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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عزائى املساهمين،أ

الذي جاء ل ثقتكم ودعمكم املتواصيسعدنا أن نلتقي بكم من جديد في اجتماعنا السنوي لنكمل مسيرتنا سوينا مستندين على 

 مع ةمن أختياركم لنا في دورة املجلس الجديد
ً
هداف أأهدافنا ورؤيتنا وطموحنا الذي يتوافق بكل عزم وأصرار مع  وتماشيا

 .سيرة التنمية في مملكتنا الحبيبةوالخطى الثابتة مل 2030العربية السعودية رؤية اململكة و 

أعمال  أستعرض معكمن أيسرني وجميع العاملين بالشركة  اإلتصاالتشركة البابطين للطاقة و  إدارةعن مجلس  فبالنيابة

وكذلك أبرز م 31/12/2018املنتهي في العام خالل الشركة في ظل التحديات واملنافسات والبيئة االقتصادية الجديدة  ازاتجوإن

 االتشركة عاملية رائدة في صناعة الطاقة واالتص ن تكون بأتنا ورسالتنا رؤيو  ناطموحمن  في مسيرة الشركة النابعة التطورات

لنتائج الطموحة اسياستها التي تنتهجها و مستمدة عزمها وقوتها من وتوسعنا في مجاالت الطاقة املتجددة بكافة أشكالها وأنواعها 

 اء بتوقعاتإرضاء العمالء والوف حلول تنافسية عالية الجودة تعمل علىمنتجات و  تقديممن خالل وذلك التي تتطلع إلى تحقيقها 

والحفاظ  معاملجت تنمية وتطويرفي  املساهمةكذلك و  وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات األداء املساهمين األخوة

تقديم حلول لاملتواصل سعي الشركة و  الشركة من جودة عالية في األداء واإلنتاجبما تتميز به على ثقة املتعاملين مع الشركة 

 لتطلعات الطاقة البديلة 
ً
رق في طالصناعيين لنكون من السباقين  على املدى القريب والبعيد 2030رؤية اململكة وآمال تحقيقا

 .واإلنفتاح عليه بكل عزم وقوة واضعين نصب أعيننا رؤيتنا الشاملة ألهدافنا وطموحناهذا الباب 

الرغم من التقلبات االقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق األوسط والتنافسية الشديدة في مجاالت األعمال وعلى 

 يسححتمر  بفضححل هإال أنه ق السححعودي واإلقلي ي في السححو والذي يتضححم من مسححتوى أداء شححرقات القطاص االقتصححادي املختلفة 

 
ً
 أداء الشحححركة قويا

ً
محققين أفضحححل أداء على مسحححتوى القطاص الصحححناني الذي تنت ي إليه الشحححركة من  2018خالل عام متماسحححكا

نامج الوطني والبر ومركز الشححححححححركة املالي ودعمكم املتواصححححححححل مالئنا عة ثق من وقوتنامسححححححححتمدين عزمنا بين الشححححححححرقات في اململكة  

نحو املسححححححححححححتقبل لتحقيق التحديات التي تواجهنا لتنوفع االسححححححححححححتثمار في القطاعات بكل ثقة وعزم جعلنا نتطلع ي ذيالالطموح 

 براتخق التنمية املسحححححححتدامة للشحححححححركة متسحححححححبحين ب يماننا بات ثم بثقتنا في القدرات التحححححححححححححححححححي تملكها الشحححححححركة من نحقاملختلفة ل

ى للعمالء سححححححححححححواء علتقديم حلول وخدمات متكاملة ير أعمالنا و تطو ويدعم ذلك عليها  نوالقائميشححححححححححححركة وكفاءات منسححححححححححححو ي ال

 . العاملي الصعيد الصعيد اإلقلي ي أو

حصحححححححححتنا و لزيادة طاقتنا اإلنتاجية  تنااوطموح ناتطبيق خططواصحححححححححل ب ذن ه أننا سحححححححححنونحن على عهدنا معكم  عاهدناكمكما 

وص وكذلك املتناململكة مما يعزز من ناتج الشححححركة الرؤية والطموح الذي أقرته والذي يتماشححححع  مع  الجغرافيبامتدادها السححححوقية 

 .املحلي ناتج الدخل القومياملساهمة في 

( مليون 180,3 بقيمة ) مجمل ربحوتحقيق ريال مليون ( 1083,3 )بلغتإيرادات  عن م 2018النتائج املالية للعام  أسحححححححححفرت لقد

في عام  ريالمليون  (69,7) بقيمةصححححححححححححافية أرباح تحقيق سححححححححححححاهم في  مما  ( مليون ريال 52,4وبلغ الربح التشححححححححححححغيلي قيمة )  ريال

على الرغم من الضححححححححححححغو   في تحقيق األرباح على مسححححححححححححتوى القطاص األول تتبوأ املركز الشححححححححححححركة  والذي سحححححححححححححاهم في جعل  2018

 .  االقتصادية في املنطقة
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العائدة م 2018حقوق امللكية في عام ( مليون ريال  وبلغت 69,1كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين في الشركة األم )

 ( مليون ريال. 772,9)بمقدار على املساهمين في الشركة األم 

ي مناطق جغرافية فملنتجات جديدة  واعدةوفي تطلع الشركة نحو تنوفع إستثماراتها فقد إستمرت في البحث عن فرص إستثمارية 

وصناعات ومجاالت متنوعة تتسم بالربحية مع اإلستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيق النمو  متعددة

 .املستدام في حقوق املساهمين

حكمة قان  2018العام خالل رباح صافي األ ومن األسباب التي ساهمت في تحقيق 
ُ
دارية والعمومية اإل  املصاريفعلى السيطرة امل

في  اليف ساهمتالتكبرامج ترشيد تبني الشركة في  استمراركما أن   واالعباء املالية ومصاريف الزقاة وضريبة الدخل التقديرية 

  صافية.رباح تحقيق أ

 عن إلتزامنا ححححححححححححيتعبفضل ب ذن ه لتعظيم منافع الشركة أنحو مستقبل وثبات نتطلع بثقة  نحنمن خالل ثقتكم ودعمكم فو 
ً
را

 تجاه مساهمينا.و  تجاه الوطنومسئوليتنا 

 وفي الختام

أود أن أعرب عن شححححححكري وتقديري ملقام خادم الحرمين الشححححححريفين وولي عهده  اإلدارةمجلس  أعضححححححاءسحححححح ي ونيابة عن زمال ي  ب

مل في لفتح أفاق العهت وُج جراءات الحكيمة التي اإل للتوجهات و و  املسححححححححححتمرةاألمين وحكومته الرشححححححححححيدة على دعمها ومسححححححححححاندتها 

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

 يالذين  ملسحححححححاهمينا ص الشحححححححكر والتقدير لكما يسحححححححرني أن أتقدم ب ا
ً
ل لونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظأو الدعم و لنا قدموا دوما

 لثقة.لهذه افياء أو 

 م2018ي بذلوها خالل العام حححححححححححححزة التحححححححححححححاملتمي اتجهودعلى امل والتقدير لجميع منسو ي الشركةأتقدم بالشكر  كما ال يفوتني أن

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

 عبد هللا أبابطين حمدإبراهيم 

 اإلدارةرئيس مجلس 
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 املحترمين               اإلتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة و 

 السالم عليكم ورحمة ه وبرقاته    

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

 مسححححححتوى التوزفع الجغرافيعلى و الشححححححركة نشححححححطة أعلى مسححححححتوى  اململكة العربية السححححححعودية
ً
  كما يسححححححرنا أن نقدم لكم مبخصححححححا

املدققة يتضمن التقرير السنوي القوائم املالية و    م31/12/2018 إلى م01/01/2018من  رةحححححححالفتللوضع العام للشركة خالل 

لية اامل رةحححححححححححححححححالفتيضحححححاحات الخاصحححححة بها عن اإل رات في حقوق املسحححححاهمين  و حححححححححححححححححوالتغياملوحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية 

  مكتب املحاسبون املتضامنون السادة /  الحسابات   وكذلك تقرير مراقبوهو جزء أصيل من هذا التقرير املذقورة

  ام:ـــــع العــوضــــال( 1)

قان له األثر  الواضحححححححححم على التوجه االقتصحححححححححادي لزيادة إيرادات الدولة  اململكةت ذها توات املالية التي ااألدال شحححححححححك أن  -1

شحححححححححححححارفع التوجه ملفي منطقة الخليج باإلضحححححححححححححافة إلى في اململكة واملشحححححححححححححارفع املطروحة للمملكة والذي أنعكس بدورة على 

بنية التحتية في مشحححارفع ال إعادة ترتيب ألولويات تنفيذ وبناء على ذلك فقد تماملشحححارفع املسحححتقبلية  الطاقة املتجددة في 

خاصحححححححححححة في مجال   وقطاعات جديدة ذات طبيعة خاصحححححححححححةالتركيز على مشحححححححححححارفع اململكة العربية السحححححححححححعودية مما أدى إلى 

 ظهرتالتي بدأت ونوعيه املشحححارفع املطروحة والذي أنعكس على أسحححعار العروض الطاقة املتجددة والقطاعات الخدمية 

 .م2018عام بداية من 

عزز الناتج املحلي من برنامج التحول الوطني الذي يوبلورتها من خالل  2030 السححححححححححححعودية للرؤيةاململكة العربية إن تبني  -2

  التي تم الت طيط على مشارفع البنية التحتية اإلنفاقاململكة في ساهم في استمرار غيححححححححححححر نفطية الصناعات 
ً
  لها مسبقا

ا لديها مخاصحة مشحروعات الطاقة املتجددة و  سحتفادة من تلك املشحروعاتاإل من  للشحركةسحاعد املركز املالي القوي قد و 

 م.2018خالل عام اإليرادات  مجملفي  انعكست الحصول على مشروعات جديدةمكنتها من من مقومات 

واملسححححححححححححتوى العاملي والذي ظهر في  اإلقلي يقان به العديد من التحديات على املسححححححححححححتوى  م2018عام الرغم من أن  ىوعل -3

ات نتيجه دخول مشارفع ذ الخارجيةاملحلية و في األسواق على أسعار البيع رة ححححححححححكبي ضغو    أسفر عنما ماملنافسة حدة 

وتحصل على مشروعات  اململكةأن تنافس داخل وخارج  استطاعتالشركة إال أن تقنيات خاصة ونوعيات و مواصفات 

 .على إجمالي اإليرادات التي حققتها الشركة انعكسالتغيرات االقتصادية مما  وكذلك مواكبة

شححححكل بالتغيرات السححححياسححححية في دول املنطقة على البيئة االقتصححححادية الخاص بالتأثير الواضححححم واملباشححححر من وعلى الرغم  -4

وفق  نيةوطأن تعمل هذه الدول على تبني مشحححححارفع في تلك الدول   إال أننا نتوقع املطروحة  املشحححححروعات بعضعلى عام و 

مما سححححححححححححي دي إلى خاصححححححححححححة مشححححححححححححارفع الطاقة املتجددة  م2019الدول خالل عام الخطط املعلنة للنهوض بالتنمية في تلك 

 –ك مصححححححر وشححححححركة البابطين البالن –البابطين  أعمال شححححححركةفي تحسححححححن نتائج  ذلك ظهربدأ يوقد الطلب على املشححححححارفع 

 . م2019خالل عام  مصر

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

بيعات نسبة تكلفة املوان فاض املصاريف االدارية والعمومية واالعباء املالية ومصاريف الزقاة وضريبة الدخل التقديرية 
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مع  لصافيةمستوى األرباح ا رفعالتكاليف التي ساهمت في برامج ترشيد تبني الشركة في  استمرارباإلضافة إلى   لإليرادات

 .جيدةتوريد بأسعار الامر أو إستهداف الحصول على بعض 

لها وخبراتها العاملية في نشحححححاطها وإدارة أعما الفنيةمن قدرتها الشحححححركة تسحححححتفيد  أن إالتواجه حدة في املنافسحححححة الشحححححركة  رغم أن

النابعة من  م2019 للعام ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة املوضححححححححححححوعة عمالئها ومورديهامع عالقاتها التجارية الجيدة وكذلك 

على البنية التحتية في ضححححوء موازنة اململكة املعلنة لعام  اإلنفاقال سححححيما أن خطط   2019-2017خطة الشححححركة االسححححتراتيجية 

ة اإلنفاق على مشححححححححروعات البني اسححححححححتمرارإلى  تشححححححححير تعمل بها الشححححححححركةفي العديد من الدول التي  اإلنفاقوكذلك خطط  م2019

 التحتية. 

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

 : مجلس اإلدارة : 
ً
 أوال

تسعة أعضاء لدورة املجلس السادسة ( 9) واملحدد عددهم بحححححححححقانت هناك انت ابات الختيار أعضاء مجلس اإلدارة  2018في عام 

 واملعينينقان أعضاء مجلس اإلدارة للدورةالسابقة قبل إجراء انت ابات  بينما 26/07/2021م وحت  27/07/2018التي تبدأ من 

 على النحو التالي : م 2018والذين حضرو اجتماعات املجلس في النصف األول من عام م 26/07/2018حت  تاريخ 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

لشحححححححححححححححححركحححححححة  رئححححيححححس مححححجححححلححححس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد ه أبابطين 1

له  -للطاقة واالتصاالت ن ححححححححححححححالبابطي

 ات الخاصة فيالعديد من االستثمار 

 ارة. مجال العقارات والتج

شحححححححححححححركحححة البحححابطين للطحححاقحححة  إدارة رئيس مجلس 

عمحل بوظحائف قيحاديحة متعحددة  –واالتصححححححححححححححاالت 

 ضمن مجموعة شرقات البابطين 

عهد التجاري بالرياض حاصحححححححححححححل على شحححححححححححححهادة امل

حاصححححححل على دبلوم اللغة اإلنجليزية و  1987عام 

 م1988عام 

 عام 30

عححبحححححححدالححعححزيححز إبححراهححيححم عححبحححححححد ه  2

 البابطين 

لشحححححححححححححركة  ةاإلدار نائب رئيس مجلس 

 -للطحححححاقحححححة واالتصححححححححححححححححححاالت البحححححابطين 

عبحد م سحححححححححححححس وشحححححححححححححريحك في شحححححححححححححركحة 

  العزيز ومنصور للتجارة 

شحححححححححححححركة البابطين للطاقة  إدارة عضحححححححححححححو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام  -واالتصاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

ححاصححححححححححححححل على بكحالوريوا تربيحة علوم جغرافيحة 

 م1977عام 

 عام 41

محححححنصححححححححححححححححححور إبحححححراهحححححيحححححم عحححححبحححححححد ه  3

 أبابطين 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

-للطاقة واالتصحححححححححححححاالت نحححححححححححححححححححححححححححالبابطي

مححح سححححححححححححححححس وشححححححححححححححححريحححححححك  فحححي شححححححححححححححححركحححححححة 

ر مدي عبدالعزيز ومنصور للتجارة و

عام شحححححححححححححركة عبد العزيز ومنصحححححححححححححور 

   للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التحربية والتعليم 

حاصححححححححححححححل على بكالوريوا خدمة اجتماعية من 

 ه1409عام جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 عام39

ن عبد الرحمن حسحححححححححن ححححححححححححححححححححححياسحححححححححي 4

 الجفري 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 للطاقة واالتصاالت البابطين

رئيس مجلس إدارة شحححححححححححححركحححة الخليج 

 لوساطة التأمين

 أستاذ في قسم اإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز 

قليحححححححة األمير  م سحححححححححححححس وعميحححححححد –1996 -1985

 -2004سححلطان لإلدارة بجدة    جامعة الفيصححل

-1998مسحححححححححححححتشححححححححححححححار ملعالي وزير املالية  – 2012

2002 

دكتوراه في املحححححححاليحححححححة من جحححححححامعحححححححة بنسحححححححححححححلفحححححححانيحححححححا 

 عحححححام الحكوميحححححة بحححححالواليحححححات املتححححححدة األمريكيحححححة

 م 1985

 عام 42

ة البابطين عضححو مجلس إدارة شححرك محمد حمد محمد القنيبط 5

 واالتصاالت  ةللطاق

جامعة أسححححححححححتاذ اقتصححححححححححاديات املوارد 

 امللك سعود

وحت   1997عضححححححححححححو مجلس الشححححححححححححورى منذ عام 

رئيس لجنحة الشحححححححححححححئون حيحث شحححححححححححححغحل  2009عحام 

-1999االقتصححادية والطاقة بمجلس الشححورى )

ونائب رئيس لجنة الشئون االقتصادية  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجحححححة الحححححدكتوراه في اقتصححححححححححححححححححاديحححححات املوارد من 

 م 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام43

عحححبحححححححد الحححكحححريحححم ححححمحححححححد عحححبحححححححد ه  6

 البابطين 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 البابطيحن للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 

 2001ثم العضو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كما عمل مدير عام قطاص األبراج والهياقل  –

 2003ومحطة االختبارات عام حت  عام 

 ةاألقاديميدرجة املاجسحححححتير في إدارة الجودة من 

 م 2007العربية للعلوم البحرية عام 

 م28
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة  عضححححححححححححححححو خالد محمد عبد ه أبابطين  7

 للطاقة واالتصاالت نحالبابطي

حت   1997عمل في إدارة مبيعات األبراج عام 

مدير  عام شركة البابطين للطاقة ثم  2000عام 

ثم نائب  – 2005-2000واالتصاالت مصر 

املدير العام للشئون التجارية واإلدارية لشركة 

  2012-2005البابطين للطاقة واالتصاالت 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية الدراسات 

باألقاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  العليا

 2004عام 

 عام22

عضححو مجلس إدارة شححركة البابطين  منصور محمد عبد ه أبابطين  8

مححدير عححام  –للطححاقححة واالتصحححححححححححححححاالت 

منحححححذ  البحححححابطين للمقحححححاوالتشحححححححححححححركحححححة 

 م2018فبراير 

عمل منفذ مبيعات في شركة البابطين للتجارة  

م ثم عمل في إدارة املشتريات لشركة 1999عام 

م 2002 حت   1999البابطين للصناعة من عام 

ثم عمل في إدارة التسويق واملبيعات بشركة 

 واالتصاالت في قسم املبيعات البابطين للطاقة

م . 2004م وحت  عام  2002الخارجية من عام 

 ثم تدرج ف
ً
ي املناصب اإلدارية ليعمل مديرا

م . ثم 2008إلى  2005للمبيعات خالل الفترة من 

انتقل إلى العمل في شركة البابطين البالنك 

ة ثم مدير عام شركبوظيفية نائب املدير  العام .

 م. 2013البالنك منذ عام 

حححححاصحححححححححححححححححل على بكححححالوريوا ا داب من جححححامعححححة 

  م1998امللك سعود عام 

 عام 21

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة  سلطان حمد عبد ه البابطين  9

للطححاقححة واالتصححححححححححححححاالت  نحححححححححححححححححححححححححححالبححابطي

 -عضو لجنة الترشيحات واملكافآتو 

  مستثمر في القطاص العقاري 

ححححاصحححححححححححححححل على الحححدبلوم العحححالي في التسحححححححححححححويق من  

  2003معهد اإلدارة عام 

 عام 16

م ليتم تشــكيل املجلس 04/06/2018ثم تم أنتخابات مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 

 وكان األعضاء املنتخبين على النحوالتالي: 26/07/2021م وحتى 27/07/2018بداية من ومهامة الجديد الذي سيبدأ فاعليته 

 الخبرات املؤهالت السابقةالوظائف  الوظائف الحالية االسم م

إبحححححححححراهحححححححححيحححححححححم ححححححححححمحححححححححد عحححححححححبحححححححححد ه  1

 أبابطين

رئححححيححححس مححححجححححلححححس اإلدارة  لشحححححححححححححححححركحححححححة 

له  -للطاقة واالتصاالت ن ححححححححححححححالبابطي

 ات الخاصة فيالعديد من االستثمار 

 ارة. مجال العقارات والتج

شركة البابطين للطاقة  إدارة رئيس مجلس 

عمل بوظائف قيادية متعددة  –واالتصاالت 

 ضمن مجموعة شرقات البابطين 

حاصحححححححححححححل على شحححححححححححححهادة املعهد التجاري بالرياض 

وحاصححححححل على دبلوم اللغة اإلنجليزية  1987عام 

 م1988عام 

 عام 30

عححبحححححححدالححعححزيححز إبححراهححيححم عححبحححححححد ه  2

  البابطين

ة لشحححححححححححححركة اإلدار نائب رئيس مجلس 

 -للطحححححاقحححححة واالتصححححححححححححححححححاالت البحححححابطين 

م سحححححححححححححس وشحححححححححححححريك في شحححححححححححححركة عبد 

 العزيز ومنصور للتجارة  

شركة البابطين للطاقة  إدارة عضو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام  -واالتصاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

ححاصححححححححححححححل على بكحالوريوا تربيحة علوم جغرافيححة 

 م1977عام 

 عام 41

 عححبححححححد خحححححححالحححححححد محححححمحححححححد عححبحححححححد ه 3

  الرحمن آبابطين

مدير عام شحححححححححححححركة البابطين العربية 

 .للمالمين 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 للطاقة واالتصاالت البابطين

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حت  منتصف عام 

م   ثم عضو مجلس اإلدارة  بشركة 2004

واالتصاالت في الفترة من البابطين للطاقة 

 26/07/2012حت   27/07/2009

ححححاصححححححححححححححححل على بكحححالوريوا إدارة أعمحححال قسحححححححححححححم 

 م 1994تسويق من جامعة امللك سعود  عام 

 عام24

ياسحححححححححيححححححححححححححححححححححن عبد الرحمن حسحححححححححن  4

 الجفري 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 للطاقة واالتصاالت البابطين

رئيس مجلس إدارة شحححححححححححححركحححة الخليج 

 لوساطة التأمين

أستاذ في قسم اإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز  

م سس وعميد قلية األمير  –1996 -1985

 -2004سلطان لإلدارة بجدة    جامعة الفيصل

-1998مستشار ملعالي وزير املالية  – 2012

2002 

دكتوراه في املحححححححاليحححححححة من جحححححححامعحححححححة بنسحححححححححححححلفحححححححانيحححححححا 

الحكوميحححححة بحححححالواليحححححات املتححححححدة األمريكيحححححة عحححححام 

 م 1985

 عام 42

عضححو مجلس إدارة شححركة البابطين  محمد حمد محمد القنيبط 5

 واالتصاالت  ةللطاق

جامعة أسححححححححححتاذ اقتصححححححححححاديات املوارد 

 امللك سعود

وحت   1997عضححححححححححححو مجلس الشححححححححححححورى منذ عام 

رئيس لجنحة الشحححححححححححححئون حيحث شحححححححححححححغحل  2009عحام 

-1999االقتصححادية والطاقة بمجلس الشححورى )

ة القتصاديونائب رئيس لجنة الشئون ا ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجحححححة الحححححدكتوراه في اقتصححححححححححححححححححاديحححححات املوارد من 

 م 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام43
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 الخبرات املؤهالت السابقةالوظائف  الوظائف الحالية االسم م

عحححبحححححححد الحححكحححريحححم ححححمحححححححد عحححبحححححححد ه  6

 البابطين 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 البابطيحن للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شححححححركة البابطين للتجارة عام 

 2001ثم العضو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كمححا عمححل مححدير عححام قطححاص األبراج والهيححاقحححل  –

 2003ومحطة االختبارات عام حت  عام 

 ةدرجة املاجسححححتير في إدارة الجودة من األقاديمي

 م 2007العربية للعلوم البحرية عام 

 م28

عضححو مجلس إدارة شححركة البابطين  بد ه أبابطين خالد محمد ع 7

مححدير عححام  –للطححاقححة واالتصحححححححححححححححاالت 

منحححححذ  شحححححححححححححركحححححة البحححححابطين للمقحححححاوالت

 م2018فبراير 

حت   1997عمححححل في إدارة مبيعححححات األبراج عححححام 

محححححدير  عحححححام شحححححححححححححركحححححة البحححححابطين ثم  2000عحححححام 

ثم  – 2005-2000للطاقة واالتصحححححححححاالت مصحححححححححر 

نحائحب املحدير العحام للشحححححححححححححئون التجحاريحة واإلداريححة 

-2005لشححححححححححححركة البابطين للطاقة واالتصححححححححححححاالت 

2012 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية الدراسات 

العليا باألقاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 2004عام 

 عام22

عضححو مجلس إدارة شححركة البابطين  منصور محمد عبد ه أبابطين  8

مححدير عححام  –للطححاقححة واالتصحححححححححححححححاالت 

منحححححذ  شحححححححححححححركحححححة البحححححابطين للمقحححححاوالت

 م2018فبراير 

عمل منفذ مبيعات في شحححححححححححركة البابطين للتجارة  

م ثم عمل في إدارة املشحححتريات لشحححركة 1999عام 

م 2002 حت   1999البابطين للصححناعة من عام 

ثم عمحل في إدارة التسحححححححححححححويق واملبيعحات بشحححححححححححححركحة 

ت واالتصحححاالت في قسحححم املبيعا البابطين للطاقة

م . 2004م وحت  عحام  2002الخحارجيحة من عحام 

 
ً
ثم تححححدرج في املنححححاصحححححححححححححححححب اإلداريححححة ليعمححححل مححححديرا

م . 2008إلى  2005للمبيعحححححات خالل الفترة من 

ثم انتقل إلى العمل في شحححححححححححححركة البابطين البالنك 

بوظيفيحححححة نحححححائحححححب املحححححدير  العحححححام .ثم محححححدير عحححححام 

 م. 2013شركة البالنك منذ عام 

حححححاصحححححححححححححححححل على بكححححالوريوا ا داب من جححححامعححححة 

  م1998امللك سعود عام 

 عام 21

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة  سلطان حمد عبد ه البابطين  9

للطححاقححة واالتصححححححححححححححاالت  نحححححححححححححححححححححححححححالبححابطي

 -وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت

 القطاص العقاري   مستثمر في

ححححاصحححححححححححححححل على الحححدبلوم العحححالي في التسحححححححححححححويق من  

  2003معهد اإلدارة عام 

 عام 16

 

  على قرار املجلس بتاريخ 
ً
 م19/07/2018تم اختياره رئيس مجلس اإلدارة بناءا

  على قرار املجلس بتاريخ 
ً
 م 19/07/2018تم اختياره نائب رئيس مجلس اإلدارة بناءا

 بمجلس اإلدارة للدورة السادسة التي تبدأ من حيث تم 
ً
ــــــــــتى 27/07/2018أختيار األستاذ/ خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين عضوا م 26/07/2021م وحـ

 م.04/06/2018وخروج األستاذ / منصور إبراهيم عبد هللا البابطين وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 
 

 
ً
 قام املجلس بات اذ إجراءاتن تشححححححححححححكيل املجلس الجديد لم يحتوي على النصححححححححححححاب الالزم ل عضححححححححححححاء املسححححححححححححتقلين فقد أل ونظرا

ة للوضحححع القائم للمجلس لتعديل نصحححابه من األعضحححاء املسحححتقلين ليكون املجلس متوافق مع الئحة حوكمة الشحححرقات يتصححححيح

ج من لتشكيل مجلس اإلدارة حيث خر )ثالثة أعضاء مستقلين( لية اإللزامي ب االستقالاالصادرة عن هيئة السوق املالية بنص

 من لجنة 
ً
املجلس األسحححححتاذ / سحححححلطان حمد عبد ه البابطين )عضحححححو غير تنفيذي( بناًء على رغبتة مع احتفاظة بعضحححححوية في كال

 بمجلس اإلدارة )عض أختيار األستاذ/ خالد سليمان عبد العزيزتم املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت. و 
ً
و السليمان عضوا

م 26/07/2021م وحت  27/07/2018لدورة املجلس التي تبدأ بتاريخ شيحات واملكافآت تر بناء على ترشيح من لجنة المستقل( 

م 26/07/2018وقد تم ذلك بقرار املجلس بالتمرير بتاريخ  على أن يعرض هذا التعيين على أقرب جمعية عامة عادية إلقراره

 . د تم اإلعالن عنه في تداول في نفس ذات التاريخوق
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وحت   27/07/2018وبناء على ذلك فقد أصححححححححححبح التشححححححححححكيل النها ي ألعضححححححححححاء مجلس اإلدارة للدورة السححححححححححادسححححححححححة التي تبدأ من تاريخ 

 م على النحوالتالي:26/07/2021

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

رئححححيححححس مححححجححححلححححس اإلدارة  لشحححححححححححححححححركحححححححة  نحمد عبد ه أبابطيإبراهيم  1

له  -للطاقة واالتصاالت ن ححححححححححححححالبابطي

 ات الخاصة فيالعديد من االستثمار 

 ارة. مجال العقارات والتج

شحححححححححححححركحححة البحححابطين للطحححاقحححة  إدارة رئيس مجلس 

عمحل بوظحائف قيحاديحة متعحددة  –واالتصححححححححححححححاالت 

 ضمن مجموعة شرقات البابطين 

املعهد التجاري بالرياض حاصحححححححححححححل على شحححححححححححححهادة 

وحاصححححححل على دبلوم اللغة اإلنجليزية  1987عام 

 م1988عام 

 عام 30

عححبحححححححدالححعححزيححز إبححراهححيححم عححبحححححححد ه  2

 البابطين

ة لشحححححححححححححركة اإلدار نائب رئيس مجلس 

 -للطحححححاقحححححة واالتصححححححححححححححححححاالت البحححححابطين 

م سحححححححححححححس وشحححححححححححححريحك في شحححححححححححححركحة عبحد 

 العزيز ومنصور للتجارة  

شحححححححححححححركة البابطين للطاقة  إدارة عضحححححححححححححو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام  -واالتصاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

ححاصححححححححححححححل على بكحالوريوا تربيحة علوم جغرافيحة 

 م1977عام 

 عام 41

خحححححححالحححححححد محححححمحححححححد عححبحححححححد ه عححبحححححححد  3

 الرحمن آبابطين

مدير عام شحححححححححححححركة البابطين العربية 

 للمالمين 

 لشركة تم  2003في عام  
ً
 عاما
ً
تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حت  منتصف 

م   ثم عضو مجلس اإلدارة  بشركة 2004عام 

البابطين للطاقة واالتصاالت في الفترة من 

 26/07/2012حت   27/07/2009

ححححاصححححححححححححححححل على بكحححالوريوا إدارة أعمحححال قسحححححححححححححم 

 م 1994تسويق من جامعة امللك سعود  عام 

 عام24

عبد الرحمن حسحححححححححن ياسحححححححححيححححححححححححححححححححححن  4

 الجفري 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 للطاقة واالتصاالت البابطين

رئيس مجلس إدارة شحححححححححححححركحححة الخليج 

 لوساطة التأمين

أستاذ في قسم اإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز  

م سحححححححححححححس وعميحححححححد قليحححححححة األمير  –1996 -1985

 -2004سححلطان لإلدارة بجدة    جامعة الفيصححل

-1998وزير املالية  مسحححححححححححححتشححححححححححححححار ملعالي – 2012

2002 

دكتوراه في املحححححححاليحححححححة من جحححححححامعحححححححة بنسحححححححححححححلفحححححححانيحححححححا 

الحكوميحححححة بحححححالواليحححححات املتححححححدة األمريكيحححححة عحححححام 

 م 1985

 عام 42

عضححو مجلس إدارة شححركة البابطين  محمد حمد محمد القنيبط 5

 واالتصاالت  ةللطاق

جامعة أسححححححححححتاذ اقتصححححححححححاديات املوارد 

 امللك سعود

وحت   1997عضححححححححححححو مجلس الشححححححححححححورى منذ عام 

رئيس لجنحة الشحححححححححححححئون حيحث شحححححححححححححغحل  2009عحام 

-1999االقتصححادية والطاقة بمجلس الشححورى )

ونائب رئيس لجنة الشئون االقتصادية  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجحححححة الحححححدكتوراه في اقتصححححححححححححححححححاديحححححات املوارد من 

 م 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام43

عحححبحححححححد الحححكحححريحححم ححححمحححححححد عحححبحححححححد ه  6

 البابطين 

عضححححححححححححححححو مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة 

 البابطيحن للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شحححححححركة البابطين للتجارة عام 

 2001ثم العضو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كمححا عمححل مححدير عححام قطححاص األبراج والهيححاقحححل  –

 2003ومحطة االختبارات عام حت  عام 

 ةدرجة املاجسحححححتير في إدارة الجودة من األقاديمي

 م 2007العربية للعلوم البحرية عام 

 م28

مححححجححححلححححس اإلدارة لشححححححححححححححححركحححححححة  عضححححححححححححححححو خالد محمد عبد ه أبابطين  7

 للطاقة واالتصاالت نحالبابطي

حت   1997عمححححل في إدارة مبيعححححات األبراج عححححام 

محححححدير  عحححححام شحححححححححححححركحححححة البحححححابطين ثم  2000عحححححام 

ثم  – 2005-2000للطاقة واالتصححححححححححاالت مصححححححححححر 

نحائحب املحدير العحام للشحححححححححححححئون التجحاريحة واإلداريححة 

-2005لشححححححححححححركة البابطين للطاقة واالتصححححححححححححاالت 

2012 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية الدراسات 

 ديمية العربية للعلوم والتكنولوجياالعليا باألقا

 2004عام 

 عام22

عضححو مجلس إدارة شححركة البابطين  منصور محمد عبد ه أبابطين  8

مححدير عححام  –للطححاقححة واالتصحححححححححححححححاالت 

منحححححذ  شحححححححححححححركحححححة البحححححابطين للمقحححححاوالت

 م2018فبراير 

عمل منفذ مبيعات في شحححححححححححركة البابطين للتجارة  

م ثم عمل في إدارة املشحححتريات لشحححركة 1999عام 

م 2002 حت   1999البابطين للصححناعة من عام 

ثم عمحل في إدارة التسحححححححححححححويق واملبيعحات بشحححححححححححححركحة 

 واالتصححححاالت في قسححححم املبيعات البابطين للطاقة

م . 2004م وحت  عحام  2002الخحارجيحة من عحام 

 ثم تححححدرج ف
ً
ي املنححححاصحححححححححححححححححب اإلداريححححة ليعمححححل مححححديرا

م . 2008إلى  2005للمبيعحححححات خالل الفترة من 

ثم انتقل إلى العمل في شحححححححححححححركة البابطين البالنك 

بوظيفيحححححة نحححححائحححححب املحححححدير  العحححححام .ثم محححححدير عحححححام 

 م. 2013شركة البالنك منذ عام 

حححححاصحححححححححححححححححل على بكححححالوريوا ا داب من جححححامعححححة 

  م1998امللك سعود عام 

 عام 21
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

د سحححححححححححححليمحححححححان عبحححححححد العزيز خحححححححالححححححح 9

 السليمان 

وعضححححححححححححو لجنة عضححححححححححححو مجلس إدارة 

 ةشحححححححححححححركة البابطين للطاقاملراجعة ل

.  عضحححو لجنة املراجعة واالتصحححاالت 

 بشركة بوبا للتأمين 

عمل باملراجعة الداخلية للبنك األهلي والرقابة 

 4 وعمل ملدة –املالية لقطاص الشححححححححححرقات بالبنك 

سحححححححححححححنوات مراجع بشحححححححححححححركة إرنسحححححححححححححت أند يونج ثم 

بححححححاملراجعححححححة الححححححداخليححححححة بححححححالبنححححححك العر ي والبنححححححك 

 البريطاني. 

حاصححححححححححل على بكالوريوا املحاسححححححححححبة من جامعة 

م ثم حصحححل على شحححهادة 1987امللك سحححعود عام 

في عححححام  CPAالزمححححالححححة األمريكيححححة في املحححححاسحححححححححححححبححححة 

 م من مجلس البورد األمريكي للمحاسبة 1994

 عام 31

 

 
ً
 : لجان مجلس اإلدارة : ثانيا

دورة ل هواختصححححاصححححات بمهامهمجموعة من البجان للقيام بأعمال ومهام خاصححححة تسححححاعد املجلس في القيام شححححكل مجلس اإلدارة 

حت  النصححححححححححححف األول من عححام و البجححان املشححححححححححححكلححة من قبححل أن م أي 26/07/2018م وحت  27/07/2015املجلس التي بححدأت في 

 .وهي قالتالي: لجنة املراجعة لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة االستثمارم قبل أن تبدأ فاعلية املجلس الجديد املنت ب 2018

  -:أعضاء لجنة املراجعة  (أ)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

ن عبد الرحمن حسن ححياسي 1

 الجفري 

عضححححححححححححححو لحجحنحححححححة املحراجحعحححححححة و  رئحيحس

 مجلس اإلدارة لشحححححححححححححركحة البحابطين

 للطاقة واالتصاالت

رئيس مجلس إدارة شحححركة الخليج 

 لوساطة التأمين

أسحححححححححححححتحححاذ في قسحححححححححححححم اإلدارة بجحححامعحححة امللحححك عبحححد 

قلية األمير سحححححلطان  م سحححححسحححححة وعميد –العزيز 

 لإلدارة بجدة    جامعة الفيصل

دكتوراه في املحححححححاليحححححححة من جحححححححامعحححححححة بنسححححححححححححححلفحححححححانيحححححححا 

 الحكومية بالواليات املتحدة األمريكية

 عام 42

عحبحححححححدالحعحزيحز إبحراهحيحم عحبحححححححد  2

 ه البابطين 

 وعضو ةاإلدار نائب رئيس مجلس 

 لشحححححححححححححركة البابطين لجنة املراجعة 

 للطاقة واالتصاالت

شححححححححححركة البابطين للطاقة  إدارة عضححححححححححو  مجلس 

عمححل نححائححب مححدير عححام ثم مححدير  -واالتصحححححححححححححححاالت

 تجارة واملقاوالت.عام شركة البابطين لل

ححححاصحححححححححححححححل على بكحححالوريوا تربيحححة علوم جغرافيحححة 

 م1977عام 

 عام 41

عبححد الكريم حمححد عبححد ه  3

 البابطين 

عضححححححححححححححو مححجححلححس اإلدارة وعضححححححححححححححو 

لجنةاملراجعة لشححركة البابطيححححححححححححححححن 

 للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 

ثم العضحححححححححححححو املنتححححححدب للبححححححابطين للتجححححححارة عححححححام 

كمحححححا عمحححححل محححححدير عحححححام قطحححححاص األبراج  – 2001

والهيحححححاقحححححل ومحطحححححة االختبحححححارات عحححححام حت  عحححححام 

2003 

 ةاألقاديميدرجة املاجسححححححححححححتير في إدارة الجودة من 

  م2007العربية للعلوم البحرية عام 

 عام28

 -:الترشيحات واملكافآتأعضاء لجنة  (ب)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

محمحححححد حمحححححد محمحححححد  1

 القنيبط

رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت وعضو مجلس 

 إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت 

 جامعة امللك سعودبأستاذ اقتصاديات املوارد 

 

 1997عضححو مجلس الشححورى منذ عام 

رئيس حيححححث شحححححححححححححغححححل  2009وحت  عححححام 

لجنة الشحححححححححححححئون االقتصحححححححححححححادية والطاقة 

 ( 2005-1999بحححححمحححححجحححححلحححححس الشحححححححححححححححححورى )

ونائب رئيس لجنة الشئون االقتصادية 

 -2005والطحححححححاقحححححححة بمجلس الشحححححححححححححورى )

2009 )  

درجحححححححة الحححححححدكتوراه في اقتصحححححححححححححححححححاديحححححححات املوارد من 

 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام43

منصحححححور إبراهيم عبد  2

 ه أبابطين 

عضحححححححححححححو عضحححححححححححححو لجنحححة الترشحححححححححححححيححححات واملكحححافحححآت و 

للطححححححاقححححححة  نحححححححححححححححححححححححححححمجلس اإلدارة لشحححححححححححححركححححححة البححححححابطي

 واالتصاالت

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التحربية والتعليم 

حححاصحححححححححححححححل على بكححالوريوا خححدمححة اجتمححاعيححة من 

 ه1409عام جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 عام39

خالد محمد عبد ه  3

 أبابطين 

عضحححححححححححححو عضحححححححححححححو لجنحححة الترشحححححححححححححيححححات واملكحححافحححآت و 

للطححححححاقححححححة  نحححححححححححححححححححححححححححمجلس اإلدارة لشحححححححححححححركححححححة البححححححابطي

 واالتصاالت

عححمحححححححل فححي إدارة مححبححيححعحححححححات األبححراج عحححححححام 

مححححدير  عححححام ثم  2000حت  عححححام  1997

شحححححححححححركة البابطين للطاقة واالتصحححححححححححاالت 

ثم نائب املدير  – 2005-2000مصحححححححححححححر 

العحححححححام للشحححححححححححححئون التجحححححححاريحححححححة واإلداريحححححححة 

لشححححححححركة البابطين للطاقة واالتصححححححححاالت 

2005-2012 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية الدراسات 

باألقاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  العليا

 2004عام 

 عام22
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سحححححححححححححلطحححان حمحححد عبحححد  4

 ه البابطين 

عضحححححححححححححو عضحححححححححححححو لجنحححة الترشحححححححححححححيححححات واملكحححافحححآت و 

للطححححححاقححححححة  نحححححححححححححححححححححححححححمجلس اإلدارة لشحححححححححححححركححححححة البححححححابطي

 مستثمر في القطاص العقاري   -واالتصاالت

حاصحححل على الدبلوم العالي في التسحححويق من معهد  

  2003اإلدارة عام 

 عام 16

 

  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الحاليةالوظائف  االسم م

محححححححححمحححححححد حححححمحححححححد محححححححححمحححححححد  1

 القنيبط

رئيس لجنة االستثمار وعضو مجلس إدارة شركة 

 البابطين للطاقة واالتصاالت 

 جامعة امللك سعودقتصاديات املوارد باأستاذ 

 1997عضححو مجلس الشححورى منذ عام 

رئيس حيححححث شحححححححححححححغححححل  2009وحت  عححححام 

والطاقة لجنة الشحححححححححححححئون االقتصحححححححححححححادية 

 ( 2005-1999بحححححمحححححجحححححلحححححس الشحححححححححححححححححورى )

ونائب رئيس لجنة الشئون االقتصادية 

 -2005والطحححححححاقحححححححة بمجلس الشحححححححححححححورى )

2009 )  

درجحححة الحححدكتوراه في اقتصححححححححححححححححاديحححات املوارد من جحححامعححححة 

 1984والية أوريجن األمريكية عام 

 عام43

منصور إبراهيم عبد ه  2

  أبابطين

اإلدارة عضححححححححححححو مجلس عضححححححححححححو لجنة االسححححححححححححتثمار و 

 للطاقة واالتصاالت نحلشركة البابطي

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التحربية والتعليم 

حاصحححححححححححححل على بكالوريوا خدمة اجتماعية من جامعة 

 ه1409عام اإلمام محمد بن سعود 

 عام39

خححححححالححححححد محمححححححد عبححححححد ه  3

 أبابطين 

عضححححححححححححو مجلس اإلدارة عضححححححححححححو لجنة االسححححححححححححتثمار و 

 للطاقة واالتصاالت نحلشركة البابطي

عححمحححححححل فححي إدارة مححبححيححعحححححححات األبححراج عحححححححام 

مححححدير  عححححام ثم  2000حت  عححححام  1997

شحححححححححححركة البابطين للطاقة واالتصحححححححححححاالت 

ثم نائب املدير  – 2005-2000مصحححححححححححححر 

العحححححححام للشحححححححححححححئون التجحححححححاريحححححححة واإلداريحححححححة 

ت تصححححححححاال لشححححححححركة البابطين للطاقة واال

2005-2012 

 االعليماجستير في إدارة األعمال من قلية الدراسات 

 2004باألقاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام22

جواد جميل إسحححححححححححححماعيل  4

 أبو شحادة

الرئيس التنفيحححححذي  –عضحححححححححححححو لجنحححححة االسحححححححححححححتثمحححححار 

 لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت

شحححححغل منصحححححب مدير القطاص الصحححححناني 

بشحححححححححححححركحححححححة البحححححححابطين  2013عحححححححام منحححححححذ 

للطححاقححة واالتصححححححححححححححاالت حيححث قححان نححائححب 

املحححدير العحححام للت طيط والتطوير عحححام 

م  بعححححححد أن قححححححان نححححححائححححححب للمححححححدير 2005

العام للش ون الفنية والتجارية ومديرا 

ملصححححححححححححححنحع األعحمحححححححدة ومحححححححديحرا لحلحتح ححطححيححط 

ومراقبحححححححة اإلنتحححححححاج ومهنحححححححدا إنتحححححححاج في 

مصنع األعمدة ومديرا ملصنع البابطين 

 هزة املنزلية.ل ج

حاصل على بكالوريوا هندسة صناعية من جامعة 

  كما حصل م1985الشرق األوسط الفنية بتركيا عام 

على العديد من الدورات الفنية واإلدارية في مجال 

الت طيط االستراتيجي والقيادة اإلدارية والجودة  

 واإلدارة  باألهداف .

 عام 34

املدير التنفيذي املالي  –عضحححححححححححو لجنة االسحححححححححححتثمار  محمد نجاح طوخي 5

 لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت

عمححححل املححححدير املححححالي لشحححححححححححححركححححة البححححابطين 

للتجارة ثم املدير املالي شحححركة البابطين 

لحححححححلحححححححطحححححححاقحححححححة واالتصحححححححححححححححححححاالت ثحححححححم املحححححححديحححححححر 

التنفيحححححححذي املحححححححالي لشححححححححححححححركحححححححة البحححححححابطيحن 

للطاقة واالتصححاالت والشححرقات التابعة 

 2010منذ عام 

قسم تجارة وإدارة أعمال  احاصل على بكالوريو 

من جامعة حلوان بجهورية مصر العربية عام محاسبة 

 م 1987

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد 

م وحاصل على 2006االستشاريين املاليين بأمريكيا عام 

شهادة املدققين الداخليين املعتمدين من كندا عام 

 م 2007

 عام 32

حمححد عبححد ه سحححححححححححححلطححان  6

 البابطين 

عضححححححححححححو مجلس اإلدارة عضححححححححححححو لجنة االسححححححححححححتثمار و 

ثمر مسححت -للطاقة واالتصححاالت نحححححححححححححححلشححركة البابطي

 في القطاص العقاري  

ححححاصححححححححححححححححل على الحححدبلوم العحححالي في التسحححححححححححححويق من معهححححد  

  2003اإلدارة عام 

 عام 16

 ثم 
 
لألعضــــــــــــــاء م 26/07/2021م وحتى 27/07/2018تشــــــــــــكيـــل لجـــان مجلس اإلدارة لـــدورة املجلس التي تبـــدأ من تـــاريخ  عيـــدأ

اللجان التي تم تشــــــــــــكيلها   ي  تكانحيث م، 04/06/2018ية التي عقدت بتاريخ ماع الجمعية العامة العاداجتفي  املنتخبين 

 :وكان أعضائها على النحو التالي لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة االستثمار الداخلية و لجنة املراجعة 
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  -: *الداخلية  أعضاء لجنة املراجعة (أ)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

ياسيححن عبد الرحمن حسن  1

 الجفري 

عضححححححححححححححو رئحيحس لحجحنحححححححة املحراجحعحححححححة و 

 مجلس اإلدارة لشحححححححححححححركحة البحابطين

 للطاقة واالتصاالت

رئيس مجلس إدارة شحححركة الخليج 

 لوساطة التأمين

أسحححححححححححححتحححاذ في قسحححححححححححححم اإلدارة بجحححامعحححة امللحححك عبحححد 

م سحححسحححة وعملية قلية األمير سحححلطان  –العزيز 

 لإلدارة بجدة    جامعة الفيصل

دكتوراه في املحححححححاليحححححححة من جحححححححامعحححححححة بنسححححححححححححححلفحححححححانيحححححححا 

 الحكومية بالواليات املتحدة األمريكية

 عام 42

خححالححد محمححد عبححد ه عبححد  2

 الرحمن أبابطين 

محححححححديححر عحححححححام شحححححححححححححححركحححححححة الححبحححححححابححطححيححن 

 العربية للمالمين 

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما
ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حت  منتصف 

م   ثم عضو مجلس اإلدارة  بشركة 2004عام 

البابطين للطاقة واالتصاالت في الفترة من 

 26/07/2012حت   27/07/2009

حححححاصحححححححححححححححححل على بكححححالوريوا إدارة أعمححححال قسحححححححححححححم 

 م 1994تسويق من جامعة امللك سعود  عام 

 عام24

خالد سححححححححححليمان عبد العزيز  3

 السليمان 

وعضححححو لجنة عضححححو مجلس إدارة 

 ةشركة البابطين للطاقاملراجعة ل

.  عضححححححححححححححححو لححححجححححنححححححة واالتصحححححححححححححححححححاالت 

 املراجعة بشركة بوبا للتأمين 

عمل باملراجعة الداخلية للبنك األهلي والرقابة 

 4ة وعمل ملد –املالية لقطاص الشحححححرقات بالبنك 

سححححححححححححنوات مراجع بشححححححححححححركة إرنسححححححححححححت أند يونج ثم 

بحححححاملراجعحححححة الحححححداخليحححححة بحححححالبنحححححك العر ي والبنحححححك 

 البريطاني. 

حاصحححححححححححححل على بكالوريوا املحاسحححححححححححححبة من جامعة 

م ثم حصحححححل على شحححححهادة 1987امللك سحححححعود عام 

في عحححححام  CPAلحححححة األمريكيحححححة في املححححححاسحححححححححححححبحححححة الزمحححححا

 م من مجلس البورد األمريكي للمحاسبة 1994

 عام 31

سحححححححححححححلطحححححححان حمحححححححد عبحححححححد ه  4

 البابطين 

 -لجنة املراجعة الداخليةعضحححححححححححححو 

 مستثمر في القطاص العقاري  

عضحححححححححححححو مجلس إدارة شحححححححححححححركة البابطين للطاقة 

عضححححححححححححححو لححجححنحححححححة الححتححرشححححححححححححححيححححححححححات  -واالتصحححححححححححححححححححاالت

 واملكافآت 

الدبلوم العالي في التسحويق من معهد  حاصحل على

  2003اإلدارة عام 

 عام 16

م الذي تم فيه تحديد رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وتشـــــــــــكيل اللجان املنسثقة من مجلس 19/07/2018بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ * 

افقة م 22/07/2018بتاريخ ذلك التشــــــــــكيل تم اإلعالن عن اإلدارة وقد  عرض هذا التعيين على أول حيث ســــــــــيتم نهائية على تشــــــــــكيل لجنة املراجعة وال تعد املو

 .اجتماع للجمعية العامة إلقراره

 -أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: (ب)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

محمحححححد حمحححححد محمحححححد  1

 القنيبط

رئيس لجنحححححة الترشحححححححححححححيححححححات واملكحححححافحححححآت و عضحححححححححححححو 

مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  

 جامعة امللك سعودأستاذ اقتصاديات املوارد 

 

وحت  عام  1997عضحححو مجلس الشحححورى منذ عام 

رئحححيحححس لحححجحححنحححححححة الشححححححححححححححححئحححون ححححيحححححححث شححححححححححححححححغحححححححل  2009

-1999االقتصحححححححححادية والطاقة بمجلس الشحححححححححورى )

ن االقتصححححححححادية ونائب رئيس لجنة الشححححححححئو  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجة الدكتوراه في اقتصاديات املوارد 

من جحححححامعحححححة واليحححححة أوريجن األمريكيحححححة 

 1984عام 

 عام43

عحححبحححححححد الحححكحححريحححم ححححمحححححححد  2

 عبد ه البابطين 

 عضو مجلس اإلدارة 

عضحححححو لجنة املراجعة الداخلية لشحححححركة البابطين 

 للطاقة واالتصاالت

م 2000محدير عحام شحححححححححححححركحة البحابطين للتجحارة عحام 

 2001ثم العضحححححححححححححو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كمححححا عمححححل مححححدير عححححام قطححححاص األبراج والهيححححاقححححل  –

وعضحححححححححو  -2003ومحطة االختبارات عام حت  عام 

لجنححححححةاملراجعححححححة لشحححححححححححححركححححححة البححححححابطيحححححححححححححححححححححححححححن للطححححححاقححححححة 

 واالتصاالت

درجحة املحاجسحححححححححححححتير في إدارة الجودة من 

العربيححححححة للعلوم البحريححححححة  ةاألقححححححاديميحححححح

  م2007عام 

 عام28

خالد محمد عبد ه  3

 أبابطين 

عضحححححححححححححو عضحححححححححححححو لجنحححة الترشحححححححححححححيححححات واملكحححافحححآت و 

للطححححححاقححححححة  نحححححححححححححححححححححححححححمجلس اإلدارة لشحححححححححححححركححححححة البححححححابطي

 واالتصاالت

حت  عام  1997عمل في إدارة مبيعات األبراج عام 

مححححدير  عححححام شحححححححححححححركححححة البححححابطين للطححححاقححححة ثم  2000

ثم نائب املدير  – 2005-2000واالتصحاالت مصحر 

العام للشئون التجارية واإلدارية لشركة البابطين 

 2012-2005للطاقة واالتصاالت 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية 

الدراسات العليا باألقاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام22

سحححححححححححححلطحححان حمحححد عبحححد  4

 ه البابطين 

عضحححححححححححححو عضحححححححححححححو لجنحححة الترشحححححححححححححيححححات واملكحححافحححآت و 

للطححححححاقححححححة  نحححححححححححححححححححححححححححمجلس اإلدارة لشحححححححححححححركححححححة البححححححابطي

 مستثمر في القطاص العقاري   -واالتصاالت

حاصل على الدبلوم العالي في التسويق  

  2003من معهد اإلدارة عام 

 عام 16
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  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الحاليةالوظائف  االسم م

محححححححححمحححححححد حححححمحححححححد محححححححححمحححححححد  1

 القنيبط

رئيس لجنة االستثمار وعضو مجلس إدارة شركة 

 البابطين للطاقة واالتصاالت 

 جامعة امللك سعود -اقتصاديات املوارد أستاذ 

 2009وحت  عححام  1997عضحححححححححححححو مجلس الشحححححححححححححورى منححذ عححام 

والطححاقححة  رئيس لجنححة الشحححححححححححححئون االقتصححححححححححححححاديححةحيححث شحححححححححححححغححل 

ونائب رئيس لجنة الشئون  ( 2005-1999بمجلس الشورى )

  ( 2009 -2005االقتصادية والطاقة بمجلس الشورى )

درجة الدكتوراه في اقتصحححححححححححححاديات 

املوارد من جحححامعحححة واليحححة أوريجن 

 1984األمريكية عام 

 عام43

منصور إبراهيم عبد ه  2

  أبابطين

ارة عضححححححححححححو مجلس اإلدعضححححححححححححو لجنة االسححححححححححححتثمار و 

 للطاقة واالتصاالت نحلشركة البابطي

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التحربية والتعليم 

حححاصححححححححححححححل على بكححالوريوا خححدمححة 

اجتمحححححححاعيحححححححة من جحححححححامعحححححححة اإلمحححححححام 

 ه1409عام محمد بن سعود 

 عام39

عبححدالعزيز إبراهيم عبححد  3

 ه البابطين 

 ة لشحححححححححححححركحححححححة البحححححححابطين اإلدار نحححححححائحححححححب رئيس مجلس 

م سححححححس وشححححححريك في شححححححركة  -للطاقة واالتصححححححاالت

 عبد العزيز ومنصور للتجارة  

 -شحححححححركة البابطين للطاقة واالتصحححححححاالت إدارة عضحححححححو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شحححححححححححححركة البابطين للتجارة 

 واملقاوالت. 

حححححاصححححححححححححححححل على بكححححالوريوا تربيححححة 

 م1977علوم جغرافية عام 

 عام 41

منصحححححححححور محمد عبد ه  4

 أبابطين 

عضحححححححححححححو مجلس إدارة شحححححححححححححركححححة البححححابطين للطححححاقححححة 

مححححححدير عححححححام شحححححححححححححركححححححة البححححححابطين  –واالتصحححححححححححححححححححاالت 

 م2018منذ فبراير  للمقاوالت

م 1999عمل منفذ مبيعات في شححححححركة البابطين للتجارة  عام 

ثم عمل في إدارة املشححححححححتريات لشححححححححركة البابطين للصححححححححناعة من 

م ثم عمل في إدارة التسويق واملبيعات 2002 حت   1999عام 

واالتصححححححححححححححاالت في قسحححححححححححححم املبيعات  بشحححححححححححححركة البابطين للطاقة

ي م . ثم تححدرج ف2004م وحت  عححام  2002الخححارجيححة من عححام 

 للمبيعححات خالل الفترة من 
ً
املنححاصححححححححححححححب اإلداريححة ليعمححل مححديرا

م . ثم انتقححل إلى العمححل في شحححححححححححححركححة البححابطين 2008إلى  2005

البالنححك بوظيفيححة نححائححب املححدير  العححام .ثم مححدير عححام شحححححححححححححركححة 

 م. 2013البالنك منذ عام 

حححاصححححححححححححححل على بكححالوريوا ا داب 

من جحححححامعحححححة امللحححححك سحححححححححححححعود عحححححام 

  م1998

 عام 21

 

 : 
ً
  -أعضاء اإلدارة التنفيذية:ثالثا

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

جواد جميل إسححماعيل  1

 أبو شحادة

لطاقة ن لححححححححححلشركة البابطي الرئيس التنفيذي

 عضو لجنة االستثمار  -واالتصاالت 

بشركة  2013شغل منصب مدير القطاص الصناني منذ عام 

البابطين للطاقة واالتصححححححححححححححاالت حيث قان نائب املدير العام 

م  بعحد أن قحان نحائحب للمحدير 2005للت طيط والتطوير عحام 

العححام للشححححححححححححح ون الفنيححة والتجححاريححة ومححديرا ملصحححححححححححححنع األعمححدة 

ومديرا للت طيط ومراقبة اإلنتاج ومهندا إنتاج في مصححححححححححنع 

 .ألعمدة ا

حاصل على بكالوريوا هندسة صناعية 

من جامعة الشرق األوسط الفنية بتركيا 

 م 1985عام 

 عام 34

املحححححالي لشحححححححححححححركحححححة البحححححابطين التنفيحححححذي املحححححدير  محمد نجاح طوخي 2

عضو لجنة االستثمار  -للطاقة واالتصاالت 

–  

عمححل املححدير املححالي لشحححححححححححححركححة البححابطين للتجححارة ثم املححدير املححالي 

البحابطين للطحاقحة واالتصححححححححححححححاالت ثم املحدير التنفيحذي شحححححححححححححركحة 

املالي لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت والشرقات التابعة 

 2010منذ عام 

تجارة وإدارة  ابكالوريو حاصل على 

من جامعة حلوان قسم محاسبة أعمال 

 م 1987بجهورية مصر العربية عام 

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد 

االستشاريين املاليين بأمريكيا من معهد 

م وحاصل على شهادة 2006عام 

املدققين الداخليين املعتمدين من كندا 

  م2007عام 

 عام 32

املدير التنفيذي التجاري لشحححححححححححححركة البابطين  تامر عدنان قالو 3

 للطاقة واالتصاالت

منصحححححححححححححب  -م2004مدير التسحححححححححححححويق واملبيعات من بداية عام 

لشحححححرق األوسحححححط في شحححححركة البابطين مدير التصحححححدير ملنطقة ا

قبل أن و  -للتجارة  وكذلك مديرا لشححححححححححركة البابطين للكرتون 

ينضحححححححححححححم إلى شحححححححححححححركحححة البحححابطين  عمحححل املهنحححدا تحححامر في إدارة 

املبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا 

 م1990منذ بداية الت رج عام 

بكحححالوريوا في الهنحححدسححححححححححححححححة ححححاصحححححححححححححححل على 

ي ف من جحامعحة حلحب بسحححححححححححححوريحاامليكحانيكيحة 

  وحصححححححححححححححححل على العحححديحححد من م1990عحححام 

الدورات الت صحححصحححية في مجال التسحححويق 

واملحححححبحححححيحححححعحححححححات وتحححححطحححححويحححححر األعحححححمحححححححال واإلدارة 

بحححححححاألهحححححححداف والحححتححح حححطحححيحححط االسححححححححححححححححتحححراتحححيحححجحححي 

 والقيادة اإلدارية.

 عام28
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 في مجالس إدارتها الحالية  ءأســــــــما(  3)
ً
الشــــــــركات داخل اململكة وخارجها التي يكون عضــــــــو مجلس إدارة الشــــــــركة عضــــــــوا

 والسابقة أو من يديرها.

 

 اسم العضو م

أسماء الشركات التي يكون 

عضو املجلس عضو في 

أو  الحاليةمجلس إداراتها 

 من يديرها

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

/ مساهمة غير مدرجة 

مدرجة /ذات مسئولية 

 محدودة(

أسماء الشركات التي يكون 

عضو املجلس عضو في مجلس 

 أو من يديرها السابقةإداراتها 

داخل / خارج 

 اململكة

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة / مساهمة غير 

مدرجة /ذات مسئولية 

 محدودة(

إبراهيم حمد عبد ه  1

 أبابطين

للطاقة شركة البابطين 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة ذات مسئولية  اململكة  خارج J.Equityشركة 

 محدودة

شركة ذات مسئولية  خارج اململكة J.Equityشركة 

 محدودة

شركة البابطين للطاقة  عبد العزيز إبراهيم البابطين  2

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 سعوديةشركة مساهمة  داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

عبد الكريم حمد عبد ه  3

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

البابطين للطاقة شركة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار

مساهمة غير شركة  داخل اململكة

 مدرجة

خالد محمد عبد ه عبد  4

 الرحمن أبابطين 

للطاقة شركة البابطين 

 واالتصاالت

شركة البابطين القابضة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 لالستثمار 

مساهمة غير شركة  داخل اململكة 

 مدرجة

شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار 

مساهمة غير شركة  داخل اململكة 

 مدرجة

- - - 

شركة البابطين للطاقة  خالد محمد عبده أبابطين 5

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

منصور محمد عبده  6

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 مساهمة سعوديةشركة  داخل اململكة

7 
ياسين عبد الرحمن حسن 

 الجفري 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

شركة الخليج لوساطة 

 التأمين 

 - - - مساهمة مغلقة  داخل اململكة 

 - - - مساهمة مغلقة  داخل اململكة  مجموعة امليمني 

 - - - مساهمة مغلقة  داخل اململكة  شركة سدانه 

شركة البابطين للطاقة  محمد حمد القنيبط 8

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

العزيز خالد سليمان عبد  9

 السليمان

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

 - - - شركة مساهمة سعودية داخل اململكة
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 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه4)

بناء على اختيارهم في اجتماص الجمعية تنفيذيين الغير ( أعضححححححححححححاء غالبيتهم من األعضححححححححححححاء 9)يتكون مجلس اإلدارة من تسححححححححححححعة 

 وتحديد صفة العضوية على النحو التالي: اإلدارة الجديدتم تشكيل مجلس  وقدم  04/06/2018العامة العادية بتاريخ 

 تصنيف العضوية  صفة العضوية  اسم العضو م

 غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد ه أبابطين 1

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

  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  خالد محمد عبد ه عبد الرحمن أبابطين 3

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

 غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة بابطينأخالد محمد عبد ه  5

   غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة منصور محمد عبد ه أبابطين 6

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة محمد حمد محمد القنيبط 8

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة خالد سليمان عبد العزيز السليمان 9

 

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

سحححححجيل قه ويتم تيأداء الشحححححركة وما تم تحق حول املسحححححاهمين مع  ناقشحححححة امليقوم مجلس اإلدارة في قل اجتماص لبجمعية العامة ب

خصحححصحححت  كماخالل العام  في اجتماعات مجلس اإلدارة ومتابعة العمل عليها ليتم مناقشحححتها  ومالحظاتهممقترحات املسحححاهمين 

هم للرد على اسحححتفسحححاراتهم وتقديم مقترحاتبشحححكل مسحححتمر ودائم ومسحححئولين للتواصحححل مع املسحححاهمين نين الشحححركة أشحححخاص مع

يحتوي على اسححححححححححم املتصححححححححححل وتاريخ اإلتصححححححححححال واملالحظة أو ويتم تجميع هذه التسححححححححححاؤالت واملقترحات في  ححححححححححجل خاص للشححححححححححركة 

نحاء أثأعضحححححححححححححاء املجلس جميع الحذي بحدورة يقوم بح طالص يتم عرضحححححححححححححه على رئيس مجلس اإلدارة االسححححححححححححتفسحححححححححححححار املطلوبحة ومن ثم 

مة لعاوقد قام أحد املسححححححححححاهمين في اجتماص الجمعية ا اجتماعات مجلس اإلدارة وات اذ التوصححححححححححيات والقرارات املناسححححححححححبة لذلك

ته اورة وقد تم اإلجابة عن أسحححتفسحححار واملناقشحححة بالقوائم املالية املنشحححم باالسحححتفسحححار  04/06/2018العادية التي عقدت بتاريخ 

 . وتسجيل ذلك في محضر اجتماص الجمعية
 

  -لجان مجلس اإلدارة :( 6)

لتتولى دراسحححححححححححححة عححدد من البجححان املختصحححححححححححححة  27/07/2015شححححححححححححكححل مجلس اإلدارة عنححد بححدء دورة املجلس التي بححدأت من تححاريخ 

املوضححححوعات التي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصححححياتها إلى املجلس الت اذ القرار بشححححأاها أو تت ذ القرارات التي فوضححححها 

م وحت  27/07/2019إلدارة لحححححدورة املجلس السححححححححححححححححادسححححححححححححححححة التي تبحححححدأ من ثم إعيحححححد تشححححححححححححكيحححححل لجحححححان مجلس ا املجلس لحححححذلحححححك

 عدد ثالثة لجان على النحو التالي:حيث تم تشكيل  م 26/07/2021
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 : * ( لجنة املراجعة الداخليةأ)

تقوم لجنححة املراجعححة بححاإلشححححححححححححراف على املراجعححة الححداخليححة ونظححام الرقححابححة ورفع التقححارير للمجلس  كمححا تقوم بححدراسححححححححححححححة تقححارير 

والتوصية باملقترحات الالزمة بشأن هذه املخاطر  من حيث درجة  وإطالص مجلس اإلدارة عليهاوتقرير املخاطر املراجعة الدورية 

ية للمجلس بتعيين مراقب الحسححححابات وتحديد أتعابه ودراسححححة خطة املراجعة معه ومناقشححححة التوصححححكما تقوم البجنة ب  أهميتها

 لرأيامالحظاته ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل العرض على املجلس ودراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء 

 على النحو التالي: م2018خالل عام اجتماعات  عدد أر عةوقد عقدت البجنة والتوصية للمجلس بشأاها. 

 م
 الصفة املنصب اسم العضو

 2018االجتماعات خالل عام حضور  تاريخبيان ب
 نسبة الحضور 

29/03 10/05 06/11 25/12 

 % 75 √ √ × √ مستقل رئيس البجنة د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  1

 %100 × × √ √ غير تنفيذي عضو البجنة أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد ه البابطين 2

 %100 × × √ √ غير تنفيذي عضو البجنة أ./ عبد الكريم حمد عبد ه البابطين 3

 %100 √ √ × × غير تنفيذي عضو البجنة أ./ خالد محمد عبد ه عبد الرحمن أبابطين 4

 %100 √ √ × × مستقل عضو البجنة أ./ خالد سليمان عبد العزيز السليمان 5

 %100 √ √ × × غير تنفيذي عضو البجنة سلطان حمد عبد ه البابطين 6

  4 4 2 3   عدد الحضور  

افقة م 22/07/2018وقد تم اإلعالن عن ذلك التشـــكيل بتاريخ  اللجنةم الذي تم فيه تشـــكيل 19/07/2018بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  * حيث ســـيتم نهائية على تشـــكيل لجنة املراجعة وال تعد املو

 .عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره

  م 19/07/2018خرج من لجنة املراجعة التي تم تشكيلبها بتاريخ -    م 19/07/2018تم تعينه عضو بلجنة املراجعة التي تم تشكيلبها بتاريخ 
 

 ( لجنة الترشيحات واملكافآت:ب)

املكافآت كبجنة واحدة بحيث تجمع في مهامها وخصححائصححها وسححياسححة عملها لجنة لجنة مجلس اإلدارة لجنة الترشححيحات و  شححكل

م . وقد تم اعتماد الئحة 27/07/2015املكافآت ولجنة الترشححححححححححيحات وذلك منذ أن تم تشححححححححححكيلها في بداية الدورة الحالية بتاريخ 

خ غير العادية بتاري ةالجمعية العاماص عملها وضححوابط وإجراءات عمل البجنة وقواعد اختيار أعضححائها ومدة عضححويتهم في اجتم

 لدورة املجلس الجديدة التي تبدأ من م.01/06/2017
ً
ثم أعيد تشححححححكيل لجنتي الترشححححححيحات واملكافآت لتكون لجنة واحدة أيضححححححا

 م. 26/07/2021وحت   27/07/2018

عتمدة واملراجعة سات واملعايير املتقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياو 

دارة العضو ألعمال مجلس اإل  ي صصهالسنوية لإلحتياجات املطلوبة من مهارات لكافة األعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن 

لس املج فيومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصححححححححححححيات الخاصححححححححححححة بالتغييرات املمكنة مع تحديد جوانب الضححححححححححححعف والقوة 

ية األعضاء التأكد سنويا من استقاللسواء بالتدريب أو باالستعانة بمستشاريين وكذلك التحقق و املعالجات املناسبة  راحححححححوإقت

توصححعي و  تعارض للمصححالم مع وضححع سححياسححة لتعويضححات ومكافآت أعضححاء املجلس وكبار التنفيذيين أياملسححتقلين وعدم وجود 

ألعضححححححححححححححاء مجلس اإلدارة إلطالعهم على أحححدو املتغيرات والتطورات في  يححةالتححدريبالبجنححة بعقححد النححدوات التعريفيححة والححدورات 

امات لتز طرح األوراق املالية واإلالنظم الصحححادرة من الجهات ذات العالقة مثل نظام الشحححرقات الجديد ونظام الحوكمة وقواعد 

 على النحو التالي: 2018(  خالل العام اجتماعينقدت البجنة )وقد عة . املستمر 
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 الصفة املنصب اسم العضو م
 2018االجتماعات خالل عام حضور  تاريخ بيان ب

 نسبة الحضور 
29/03/2018 25/12/2018 

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

 %100 × √ مستقل عضو البجنة أ./ منصور إبراهيم عبد ه أبابطين  2

 %100 √ √ تنفيذيغير  عضو البجنة أ./ خالد محمد عبد ه أبابطين  3

 %100 √ √ تنفيذيغير  عضو البجنة أ./ سلطان حمد عبد ه البابطين         4

 %100 √ × تنفيذيغير  عضو البجنة  أ. / عبد الكريم حمد عبد ه البابطين 5

  4 4   عدد الحضور  

  م 19/07/2018التي تم تشكيلبها بتاريخ واملكافآت  الترشيحاتخرج من لجنة 

 م 19/07/2018التي تم تشكيلبها بتاريخ  تم تعينه عضو ببجنة الرتشيحات واملكافآت 

  

 ( لجنة اإلستثمار:ج)

املتاحة واملعروضححححححححة على الشححححححححركة كما تعمل على وضححححححححع وتطوير سححححححححياسححححححححة تقوم لجنة اإلسححححححححتثمار بدراسححححححححة الفرص اإلسححححححححتثمارية 

االسحححححححححتثمار  لكي تماشحححححححححع  مع املتغيرات االقتصحححححححححادية في اململكة ودول الخليج وشحححححححححمال أفريقيا كما تسحححححححححاعد في البحث عن الفرص 

اإلدارة وقحد  هحائيحة ومرئيحاتهحا ملجلسرفع التقحارير الن  ثم تقوم بوتقليحل املخحاطر الشححححححححححححركحة تإيراداالبحديلحة التي من خاللهحا يتم رفع 

عن طريق  م2018خالل عام إلبداء الرأي من مجلس اإلدارة التي اسححححححححححححندت لها وضححححححححححححوعات املمن  بعضت لجنة االسححححححححححححتثمار تداول

وقان   واملناقشحححححححة بين األعضحححححححاء والتواصحححححححل فيما بينهم من خالل أمانة سحححححححر مجلس اإلدارة  التمرير بالعرض على جميع األعضحححححححاء

  -م على النحو التالي:2018البجنة في عام  أعضاء

 2018عام  الصفة املنصب اسم العضو م

 بينما قانت م 2018لم تجتمع البجنة خالل عام  مستقل رئيس البجنة د./ محمد حمد محمد القنيبط 1
ً
حضوريا

تتداول مناقشة املوضوعات من خالل التمرير بين 

إلبداء رأي األعضاء من خالل أمانة سر مجلس اإلدارة 

ث حيالبجنة من خالل التمرير على جميع أعضاء البجنة 

قان هناك توجه من املجلس بالتركيز على املشارفع القائمة 

ن التي تواكب رؤية اململكة بالشركة في الوقت الراه

ثم ترفع تقارير إلى مجلس اإلدارة  والتوسع في نشاطها

 بالتوصيات حيال تلك املوضوعات.

 غير تنفيذي عضو البجنة العزيز إبراهيم عبد ه البابطينأ. / عبد  2

 غير تنفيذي عضو البجنة أ./ منصور إبراهيم عبد ه أبابطين  3

 غير تنفيذي عضو البجنة أ./ منصور محمد عبد ه أبابطين  4

 غير تنفيذي البجنةعضو  أ./ خالد محمد عبد ه أبابطين 5

 غير تنفيذي البجنةعضو        أ./ سلطان حمد عبد ه البابطين   6

 تنفيذي البجنةعضو  م./ جواد جميل شحادة  7

 تنفيذي البجنةعضو          محمد نجاح طوخيأ./  8

  م19/07/2018التي تم تشكيلبها بتاريخ تم تعينه عضو ببجنة االستثمار 

  م 19/07/2018التي تم تشكيلبها بتاريخ  االستثمارخرج من لجنة 
 

 -:( تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء اللجان7)

 على على الرغم من أن هذا اإلجراء اسححترشححادي إال أن مجلس اإلدارة 
ً
د اعتماحرص على لجنة الترشححيحات واملكافآت  اقتراحبناءا

 على مجموعة من املعايير تحتوي على مجموعة من واإلدارة التنفيذية جلس وأعضحححححححاء لجانه املنظام تقييم األداء ألعضحححححححاء 
ً
بناءا

  نابعة من مسحححححئوليات ومهام رئيس مجلس اإلدارة وعضحححححو مجلس اإلدارة العوامل 
ً
كما في الئحة حوكمة الشحححححرقات وكذلك طبقا

من ضححححححححححمن  والتي تعتبرام مجلس اإلدارة لإلرتقاء وزيادة فاعلية ومهوذلك للمتطلبات العاملية ملهام ومسححححححححححئوليات مجلس اإلدارة 
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  م2018التقييم الذاتي ملستوى أداء املجلس خالل العام املالي  وسيلةسياسيات وإجراءات أعمال مجلس اإلدارة ونهج املجلس 

وأعضاء س مستوى األداء ألعضاء املجلخاصة تبين   جالتبنتائج التقييم في فاظ ى التقييم في اهاية قل عام واالحتحيث يجر 

على مجلس اإلدارة في االجتماص الذي يلي اجتماص عملية التقييم ملعرفة مدى قيام واملجلس ككل بشححححححححححححكل عام للعرض البجان 

اعلية لزيادة ف أخرى  إن تطلب ذلك أو التوصححححية ب جراءات التطوير والتصحححححيحواختصححححاصححححاته وإجراء عمليات  بمهامهاملجلس 

 املجلس تجاه إدارة الشركة. 
 

 تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة( 8)

الخاص بنظام الشرقات والئحة الحوكمة الجديدة ه من وزارة التجارة 14/11/1413قرار الوزاري الصادر بتاريخ البناء على 

 بحيث يتم االلتزام بنص ولجانهاء مجلس اإلدارة الجلسات ألعضحضور ت وبدل آوقرار مجلس اإلدارة تم تحديد مبلغ مكاف

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

  500,000عينية مبلغ )
ً
 (ريال سنويا

 وابط التالية:وقد حرصت الشركة أن تكون تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة والبجان املنبثقة عنه وفق الض

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

تكون املكافأة عادلة ومناسحححححبة مع اختصحححححاصحححححات العضحححححو واألعمال واملسحححححئوليات التي يقوم بها باإلضحححححافة إلى األهداف   (2)

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحققها خالل السنة.

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

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

 تكون املكافأة مناسبة للقطاص الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.   (5)

 :م2018م عاالتي صرفت في مجلس اإلدارة جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء  (أ)
 )ريال(املكافآت املتغيرة )ريال(املكافآت الثابتة 
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نهاية 

 الخدمة
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 :األعضاء املستقليين
 
 أوال

ياســـــــــين عبد الرحمن 

 حسن الجفري 
- 15,000 12,000 - - - 27,000 - 393,000 - - - - - 420,000  

محمــــد حمــــد محمــــد 

 القنيبط
- 15,000 6,000 - - - 21,000 - 399,000 - - - - - 420,000  

منصـــور إبراهيم عبد 

 هللا أبابطين
- 18,000 6,000 - - - 24,000 - 476,000 - - - - - 500,000  

ســــــــــلطـــان حمـــد عبـــد 

 هللا أبابطين
- 18,000 6,000 - - - 24,000 - 476,000 - - - - - 500,000  
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 : األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

إبــراهــيــم حــمـــــد عــبـــــد 

 هللا  أبابطين 
- 18,000  - - - 18,000 - 482,000 - - - - - 500,000 - 

عبـــــد العزيز إبراهيم 

 عبد هللا البابطين 
- 18,000 15,000 - - - 33,000 - 467,000 - - - - - 500,000 - 

عـــبـــــد الـــكـــريـــم حـــمـــــد 

 عبد هللا البابطين 
- 18,000 15,000 - - - 33,000 - 467,000 - - - - - 500,000 - 

خالد محمد عبد هللا 

 أبابطين
- 18,000 6,000 - - - 24,000 - 476,000 - - - - - 500,000 - 

منصــــــــــور محمد عبد 

 هللا ابابطين 
- 15,000 - - - - 15,000  405,000 - - - - - 420,000  

خالد محمد عبد هللا 

عبد الرحمن أبابطين 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

خـالـد ســــــــــليمـان عبـد 

بــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــز 

 السليمان

- - - - - - - - - - - - - - - - 

  4,260,000      4,041,000  219,000    66,000 153,000  املجموع 

 م 04/06/2018عقدت بتاريخ   تم تعينة في الجمعية العامة العادية الت 

  م 19/07/2018بتاريخ تم تعينة  بناء على قرار مجلس اإلدارة 

 

 م 2018عن عام كبار التنفيذيين  بجدول 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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2,040,000 654,348 - 2,685,348 1,060,000 - - - - 1,060,000 223,000 - 3,968,348 

ن ال يوجد بها أي أنحراف جوهري عجميع املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيين املوضحة بالجدول أعاله 

 السياسة املعتمدة

 م 2018م عاالتي صرفت في )ج( جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء اللجان ملجلس اإلدارة 
 املجموع بدل حضور الجلسات (املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات 

 أعضاء لجنة املراجعة 

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

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

 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 - خالد محمد عبد هللا أبابطين 

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

 أعضاء لجنة االستثمار

 - - - محمد حمد محمد القنيبط

 - - - خالد محمد عبد هللا أبابطين 
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 - - - منصور محمد عبد هللا أبابطين 

 - - - سلطان حمد عبد هللا البابطين

 - - - جواد جميل إسماعيل شحادة 

 - - - محمد نجاح طوخي 

 ريال 66,000   املجموع 

 

 -العقوبات والجزاءات املفروضة على الشركة:( 9)

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

عدا ما يتم إرسالة من استفسارات وتساؤالت من هيئة  أي جهة رقابية أو تنظيميةمن ات مالحظ أيولم يكن هناك م  2018عام 

. كة تداول لهيئة وشر السوق املالية وشركة تداول لجميع عموم الشرقات املساهمة ويتم الرد على هذه االستفسارات وإرسالها ل

بتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافق مع التحديثات في الئحة تقوم باستمرار وجدير بالذكر أن الشركة 

رفع التوصيات بشأن اعتماد الئحة لجنة املراجعة وإدارة املخاطر والئحة الترشيحات ويتم حوكمة الشرقات ونظام الشرقات 

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

 ( نتائج املراجعة الداخلية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 10) 

الشححححركة كجهة اسححححتشححححارية ) إرنسححححت أند قام فريق املراجعة الداخلية بالشححححركة بالتعاون مع املراجع الداخلي الذي تتعاقد معه 

م أية 2018يونج( برفع تقريرها عن أداء الشححححركة لبجنة املراجعة املنبثقة من مجلس اإلدارة وقد تبين لبجنه أنه ال يوجد في عام 

لداخلية اعلى فاعلية أنظمة الرقابة ال و ومسححححححححححححيرتها املهنية مالحظات في نتائج املراجعة السححححححححححححنوية قد توثر على أعمال الشححححححححححححركة 

إلدارة من خالل خطاب اوتبين ذلك  اللوائح والضححححححوابط املنظمة للعمل وفقبالشححححححركة كما تم التأكد من سححححححير العمل بالشححححححركة 

اإلطالص  بعد البجنة ت. ورأونظام املخاطربدأ رأيه في نظام  املراجعة الداخلية راجع الخاريي للشحححركة الذي قام باالصحححادر من امل

يات املطلوبة إلحكام عملية الرقابة على قافة العملالكافية يحقق الفعالية الداخلية في الشححححححححححححركة الرقابة  تقرير أن نظامالعلى 

 ومتوافق مع قافة املتطلبات النظامية.

عام ل كما قامت لجنة املراجعة الداخلية بمناقشححححة تقرير املراجعة وتقرير املخاطر على مسححححتوى الشححححركة األم وشححححرقاتها التابعة 

وذلك تحت إشراف إحدى الشرقات العاملية ذات الخبرة في هذا املجال )شركة إرنست أند يونج(  إلجراء مراجعة شاملة م 2018

لتحديد وتقييم املخاطر  على جميع العمليات التي تقوم بها الشركة من أجل الحد من تأثير هذه املخاطر والكشف عن مدلولها 

 مما يجعل الشركة تعمل في بيئة 
ً
 ثابته ومستقرة.   مستقبال

قد تقرر فوالتي يتم السححيطرة عليها بشححكل مسححتمر قد تواجه الشححركة في املسححتقبل املخاطر التي عوامل و عد إطالص املجلس على 

اإلفصحححححححححاح عنها للمسحححححححححاهمين ليكونوا على إطالص بشحححححححححكل متواصحححححححححل ودؤوب مع مجلس اإلدارة على جميع العوامل والظروف التي 

 ة وهي قالتالي :تحيط ببيئة عمل الشرك

  الجدد للسوق محليا أو عامليا )الهند وتركيا والصين( مما  قد ي دي  دخول العديد من املنافسينبسبب  ب األسعار و حر

  . الحصة السوقيةإلى ان فاض في األسعار  و اإليرادات و 
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 رية و املستقبلية .التذبذب غير املالئم  في أسعار املواد الخام قد ي ثر سلبا على ربحية املشروعات الجا 

  و املراقبة بصفة مستمرة و قافية للمتطلبات القانونية والتشرفعية و تحديثاتها لضمان الوني بجميع أعدم االلتزام إن

القضايا الحالية والناشئة  لبجهات املختلفة مثل ) هيئة السوق املالية  مصبحة الزقاة والدخل  الخ(  قد ي دي إلى 

 والسمعة السيئة .الغرامات و العقوبات 

  عدم إنجاز خطط األعمال املوضوعة  لتحويل الكيانات و وحدات العمل غير الرابحة  مثل شركة البابطين فرنسا. إن

 مما قد ي دي إلى تآقل اإليرادات وان فاض نسبة الربحية للمجموعة.

  إلى طول دورة تحويل النقدية   ي دي قدعدم توافق شرو  ائتمان املوردين مع شرو  ائتمان العمالء  بشكل عام إن

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

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

 الجنيه املصري  الخ.و الجنيه اإلسترليني  و اليورو  عمالت  مثل  واالستثمارات الخارجية  أي

 -( املراجعة الداخلية للشركة :11)

)مراجع داخلي( تقوم بمهام وخصائص وحدات املراجعة الداخلية تعيين شركة مت صصه بملجلس اإلدارة أوصت البجنة 

شركة  جادها للإتقييم املخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم  واملخاطر وذلك من خالل 

ات التابعة في شركة األم والشرقبشكل مستقل ومعينين داخل ال األم وشرقاتها التابعة وتكون تبيعتها املباشرة لبجنة املراجعة 

 مع ذلك و تلف البالد م 
ً
 . ( من الئحة حوكمة الشرقات55بند رقم )ب( في املادة )( من ال4رقم ) الفقرةتوافقا

 

 -توصيات لجنة املراجعة واملراجع الخارجي: (12)

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

قررت البجنة التوصية و  م2018لعام لمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم املالية للشركة مكاتب ل أر عةمع 

 وذلك ل سباب التالية: املحاسبون املتضامنون ملجلس اإلدارة باختيار مكتب 

  اململكة العربية السعوديةب برة واسعة داخل  املحاسبون املتضامنون يتمتع مكتب. 

  لديه فريق عمل عالي الخبرة وملم بالتعديالت الجديدة التي أقرتها هيئة السوق املالية في املعايير الدولية املحاسبية

IFRS. 

  املكتب عضو ضمن هيئة الخبراء التي تم اختيارها للدراسة واإلشراف على تطبيق املعايير الدوليةIFRS  على

 الشرقات. 

  ع الشركة م قديمةمنافس من بين املتقدمين حيث أنه له خبرة سابقة  عرض املحاسبون املتضامنون  عرضيعتبر

 .ملم بجميع تفاصيل عمليات الشركة فهوقبل املراجع السابق 

  ية للشركة وشرقاتها التابعة داخل اململكة العربلقوائم املالية األشراف على مشروص التحول ملراجعة اسبق للمكتب

 للمعايير الدوليةالسعودية 
ً
  م 2017 -2016خالل عامي   IFRS طبقا
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املحاسحححححححححححبون م باختيار مكتب 04/06/2018وقد وافق املسحححححححححححاهمون في اجتماص الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت بتاريخ 

  م.2019م والر ع األول من عام 2018للر ع الثاني والثالث والرابع من عام الية للشركة للقيام بمراجعة القوائم امل املتضامنون 

ملجلس اإلدارة بتعيين مراجع داخلي  )شركة مت صصه ( تقوم بمهام وخصائص وحدات املراجعة الداخلية أوصت البجنة كما 

واملخاطر وذلك من خالل  تقييم املخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم إيجادها للشححححححححححححركة  

 وقد وافق مجلس اإلدارة على ذلك. أتعابها ونطاق عملها  وتحديداألم وشرقاتها التابعة 
 

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

العديد من  فتتبع الشححححركةمن منطلق رؤية الشححححركة في تحقيق التوازن بين أهداف الشححححركة  واألهداف التي يصححححبو املجتمع إليها 

األهححداف على مسححححححححححححتوى املوظف في بيئححة العمححل وعلى مسححححححححححححتوى البيئححة االجتمححاعيححة حيححث تتبن  البرامج واإلجراءات التي تحقق 

 :  وتفاصيلها قالتالي  الشركة البرامج التالية

 )أ( القوى العاملة والتدريب: 

  تنبع برامج التحفيز للموظفين والعحاملين بحالشححححححححححححركحة من نظحام مرتبط بنمو حقوق املسحححححححححححححاهمين واألربحاح املحققحة

 م إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات واملكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة.والذي ت

  شححححركة خطة تعاقب لكوادر الشححححركة وموظفي قيادة الصححححف الثاني لتطويرهم والعمل على اسححححتمرارية الكما لدى

عمل ونمو الشححححححححححححركة وتنوفع مصححححححححححححادر القوى العاملة لدى الشححححححححححححركة والحرص على أن يكون مديري الشححححححححححححركة من 

 بالشركة. 
ً
 الشباب الواعد الذين يستطيعون تحمل املسئولية واملضعي قدما

  بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية   م2018برامج تدريبية  خالل العام  وقد نفذت الشركة

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

الل  عقد ويتم ذلك من خ  اللوائحو  واللوائح لكي يكون موظفي الشركة على دراية وإطالص بما تتطلبه هذه األنظمة

 مع جهات تدريبية مت صصة حيث قدمت الشركة 
ً
 وخارجيا

ً
مجموعة من البرامج التدريبية التي تعقد داخليا

 ساعة تدريبة في م تلف املجاالت الفنية وعلى مستوى جميع وحدات الشركة. 15,618عدد  م2018خالل عام 

 على تثقيف منسوبيه
ً
افة من تطورات مما يثري ثق ا  بجميع متطلبات الجودة وما يحدو بهاوتعمل الشركة دوما

رئيسية والتي تعتبر البوابة الالشركة من أهمية تحقيق الجودة التي تنعكس على منتجات الشركة  موظفي وعاملي

إلدارية ارضع  العمالء. وتستمر الشركة في اإلعداد والتنفيذ للبرامج التدريبية ملنسوبيها في م تلف املجاالت ل

بالتعاون مع الشرقات املت صصة واالستشاريين في مجال التطوير  م2018والفنية والجودة خالل العام 

 والتدريب.                                             

 ( 823وت كد الشركة فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأا العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب 
ً
( موظفا

دة وزيا يناف القدرات الكامنة لدى املوظفوفساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكش

 قدرتهم على تحمل أعباء العمل في مجاالت م تلفة من أنشطة الشركة. 
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 بناء الوطن من السعوديين وتجاه أ تجاه منسوبي الشركةومبادرة العمل االجتماعي )ب(  املسئولية االجتماعية 

الصناعية  في املجاالتخالل مراحل دراستهم في الكلية العملية لطالب السعوديين لالعملي تطوير الو  الدعمالشركة تقدم 

ملصبحة القادمين من لكل طالب يتم تدريبه  تدريب عمليأسابيع  8فقد قامت الشركة ب جراء التدريب بمعدل اليقل عن  

باإلضححححححححافة إلى املسححححححححاهمة واإلشححححححححراف على مشححححححححارفع الت رج لبعض الطالب  قليات التقنية الجامعات السححححححححعودية أو ىحدإ

د اإلشحححراف لتغطية مشحححارفع أخرى تمكما ي  لبحصحححول على الدرجات العلمية سحححواء درجة البكالوريوا أو درجةاملاجسحححتير

  متعلقة باملناهج الدراسية.

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

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

جال اإلداري عن طريق دعم مشارفع الت رج البحثية الخاصة بهم واإلشراف عليها والتعليم. باالضافة إلى تدريبهم في امل

رية لطلبة قلية الهندسة في جامعة امللك سعود فيما ي ص نشا  الشركة وكيفية املساهمة يوكذلك إجراء األبحاو التطو 

 .في تطوير املنتجات وآليات عمليات اإلنتاج

لخيرية لدفاص املدني والجمعيات ااملديرية العامة لالتعريفية والتثقيفية في  قوم الشركة باملشاركة في الندواتكما ت

 واملشاركة والدعم لبجمعيات اإلنسانية واالجتماعية ل طفال ذوي القدرات الخاصة. 

 

 مة:ءاو )ج( برنامج م

تعزز الشححححححححححححركة برنامج مواءمة من خالل حث منسححححححححححححوبيها على إعداد بيئة عمل تتناسححححححححححححب مع أبناء الوطن من أ حححححححححححححاب 

اإلحتياجات الخاصححححححة  والحرص على تكوين الوسححححححائل املسححححححاعدة في إنجاز أعمالهم حسححححححب نوص الحالة. وفي هذا الصححححححدد  

 ناء الوطن. تسعى الشركة لبحصول على شهادة املواءمة  لفتح أبوابها أمام أب
 

 ( البيئة وخدمة املجتمع: د)

من ضححححححمن  واجبات الشححححححركة ورؤيتها ضححححححرورة اإلهتمام برفاهية املجتمع  وتقوم بالعديد من املبادرات في هذا املجال  ومن 

ة ذات املسحححموح بها في املواصحححفات القياسحححيتلك أبرزها القيام بضحححبط نواتج العمليات الصحححناعية إلى مسحححتويات أفضحححل من 

 لذلك 
ً
-ISO14001واملطابق للمواصفات العاملية )قامت الشركة بتحديث وتطوير نظام إدارة البيئة العالقة   وإستكماال

ل ذلك بحصحححول الشحححركة على شحححهادة املوافقة البيرية من الرئاسحححة العاملة ل رصحححاد وحماية البيئة السحححعودية ل( وتك 2015

ديقة صحوالعمليات الداخلة في تصحنيع تلك املنتجات يع مصحانع الشحركة والذي يدل على أن منتجات الشحركة جميعها لجم

 للبيئة. 

 الهتمامات 
ً
كما تقوم الشححححححححححححركة بالعديد من املسححححححححححححاهمات االجتماعية في املجتمع على م تلف القطاعات بما يشححححححححححححير جليا

حيث شحححححححاركت بالعديد من الفعاليات والتي منها مشحححححححاركة مع  ةفاهيتر ع و الشحححححححركة بأن يكون لها دور فعال في تنمية املجتم

 .م2018  والذي عقد في شهر مارا 2018لعام لدفاص املدني في اليوم العاملي للدفاص املدني املديرية العامة ل
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 ( السالمة والصحة املهنية: ه)

 إلىالتي تسعى الشركة ر السالمة والصحة املهنية أحد الرقائز حححححححححححححتعتب
ً
 على العامل دائما

ً
ين تطبيقها بكل حزم وجدية حفاظا

 من األخطار املهنية والصحححححححححية  وإسحححححححح
ً
 2009لذلك تطبق  الشححححححححركة نظام إدارة السححححححححالمة والصحححححححححة املهنية منذ عام  تكماال

ديث ( حت  تاريخ إعداد هذا التقرير والشححححححححححححركة مسححححححححححححتمرة في التطوير والتحISO18001واملطابق  للمواصححححححححححححفات العاملية )

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

م وأســــــــــــماء 31/12/2018العامة للمســــــــــــاهمين التي عقدت خالل الســــــــــــنة املالية املن هية في  الجمعياتبيان بتواريخ ( 14)

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات: 

حيححث عقححدت الشححححححححححححركححة اجتمححاص واحححد فقط لجمعيححة املسحححححححححححححاهمين وقححان اجتمححاص املسحححححححححححححاهمين في جمعيححة عححامححة عححاديححة في تححاريخ 

وقان من ضححححححححححححمن هذه البنود التصححححححححححححويت  البنود العادية الجتماص الجمعية العامة العاديةعلى م وذلك للموافقة 04/06/2018

. وقان حضححححححححححححور أعضححححححححححححاء م26/07/2021م وحت  27/07/2018أ من على اختيار أعضححححححححححححاء مجلس إدارة لدورة املجلس التي تبد

 مجلس اإلدارة لهذا االجتماص الوحيد على النحو التالي: 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس م
 سجل الحضور 

 04/06/2018جمعية عادية بتاريخ 

 حضر إبراهيم حمد عبد ه أبابطين 1

 حضر عبد العزيز إبراهيم عبد ه البابطين  2

 حضر منصور إبراهيم عبد ه أبابطين 3

 حضر عبد الكريم حمد عبد ه البابطين 4

 حضر بابطينأخالد محمد عبد ه  5

 حضر منصور محمد عبد ه أبابطين 6

 حضرلم ي ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 حضر محمد حمد محمد القنيبط 8

 حضر سلطان حمد عبد ه البابطين 9

 8 مجموع الحضور  

 

 -النشاط الرئيس ي: (15)

 خاصةتسويق وبيع وتصميم وتصنيع املنتجات الخالل وذلك من   تصاالتالاو الطاقة  ينلشركة في قطايكمن النشا  الرئيسعي ل

لخارجية   اإلنارة االخاص بلشحححححححححركة ا نشحححححححححا لتقديم الحلول ذلك تقوم الشحححححححححركة باإلضحححححححححافة إلى بنقل وتوزفع الطاقة الكهربائية ب

ا تقوم كمتصحححححححميم وتوريد وتركيب وصحححححححيانة أنظمة االتصحححححححاالت. من خالل الخاص باالتصحححححححاالت نشحححححححا  ال  و نقل وتوزفع الطاقةو 

 تائج الشركة. في ن رحكباألر قطاص الطاقة املساهم حر. وفعتبحلغيملنتجات اكذلك و  ملنتجاتهاجلفنة املنتجات الحديدية ب الشركة

 الشركة. صافي إيرادات مبيعاتمن أنشطة الشركة في  قطاصويوضم الجدول التالي مساهمة قل 
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 الرياالت بمالييناألرقام                 

 النسية  يرادات النشاط إ البيــــــــان
 51,1 553,3 األعمدة واإلنارة نشاط 

 25,9 280,6 ومحطة األختباراألبراج نشاط 

 23 249,5 التصميم والتوريد والتركيبنشاط 

  100%  1083,3 اإلجمالي 
 

 من اململكة العربية السحححححححححعودية وفي جمهورية مصحححححححححر العربية واألمارات 
ً
وكذلك أنشحححححححححطة الشحححححححححرقات التابعة للشحححححححححركة ل م في كال

قل وتوزفع الطاقة نبأنشطة تسويق وبيع وتصميم وتصنيع املنتجات الخاصة العربية املتحدة ودولة فرنسا فجميعها تعمل على 

 .اإليراداتكما يوضم الجدول التالي مساهمة الشرقات التابعة للشركة األم في   الكهربائية
 الرياالت  بمالييناألرقام                

 % النسبة اإليرادات بلد النشاط البيــــــــان

 %33 356 السعودية الرياض  –للطاقة واإلتصاالت شركة البابطين 

 %17 183,9 مصر  مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 %3 33,7 مصر  شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 

 %14 156,8 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 %5 58,3 اإلمارات شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 %3 30,8 مصر شركة البابطين ليبالنك ايجيست لهندسية االتصاالت

 %16 170,1 فرنسا فرنسا  –شركة البابطين

 %0 3,5 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 %8 85,2 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 %0 5 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 %  100 1083,3 اإلجمالي

 

 :والتوقعات املستقبلية  ( الخطط والقرارات املهمة16)

  الخطط والقرارات املهمة -أ

ؤية وهدف لتحقيق ر بعيد املدى إن القرارات التي تت ذها الشركة وتعلن عنها بشكل مستمرة ناتجه عن ت طيط استراتيجي 

متانة قوية وت من أجل تعزيزالرئيسعي فقامت الشركة بالدخول في مجاالت وتحالفات متعددة تصب في نشا  الشركة الشركة 

  2030الشركة في املنافسة وبما يتوافق مع رؤية اململكة 
ً
حيث قامت الشركة بالشراكة مع شرقات أوروبية )برتغالية( للعمل معا

ما تعاونت كال مشارفع الطاقة املتجددة بتأسيس شركة البابطين ميتالوجلفا مت صصة في مجال الطاقة املتجددة في مج
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الشركة مع شركة أسبانية )هايزا( من صصة في مجال طاقة الرياح وذلك بعمل شراكة مع الشركة األسبانية باسم هيزا البابطين 

ني في مجال الطاقة املتجددة فتطرق األبواب املت صصة في هذا املجال وبذلك تكون الشركة متطلعة نحو املستقبل الصنا

وتعمل    في ناتج الدخل املحلي القومي تعظيم دور القطاص الخاصعلى ذلك لتعزيز قدرتها الصناعية وتنوفع منتجاتها وفعمل 

لبات ل قامل وبما يتوافق مع متطالشركة على الدخول في قطاعات الطاقة املتجددة لدعم منتجات الشركة وتقديم الحلول بشك

 إلىتقف الشركة عن ولم البنية التحتية في ظل رؤية اململكة في تنوفع مصادر الطاقة.
ً
ختراق ا د حدود اململكة بل تتطلع دائما

األسواق الخارجية سواء في منطقة الشرق األوسط أو األسواق األوروبية. وقل هذا لتعظيم ربحية الشركة وتعظيم حقوق 

 اهمين وفي نفس الوقت تعمل على تقليل املخاطر على الشركة.املس

 التوقعات املستمرة  ب

يعد من ي الذالفرص االسحححححتثمارية الواعدة والتوسحححححعات االسحححححتراتيجية  عن املسحححححتمرالبحث تعمل الشحححححركة بشحححححكل متواصحححححل في 

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

في  يةمنتجاتها وخدماتها األسححححاسححححتسححححويق ز على ححححححححححححححححتسححححتمر الشححححركة في التركينفس الوقت الشححححركة وتنمية حقوق مسححححاهميها   في 

 .غرافيأسواقها الرئيسية والتركيحز على فتح أسواق جديدة تتماشع  مع استراتيجية الشركة األم في التوسع الج

في مجاالت الطاقة املتجددة قأحد املشارفع املستقبلية الواعدة التي تتوافق مع رؤية اململكة  والعمل وتبنت الشركة البحث 

 نمنتجات الشركة الصناعية  فتعمل على التعاون املشترك وتبادل الخبرات مع مصمميوتطوير ز يتعز وتستمر الشركة في 

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

توضيحة في  كما تم السوقية للشركة باالضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوص أنما  منتجات الشركة

 .ة الفقرة السابقة الخاصة بالخطط القرارات التي ات ذتها الشرك
 

 

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

 
ً
 : مخاطر استراتيجية متمثلة في أوال

 حداث االقتصادية والسياسية األ  (1)

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

عالوة على إن فاض سعر النفط املضطرد وتأثير ذلك على خطط ومشارفع اململكة التي تعتبر من أكبر مصدري النفط 

دي إلى م اطر وبالتالي في  ى اإلنفاق على مشارفع البنية التحتية في العالم والذي من املتوقع بدوره أن ي ثر على مستو 

  . زيادة حدة املنافسة في األسواقمحتملة ناتجه عن 

 مخاطر  املوارد السشرية  (2)

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

ها والصعوبات التي تواجهها الشركة ف اوعلى الرغم من ذلك   من املواد الحديدية املجلفنةوطبيعة صناعتها الشركة 
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استقطاب الكوادر البشرية امل هلة واملميزة من الكوادر وتعمل الشركة بشكل مستمر على   النطاق األخضري فتقع 

اإلضافة إلى بفي الشركة محل الوافدين   لقياديةاتقليدهم املناصب اإلدارية و  الوطنية وتعمل على تدريبهم وتطويرهم

ضغط مالي بشكل متزايد على تفرضها وزارة العمل على العمالة الوافدة مما يشكل عبئ و ملتصاعدة التي االرسوم 

 األجنية مما يضعالحكومية الخاصة بالتوطين والعمالة والتعاميم الشركة عالوة على ذلك م اطر صدور القرارات 

  بتداعيات هذه القرارات املتالحقة.  لتأثرالشركة في م اطر ا

 مخاطر أسعار املواد (3)

تواجه الشركة م اطر تقلبات األسعار م ولكن من املحتمل أن 2018خالل عام  رغم االستقرار في أسعار املواد الخام 

 نتيجة للضغو  االقتصادية العاملية باإلضافة إلى م اطر األئتمان وتقلبات أسعار صرف العمالت.

 مخاطر السوق  (4)

رفع بشكل واإلنفاق على املشا تذبذب أسعار النفط ية الناتجة عن تنفاق على املشارفع البنية التحلبحد من اإل نتيجه 

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

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

 . األسواق
 

 : مخاطر االلتزام 
ً
 ثانيا

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

وف يشكل سوالتقيد بها باإلضافة إلى نظام الشرقات واللوائح الصادرة بشأنه ف ن عدم التقيد باللوائح واألنظمة 

 لذلك م اطر  فرض عقوبات وغرامات على الشركة وإعاقة متطلباتها و 
ً
معامالتها مع الجهات ذات العالقة. وامتثاال

مستمر  بشكلف ن الشركة تتواكب بشكل مستمر مع قل املتغيرات والتعليمات التي تصدرها الجهات ذات العالقة 

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

ً
مما يتيح للشركة أن تكون دوما

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

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

 الصناعية مما ال ي ثر على أستمرار إنتاجية الشركة.
 

: مخاطر  ما
ً
 لية ثالثا

لى نتيجة تغيير أسعار الفائدة للدوالر بناء عخاصة بية والعربية مقابل الدوالر  األمريكي و تذبذب أسعار العمالت األور 

بعد تحرير سعر صرف الجنية  في جمهورية م وكذلك 2018رالي على فترات متباعدة خالل العام يداجتماص البنك الف

 مصر العربية مقابل الدوالر وكذلك خروج اململكة املتحدة من االتحاد األورو ي وتذبذب سعر اليورو مقابل الدوالر 

 
ً
ت ير واضم في فروقات العمال لها تأثوالتي  هناك تأثير على سعر صرف هذه العمالت مقابل الريال فال شك أنأيضا

 .عمل الشركة على وضع الخطط واالحتماالت لبحد من هذه املخاطرتابعة وتال للشرقات

: مخاطر العمليات 
ً
 رابعا

 
ً
القتصادية ا الستمرار الضغو قد تواجه الشركة م اطر  هبو  النتائج التشغيلية لشرقاتها التابعة في فرنسا نظرا

خروج  لوخالل مراحريكي رو مقابل الدوالر األمذب سعر اليو خاصة بعد تذب املضطردة التي تمر بها الشركة في فرنسا

ل عبء على تشك مازالتفي فرنسا واالتحادات النقابية كما أن القوانين العمالية  اململكة املتحدة من االتحاد األورو ي
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نتيجة القوانين املسيطرة وذات التأثير  الشرقات الصناعية العاملة هناك مما ي ثر على قدرة الشركة التشغيلية

 .و شكل ملموا لهذه االتحادات

 
ً
   سياسة الشركة في إدارة املخاطر : خامسا

  ملا تقوم به الشركة من ترقب وتحليل للم اطر املحتملة وعلى أثر ذلك 
ً
ارم فقد وضعت الشركة نظام رقابة صواستمرارا

ر يمنع حدوو تلك املخاطيحد من تأثير هذه املخاطر بل يستطيع النظام أن لجميع اإلجراءات والعمليات بما يكفل أن 

قبل حدوثها وتعمل بشكل مستمر في املراجعة الداخلية لجميع العمليات التشغيلية في الشركة سواء الشركة األم أو 

ركة بما إلتزام الشوقياا مدى فريق عمل مت صص ملراقبة وضبط هذه املخاطر شرقاتها التابعة باإلضافة إلى تكوين 

ونج( )شركة إرنست أند ي مع إحدى الشرقات العاملية االستشاري بالتعاون نصت عليه األنظمة والقوانين املعنية وذلك 

املت صصة في إدارة املخاطر وتراجع لجنة املراجعة فاعلية نظام املراجعة واملخاطر قل عام وتعمل على تقييم أداء 

 عينها للقيام بوظائف ومهام إدارة املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر. الشرقات الخارجية التي تم ت
 

 عمال األ نتائج صول والخصوم و األ ( ملخص 18)

 الرياالت( بماليين) األرقام     

4201 البيان  5201  2016 2017 2018 

71,85 مجموص األصول   91,69  1,573 1,650 1,708 

51,20 مجموص الخصوم  997,1 831 850,2 932,2 

21,55 1,486 املبيعات  1,248.8 1,275.9 1,083.3 

314 الربح التشغيلي  117  173,5 142,2 52,4 

 69,7 147,2 155 132,8 88,9 صافي األرباح

 1,64 3,45 3,63 3,12 2,09 حصة السهم من األرباح

2,700 650,4 حقوق املساهمينإجمالي   742,3 799,6 775,8 
 12/12/2006فى  في السوق املالية السعودية  بدأ تداول أسهم الشركة

 

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

 حسب القطاعات:)أ( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

4201 البيــــــــــــــــــــــــان  2015 2016 2017 8201  

 553,2 599,9 623 655 738,8 قطاع األعمدة واألنارة 

 280,6 356,9 235,8 504,8 429,6 قطاع األبراج ومحطة األختبارات

903 391,9 317,9 قطاع التصميم والتوريد والتركيب  .319 1 249,5 
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 حسب التوزيع الجغرافي:)ب( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

4201 البيــــــــــــــــــــــــان  2015 2016 2017 8201  

 598 847 800,3 1,092,3 922,4 اململكة العربية السعودية من أنشطة الشركة داخل

9,563 من أنشطة الشركة خارج اململكة العربية السعودية  5,459  448,7 428,9 485,3 

 م 2018وفيما يلي بيان تفصيلي لإليرادات لعام 
ً
 اإليرادات جغرافيا

ً
 للشرقات التابعة للشركة األم والتي توضم أيضا

 الرياالت  بمالييناألرقام                                            

 املبيعات بلد النشاط البيــــــــان

 356 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 183,9 مصر  مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 33,7 مصر  شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 

 156,8 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 58,3 اإلمارات شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 30,8 مصر شركة البابطين ليبالنك ايجيست لهندسية االتصاالت

 170,1 فرنسا فرنسا  –شركة البابطين

 3,5 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 85,2 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 5 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 1083,3 اإلجمالي

            
 

وفيما يلي بيان توضححححي ي  .( %10) تسححححاوي أو تزيد عن عن نتائج السححححنة السححححابقةفي النتائج التشححححغيلية  فروقات جوهريةال (20)

  عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق لهذا التقرير

 الرياالت( باملاليين) األرقام 

 % نسبة التغير  (-التغيرات )+( أو ) م2017عام  م2018عام  البيان

 (15,1) (192,6) 1,275.9 1083,3 اإليرادات 

 (8,9) (88,7) 991,7 903 تكلفة اإليرادات 

 (36,6) (103.9) 284,2 180,3 مجمل الربح 

 (9,9) (14,1) 142,1 128 مصروفات تشغيلية أخرى 

 (63,2) (89,8) 142,2 52,4 الربح )الخسارة( التشغيلي
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  .(SOCPAين القانونيين )لمحاسححححححححبالصححححححححادرة عن الهيئة السححححححححعودية لاملعتمدة  ختالف عن معايير املحاسححححححححبة إأي  دال يوج (21)

 ملعايير املحاسحححححححححبية الدولية 2017الشحححححححححركة في إصحححححححححدار القوائم املالية الر عية لعام د بدأت قو 
ً
للشحححححححححركة األم   IFRSم طبقا

أن يتم قررت الجهات ذات العالقة  2018قاتها التابعة باإلضححححححححححححافة إلى القوائم املالية املوحدة . وفي مطلع عام شححححححححححححر وجميع 

في تطبيق ضححححريبة القيمة املضححححافة من بداية عام الشححححركة قامت فقد وعلى أثر ذلك  VATتطبيق ضححححريبة القيمة املضححححافة 

 م 2018
 

 وشركاتها التابعة( الشركة 22)

 التي مقرها الرئيسححححححححعي باململكة العربية السححححححححعودية بمدينة الرياض)الشححححححححركة األم( شححححححححركة البابطين للطاقة واالتصححححححححاالت تمتلك 

 -: بالجدول التاليكما موضم لها  في شرقات تابعة همسيطر  أو قاملةحصص 

 (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 10,000,000

 ريال سعودي 500,000

 ريال قطري  200,000

100 % 

100 % 

100% 

 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت

 LEDتسويق وبيع وتصنيع األعمدة الديكورية وإنارة  % 100 ريال سعودي8,400,000 اململكة العربية السعودية (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة5)

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

 الشركات اململوكة بصورة غير مباشرة 

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

درهم  11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالتشركة البابطين ( 8) تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت

 إماراتي

100% 

( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة 9)

 االتصاالت

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

 نشاط خدمات حقول النفط والغاز  –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 تفهي شركة مساهمة مغلقة   مصر  – تواالتصاال عدا شركة البابطين للطاقة لية محدودة ئو اململكة  ي شركات ذات مسإن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج ( 1)

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

م  بتسححويق وتصححدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالوفرنسححا مصححر وشححرقاتها التابعة في في السححعودية األم وتقوم الشححركة 

 .م 2018 بحمد ه من إشغال مصانعنا للعمل خالل العاماملذقورة  يةاإلنتاجوقد تمكنت القطاعات 

التابعة  )إحدى شرقاتهاوشرقاتها التابعة البابطين للطاقة واالتصاالت مصر وقد قررت الشركة األم طرح جزء من أسهم شركة 

ل كتتاب العام بالسحححححوق املالي املصحححححري  وتأتي هذه الخطوة من منطلق العمل على تقوية املركز املالي بجمهورية مصحححححر العربية( 

جات اندماإل  للشححححححركة وتقليل املخاطر باإلضححححححافة إلى إمكانية توسححححححع الشححححححركة في أعمالها من خالل االسححححححتحواذ على الشححححححرقات أو

 رداد جزء من االستثمار واالستفادة من نمو املناخ االقتصادي املصري في هذه الفترة.وكذلك است
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 وأدوات الدين:  سهماأل ( تفاصيل 23)

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

 أوتوجد حقوق تحويل ال و  .م 2018منحتها خالل العام  أوحقوق مشابهه أصدرتها الشركة  أو إكتتابخيار أو وحقوق أمصبحة 

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

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

 .األرباحاملساهمين عن أي حقوق في 

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

املوافق ه 15/07/1436وتاريخ 1/42/2015ب القرار رقماألسهم املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموج

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

 ويوضم الجدول التالي تفاصيل األسهم للشرقات التابعة على النحو التالي:

 اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 املحل الرئيس ي للعمليات
 عدد األسهم الدولة املحلبعملة  رأس املال

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

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

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

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

 سهم  84,000 ريال سعودي8,400,000 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 ايجيست لهندسة اإلتصاالت( 8)

 سهم  11,000 درهم إماراتي 11,000,000 املتحدةاإلمارات العربية  شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت( 9)

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

 سهم  8,490,850 جنيه مصري  84,908,500 جمهورية مصر العربية ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 11)

 

 : األرباح( سياسة توزيع 24)

ملتاحة ا الفرصاملحققة ووضححححححعها املالي وبحسححححححب  األرباحسححححححنوية بما يتناسححححححب مع  أرباحى الشححححححركة سححححححياسححححححة توزفع حححححححححححححححححححتتبن

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

 للمادة خرى األ الشحححححركة الصحححححافية السحححححنوية بعد خصحححححم جميع املصحححححروفات العمومية والتكاليف  أرباحتوزص 
ً
( من 44)طبقا

 : التالي النحوعلى النظام األساسعي للشركة 

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

  ( من رأا املال املدفوص .%30اإلحتياطي املذقور ) هذا التجنيب مت  بلغ

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

 .تفاقيإ

 على إقتراح مجلس ا -
ً
على  يعود بالنفعتفاقي فيما إلدارة أن تقرر صرف االحتياطي اإللبجمعية العامة العادية بناءا

  الشركة أو املساهمين.
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لبجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى   وذلك بالقدر الذي يحقق مصبحة الشركة أو يكفل توزفع  -

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

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

  (  من رأا املال املدفوص .% 5يوزص من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) -

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

 %10ا تقدم نسبة )ي صص بعد م
ً
( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة   على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

ق ادمة على النحو الذي توافقل إلى األعوام الرح  كحصة إضافية من األرباح أن يُ ن يوزص الباقي بعد ذلك على املساهمي -

  . العامة الجمعيةعليه 

 لسنواتعلى املساهمين في ا ارباح او توزفعاملال رأا يست دم  اإلحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة  -

 . الشركة أرباح صافية تكفي لتوزفع النصيب املقرر لهم التي ال تحقق فيها

العادية التي عقدت بتاريخ قد أخذ موافقة الجمعية العامة  اإلدارةمجلس ف ن  م 2018املالية  وفيما ي ص السنة

 م 2018على السادة املساهمين عن عام مرحلية نقدية  أرباحم لتوزفع 04/06/2018
ً
( من الضوابط 39املادة ) ألحكاموذلك طبقا

على أن ة السوق املالي هيئةالصادرة من واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشرقات الخاصة بالشرقات املساهمة 

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

 الرياالت( بماليين) األرقام                         

 األرباح التي تم توزيعها خالل السنة 

 م من رأس املال2018املوزعة عن عام  إجمالي األرباح 30/09/2018في  ةاملن هي التسعة أشهر عن فترة  

  %20 من رأس املال %5 النسبة

 21,3 21,3 اإلجمالي
 

 31/12/2018وفيما يلي بيان يوضم إجمالي التوزفعات واالحتياطيات التي قونتها الشركة حت  

 ال سعودىــري انــــالبي

  2017املرحلة من عام  األرباح

 9،15تطبيق املعيار الدولي رقم  أثر 

  2018صافى أرباح عام 

791,471,303  

(47,482,283) 

69,745,673 

 69,745,673 الدخل الشامل للسنةصافى 

 تعديالت سنوات سابقة

 ( 2018عام  أرباحمن صافى  % 10حتياطى نظامى ) إ

(2,985,341)  

0 

 66,760,332 صافى الربح بعد اإلحتياطى القانونى القابل للتوزيع

(312,631,42) 2018 خالل عام أرباح موزعة   

9201صافى األرباح املبقاة واملرحلة لعام   280,118,528 

 1,64 ) بالريال ( ربحية السهم من صافي دخل السنة 
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 -: تعود ألشخاص غير  أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية للتصويت( 25)

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

 . (وأقربائهم التنفيذيينألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 

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

لم تصححححححححدر الشححححححححركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسححححححححهم ولم تمنح الشححححححححركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 م ويوضححححححححححم 2018ديسححححححححححمبر  31مشححححححححححابهه ألعضححححححححححاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خالل السححححححححححنة املالية املنتهية في   

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

 اسم العضو
عدد األسهم في 

31/12/2017 

عدد األسهم في 

31/12/2018 
 ريالتغنسبة  همسباأل  التغير 

 0 0 715,853 715,853 إبراهيم حمد عبده أبابطين

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

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

% 42,5 74,895 100,000 173,895 أبابطين  خالد محمد عبد ه  

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

 0 0 287,607 287,607 منصور محمد عبده أبابطين

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

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

  1000 1000 0 0خالد سليمان عبد العزيز السليمان

  766,924 766,924 0 0سلطان حمد عبده البابطين

  85,000 85,000 0 0نأبابطي إبراهيم عبد ه منصور 

  بمجلس اإلدارة في اجتماص الجمعية العامة العادية بتاريخ 
ً
م 04/06/2018تم اختيار األستاذ/ خالد محمد عبد ه عبد الرحمن أبابطين عضوا

 . االجتماصوخروج األستاذ / منصور إبراهيم عبد ه أبابطين من عضوية مجلس اإلدارة في نفس ذات 

  بمجلس اإلدارة بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
ً
م واسححتقالة 26/07/2018تم اختيار األسححتاذ/ خالد سححليمان عبد العزيز السححليمان عضححوا

  األستاذ/ سلطان حمد عبد ه أبابطين في نفس ذات القرار.

 دهم القصر:ال أو اململوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم و  سهماأل كما يوضم الجدول التالي عدد 

 اسم العضو
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 قالو
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  :مما يلي م2018ديسمبر  31تتكون القروض كما في ( 27) 
 (بماليين الرياالت  األرقام)

 البيـــــــــــــــــان
رصيد القروض كما فى 

31/12/2017 

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2018فى 
 مدتها أصل القروض

سنوات 5الي  3من  223 127,3 48.8 23 153,1 قروض طويلة األجل  

قروض بنكية وتورق 

 قصيرة األجل
 أقل من سنة 734.9 443,3 1408.69 1491.09 360,9

  957.9 570,6 1457.49 1514.09 514 اجمإلى القروض

 -قالتالي:لها الشرقات التابعة الشركة األم و كما يوضخ الجدول التالي القروض على 

 (بماليين الرياالت  األرقام)

  *املدة اسم الشركة 
رصيد القروض كما 

 31/12/2017فى 

خالل  املسحوب

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما 

 31/12/2017فى 
 أصل القروض

 البابطين للطاقة واالتصاالت السعودية 
 223 127.3 48.8 23 153.1 طويلة

 512.9 356.81 1171.09 1229.7 298.2 قصيره

 208,4 67,7 187,1 206,6 48,2 قصيره البابطين للطاقة واالتصاالت مصر

 13,6 4,6 9,9 11,2 3,3 قصيره  البابطين لحلول الطاقة شركة 

 - - - - - - البابطين البالنك السعودية

 - 6,5 0 6,5 - قصيره شركة اإلنارة املتكاملة

 - 0,49 8,31 3,8 5 قصيره البابطين البالنك اإلمارات

 - 4,2 32,1 33 3,3 قصيره البابطين البالنك مصر

 - 3 0,19 0,26 2,9 قصيره البابطين فرنسا 

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

 طويلة اآلجليوضح الجدول التالي الجهات املانحة للقروض 

 2018 2017 (بماليين الرياالت  األرقام)

 23 0 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 154,5 263,6 بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة األجل 

 177,5 263,6 املجموع

 العربية السعودية. باململكةوبنك الخليج لالستثمار وبنك اإلنماء  بنك الرياض والبنك السعودي الهولنديو  مصر  بجمهورية مصر العربية –بنك بيريوس* 

 سعودى .   ريالمليون  (50,2) وقدرهمبلغ  2018ديسمبر 31كما فى  جلاأل من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء 

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

 .التي يتم تمويل األعمال املرتبطة بها 

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

 باالضافة الى بعض النسب املالية االخرى املحددة فى هذه االتفاقيات.حقوق امللكية 
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 أدوات الدين واألوراق املالية واالكتتابات ( 28) 

لم تصحححححححححححدر الشحححححححححححركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسحححححححححححهم ولم تمنح الشحححححححححححركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 . م2018ديسمبر  31مشابهه ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خالل السنة املالية املنتهية في   
 

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 التنظي ي  (2)

 اعتماد خطة التعاقب الوظيفي  (3)

 اعتماد نتائج األعمال الر عية والسنوية (4)

  م2019نة عام واز واعتماد م م2018متابعة تنفيذ موازنة عام  (5)

 دراسة الفرص اإلستثمارية وإت اذ القرارات بشأاها. (6)

 وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف عليها.وضع أنظمة  (7)

 التوصية لبجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات (8)

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية. (9)

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

 للتحديثات الت املتعلقة بهيئة السحححححححححوق املاليةمراجعة واعتماد سحححححححححياسحححححححححات وإجراءات نظم الحوكمة للشحححححححححركة  (11)
ً
ي طبقا

 تصدرها هيئة السوق املالية وعرضها على اقرب اجتماص لبجمعية العامة لالعتماد.

 التالي:وقان حضور األعضاء كما هو موضم بالجدول   م2018جلسات خالل عام  خمسةعقد مجلس اإلدارة وقد 

 اسم العضو م
 م 2018عام (  في 05عدد االجتماعات )

 ر نسبة الحضو 
01/02 29/03 10/05 06/11 26/12 

        100% إبراهيم حمد عبد ه أبابطين 1

        100% عبد العزيز إبراهيم عبد ه البابطين  2

     × ×   100%منصور إبراهيم عبد ه أبابطين 3

        100% عبد الكريم حمد عبد ه البابطين 4

 %   ×     80 بابطينأخالد محمد عبد ه  5

        100% منصور محمد عبد ه أبابطين 6

 %   ×     80 ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7
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        100% محمد حمد محمد القنيبط 8

         100%سلطان حمد عبد ه البابطين 9

   × × ×     100%محمد عبد ه عبد الرحمن أبابطين خالد 10

  × × ×     100%خالد سليمان عبد العزيز السليمان 11

  9 9 7 9 9 املجموص 

 04/06/2018عادية بتاريخ الجتماص الجمعية العامة اقان أخر  تاريخ أخر اجتماص لبجمعية العامة  

  بمجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 
ً
م وخروج األســـــــتاذ / منصـــــــور إبراهيم 04/06/2018تم اختيار األســـــــتاذ/ خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين عضـــــــوا

 عبد هللا أبابطين من عضوية مجلس اإلدارة في نفس ذات العالقة. 

 بمجلس اإلدارة بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ تم اختيار األستاذ/ خالد سليمان عب 
ً
م واستقالة األستاذ/ سلطان حمد عبد هللا أبابطين 26/07/2018د العزيز السليمان عضوا

  في نفس ذات القرار.
 

 : عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين( 32)

 

 األسباب  تاريخ ملف امللكية تاريخ الطلب  العدد 

 ملف ارباح 12/04/2018 15/04/2018 1

 ملف أرباح 25/11/2018 20/11/2018 1

 إجراءات الشرقات 31/12/2018 21/03/2019 1

 

 ( الصفقات بين الشركة واألطراف ذي العالقة33)

 توجد تعامالت مع األطراف ذات العالقة بالشركة )الشرقات التابعة( كما يتضم بالجدول التالي:

 الطرف ذو العالقة

العالقة نوع 

 قيم ها  )بماليين  الرياالت( مدتها نوع الصفقة بالشركة

 مبيعات  شركة تابعة مصر  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

ام
لع

ل ا
ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

 

1.79 

 14.89 مبيعات + مشتريات شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 6.45 مبيعات  شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 0.13 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك ايجيست النظمة االتصاالت 

 12.94 تمويل شركة تابعة فرنسا –شركة البابطين

 38.36 مبيعات + مشتريات  شركة تابعة شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 0.24 مبيعات + تمويل شركة تابعة قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 0.16 تمويل شركة تابعة مصر-شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة

 0.16 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين الشرق الوسط لتركيب انظمة االتصاالت 

 30.26 تمويل شركة تابعة شركة البابطين لحلول الطاقة املتجددة 

 0.94 تمويل شركة تابعة شركة الرياح الدوليه للطاقة

 0.007 تمويل شركة تابعة شركة حلول متقدمة للطاقة

 اإلجمالي 

 
  

 

106.33 
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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

ً
ملعلومات ا ف ن مجلس اإلدارة ي كد حسبوإحكاما

 للعقودقانت هناك   م2018في عام املتوفرة لديه أنه 
ً
 بها وفيها مصبحة جوهرية ا

ً
أعضاء املجلس لبعض رئيس و لشركة طرفا

الجدول التالي يوضم األطراف ذات العالقة التعامالت و حيث قد تم أخذ موافقة الجمعية العمومية موافقة مسبقة على هذه 

 مع الشرقات ذات العالقة بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة. األرصدة الناتجة عن املعامالتوحجم املعامالت و 

 الطرف ذو العالقة( 1)

 

إبراهيم حمد 

عبد هللا 

 أبابطين

عبدالعزيز 

إبراهيم عبد هللا 

 البابطين

منصور 

إبراهيم عبد 

 أبابطينهللا 

عبدالكريم 

حمد عبد هللا 

 البابطين

خالد محمد 

عبد هللا عبد 

الرحمن 

 أبابطين

خالد محمد 

عبدهللا 

 أبابطين

منصور 

محمد عبد 

 هللا أبابطين

سلطان حمد 

عبدهللا 

 البابطين

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

 - - - عضو مجلس عضو مجلس - عضو مجلس عضو مجلس للتجارة  ذ .م .م .شركة البابطين 

شركة البابطين للصناعات 

 الهندسية  
 عضو مجلس عضو مجلس

- 
 عضو مجلس عضو مجلس

- - - 

شركة البابطين القابضة لالستثمار 

 مساهمة مغلقة

 عضو مجلس

 وشريك

 عضو مجلس

 وشريك
 شريك

عضو مجلس 

 وشريك

عضو مجلس 

 وشريك
 شريك شريك شريك

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

 األعمال والعقود( 2)

 طبيعة التعامالت أو العقد م

 حجم املعامالت  

 مدة العقد

شروط 

 بماليين الرياالت الطرف ذو العالقة  التعاقد 

 1.63 مبيعات + تمويل  1

ل 
ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

ام
لع

ا
 

ع 
تب
ت

ف 
را
ألط

ع ا
 م
ت
دا

اق
تع

 ال
في
ة 
رك

ش
ال

ها 
بع

 تت
تي
 ال
ط

و ر
ش
 ال
س

نف
ة 
الق

لع
ت ا

ذا

ير
لغ

ع ا
م

 

 شركة البابطين للمقاوالت ذ .م .م .

 شركة البابطين للتجارة  ذ .م .م . 0.5 مشتريات + تمويل 2

 شركة البابطين للصناعات الهندسية   1.2 مشتريات  + تمويل  3

 القابضة لالستثمار مساهمة مغلقةشركة البابطين  0   4

 شركة اإلعالن األزرق ذ .م .م . 0.006 مشتريات 5

     3.34 اإلجمالي 

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

 . متداولةمالية و جميعها تعتبر أرصدة 

  تعويض. أومكافأة  أوأحد كبار التنفيذيين عن أي راتب  أواملجلس  أعضاءتنازل بموجبها أحد  إتفاقيات أوال توجد أية ترتيبات ( 35) 
 

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

 املستحقة:  ( املدفوعات النظامية37)
 

 م 31/12/2018 م 31/12/2017 البيـــــــــــان

 11,991,462 15,120,030 والضريبة  الزكاة

 646,124 619,850 التأمينات اإلجتماعية

 12,637,586 15,739,880 األجمإلى
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   وقد حصلت الشركة على شهادة الزقاة  31/12/2017السنوات السابقة حت  قدمت الشركة إقرارتها الزقوية عن قافة

االدارة بأاها قد قونت املخصصات  . وتعتقد2019إبريل  30سارية املفعول حت  تاريخ  31/12/2017للعام املنتهي في 

 الالزمة ملقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصبحة الزقاة والدخل عند اعتماد الربط النها ي.

  ل نظمة السائدة في الدول املسجلة كما تقوم الشرقات التابعة 
ً
بتقديم إقراراتها الزقوية والضريبية بشكل مستقل وفقا

 بها هذه الشرقات وال توجد أي نزاعات ضريبية وزقوية فيما يتعلق بهذه الشرقات.
 

 احتياطات أخرى تم أنشاؤها ملصبحة موظفي الشركة. أو إستثماراتال توجد أي  (38)

  

 -:اإلقرارات( 39)

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

راجعة حيث تقوم لجنة امل .هلياعأن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسححس سححليمة وتم تنفيذه بفالشححركة كما ت كد )ب( 

 بأنه ال توجد في عام . ئج التقارير وإطالص املجلس عليهابمراجعة نتا
ً
في نتائج املراجعة  أية مالحظات جوهرية 2018 علما

   .بة الداخلية بالشركةاقالر  أنظمةالسنوية لفاعلية 

 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 الخاريي للشححححححححححححركة مذقورة في تقريره  2018ال يوجد أي تحفظات على القوائم املالية السححححححححححححنوية املدققة لعام 

إن البيانات املالية واإليضحححححححححاحات الواردة في تقرير مراجع الحسحححححححححابات مكملة ملا ورد في تقرير مجلس اإلدارة وهي كما  .املسحححححححححتقل

 .من هذا التقرير  ال يتجزأأصيل جزء 

 

 الحوكمة : (41)

 لالئحــــة حوكمــــة الشــــــــــــركــــات)أ( 
ً
تححححاريخ ( و  2017 – 16 – 8بموجححححب القرار رقم )الصحححححححححححححححادرة عن هيئححححة السححححححححححححوق املححححاليححححة  وفقــــا

بنود ال علىمل تيشحححخاص بالشحححركة   فقد قامت الشحححركة ب عداد نظام لبحوكمة م13/02/2017هححححححححححححححح املوافق 16/05/1438

 بما ال ي الف األنظمةالصححححادرة عن هيئة السححححوق املالية سححححواء قانت إلزامية أو إسححححترشححححادية وذلك الحوكمة  بالئحةالواردة 

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

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

م 13/02/2017تطبق الشححححححححححححركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشححححححححححححرقات الصححححححححححححادرة عن هيئة السححححححححححححوق املالية بتاريخ 

 الواردة أدناه النحو التالي:باستثناء األحكام 
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

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

تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية 

 مجلس اإلدارة 

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

  م. 2018م بينما مجلس إدارة الشركة بدأ فترة سريانة من شهر يوليو 01/01/2019

م تدمج لجنتي املكافآت والترشيحات ببجنة واحدة تقوم بجميع مهام البجنتين و  ةاإلدار قرر مجلس  تشكيل لجنة مكافآت  (60مادة  )

 تشكيل لجنة الترشيحات  (64مادة  ) م 01/06/2017اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 

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

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

أشخاص معنيين بالقيام بأعمال إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية باإلضافة إلى اإلستعانة 

بجهة خارجية ) مكتب إرنست أند يونج( ملمارسة مهام واختصاصات إدارة املخاطر االستشارية 

 (.واملراجعة الداخلية

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

مع لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة قل ستة شهور ملناقشة ودراسة  فاعليات املراجعة 

ة املراجعة الداخلية )مكتب الداخلية واملخاطر التي تتعرض لها الشركة وفي حضور ممثل إدار 

 (إرنست أند يونج(

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

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

 نظام لبحفاظ على البيئة .  تنفيذ -1

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

2030  

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

 لت صصهم.

 تبني مشروص م امة الخاص بذوي القدرت الخاصة. -4

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

 السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة 

يرية العامة املد معالتعريفية والتثقيفية  والفاعلياتكما تقوم الشركة باملشاركة في الندوات 

 لدفاص املدني والجمعيات الخيرية واملشاركة والدعم لبجمعيات اإلنسانية واالجتماعيةل

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

 جنة الحوكمة ب شراف من مجلس اإلدارة. أعمال ومهام واختصاصات لمسئوليات و  بجميع 
 

 التطوير والتحسين املستمر  ( 42) 

  املوارد الشـــرية:( أ)
ُ
 ب صحححوص التوطين للكفاءات والكوادفي ظل التغيرات في أنظمة العمل والقرارات التي ت

ً
ر صحححدر تباعا

جات الدر السحححححححححححياسحححححححححححات واإلجراءات و نظام لموارد بشحححححححححححرية املتمثلة في أنظمة ل تتبن  الشحححححححححححركةالبشحححححححححححرية السحححححححححححعودية 

 راتحححححححححححححححححححححححيتماشحححححححححححع  مع مسحححححححححححتوى الخببما  التي تعمل على جذب السحححححححححححعوديين للعمل لدى الشحححححححححححركةالوظيفية والرواتب 

رفع املسححححححححححححتوى االنتحاجيحة لحديهم بحالسححححححححححححوق املحلي والحذي سححححححححححححوف ينعكس بحااليجحاب على  ةمقحارنح املطلوبحةوالكفحاءات 

 اة املوظفين االجتماعية.حيوبالتالي املردود اإليجا ي على 
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ع رؤية لديها بما يتواكب م العاملةرفع املهارات الفنية واإلدارية لدى القوى على تعمل الشركة  :توالكفاءا املهارات)ب( 

مما سححححوف يعزز من االعتماد على املوارد البشححححرية الوطنية وتبني خطط  2020 الوطني  وخطة التحول  2030اململكة 

 تحفيزية تعمل على التحسين املستمر ملا لديها من فنيين وإداريين سعوديين.

من منطلق رؤية الشححركة في الحفاظ على الكوادر البشححرية لديها تتبن  الشححركة مشححروص  املســار الوظيفي: تخطيط)ج( 

ت طيط املسار الوظيفي للعاملين لديها مما يتيح لهم الفرصة لتقلد املناصب وإثراء الطموح لديهم لت طيط مسارهم 

مسححححححححححححتقبل  لقيادة من أجلإعطاء فرصححححححححححححة لإلدارة املتوسححححححححححححطة من أجل أن تأخذها دورها في االوظيفي لدى الشححححححححححححركة و 

كما رأت الشححركة ضححرورة ضححخ دماء جديدة شححابه ليتم تدريبهم وتأهيلهم لقيادة الشححركة في  الشححركة والشححرقات التابعة

 املستقبل وتحمل املسئولية.

مرار سححححححتمن خالل إ بالجودةلتزامها الكامل إسححححححتراتيجي للشححححححركة وقد تمكنت الشححححححركة من تأكيد هدف إهي  الجودة : (د) 

والتحديث املسححتمر حت  التعديالت األخيححححححححححححححرة لنظام الجودة الجودة العاملية  نظمةحصححولها على شححهادات املطابقة أل 

(ISO 9001-2015 )  . كما تعمل الشحححركة على تثقيف وتطوير موظفيها وجميع العاملين في قافة الوحدات التنظيمية

دو لتوعوية على أحطريق تنفيذ مجموعات من البرامج اعلى الجديد في أنظمة الجودة وذلك عن باستمرار بالشركة 

على شحححححهادة الجودة من الهيئة السحححححعودية للمواصحححححفات حصحححححول الشحححححركة نظم الجودة وقد تبلورت هذه املجهودات ب

 صنع األعمدة ومصنع اإلنارة.نتجات ممل( SASOوالجودة )واملقاييس 

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

 للشرقات التابعة للشركة األم ليتم ربط جميع الوحداتتطبيق أنظمة أوراقل في الشركة  بدأتحوكمة الشرقات فقد 

وذلك بالتعاون مع أحد الشرقات املت صصة في مجال تكنولوجيا اإلدارية والصناعية بنظام معلوماتي موحد 

املت صصين في هذا املجال من بالتعاون مع  املعلوماتكما توفر الشركة باستمرار أنظمة الحماية وأمن املعلومات. 

 ىأجل إحكام السيطرة والحماية ملعلومات وبيانات الشركة وكذلك حماية معلومات العمالء مما يزيد الثقة لد

 الشركة في التعامل بكافة األنظمة املتطورة والحديثة. 

يع باملراجعة املسححححححححتمرة لجماملراجعة الداخلية بالشححححححححركة يقوم فريق العمل املختص ب املراجعة الداخلية املســــــــتمرة:( و) 

م الرقابة نظاي ت كد على سحححالمة ححححححححححححححححوالت اإلدارةلجنة املراجعة املنبثقة من مجلس  إلىرفع تقاريره مباشحححرة العمليات و 

الحوكمة بتم إنشحححححاء إدارة خاصحححححة حيث نشحححححطة املختلفة بالشحححححركة األجه أو ليته في إحكام الرقابة على اعالداخلية وف

متطلبات الحوكمة و  وقافة إجراءات تصححححححححححححة بمراقبة ومتابعة أعمال املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر واملطابقة م

 .للمدير العام يةوتبعيتها اإلدار وتكون تبعيتها الفنية ملجلس اإلدارة 
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 ( األحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول 43)

  م عن توقيع عقد لتوريد وتركيب فوانيس اإلنارة الخارجية25/11/2018أعلنت الشركة بتاريخLED   مع الشركة الوطنية

 لخدمات كفاءة الطاقة )ترشيد(

  عن قرار مجلس اإلدارة بتوزفع أرباح نقدية على املساهمين عن فترة التسعة أشهر م 07/11/2018أعلنت الشركة بتاريخ

 م30/09/2018م املنتهية في 2018من عام 

  عن توقيع إتفاقية شراكة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية وذلك من خالل استحواذ  08/10/2018أعلنت الشركة بتاريخ

مليون ريال  2من حصص شركة البابطين لحلول الطاقة )شركة تابعة( مقابل مبلغ  %40الوجلفا البرتغالية على شركة ميت

 نقدي. 

 زيادة رأا مال شركة اإلنارة املتكاملة  05/09/2018 أعلن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت بالتمرير بتاريخ

( مليون ريال سعودي وسوف يتم زيادة رأا املال عن طريق 8.4ريال سعودي إلى )( مليون 1( من )إحدى الشرقات التابعة)

 .تحويل جزء من رصيد األرباح املبقاه في دفاتر الشركة

  التعاقد مع شركة بريمير  05/08/2018بالتمرير بتاريخ قرر دارة اإل جلس أن م 05/08/2018أعلنت الشركة بتاريخ

شركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة واالتصاالت مصر وشرقاتها القابضة لالستثمار وذلك ملساعدة ال

التابعة )إحدى شرقاتها التابعة بجمهورية مصر العربية( ل كتتاب العام بالسوق املالية املصرية وهي شركة مت صصة 

 .ومرخصة بجمهورية مصر العربية

  من حصصها  %50لبيع  01/02/2018وشراكة ملزمة بتاريخ  م عن توقيع إتفاقية بيع04/02/2018بتاريخ  الشركةأعلنت

مليون ريال  2.5في شركة الرياح الدولية )شركة تابعة( لصالم شركة هايزا االستثمارية الدولية )شركة أسبانية( مقابل مبلغ 

 . نقدي

 مة التي تبدأ من تاريخ م عن فتح باب الترشم لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القاد04/02/2018بتاريخ  الشركة أعلنت شر

  م26/07/2021م وملدة ثالو سنوات تنتهي في 27/07/2018

  م زيادة رأا مال شركة البابطين البالنك ألنظمة االتصاالت )شركة ذات مسئولية 01/02/2018بتاريخ  الشركةأعلنت

 10مليون ريال سعودي إلى  2 ( من % 100محدودة إحدى شرقاتها التابعة باململكة العربية السعودية واململوكة بنسبة 

 .ريال سعودي وسوف يتم زيادة رأا املال عن طريق تحويل جزء من رصيد األرباح املبقاه في دفاتر الشركة يينمال 

  م ُعِقد  االجتماص األول للمجلس الجديد 19/07/2018م أنه في يوم الخميس املوافق 22/07/2018بتاريخ  الشركةأعلنت

م وتنتهي في 27/07/2018بالتمرير عبر دائرة االتصال املغلقة بين األعضاء لدورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ 

 لك تشكيل البجان. تم انت اب رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة وكذ   حيث 26/07/2021
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  -:اإلدارة( توصيات مجلس 44)

 الشركة السادة املساهمين بمايلى : إدارةيوص ى مجلس 

 .م31/12/2018إلى  م 01/01/2018على ماجاء بتقرير مجلس اإلدارة عن الفتحرة املالية من  املوافقة .1

 . م31/12/2018على القوائم املالية املدققة للشركة عن العام املنتهي في  املوافقة .2

 م 31/12/2018على تقرير مراقب الحسابات عن العام املنتهي في  املوافقة .3

 .م31/12/2018إلى  م 01/01/2018على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من  املوافقة .4

 . م31/12/2018السنة املالية املنتهية في  عن ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  (4,500,000علي صرف مبلغ )  املوافقة .5

 من إبراهيم حمد عبد ه  املوافقة .6
ً
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاوالت )ذ.م.م( حيث أن كال

أعضاء بابطين أعبد الرحمن أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد ه البابطين وعبد الكريم حمد عبده البابطين وخالد محمد عبد ه 

 ريال.    1,625,594هي   م2018لك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعامالت عام في تاإلدارة مجلس 

 من إبراهيم حمد عبد ه أبابطين  املوافقة .7
ً
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة )ذ.م.م( حيث أن كال

عضاء مجلس أأبابطين هبد الرحمن وعبد العزيز عبد ه إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد ه البابطين وخالد محمد عبد ه 

 ريال  497,340  هي م2018الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعامالت عام  في تلك إدارة 

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

أبابطين د الرحمن عب بطين وعبد الكريم حمد عبد ه البابطين وخالد محمد عبد ه عبد ه أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد ه البا

 ريال1,206,835  هي  م2018في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعامالت عام أعضاء مجلس إدارة 

 من إبراهيم حمد عبد ه أبابطين  املوافقة .9
ً
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اإلعالن األزرق )ذ.م.م( حيث أن كال

 ريال6,090   هي   م2018مع العلم أن قيمة تعامالت عام وعبد الكريم حمد عبد ه البابطين شرقاء في تلك الشركة 

على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية وامليزانية  املوافقة .10

 م. 2020م والر ع األول من عام 2019للر ع الثاني والثالث والرابع من عام وتحديد اتعابه  العمومية للشركة

 بمجلس اإلدارة للفترة من على تعيين األستاذ/ خالد سليمان ع املوافقة .11
ً
م 26/07/2021م وحت  27/07/2018بد العزيز السليمان عضوا

 للمقعد الشاغر ل ستاذ/ سلطان حمد عبد ه البابطين 
ً
 خلفا

دورة لومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والئحة عمل لجنة املراجعة واملخاطر واملخاطر   على تشكيل لجنة املراجعة املوافقة .12

 بأن أعضاء البجنة هم: الدكتور / ياسين عبد الرحمن الجفري   األستاذ 26/07/2021م وحت  27/07/2018املجلس التي تبدأ من 
ً
م علما

 / خالد محمد عبد ه عبد الرحمن أبابطين   األستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان   األستاذ/ سلطان حمد عبد ه البابطين. 

م وحت  27/07/2018على تعديل الئحة عمل ومهام وإجراءات لجنة الترشيحات واملكافآت لدورة املجلس التي تبدأ من  فقةاملوا .13

 م 26/07/2021

م وتحديد تاريخ 2018بشكل نصف سنوي أو ر ع سنوي عن العام املالي على تفويض مجلس اإلدارة بتوزفع أرباح مرحلية  املوافقة .14

 
ً
 لنظام الشرقات.االستحقاق والصرف وفقا

ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 سائلين املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير


