيرات والتعليمات التي تصدرها الجهات ذات العالقة 

 مع هيئة السوي املالية لتالفي أر تحفظات أو 
ً
 على دراية كاملة بجميع متطلبات الحوكمة وعلى تواصل دائما

ً
أن تكون دوما

 استفسارات قد تحتاجها الشركة. 
 

: مخاطر  مالية 
ً
 ثالثا

خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنية  في جمهورية مصر تذبذب أسعار العمالت األوربية والعربية مقابل الدوالر  األمريكي 

 ال شك أنف العربية مقابل الدوالر وكذلك خروج اململكة املتحدة من االتحاد األوروبي وتذبذب سعر اليورو مقابل الدوالر 

عمل عة وتبلها تأثير واضح في فروقات العمالت للشركة التاوالتي  هناك تأثير على سعر صرف هذه العمالت مقابل الريال

 .الشركة على وضع الخط  واالحتماالت لاحد من هذه املخاطر
 

: مخاطر العمليات 
ً
 رابعا

 
ً
القتصادية ا الستمرار الضغوطقد تواجه الشركة مخاطر  هبوط النتائج التشغيلية لشركاتها التابعة في فرنسا نظرا

كة املتحدة ريكي بعد خروج اململو مقابل الدوالر األمذب سعر اليور خاصة بعد تذب املضطردة التي تمر شها الشركة في فرنسا

تشكل عبء على الشركات الصناعية العاملة هناك مما  مازال كما أن القوانين العمالية في فرنسا  من االتحاد األوروبي

 .ي ثر على قدرة الشركة التشغيلية
 

 
ً
 سياسة الشركة في إدارة املخاطر ومراقب ها : خامسا

  ملا تقوم به الشركة من ترقب وتحليل للمخاطر املحتملة واسوعلى أثر ذلك 
ً
ارم فقد وضع  الشركة نظام رقابة صتمرارا

لجميع اإلجراءات والعمليات بما يكفل أن يمنع حدوط تلك املخاطر قبل حدوثها وتعمل بشكل مستمر في املراجعة 

ريا عمل فشركاتها التابعة باإلضافة إلى تكوين الداخلية لجميع العمليات التشغيلية في الشركة سواء الشركة األم أو 
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وقياا مدى إلتزام الشركة بما نص  عليه األنظمة والقوانين املعنية وذلك متخصص ملراقبة وضب  هذه املخاطر 

 املتخصصة في إدارة املخاطر.)شركة إرنس  أند يونج(  بالتعاون مع إحدى الشركات العاملية 
 

 عمال األ ائج نتصول والخصوم و األ ( ملخص 18)

 الرياالت( بماليين) األرقام     

4201 2013 البيان  5201  2016 2017 

71,85 1,980 مجموع األصول   91,69  731,5  501,6  

51,20 1,371 مجموع الخصوم  997,1 318  2,085  

21,55 1,486 1,389 املبيعات  8.81,24  5.91,27  

314 95,9 الربح التشغيلي  117  5,317  2,142  

2,714 155 132,8 88,9 110,6 رباحصافي األ   

63,3 3,12 2,09 2.6 حصة السهم من األرباح  45,3  

2,700 650,4 607,5 حقوي املساهمين  3,247  6,979  
 12/12/2006بدأ تداول أسهم الشركة فى 

 

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

 حسب القطاعات:)أ( 

 ت(اال الري يينبمال رقام األ ) 

4201 2013 البيــــــــــــــــــــــــان  2015 2016 2017 

 599,9 623 655 738,8 834,3 قطاع األعمدة واألنارة 

 356,9 235,8 504,8 429,6 274,8 قطاع األبراج ومحطة األختبارات

903 391,9 317,9 289,8 قطاع التصميم والتوريد والتركيب  .319 1 

 ع الجغرافي:حسب التوزي)ب( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

4201 2013 البيــــــــــــــــــــــــان  2015 2016 2017 

 847 800,3 1,092,3 922,4 870,4 من أنشطة الشركة داخل اململكة العربية السعودية

9,563 518,5 من أنشطة الشركة خارج اململكة العربية السعودية  5,459  448,7 428,9 
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 م 2017فيما يلي بيان تفصيلي لإليرادات لعام و 
ً
 اإليرادات جغرافيا

ً
 للشركات التابعة للشركة األم والتي توضح أيضا

 الرياالت  بمالييناألرقام                

 املبيــــعات بلد النشاط البيــــــــان

 615,4 السعودية الرياض  –البابطين للطاقة واإلتصاالت شركة 

 124,3 مصر )املجمعة(  مصر   –ين للطاقة واإلتصاالت البابطشركة 

 169,2 السعودية املحدودة  النظمة االتصاالت البابطين ليبالنكشركة 

 107,4 اإلمارات  اإلمارات النظمة االتصاالتالبابطين ليبالنك شركة 

 19,8 مصر ايجيبت لهندسية االتصاالتالبابطين ليبالنك شركة 

 142,4 فرنسا ا فرنس –شركة البابطين

 31,6 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

462, السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة  

 3,4 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 1,275.9 وعــــــــــــــــــمـــــــــــجـــــــامل

 

وفيما يلي بيان  .( %10) تسااااااااااور أو تزيد عن عن نتائج السااااااااانة الساااااااااابقةئج التشاااااااااغيلية في النتا فروقات جوهريةتوجد ال  (20)

 توضيحي عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابا لهذا التقرير 

 الرياالت( باملاليين) األرقام 

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2016عام  م2017عام  البيان

 %  2,2  27,1 1,248.8 1,275.9 اإليرادات 

 % 7,2 66,5 925,2 991,7 تكلفة اإليرادات 

 % 12,2  39,3 323,6 284,2 مجمل الربح 

 (%5,7) (8,1) 150,2 142,1 مصروفات تشغيلية أخرى 

 (%22) (31,3) 173,5 142,2 الربح )الخسارة( التشغيلي
 

  .(SOCPAين القانونيين )لمحاساااااااابالصااااااااادرة عن الهيئة السااااااااعودية لدة املعتم ختالف عن معايير املحاساااااااابة إأر  دال يوج (21)

 ملعايير املحاسااااااااابية الدولية 2017الشاااااااااركة في إصااااااااادار القوائم املالية الربعية لعام د بدأت قو 
ً
للشاااااااااركة األم   IFRSم طبقا

أن يتم تطبيا ضااااااااريبة القيمة تقرر  2017وجميع شااااااااراكاتها التابعة باإلضااااااااافة إلى القوائم املالية املوحدة . وفي مطلع عام 

 من بداية عام  VATاملضاااافة 
ً
م وعلى أثر ذلك قام  الشاااركة بتبني مشاااروع إلعداد وتجهيز الشاااركة للمالئمة 2018اعتبارا

 م 2018والبدء في تطبيا ضريبة القيمة املضافة من بداية عام 

 م 2018في بداية عام  VATاإلعداد لتطبيق ضريبة القيمة املضافة مشروع 

  VATاساااااااااااتعداد الشاااااااااااركة لتطبيا ضاااااااااااريبة القيمةاملضاااااااااااافة لكي يتم  م 2017فقد أعدت الشاااااااااااركة خطة عمل خالل عام 

رار تم تشكيل لحنة خاصة من الشركة بقلتتوافا الشركة مع األنظمة واإلجراءات التي فرضتها هيئة الزكاة والدخل،  فقد 
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اجوء إلى تعيين استشارر للقيام بتنفيذ اإلجراءات الالزمة الستعداد من املدير العام برئاسة املدير املالي للمجموعة دون ال

  -الشركة لتطبيا ضريبة القيمة املضافة حيث تم اتخاذ اإلجر اءات التالية:

  تم تشكيل فريا العمل من جميع الشركات التابعة باململكة العربية السعودية 

 األم وشااركاتها التابعة جاهزة لتطبيا ضااريبة القيمة  تم عمل خطة عمل بجميع املتطلبات الالزمة لتكون الشااركة

 املضافة.

  تم إرسااااااااال خطابات للعمالء واملوردين للشااااااااركة لتنبيههم أن الشااااااااركة لدياها رقم ضااااااااريبي وأن تعامل الشااااااااركة في

املساااااااااتقبل مع العمالء واملوردين سااااااااايكون من خالل الرقم الضاااااااااريبي لتلك الشاااااااااركات والبد من أن يكون لدى كل 

 و مورد تتعامل معها الشركة رقم ضريبي م جل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.عميل أ

  تم إجراء تدريب لألشخاص املعنيين في كل شركة من الشركات التابعة لكي يتم تعريفهم بضريبة القيمة املضافة

 وتأثيرها وكيفية عملها واإلجراءات الالزمة لتطبيقها.

  ايااة شااااااااااااهر ديساااااااااااامبر خاااص باااللغااة اإلنجليزيااة لجميع األشااااااااااااخاااص املعنيين في برنااامج تاادريبي أخر في باادتنفيااذ تم

 الشركات التابعة ملعرفة أخر املستجدات بخصوص تطبيا ضريبة القيمة املضافة.

  تم اإلنتهاء من تصاااااميم الفواتير واملساااااتندات الالزمة للتوافا مع متطلبات تطبيا ضاااااريبة القيمة املضاااااافة حيث

للشاااركة والشاااركات التابعة على الفواتير واملساااتندات التي سااايتم التعامل شها مع العمالء تم إدراج الرقم الضاااريبي 

 واملوردين.

  تم اإلنتهاء من تعديل النظام التقني على الحاساااااب ا ليERP  ليتوافا مع التغيرات في املساااااتندات الورقية الالزمة

النظام تحتور على التعديالت الالزمة لتطبيا ضااااااااريبة القيمة املضااااااااافة وتم اسااااااااتخراج نماذج للمسااااااااتندات من 

 وأصبح األن النظام جاهز للتطبيا  .
 

 وشركاتها التابعة( الشركة 22)

 التي مقرها الرئيساااااااا ي باململكة العربية السااااااااعودية بمدينة الرياض)الشااااااااركة األم( شااااااااركة البابطين للطاقة واالتصاااااااااالت تمتلك 

 -: ح بالجدول التاليكما موضلها  في شركات تابعة همسيطر  أو كاملةحصص 

 (1)اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 املحل الرئيس ي للعمليات

بعملة الدولة  رأس املال

 التأسيس  محل

نسبة 

 امللكية
 النشاط الرئيس ى

 الشركات اململوكة بصورة مباشرة 

 املجلفنة صناعة األعمدة واألبراج الحديدية % 100 جنيه مصري  125,00,000 جمهورية مصر العربية  شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت( 1)

 شركة البابطين ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة ( 2)

 شركة البابطين للتشغيل والصيانة املحدودة    ( 3)

 قطر –شركة البابطين للمقاوالت ( 4)

 اململكة العربية السعودية

 اململكة العربية السعودية

 قطر 

 ريال سعودي 2,000,000

 ريال سعودي 500,000

 ريال قطري  200,000

100 % 

100 % 

100% 

 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت

 LEDتسويق وبيع وتصنيع األعمدة الديكورية وإنارة  % 100 ريال سعودي1,000,000 اململكة العربية السعودية (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة5)

 املجلفنة صناعة األعمدة  % 100 يورو 6,000,000 جمهورية الفرنسية ال فرنسا –شركة البابطين  (6)

 الشركات اململوكة بصورة غير مباشرة 

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

 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت
 %100 درهم إماراتي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة ك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالتشركة البابطين ليبالن( 8)
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 (1)اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 املحل الرئيس ي للعمليات

بعملة الدولة  رأس املال

 التأسيس  محل

نسبة 

 امللكية
 النشاط الرئيس ى

( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة 9)

 االتصاالت

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

 نفط والغاز نشاط خدمات حقول ال –مقاوالت 

عمدة والصواري والهياكل املعدنية أل إنتاج وتسويق ا %100 جنيه مصري  84,908,500 جمهورية مصر العربية ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 10)

 الشمسية  املجلفنة واإلنارة بالطاقة 

تكون تمصر فهي شركة مساهمة مغلقة  – تواالتصاال عدا شركة البابطين للطاقة لية محدودة ئو مس إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج اململكة هي شركات ذات( 1)

 .لهذه الشركات أدوات دين أو  أسهمال توجد أي إصدارات كما  جنية مصري. 100وقيمة السهم  ألف سهم 1,250من 

لعالم، دير منتجاتها للعديد من الدول حول ابتسااويا وتصااوفرنسااا مصاار وشااركاتها التابعة في في السااعودية األم وتقوم الشااركة 

 .م 2017 بحمد   من إشغال مصانعنا للعمل خالل العاماملذكورة  يةاإلنتاجوقد تمكن  القطاعات 
 

 وأدوات الدين:  سهماأل ( تفاصيل 23)

توجد أية  الأنه  كما .السعودية سهماأل بالكامل في سوي  مدرجةمليون سهم  (42,631,312)حقوي امللكية  أسهمبلغ عدد 

توجد حقوي ال و  .م 2017منحتها خالل العام  أوحقوي مشاشهه أصدرتها الشركة  أو إكتتابمصاحة وحقوي خيار وحقوي 

 وأشهادات حقوي مشاشهه أصدرتها الشركة  أوحقوي خيار  أو أسهم إلىبموجب أدوات دين قابلة للتحويل  إكتتاب أوتحويل 

ازل بموجبه تفاي تنإ أوأر ترتيبات  أو ستردادقابلة لإل إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين  أو ادإستردال يوجد أر كما  منحتها.

 .األرباحأر من املساهمين عن أر حقوي في 

ال يوجد قيود على أسهم الشركة املدرجة حسب ما ورد في القواعد املنظمة الست مار امل سسات املالية األجنبية امل هلة في كما 

ه املوافا 15/07/1436وتاري   2015 / 42 /1املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوي املالية بموجب القرار رقم األسهم

 /أ7/أ و6في املادة الحادية والعشرون الفقرتين الفرعيتين  04/05/2015

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل األسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

 اسم الشركة
/  التأسيس الدولة محل 

 املحل الرئيس ي للعمليات
 عدد األسهم بعملة الدولة املحل رأس املال

 سهم 1,250,000 جنيه مصري  125,00,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت( 1)

 شركة البابطين ليبالنك ألنظمة اإلتصاالت املحدودة ( 2)

 ملحدودة    شركة البابطين للتشغيل والصيانة ا( 3)

 قطر –( شركة البابطين للمقاوالت 4)

 اململكة العربية السعودية

 اململكة العربية السعودية

 قطر 

 ريال سعودي 2,000,000

 ريال سعودي 500,000

 ريال قطري  200,000

 سهم  20,000

 سهم  5000

 سهم 1

 سهم  10,000 ريال سعودي1,000,000 اململكة العربية السعودية (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة6)

 سهم  6,000,000 يورو 6,000,000 الجمهورية الفرنسية  فرنسا –شركة البابطين  (7)

 سهم  200,000 جنيه مصري  2,000,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت( 8)

 سهم  11,000 درهم إماراتي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة التشركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصا( 9)

 سهم  10,000 درهم إماراتي 1,000,000 اإلمارات العربية املتحدة ( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت10)

 سهم  8,490,850 نيه مصري ج 84,908,500 جمهورية مصر العربية ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 11)
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 : األرباح( سياسة توزيع 24)

ملتاحة ا الفرصاملحققة ووضااااااعها املالي وبحسااااااب  األرباحساااااانوية بما يتناسااااااب مع  أرباحى الشااااااركة سااااااياسااااااة توزمع اااااااااااااااااااتتبن

 ن.يوالتوسع أمام الشركة ما يوفر لها السيولة املالية الالزمة لتحقيا أهدافها ويحقا رضاء املساهم لإلست مار

 للمادة خرى األ الشاااااركة الصاااااافية السااااانوية بعد خصااااام جميع املصاااااروفات العمومية والتكاليف  أرباحتوزع 
ً
( من 34)طبقا

 : التالي النحوعلى النظام األساس ي للشركة 

( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف %10يجنب ) -

  ( من رأا املال املدفوع .%30لتجنيب مت  بلغ اإلحتياطي املذكور )هذا ا

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

 .اتفاقي

 على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرف االحتياطي ا -
ً
 التفاقي فيما يعود بالنفع علىلاجمعية العامة العادية بناءا

  الشركة أو املساهمين.

لاجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذر يحقا مصاحة الشركة أو يكفل توزمع  -

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

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

  (  من رأا املال املدفوع .% 5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تم ل ) -

مع مراعاة األحكام املقرر في املادة )العشرون( من هذا النظام واملادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات  -

 %10صص بعد ما تقدم نسبة )يخ
ً
( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة ، على أن يكون استحقاي هذه املكافأة متناسبا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

ا ادمة على النحو الذر توافقكحصة إضافية من األرباح أن يرحل إلى األعوام الن يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمي -

  . لعامةا الجمعيةعليه 

تي ال تحقا ال رأا املال على املساهمين في السنواتيستخدم  اإلحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة  -

 . الشركة أرباح صافية تكفي لتوزمع النصيب املقرر لهم فيها
 

دية التي عقدت بتاري  قد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العا اإلدارةمجلس فثن  م 2017املالية  وفيما يخص السنة

 م 2017مرحلية  على السادة املساهمين عن عام نقدية  أرباحم لتوزمع 01/06/2017
ً
( 39املادة ) ألحكاموذلك طبقا

 هيئةن الصادرة ممن الضواب  واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات املساهمة 

  و عية مجلس اإلدارة في ذلكعلى أن تفوض الجمالسوي املالية 
ً
ين وقد تم بالفعل توزمع أرباح على املساهم. يجدد سنويا

 على النحو التالي: 

 الرياالت( بماليين) األرقام 

 األرباح التي تم توزيعها خالل السنة 
املوزعة عن  إجمالي األرباح

  م من رأس املال2017عام 
عن الفترة املنتيهى في 

30/06/2017 

ربع الثالث عن فترة ال

 30/09/2017املنتهي في 

 الرابع عن فترة الربع 

 30/09/2017املنتهي في 

  %20 من رأس املال %5 من رأس املال %5 من رأس املال %10 النسبة

 85,2 21,3 21,3 42,6 اإلجمالي
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 31/12/2017وفيما يلي بيان يوضح إجمالي التوزمعات واالحتياطيات التي كونتها الشركة حت  

 ال سعودىــري انــــالبي

  2016املرحلة من عام  األرباح

  2017صافى أرباح عام 

 تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى 

262,884,937 

513,165,147  

- 

072,500,104 القابلة للتوزيع األرباحصافى   

(0) ( 2017عام  أرباحمن صافى  % 10حتياطى نظامى ) إ  

072,410,050 انونى القابل للتوزيعصافى الربح بعد اإلحتياطى الق  

(63,945,968) 2017عن عام أرباح موزعة   

م 2017خالل عام   إجمالي التوزيعات  ( ,28078106,5 ) 

792,471,330 2018املبقاة واملرحلة لعام  األرباحصافى   

45,3 ) بالريال ( ربحية السهم من صافي دخل السنة   

 

 -: تعود ألشخاص غير  أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين ذات األحقية للتصويت وصف ألي مصلحة في فئة األسهم( 25)

تعود  ذات أحقية في التصوي  أسهمفي فئة ذات أحقية في التصوي  وعليه فال توجد أر مصاحة  أسهملم تصدر الشركة أر 

 .وأقربائهم  التنفيذيينألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 

 وأوراق مالية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم وصف ألي مصلحة( 26)

لم تصاااااااادر الشااااااااركة أر أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسااااااااهم ولم تمنح الشااااااااركة أر حقوي خيار أو حا إكتتاب أو أر حقوي 

 م ويوضااااااااااح 2017ديساااااااااامبر  31املنتهية في    مشاااااااااااشهه ألعضاااااااااااء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خالل الساااااااااانة املالية

 .الدهم القصرأو اململوكة لهم وألزواجهم و  سهماأل وعدد  اإلدارةمجلس  أعضاءالجدول التالي 

 اسم العضو
عدد األسهم في 

31/12/2016 

عدد األسهم في 

31/12/2017 
 يرالتغنسبة  سهمباأل  التغير 

 0 0 715,853 715,853 إبراهيم حمد عبد  أبابطين

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

% 0,3 - 6,200 173,895 180,095 أبابطين  خالد محمد عبد    

002,268 682,200 عبد الكريم حمد عبد   البابطين  0 0 

 0 0 287,607 287,607 منصور محمد عبد  أبابطين

% 16,7- 250 1,250 1,500 ياسين عبد الرحمن حسن الجفرر   

 0 0 1,500 1,500 محمد حمد محمد القنيب 

% 4,7+  34,300 766,924 732,624 سلطان حمد عبد  البابطين  

 0 0 85,000 85,000 نأبابطي إبراهيم عبد   منصور 
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 الدهم القصر:أو اململوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم و  سهماأل كما يوضح الجدول التالي عدد 

 العضو اسم
عدد األسهم في 

31/12/2016 

عدد األسهم في 

31/12/2017 
 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

 

  :مما يلي م2017ديسمبر  31تتكون القروض كما في ( 27) 
 (بماليين الرياالت  األرقام)

 البيـــــــــــــــــان
رصيد القروض كما فى 

31/12/2016 

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2017فى 
 مدتها أصل القروض

سنوات 5الي  3من  700 263.6 151.5 203.1 212 قروض طويلة األجل  

قروض بنكية وتوري 

 قصيرة األجل
 أقل من سنة 1,003 196 1,255 1,235 216

  1,703 459.6 1,406.5 1,438.1 428 اجمإلى القروض

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

 (بماليين الرياالت  األرقام)

  *املدة اسم الشركة 
رصيد القروض كما 

 31/12/2016فى 

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

د القروض كما رصي

 31/12/2017فى 
 أصل القروض

 البابطين للطاقة واالتصاالت السعودية 
126 151 200 212 طويلة  700 

561,13. 175.5 قصيره  1,154.5 ,5715  257 

2,63 21,2 قصيره البابطين للطاقة واالتصاالت مصر  61,2 2,23  156.7 

 - - - - - - البابطين البالنك السعودية

 10,4 5,2 26,1 20,7 10,6 قصيره بالنك اإلماراتالبابطين ال 

 4,1 3,2 10,7 11,3 2,6 قصيره البابطين البالنك مصر

3,6 6,1 قصيرة البابطين فرنسا   2,9 9,5 4,5 

1.81,43 428  اجمإلى القروض  4.61,40  6,945  1,132.7 

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

 طويلة اآلجليوضح الجدول التالي الجهات املانحة للقروض 

 2016 2017 

 0 0 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 263,640,559 212,028,323 بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة األجل 

 263,640,563 212,028,323 املجموع

 العربية السعودية. باململكةوبنك الخليج لالستثمار وبنك اإلنماء  بنك الرياض والبنك السعودي الهولنديو  مصر  بجمهورية مصر العربية –بنك بيريوس* 
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 سعودى .   ريالمليون ( 110,6) مبلغ وقدره 2017ديسمبر 31كما فى  جلاأل من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء 

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

 .التي يتم تمويل األعمال املرتبطة شها 

 وتعهدات مالية على الشركة تتعلا  اإلتفاقياتضمن تت
ً
صافي ات االرباح و بتوزمعالبنكية املتعلقة بقروض التوري أعاله قيودا

 بعض النسب املالية االخرى املحددة فى هذه االتفاقيات. باالضافة الىحقوي امللكية 
 

 أدوات الدين واألوراق املالية واالكتتابات ( 28) 

لم تصااااااااااادر الشاااااااااااركة أر أدوات دين قابلة للتحويل إلى أساااااااااااهم ولم تمنح الشاااااااااااركة أر حقوي خيار أو حا إكتتاب أو أر حقوي 

 . م2017ديسمبر  31هم خالل السنة املالية املنتهية في   مشاشهه ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذوي
 

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

 مشابهه.
 

 .ستردادركة ألي أدوات دين قابلة لل إلغاء 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 الو يفي  (3)

 اعتماد نتائج األعمال الربعية والسنوية (4)

  م2018نة عام واز واعتماد م م2017متابعة تنفيذ موازنة عام  (5)

 دراسة الفرص اإلست مارية وإتخاذ القرارات بشأاها. (6)

 وضع أنظمة وضواب  الرقابة الداخلية واإلشراف عليها. (7)

 التوصية لاجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات (8)

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية. (9)

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

  مراجعااة واعتماااد سااااااااااااياااساااااااااااااات وإجراءات نظم الحوكمااة للشااااااااااااركااة املتعلقااة شهيئااة السااااااااااااوي املاااليااة (11)
ً
طبقااا

 للتحدي ات التي تصدرها هيئة السوي املالية وعرضها على اقرب اجتماع لاجمعية العامة لالعتماد.
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 التالي:ان حضور األعضاء كما هو موضح بالجدول وك  م2017( جلسات خالل عام 06عقد مجلس اإلدارة )وقد 

 اسم العضو م
 م 2017(  في عام 6عدد االجتماعات )

 ر نسبة الحضو 
19/01 06/03 10/04 11/05 02/11 21/12 

       100% إبراهيم حمد عبد   أبابطين 1

       100% عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين  2

       100% ر إبراهيم عبد   أبابطينمنصو  3

       100% عبد الكريم حمد عبد   البابطين 4

       100% بابطينأخالد محمد عبد    5

 %    ×   84 منصور محمد عبد   أبابطين 6

 %    ×   84 ياسين عبد الرحمن حسن الجفرر  7

 %    ×   84 القنيب  محمد حمد محمد 8

       100% سلطان حمد عبد   البابطين 9

 %100 9 9 6 9 9 9 املجموع 

 01/06/2017جتماع الجمعية العامة غير العادية بتاري  اكان أخر  تاري  أخر اجتماع لاجمعية العامة  
 

 : عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين( 32)

 

 األسباب   تاريخ الطلب العدد 

  الشركات جراءات إ  م 19/03/2017 1

  أرباحلف م م 20/08/2017 1

 أرباحلف م م 06/12/2017 1

 الشركات إجراءات  م 05/11/2017 1

 

 ( الصفقات بين الشركة واألطراف ذي العالقة33)

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

 الطرف ذو العالقة
نوع العالقة 

 بالشركة
 مدتها نوع الصفقة

 ن بمالييقيم ها  )

 الرياالت(

 مبيعات + مشتريات شركة تابعة مصر  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

ام
لع
ل ا

ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

 

3,2 

 30,4 مبيعات + مشتريات تابعة شركة شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 14,1 + تمويل مبيعات شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 0  شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك ايجيبت النظمة االتصاالت 

 12,3 مبيعات + مشتريات + تمويل شركة تابعة فرنسا –شركة البابطين

 32,9 مبيعات + مشتريات + تمويل شركة تابعة تكاملة املحدودةشركة اإلنارة امل

 6 + مشترياتمبيعات  شركة تابعة قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 0  شركة تابعة شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة

 0,04 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين الشرق االوسط لتركيب انظمة االتصاالت

 98,94     اإلجمالي
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 فيها وفيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة ( 34)
ً
  األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا

 من دور مجلس اإلدارة 
ً
 ملتطلبات الشفافية واإلفصاح  هلياتومسئو انطالقا

ً
 فثن مجلس اإلدارة ي كد حسب املعلوماتوإحكاما

 شها وفيها مصاحة جوهرية ألر من رئيس وأعضاء املجلس  أية عقود  م2017املتوفرة لديه أنه ال توجد في عام 
ً
كان  الشركة طرفا

عدا ما يرد بالجدول التالي الذر يوضح األطراف ذات املالي أو ألر شخص ذر عالقة بأر منهم التنفيذر أو املدير  املدير العامأو 

 لعالقة بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة.مع الشركات ذات ا األرصدة الناتجة عن املعامالتالعالقة وحجم املعامالت و 

 الطرف ذو العالقة( 1)

 

إبراهيم حمد 

 عبد هللا أبابطين

عبدالعزيز إبراهيم 

 عبد هللا البابطين

منصور إبراهيم 

 عبد هللا أبابطين

عبدالكريم حمد 

 عبد هللا البابطين

خالد محمد 

 عبدهللا أبابطين

منصور محمد 

 عبد هللا أبابطين

سلطان حمد 

 البابطين عبدهللا

 ذ .م .م .شركة البابطين للمقاوالت 

وعضو  شريك

 مجلس

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك شريك شريك

 شركة البابطين للتجارة  ذ .م .م .

وعضو  شريك

 مجلس

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك شريك شريك

 شركة البابطين للصناعات الهندسية  
وعضو  شريك

 لسمج

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك شريك شريك

شركة البابطين القابضة لالستثمار 

 مساهمة مغلقة

وعضو  شريك

 مجلس

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك

وعضو  شريك

 مجلس
 شريك شريك شريك

 - - - شريك  - شريك ذ .م .م . شركة اإلعالن األزرق
 

 األعمال والعقود( 2)

 العقد أو التعامالت طبيعة  م
  حجم املعامالت 

 بماليين الرياالت

مدة 

 العقد
 الطرف ذو العالقة  شروط التعاقد 

 3,7 مبيعات + تمويل +ايجارات 1

ام
لع

ل ا
ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

 

ع 
 م
ت
دا

اق
تع

 ال
في
ة 
رك

ش
 ال
بع

تت

س 
نف
ة 
الق

لع
ت ا

ذا
ف 

را
ألط

ا

ط 
و ر

ش
ال

ا
ير
لغ

ع ا
 م
ها
بع

 تت
تي
ل

 

 . شركة البابطين للمقاوالت ذ .م .م

 شركة البابطين للتجارة  ذ .م .م . 0.1 مشتريات 2

 شركة البابطين للصناعات الهندسية   4 قيمة تأمينات اجتماعية + مشتريات + مبيعات + تمويل 3

4  0 
شركة البابطين القابضة لالستثمار 

 مساهمة مغلقة

 شركة اإلعالن األزرق ذ .م .م . 0  5

   7,8 اإلجمالي 

وال تتضمن أر قروض أو أرصدة تستحا السداد بعد أكثر من على الجمعية العامة العادية بشكل سنور، املعامالت هذه كافة عرض  ميتو 

 . سنة مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة

 أوكافأة م أوتب أحد كبار التنفيذيين عن أر را أواملجلس  أعضاااااااااااااءتنازل بموجبها أحد  إتفاقيات أوال توجد أية ترتيبات ( 35) 

  تعويض.

 

 .األرباحتفاي تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في إ أوال توجد أية ترتيبات  (36)
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 املستحقة: املسددة و  ( املدفوعات النظامية37)
 

 م 31/12/2017 م 31/12/2016 البيـــــــــــان

 15,120,030 15,000,000 والضريبة  الزكاة

 619,850 548,894 جتماعيةالتأمينات اإل 

 15,739,880 15,548,894 األجمإلى

    وقد حصل  الشركة على شهادة الزكاة  31/12/2016قدم  الشركة إقرارتها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حت

ملخصصات . وتعتقد االدارة بأاها قد كون  ا2018إبريل  30سارية املفعول حت  تاري   31/12/2016للعام املنتهي في 

 الالزمة ملقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصاحة الزكاة والدخل عند اعتماد الرب  النها ي.

  لألنظمة السائدة في الدول امل جلة 
ً
كما تقوم الشركات التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقا

 فيما يتعلا شهذه الشركات. شها هذه الشركات وال توجد أر نزاعات ضريبية وزكوية
 

 احتياطات أخرى تم أنشاؤها ملصاحة مو في الشركة. أو إست ماراتال توجد أر  (38)

  

 :اإلقرارات( 39)

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

راجعة حيث تقوم لجنة امل .هلياعتنفيذه بفأن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسااس سااليمة وتم الشااركة كما ت كد )ب( 

 بأنه ال توجد في عام . ئج التقارير وإطالع املجلس عليهابمراجعة نتا
ً
في نتائج املراجعة  أية مالحظات جوهرية 2017 علما

 .بة الداخلية بالشركةاقالر  أنظمةالسنوية لفاعلية 

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

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

من قبل املراجع الخارجي للشااااااااااااركة مذكورة في تقريره  2017ال يوجد أر تحفظات على القوائم املالية الساااااااااااانوية املدققة لعام 

 .املستقل

 

 

 الالحسااااااااااااااباات مكملاة ملاا ورد في تقرير مجلس اإلدارة وهي جزء إن البيااناات املاالياة واإليضااااااااااااااحاات الواردة في تقرير مراجع كماا 

 .من هذا التقرير يتجزاء 
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 الحوكمة : (41)

 لالئحااااة حوكمااااة الشااااااااااااركااااات الصاااااااااااااااادرة عن هيئااااة السااااااااااااوي املاااااليااااة )أ( 
ً
تاااااري  ( و  2017 – 16 – 8بموجااااب القرار رقم )وفقااااا

 على نظااام الشاااااااااااا م13/02/2017هاااااااااااااااااااااااا املوافا 16/05/1438
ً
وتاااري   3ركااات الصاااااااااااااادر باااملرسااااااااااااوم امللكي رقم م/وذلااك بناااءا

خاص ، فقد قام  الشااااااااركة بثعداد نظام لاحوكمة م 22/04/2017ه والتي تم إقرار البدء بالعمل شها بتاري  28/01/1437

 الصااااادرة عن هيئة السااااوي املالية سااااواء كان  إلزامية أو إسااااترشاااااديةالحوكمة  بالئحةبنود الواردة ال علىمل تيشاااابالشااااركة 

 الصااااااااادرةالحوكمة بالئحة بما ال يخالف األنظمة والقواعد الصااااااااادرة من الجهات ذات العالقة وقد إلتزم  الشااااااااركة وذلك 

 . عن هيئة السوي املالية
 

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

م 13/02/2017لشااااااااااااركات الصااااااااااااادرة عن هيئة السااااااااااااوي املالية بتاري  تطبا الشااااااااااااركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة ا

 باستثناء األحكام الواردة أدناه النحو التالي:

 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

عوارض االستقالل أن يكون العضو أمض    ( 10/20مادة )

تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية 

 مجلس اإلدارة 

املجلس الحالي كما هو لالستفادة من  ستمريادة استرشادية فقد رأى املجلس أن حيث أن امل

  الخبرات املتراكمة لألعضاء 

أال يقل عدد أعضاء الاجان عن ثالثة وال  (4/50مادة )

 يزيد عن خمسة 

جميع لجان املجلس التي نص  عليها الئحة الحوكمة ملتزمة باملادة عدا لجنة االست مار حيث أن 

أعضاء حيث أاها شكل  قبل صدور النظام وتم خروج عضو من الاجنة بناء على  6أعضائها  عدد

 م 01/02/2018م بتاري  109/2018رقم  اجتماعهقرار املجلس في 

دمج لجنتي املكافآت والترشيحات باجنة واحدة تقوم بجميع مهام الاجنتين وتم  ةاإلدار قرر مجلس  تشكيل لجنة مكافآت  (60مادة  )

 تشكيل لجنة الترشيحات  (64مادة  ) م 01/06/2017عتمادها من الجمعية العامة بتاري  ا

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

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

أشخاص معنيين بالقيام بأعمال إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية باإلضافة إلى اإلستعانة بجهة 

 (.خارجية ) مكتب إرنس  أند يونج( ملمارسة مهام واختصاصات إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية

دية يجتمع األشخاص املعينين بثدارة املخاطر وإدارة املراجعة  بالشركة حيث أن املادة استرشا) اجتماعات لجنة املخاطر  (72مادة ) 

مع لجنة املراجعة املنب قة عن مجلس اإلدارة كل ستة شهور ملناقشة ودراسة  فاعليات املراجعة 

الداخلية واملخاطر التي تتعرض لها الشركة وفي حضور مم ل إدارة املراجعة الداخلية )مكتب 

 (إرنس  أند يونج(

 لدى 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 )

 نظام لاحفاظ على البيئة .  تنفيذ -1

 لرؤية اململكة تقوم بتدريب السعوديين و  -2
ً
تطويرهم لدى مركز التدريب لديها تحقيقا

2030  

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

 لتخصصهم.

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

 السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة 
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

يرية العامة املد معالتعريفية والت قيفية  والفاعلياتكما تقوم الشركة باملشاركة في الندوات 

 لدفاع املدني والجمعيات الخيرية واملشاركة والدعم لاجمعيات اإلنسانية واالجتماعيةل

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

 بجميع أعمال ومهام واختصاصات لجنة الحوكمة بثشراف من مجلس اإلدارة. 
 

 التطوير والتحسين املستمر  ( 42) 

 في  ل التغيرات في أنظمة العمل وال املوارد الشـــرية:( أ)
ُ
 بخصاااوص التوطين للكفاءات والكوادقرارات التي ت

ً
ر صااادر تباعا

جات الدر الساااااااااااياساااااااااااات واإلجراءات و نظام لموارد بشااااااااااارية املتم لة في أنظمة ل تتبن  الشاااااااااااركةالبشااااااااااارية الساااااااااااعودية 

 راتااااااااااااااااااااااايتماشااااااااااا   مع مساااااااااااتوى الخببما  التي تعمل على جذب الساااااااااااعوديين للعمل لدى الشاااااااااااركةالو يفية والرواتب 

رفع املسااااااااااااتوى االنتااجياة لاديهم باالسااااااااااااوي املحلي والاذر سااااااااااااوف ينعكس باااليجااب على  ةمقاارنا املطلوباةوالكفااءات 

 حياة املو فين االجتماعية.وبالتالي املردود اإليجابي على 

 لديها بما يتواكب مع رؤياة العاملةرفع املهارات الفنية واإلدارية لدى القوى تعمل الشااااااااااااركة  :توالكفاءا املهارات)ب( 

مما سااوف يعزز من االعتماد على املوارد البشاارية الوطنية وتبني خط  تحفيزية  2020وخطة التحول  2030لكة املم

 تعمل على التحسين املستمر ملا لديها من فنيين وإداريين سعوديين.

روع شاامن منطلا رؤية الشااركة في الحفاظ على الكوادر البشاارية لديها تتبن  الشااركة م املســار الوظيفي: تخطيط)ج( 

تخطي  املسار الو يفي للعاملين لديها مما يتيح لهم الفرصة لتقلد املناصب وإثراء الطموح لديهم لتخطي  مسارهم 

مسااااااااااااتقبل  إعطاء فرصااااااااااااة لإلدارة املتوسااااااااااااطة من أجل أن تأخذها دورها في القيادة من أجلالو يفي لدى الشااااااااااااركة و 

ء جديدة شااابه ليتم تدريبهم وتأهيلهم لقيادة الشااركة في كما رأت الشااركة ضاارورة ضااخ دما الشااركة والشااركات التابعة

 املستقبل وتحمل املسئولية.

مرار سااااااتمن خالل إ بالجودةلتزامها الكامل إسااااااتراتيجي للشااااااركة وقد تمكن  الشااااااركة من تأكيد هدف إهي  الجودة : (د) 

دة عديالت األخياااااااااااااارة لنظام الجو والتحديث املسااتمر حت  التالجودة العاملية  نظمةحصااولها على شااهادات املطابقة أل 

(ISO 9001-2015 )  . كما تعمل الشاااركة على ت قيف وتطوير مو فيها وجميع العاملين في كافة الوحدات التنظيمية

دط لتوعوية على أحعلى الجديد في أنظمة الجودة وذلك عن طريا تنفيذ مجموعات من البرامج اباستمرار بالشركة 

على شاااااهادة الجودة من الهيئة الساااااعودية للمواصااااافات حصاااااول الشاااااركة املجهودات بنظم الجودة وقد تبلورت هذه 

 صنع األعمدة ومصنع اإلنارة.نتجات ممل( SASOوالجودة )واملقاييس 

 مع متطلباتعمل الشركة باستمرار على تطوير قدرتها  تكنولوجيا املعلومات:( ه)
ً
ت املعلوماتية والتكنولوجية وتمشيا

 للشركات التابعة للشركة األم ليتم رب  جميع الوحداتتطبيا أنظمة أوراكل في الشركة  دأتبحوكمة الشركات فقد 

وذلك بالتعاون مع أحد الشركات املتخصصة في مجال تكنولوجيا اإلدارية والصناعية بنظام معلوماتي موحد 

ملتخصصين في هذا املجال من ابالتعاون مع  املعلوماتكما توفر الشركة باستمرار أنظمة الحماية وأمن املعلومات. 
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أجل إحكام السيطرة والحماية ملعلومات وبيانات الشركة وكذلك حماية معلومات العمالء مما يزيد ال قة لدى 

 الشركة في التعامل بكافة األنظمة املتطورة والحدي ة. 

يع باملراجعة املسااااااااتمرة لجمكة املراجعة الداخلية بالشاااااااار يقوم فريا العمل املختص ب املراجعة الداخلية املســــــــتمرة:( و) 

ابة ي ت كد على ساااالمة نظام الرقااااااااااااااااوالت اإلدارةلجنة املراجعة املنب قة من مجلس  إلىرفع تقاريره مباشااارة العمليات و 

الحوكمة بتم إنشااااااء إدارة خاصاااااة حيث نشاااااطة املختلفة بالشاااااركة األجه أو ليته في إحكام الرقابة على اعالداخلية وف

متطلبات الحوكمة و  وكافة إجراءاتعة أعمال املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر واملطابقة ختصااااااااااااة بمراقبة ومتابم

 .للمدير العام يةوتكون تبعيتها الفنية ملجلس اإلدارة وتبعيتها اإلدار 
 

 

 ( األحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول 43)

 البابطين للطاقة واالتصاالت مصر )إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية  شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت عن قيام شركة

م مع شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزمع لتصميم وتصنيع وتوريد 08/01/2017اململوكة بالكامل( بتوقيع عقد توريد بتاري  

 م.09/01/2017بتاري   ( مليون جنية مصرر 582يكي أر ما يعادل )( مليون دوالر أمر 32.4أبراج حديدية مجلفنة بقيمة إجمالية قدرها )

  لول )شركة البابطين لحتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض تعمل في مجال الطاقة املتجددة أعلن  الشركة عن

 م .08/02/2017ة بتاري  كللشر مليون ريال بتمويل ذاتي مملوكة بالكامل  5برأسمال قدره الطاقة( 

  بما  من رأا املال %10 ةبنسبم 2016بتوزمع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام الشركة أوص   مجلس إدارة

 مليون ريال. 42,6يعادل 

  شركة الرياح الدولية( طاقة الرياحتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض تعمل في مجال أعلن  الشركة عن( 

 م .02/04/2017ة بتاري  كللشر مليون ريال بتمويل ذاتي مملوكة بالكامل  5برأسمال قدره 

  من رأا املال بما  %10بنسبة  م2017من عام النصف األول بتوزمع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الشركة مجلس إدارة  قرر

 م 03/08/2017مليون ريال بتاري   42,6يعادل 

  من رأا املال بما  %5بنسبة  م2017من عام فترة الربع ال الث بتوزمع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن ركة الشمجلس إدارة  قرر

 م 28/11/2017مليون ريال. بتاري   21,3يعادل 

 مرابحة إسالمي مع بنك الخليج الدولي بنظام  06/12/2017وقيع إتفاقية تساااهيالت بنااكية متوسطة األجل بتااااااري  أعلن  الشركة عن ت

 بأن مدة القرض أرباااااااع سنوات حيث يبدأ التمويل (مليون ريال سعودر ) مائتان مليون ريال سعودر  200متوس  األجل بقيمة 
ً
، علما

 بضمان املشارمع القائمة للشركة، وتهدف هذه التسهيالت  10/12/2017بتاري  
ً
،وسيتم سداد أقساط القرض عند إستحقاقها شهريا

ة األجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة األجل وتحويلها إلى قروض متوسطة األجل مما ينعكس بدوره على زيادة متوسط

 م 06/12/2017بتاري    السيولة النقدية الالزمة لتمويل إحتياجات الشركة املستقبلية

  في مجال توريد وتركيب وصيانة مشارمع الطاقة شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض تعمل  تأسيسأعلن  الشركة عن

 الف ريال سعودر 200املتجددة الخاصة بأسطح املجمعات السكنية واملجمعات التجارية واملجمعات الصناعية برأا مال قدره 

 م .21/12/2017
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  ح شركة هايزا االست مارية من حصصها في الشركة لصال %50لبيع  01/02/2018توقيع إتفاقية بيع ملزمة بتاري  أعلن  الشركة عن

 16.8مليون ريال ليصبح  5مليون ريال نقدر. وقد اتفا الطرفان على رفع رأا مال شركة الرياح الدولية من  2.5الدولية مقابل مبلغ 

 م.04/02/2018 مليون ريال 11.8مليون ريال بزيادة قدرها 

  26/07/2021م حت  27/07/2018ه القادمة التي تبدأ من عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في دورتأعلن  الشركة 

 م 06/03/2018م وملدة شهر حت  04/02/2018بتاري  
 

 

  -:اإلدارة( توصيات مجلس 44)

 الشركة السادة املساهمين بمايلى : إدارةيوص ى مجلس 

 .م31/12/2017 إلى م 01/01/2017على ماجاء بتقرير مجلس اإلدارة عن الفتارة املالية من  املوافقة -1 

 . م31/12/2017على القوائم املالية املدققة للشركة عن العام املنتهي في  املوافقة -2

 م 31/12/2017على تقرير مراقب الحسابات عن العام املنتهي في  املوافقة -3

 %10ريال للسهم الواحد ما نسبة  1بواقع  م 2017األولى من عام الستة أشهر على ما تم توزمعه من أرباح الشركة عن فترة  املوافقة -4

 من رأا مال الشركة.

 %5ريال للسهم الواحد ما نسبة  نصفبواقع  م 2017من عام  ال الثعلى ما تم توزمعه من أرباح الشركة عن فترة الربع  املوافقة -5

 من رأا مال الشركة.

 .م31/12/2017إلى  م 01/01/2017على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من  املوافقة -6

 . م31/12/2017السنة املالية املنتهية في  عن ( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 4,500,000علي صرف مبلغ )  املوافقة -7

 من إبراهيم حمد عبد املوافقة -8
ً
   على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاوالت )ذ.م.م( حيث أن كال

أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين وعبد الكريم حمد عبد  البابطين وخالد محمد عبد   أبابطين ومنصور محمد عبد 

   أبابطين وسلطان حمد عبد   البابطين ومنصور إبراهيم عبد   أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح شها لعام قادم مع العلم

 ريال. مليون  3,7هي  م 2017ن قيمة تعامالت عام أ

 من إبراهيم حمد عبد    املوافقة -9
ً
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة )ذ.م.م( حيث أن كال

محمد  حمد عبد   أبابطين ومنصور أبابطين وعبد العزيز عبد   إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد   البابطين وخالد م

عبد   أبابطين وسلطان حمد عبد   البابطين ومنصور إبراهيم عبد   أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح شها لعام قادم مع 

 ريالألف  100هي  م2017العلم أن قيمة تعامالت عام 

 من إبراهيم على األعمال والعقود التي ستتم بين الشر  املوافقة -10
ً
كة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية )ذ.م.م( حيث أن كال

حمد عبد   أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين وعبد الكريم حمد عبد   البابطين وخالد محمد عبد   أبابطين 

ريح إبراهيم عبد   أبابطين شركاء في تلك الشركة والتص ومنصور محمد عبد   أبابطين وسلطان حمد عبد   البابطين ومنصور 

 مليون ريال  4هي  م2017شها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعامالت عام 

 من إبراهيم حمد عبد    املوافقة -11
ً
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اإلعالن األزري )ذ.م.م( حيث أن كال

 الكريم حمد عبد   البابطين شركاء في تلك الشركة  أبابطين وعبد

على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة لفحص ومراجعة وتدقيا القوائم املالية  املوافقة -12

  م2019من عام  والربع األول  م31/12/2018وامليزانية العمومية للشركة وتحديد اتعابه للعام املالي املنتهي في 
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م وحت  27/07/2018أختيار أعضاء مجلس اإلدارة من املراشحين لعضوية مجلس اإلدارة للفترة التي تبدأ من التصوي  على -14

 .م 26/07/2021

التصوي  على تشكيل لجنة املراجعة ومهامها وضواب  عملها ومكافآت أعضائها إلكمال الدورة الحالية التي تنتهي في  -15

 .م 26/07/2018

 مع تحديد تاري  األحقية والتوزمع. م2018على تفويض مجلس اإلدارة بتوزمع أرباح مرحلية على املساهمين خالل العام املالي  املوافقة -16

  سائلين املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير.

 

 


