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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عزائى املساهمين،أ

 ونجتمع 
ً
عمكم املتواصل دالسنوي لنكمل مسيرتنا سوينا مستندين على  لقائنامن جديد في أنه من دواعي سروري أن نلتقي سويا

أهدافنا ورؤيتنا وطموحنا الذي يتوافق بكل عزم وأصرار  معلنتفاخر بما حققناه الذي يسير أختياركم لنا ثقتكم الذي جاء من 

 .الحبيبة وطنناسيرة التنمية في والخطى الثابتة مل 2030العربية السعودية رؤية اململكة و أهداف مع 

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

وكذلك أبرز م 31/12/2019املنتهي 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 

لتي سييية االتقلبات االقتصييادية والسييياللشييركة باإلضييافة إلى  التنافسييية الشييديدة في مجاالت األعمال املختلفةمن  الرغموعلى 

ال إفي السييوق السييعودي واإلقلي ي ع االقتصييادي والذي يتضييم من مسييتوى أداء شييرقات القطاتمر بها منطقة الشييرق األوسيي  

  يسييتمر بفضييل   أنه 
ً
 أداء الشييركة قويا

ً
محققين أفضييل أداء على مسييتوى القطاع الصييناعي الذي  2019خالل عام متماسييكا

ودعمكم الئنا معة ثق من وقوتنامسييييييييييييتمدين عزمنا من بين الشييييييييييييرقات في اململكة   للعام الثاني على التوالي تنت ي إليه الشييييييييييييركة

ق التحديات نحو املسييييتقبل لتحقيبكل ثقة وعزم جعلنا نتطلع ي ذيالوالبرنامج الوطني الطموح ومركز الشييييركة املالي املتواصييييل 

تسييينحين بايماننا مبخطى ثابتة وقوية ق التنمية املسيييتدامة للشيييركة نحقالتي تواجهنا لتنويع االسيييتثمار في القطاعات املختلفة ل

ير تطو لك ويدعم ذعليها  نوالقائميوكفاءات منسييييييييييو ي الشييييييييييركة  خبراتنا في القدرات التييييييييييييييييييييييي تملكها الشييييييييييركة من باهلل ثم بثقت

 . العاملي الصعيد للعمالء سواء على الصعيد اإلقلي ي أوتقديم حلول وخدمات متكاملة أعمالنا و 

نا السيييييوقية وحصيييييتلزيادة طاقتنا اإلنتاجية  تنااوطموح ناتطبيق خططفي واصيييييل باذن   أننا سييييينمعكم والتزامنا عهدنا نجدد 

ملسييياهمة ااملتنوع وكذلك اململكة مما يعزز من ناتج الشيييركة الرؤية والطموح الذي أقرته والذي يتماشيييمع مع  بامتدادها الجغرافي

 .املحلي ناتج الدخل القوميفي 

مليون  (202,8 بقيمة ) مجمل ربحوتحقيق ريال مليون  ( 1348,6 )بلغتإيرادات  عن م 2019النتائج املالية للعام  أسيييييفرت لقد

في عام  ريالمليون  (86) بقيمةصييييييييييييافية أرباح تحقيق سيييييييييييياهم في  مما  مليون ريال  ( 107,7)وبلغ الربح التشييييييييييييغيلي قيمة   ريال

على الرغم من الضييييييييييييغو   في تحقيق األرباح على مسييييييييييييتوى القطاع األول تتبوأ املركز الشييييييييييييركة  والذي سييييييييييييياهم في جعل  2019

 .  في هذا القطاع هوالتنافسية الحاد االقتصادية في املنطقة
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العائدة م 2019حقوق امللكية في عام مليون ريال  وبلغت  ( 81,7)كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين في الشركة األم 

 مليون ريال.  (799)بمقدار على املساهمين في الشركة األم 

حكمة قان  2019العام خالل رباح صافي األ ومن األسباب التي ساهمت في تحقيق 
ُ
دارية والعمومية اإل  على املصاريفالسيطرة امل

ي البحث عن فالشركة ومازالت تنويع إستثماراتها فقد إستمرت و   واالعباء املالية ومصاريف الزقاة وضريبة الدخل التقديرية 

وصناعات ومجاالت متنوعة تتسم بالربحية مع اإلستمرار  متعددةفي مناطق جغرافية ملنتجات جديدة  واعدةفرص إستثمارية 

برامج تبني كة في الشر  ستمراروكذلك ا في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيق النمو املستدام في حقوق املساهمين

  صافية.رباح تحقيق أفي  التكاليف ساهمتترشيد 

 عن إلتزامنا ييييييييييييفضل باذن   لتعظيم منافع الشركة تعبيأنحو مستقبل وثبات نتطلع بثقة  نحنثقتكم ودعمكم ف من خاللو 
ً
را

 تجاه مساهمينا.و  تجاه الوطنومسئوليتنا 

 وفي الختام

أود أن أعرب عن شييييييكري وتقديري ملقام خادم الحرمين الشييييييريفين وولي عهده  اإلدارةمجلس  أعضيييييياءسيييييي ي ونيابة عن زمال ي اب

مل في لفتح أفاق العهت وُج جراءات الحكيمة التي اإل للتوجهات و و  املسييييييييييتمرةاألمين وحكومته الرشيييييييييييدة على دعمها ومسيييييييييياندتها 

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

 يالذين  ملسييييييياهمينا ص الشيييييييكر والتقدير لكما يسيييييييرني أن أتقدم بخا
ً
ل لونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظأو الدعم و لنا قدموا دوما

 لثقة.لهذه افياء أو 

 م2019ي بذلوها خالل العام يييييييييييييزة التييييييييييييياملتمي 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 

 وبرقاته     السالم عليكم ورحمة  

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

 مسيييييييتوى التوزيع الجغرافيعلى و الشيييييييركة نشيييييييطة أعلى مسيييييييتوى  اململكة العربية السيييييييعودية
ً
  كما يسيييييييرنا أن نقدم لكم منخصيييييييا

املدققة يتضمن التقرير السنوي القوائم املالية و    م31/12/2019 إلى م01/01/2019من  ةر يييييييالفتللوضع العام للشركة خالل 

لية اامل رةيييييييييييييييييالفتيضييييياحات الخاصييييية بها عن اإل رات في حقوق املسييييياهمين  و ييييييييييييييييياملوحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغي

  وهو جزء أصيييييل من هذا التقرير املذقورة
ً
ن مكتب املحاسييييبو السييييادة /  الحسييييابات تقرير مراقب  وكذلك يكمل بعضييييه بعضييييا

  املتضامنون 

  ام:ـــــع العــوضــــال( 1)

قان له األثر  الواضيييييييييم على التوجه االقتصيييييييييادي لزيادة إيرادات الدولة  اململكةتخذها توات املالية التي ااألدال شيييييييييك أن  -1

شاريع الطاقة التوجه ملفي منطقة الخليج باإلضافة إلى في اململكة واملشاريع املطروحة للمملكة والذي أنعكس بدورة على 

اململكة  إعادة ترتيب ألولويات تنفيذ مشييياريع البنية التحتية في وبناء على ذلك فقد تماملشييياريع املسيييتقبلية  املتجددة في 

الطاقة خاصييييييييييية في مجال   وقطاعات جديدة ذات طبيعة خاصيييييييييييةالتركيز على مشييييييييييياريع العربية السيييييييييييعودية مما أدى إلى 

داية ب تظهرالتي بدأت ونوعيه املشيييييييييياريع املطروحة والذي أنعكس على أسييييييييييعار العروض املتجددة والقطاعات الخدمية 

 .م2019عام من 

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

  التي تم التخطي  على مشاريع البنية التحتية اإلنفاقاململكة في ساهم في استمرار غييييييييييييير نفطية الصناعات 
ً
  لها مسبقا

ا لديها مخاصيية مشييروعات الطاقة املتجددة و  سييتفادة من تلك املشييروعاتاإل من  للشييركةسيياعد املركز املالي القوي قد و 

 م.2019خالل عام اإليرادات  مجملفي  انعكست الحصول على مشروعات جديدةمكنتها من من مقومات 

واملسييييييييييييتوى العاملي والذي ظهر في  اإلقلي يقان به العديد من التحديات على املسييييييييييييتوى  م2019عام الرغم من أن  ىوعل -3

ات نتيجه دخول مشاريع ذ الخارجيةاملحلية و في األسواق على أسعار البيع رة ييييييييييكبي 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

شييييكل بالتغيرات السييييياسييييية في دول املنطقة على البيئة االقتصييييادية الخاص بالتأثير الواضييييم واملباشيييير من وعلى الرغم  -4

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

واملشيييياريع املتنوعة  خاصيييية مشيييياريع الطاقة املتجددة  م2020الدول خالل عام الخط  املعلنة للنهوض بالتنمية في تلك 

ملشيييييييييياريع ا تلك النوعية من هذه  الطلب علىمما سييييييييييي دي إلى التقني والتكنولوجي ملواكبة التطورات العاملية  ذات الفكر

 . م2019 خالل عام مصر –مصر وشركة البابطين البالنك  –البابطين  أعمال شركةفي تحسن نتائج  ذلك ظهربدأ يوقد 
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 في ظل التغيير املضطرد في األسواق املحلية والخارجيةأرباح مجمل  تحقيقفي لقد نجحت الشركة 
ً
ة النخفاض نتيج جيدة جدا

بيعات نسبة تكلفة املوانخفاض املصاريف االدارية والعمومية واالعباء املالية ومصاريف الزقاة وضريبة الدخل التقديرية 

مع  لصافيةمستوى األرباح ا رفعبرامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في تبني الشركة في  استمرارباإلضافة إلى   لإليرادات

 .جيدةتوريد بأسعار الامر أو إستهداف الحصول على بعض 

لها وخبراتها العاملية في نشييييياطها وإدارة أعما الفنيةمن قدرتها الشيييييركة تسيييييتفيد  أن إالتواجه حدة في املنافسييييية الشيييييركة  رغم أن

النابعة من  م2020 للعام ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة املوضييييييييييييوعة مع عمالئها ومورديهاعالقاتها التجارية الجيدة وكذلك 

 م2020على البنية التحتية في ضييييييييييييوء موازنة اململكة املعلنة لعام  اإلنفاقال سيييييييييييييما أن خط   خطة الشييييييييييييركة االسييييييييييييتراتيجية  

 ية. اإلنفاق على مشروعات البنية التحت استمرارإلى  تشير تعمل بها الشركةفي العديد من الدول التي  اإلنفاقوكذلك خط  

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

 : مجلس اإلدارة : 
ً
 أوال

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

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

رئيييييييييس مييييجييييلييييس اإلدارة  لشيييييييييييييييييركييييييية  نإبراهيم حمد عبد   أبابطي 1

له  -للطاقة واالتصاالت ن ييييييييييييييالبابطي

 ات الخاصة فيالعديد من االستثمار 

 ارة. مجال العقارات والتج

شيييييييييييييركييية البيييابطين للطييياقييية  إدارة رئيس مجلس 

عميل بوظيائف قيياديية متعيددة  –واالتصيييييييييييييياالت 

 ضمن مجموعة شرقات البابطين 

حاصيييييييييييييل على شيييييييييييييهادة املعهد التجاري بالرياض 

وحاصييييييل على دبلوم اللغة اإلنجليزية  1987عام 

 من  اململكة املتحدة البريطانية. م1988عام 

 عام 31

   عييبيييييييدالييعييزيييز إبييراهيييييم عييبيييييييد 2

 البابطين

ة لشيييييييييييييركة اإلدار نائب رئيس مجلس 

 -للطييييياقييييية واالتصيييييييييييييييييياالت البيييييابطين 

م سيييييييييييييس وشيييييييييييييرييك في شيييييييييييييركية عبيد 

 العزيز ومنصور للتجارة  

شيييييييييييييركيييييية البييييييابطين  إدارة مجلس نييييييائييييييب رئيس 

عمل نائب مدير عام ثم  -للطاقة واالتصيييييييييييييياالت

 مدير عام شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

وس تربييية علوم جغرافييية حيياصيييييييييييييييل على بكييالوري

 م1977عام 

 عام 42

خييييييياليييييييد مييحييميييييييد عييبيييييييد   عييبيييييييد  3

 الرحمن آبابطين

مدير عام شيييييييييييييركة البابطين العربية 

 للمالمين 

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حتع منتصف 

م   ثم عضو مجلس اإلدارة  بشركة 2004عام 

واالتصاالت في الفترة من البابطين للطاقة 

 26/07/2012حتع  27/07/2009

حيييياصييييييييييييييييل على بكييييالوريوس إدارة أعمييييال قسيييييييييييييم 

 م 1994تسويق من جامعة امللك سعود  عام 

 عام25

ياسيييييييييييييييييييييييييييييييين عبد الرحمن حسييييييييين  4

 الجفري 

عضييييييييييييييييو مييييجييييلييييس اإلدارة لشييييييييييييييييركييييييية 

 للطاقة واالتصاالت البابطين

رئيس مجلس إدارة شيييييييييييييركييية الخليج 

 لوساطة التأمين

تاذ في قسم اإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز  أس

م سيييييييييييييس وعمييييييييد قليييييييية األمير  –1996 -1985

 -2004سييلطان لإلدارة بجدة    جامعة الفيصييل

-1998مسيييييييييييييتشييييييييييييييار ملعييالي وزير املييالييية  – 2012

2002 

دكتوراه في املييييييياليييييييية من جيييييييامعييييييية بنسيييييييييييييلفيييييييانييييييييا 

الحكوميييييية بيييييالوالييييييات املتحيييييدة األمريكيييييية عيييييام 

 م 1985

 عام 43

عضييو مجلس إدارة شييركة البابطين  محمد حمد محمد القنيب  5

 واالتصاالت  ةللطاق

جامعة أسييييييييييتاذ اقتصيييييييييياديات املوارد 

 امللك سعود

وحتع  1997عضييييييييييييو مجلس الشييييييييييييورى منذ عام 

رئيس لجنية الشيييييييييييييئون حييث شيييييييييييييغيل  2009عيام 

-1999االقتصييادية والطاقة بمجلس الشييورى )

دية اونائب رئيس لجنة الشئون االقتص ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجيييييية الييييييدكتوراه في اقتصيييييييييييييييييياديييييييات املوارد من 

 م 1984جامعة والية أوريجن األمريكية عام 

 عام44

عيييبيييييييد اليييكيييرييييم حيييميييييييد عيييبيييييييد    6

 البابطين 

عضييييييييييييييييو مييييجييييلييييس اإلدارة لشييييييييييييييييركييييييية 

 البابطيين للطاقة واالتصاالت

م 2000مدير عام شيييييييركة البابطين للتجارة عام 

 2001ثم العضو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كمييا عمييل مييدير عييام قطيياع األبراج والهييياقيييل  –

 2003ومحطة االختبارات عام حتع عام 

 ةدرجة املاجسيييييتير في إدارة الجودة من األقاديمي

 م 2007العربية للعلوم البحرية عام 

 م29
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

مييييجييييلييييس اإلدارة لشييييييييييييييييركييييييية  عضييييييييييييييييو خالد محمد عبد   أبابطين  7

 للطاقة واالتصاالت نيالبابطي

حتع  1997عمييييل في إدارة مبيعييييات األبراج عييييام 

ميييييدير  عيييييام شيييييييييييييركييييية البيييييابطين ثم  2000عيييييام 

ثم  – 2005-2000للطاقة واالتصيييييييييياالت مصيييييييييير 

نيائيب امليدير العيام للشيييييييييييييئون التجياريية واإلدارييية 

-2005قة واالتصيييييييييييياالت لشييييييييييييركة البابطين للطا

2012 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية الدراسات 

العليا باألقاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 2004عام 

 عام23

عضييو مجلس إدارة شييركة البابطين  منصور محمد عبد   أبابطين  8

مييدير عييام  –للطيياقيية واالتصييييييييييييييياالت 

منيييييذ  شيييييييييييييركييييية البيييييابطين للمقييييياوالت

 م2018فبراير 

عمل منفذ مبيعات في شيييييييييييركة البابطين للتجارة  

م ثم عمل في إدارة املشيييتريات لشيييركة 1999عام 

م 2002 حتع  1999البابطين للصييناعة من عام 

ثم عميل في إدارة التسيييييييييييييويق واملبيعيات بشيييييييييييييركية 

 واالتصيييياالت في قسييييم املبيعات البابطين للطاقة

م . 2004م وحتع عيام  2002الخيارجيية من عيام 

 
ً
ثم تييييدرج في املنيييياصيييييييييييييييييب اإلدارييييية ليعمييييل مييييديرا

م . 2008إلى  2005للمبيعيييييات خالل الفترة من 

ثم انتقل إلى العمل في شيييييييييييييركة البابطين البالنك 

بوظيفيييييية نيييييائيييييب امليييييدير  العيييييام .ثم ميييييدير عيييييام 

 م 2018إلى  م.2013عام من شركة البالنك 

حاصل على بكالوريوس اآلداب من جامعة امللك 

  م1998سعود عام 

 عام 22

خييييييياليييييييد سيييييييييييييليميييييييان عبيييييييد العزيز  9

 السليمان 

وعضييييييييييييو لجنة عضييييييييييييو مجلس إدارة 

 ةشيييييييييييييركة البابطين للطاقاملراجعة ل

.  عضيييو لجنة املراجعة واالتصييياالت 

 بشركة بوبا للتأمين 

عمل باملراجعة الداخلية للبنك األهلي والرقابة 

 4 وعمل ملدة –املالية لقطاع الشييييييييييرقات بالبنك 

سييييييييييييينوات مراجع بشيييييييييييييركة إرنسيييييييييييييت أند يونج ثم 

بيييييياملراجعيييييية الييييييداخلييييييية بييييييالبنييييييك العر ي والبنييييييك 

 البريطاني. 

حاصيييييييييييل على بكالوريوس املحاسيييييييييييبة من جامعة 

م ثم حصيييل على شيييهادة 1987امللك سيييعود عام 

في عييييام  CPAليييية األمريكييييية في املحيييياسيييييييييييييبيييية الزمييييا

 م من مجلس البورد األمريكي للمحاسبة 1994

 عام 32

 

 
ً
 : لجان مجلس اإلدارة : ثانيا

 هتواختصاصا بمهامهاملجلس في القيام وتدعم  مجموعة من النجان للقيام بأعمال ومهام خاصة تساعد شكل مجلس اإلدارة 

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

  -: الداخلية  أعضاء لجنة املراجعة (أ)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

يييياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين عبيييد الرحمن  1

 حسن الجفري 

عضيييييييييييييو رئيس لجنييييييية املراجعييييييية و 

 مجلس اإلدارة لشييييييييييركة البابطين

 للطاقة واالتصاالت

إدارة شيييييييييييييييييركييييييية رئيييييييييييس ميييييجيييييليييييس 

 الخليج لوساطة التأمين

أسيييييييييييييتيياذ في قسيييييييييييييم اإلدارة بجييامعيية امللييك عبييد 

م سسة وعملية قلية األمير سلطان  –العزيز 

 لإلدارة بجدة    جامعة الفيصل

دكتوراه في املييييالييييية من جييييامعيييية بنسيييييييييييييلفييييانيييييا الحكومييييية 

 بالواليات املتحدة األمريكية

 عام 43

خياليد محميد عبيد   عبيد  2

 الرحمن أبابطين 

ميييييييديير عيييييييام شييييييييييييييركييييييية اليبيييييييابيطييين 

 العربية للمالمين 

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حتع منتصف 

م   ثم عضو مجلس اإلدارة  2004عام 

بشركة البابطين للطاقة واالتصاالت في 

 26/07/2012حتع  27/07/2009الفترة من 

حاصييييييل على بكالوريوس إدارة أعمال قسييييييم تسييييييويق من 

 م 1994جامعة امللك سعود  عام 

 عام25

خالد سيييييليمان عبد العزيز  3

 السليمان 

وعضو لجنة عضو مجلس إدارة 

شيييييييييييييييركييييييية اليييبيييييييابيييطييييييين امليييراجيييعييييييية ل

.  عضيييييييييييييو واالتصييييييييييييييياالت  ةللطييياقييي

لجنييييييية املراجعييييييية بشيييييييييييييركييييييية بوبيييييييا 

 للتأمين 

عميييييييل بييييييياملراجعييييييية اليييييييداخليييييييية للبنيييييييك األهيليي 

يات بييالبنييك   –والرقييابيية املييالييية لقطيياع الشيييييييييييييرقي

سيييييينوات مراجع بشييييييركة إرنسييييييت  4وعمل ملدة 

أنييييييد يونج ثم بيييييياملراجعيييييية الييييييداخلييييييية بييييييالبنييييييك 

 العر ي والبنك البريطاني. 

حيياصييييييييييييييل على بكييالوريوس املحيياسيييييييييييييبيية من جييامعيية امللييك 

ليية م ثم حصيييييييييييييييل على شيييييييييييييهييادة الزمييا1987سيييييييييييييعود عييام 

م من مجلس 1994في عام  CPAاألمريكية في املحاسيييييييييييبة 

 البورد األمريكي للمحاسبة 

 عام 32

سيييييييييييييلطيييييان حميييييد عبيييييد    4

 البابطين 

 -لجنة املراجعة الداخليةعضييييييييو 

 مستثمر في القطاع العقاري  

عضيييييييييو مجلس إدارة شيييييييييركة البابطين للطاقة 

عضيييييييييييييو لجنيييييية الترشييييييييييييييحييييييات  -واالتصييييييييييييييييييياالت

 واملكافآت 

الدبلوم العالي في التسويق من معهد اإلدارة  حاصل على

  2003عام 

 عام17



2019تقرير مجلس اإلدارة لعام   

 

Page 7 of 36 

 

 

 -أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: (ب)

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

محميييييد حميييييد محميييييد  1

 القنيب 

رئيس لجنييييية الترشييييييييييييييحيييييات واملكيييييافيييييآت و عضيييييييييييييو 

مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  

 جامعة امللك سعودأستاذ اقتصاديات املوارد 

 

وحتع عام  1997عضيييو مجلس الشيييورى منذ عام 

رئيييييييس ليييجييينييييييية الشييييييييييييييييئيييون حيييييييييييث شييييييييييييييييغيييييييل  2009

-1999االقتصيييييييييادية والطاقة بمجلس الشيييييييييورى )

ن االقتصييييييييادية ونائب رئيس لجنة الشييييييييئو  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجة الدكتوراه في اقتصييياديات املوارد 

من جييييييامعيييييية والييييييية أوريجن األمريكييييييية 

 1984عام 

 عام44

عيييبيييييييد اليييكيييرييييم حيييميييييييد  2

 عبد   البابطين 

 عضو مجلس اإلدارة 

عضيييييو لجنة املراجعة الداخلية لشيييييركة البابطين 

 للطاقة واالتصاالت

م 2000ميدير عيام شيييييييييييييركية البيابطين للتجيارة عيام 

 2001ثم العضيييييييييييييو املنتدب للبابطين للتجارة عام 

كمييييا عمييييل مييييدير عييييام قطيييياع األبراج والهييييياقييييل  –

وعضيييييييييو  -2003ومحطة االختبارات عام حتع عام 

لجنييييييةاملراجعيييييية لشيييييييييييييركيييييية البييييييابطيييييييييييييييييييييييييييين للطيييييياقيييييية 

 واالتصاالت

درجية املياجسيييييييييييييتير في إدارة الجودة من 

ييييياديمييييييي العربييييييية للعلوم البحرييييييية  ةاألقي

  م2007عام 

 عام29

خالد محمد عبد    3

 أبابطين 

عضيييييييييييييو عضيييييييييييييو لجنييية الترشييييييييييييييحيييات واملكيييافيييآت و 

للطيييييياقيييييية  نيييييييييييييييييييييييييييمجلس اإلدارة لشيييييييييييييركيييييية البييييييابطي

 واالتصاالت

حتع عام  1997عمل في إدارة مبيعات األبراج عام 

مييييدير  عييييام شيييييييييييييركيييية البييييابطين للطيييياقيييية ثم  2000

ثم نائب املدير  – 2005-2000واالتصياالت مصير 

العام للشئون التجارية واإلدارية لشركة البابطين 

 2012-2005للطاقة واالتصاالت 

ماجستير في إدارة األعمال من قلية 

الدراسات العليا باألقاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام23

سيييييييييييييلطيييان حميييد عبيييد  4

   البابطين 

عضيييييييييييييو عضيييييييييييييو لجنييية الترشييييييييييييييحيييات واملكيييافيييآت و 

للطيييييياقيييييية  نيييييييييييييييييييييييييييمجلس اإلدارة لشيييييييييييييركيييييية البييييييابطي

 مستثمر في القطاع العقاري   -واالتصاالت

ييان عضيييييييييييييو مجلس  ليييدييييه اسيييييييييييييتثميييارات عقييياريييية وقي

اإلدارة بشييييييييييييركة البابطين للطاقة واالتصيييييييييييياالت في 

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

حاصل على الدبلوم العالي في التسويق 

  2003من معهد اإلدارة عام 

 عام 17

 

 

 

  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

مييييحييييميييييييد حييييميييييييد مييييحييييميييييييد  1

 القنيب 

رئيس لجنة االستثمار وعضو مجلس إدارة شركة 

 البابطين للطاقة واالتصاالت 

 جامعة امللك سعود -اقتصاديات املوارد أستاذ 

وحتع عام  1997عضيييو مجلس الشيييورى منذ عام 

رئيييييييس ليييجييينييييييية الشييييييييييييييييئيييون حيييييييييييث شييييييييييييييييغيييييييل  2009

-1999االقتصيييييييييادية والطاقة بمجلس الشيييييييييورى )

ونائب رئيس لجنة الشييييييييئون االقتصييييييييادية  ( 2005

  ( 2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

درجية اليدكتوراه في اقتصيييييييييييييياديييات 

وارد من جييييامعيييية والييييية أوريجن امل

 1984األمريكية عام 

 عام44

منصور إبراهيم عبد    2

  أبابطين

عضييييييييييييو مجلس اإلدارة عضييييييييييييو لجنة االسييييييييييييتثمار و 

 للطاقة واالتصاالت نيلشركة البابطي

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 مدير  إدارة بوزارة التيربية والتعليم 

حيياصيييييييييييييييل على بكييالوريوس خييدميية 

اجتمييييييياعيييييييية من جيييييييامعييييييية اإلميييييييام 

 ه1409عام محمد بن سعود 

 عام40

عبييدالعزيز إبراهيم عبييد  3

   البابطين 

 ة لشيييييييييييييركييييييية البيييييييابطين اإلدار نيييييييائيييييييب رئيس مجلس 

م سييييييس وشييييييريك في شييييييركة  -للطاقة واالتصيييييياالت

 عبد العزيز ومنصور للتجارة  

شيييييييييييييركييية البيييابطين للطييياقييية  إدارة عضيييييييييييييو  مجلس 

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام  -واالتصييييييييييييياالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت. 

حيييياصيييييييييييييييييل على بكييييالوريوس تربييييية 

 م1977علوم جغرافية عام 

 عام 42

 منصيييييييييور محمد عبد   4

 أبابطين 

عضيييييييييييييو مجلس إدارة شيييييييييييييركيييية البييييابطين للطيييياقيييية 

مييييييدير عييييييام شيييييييييييييركيييييية البييييييابطين  –واالتصييييييييييييييييييياالت 

 م2018منذ فبراير  للمقاوالت

عمييل منفييذ مبيعييات في شيييييييييييييركيية البييابطين للتجييارة  

م ثم عمل في إدارة املشييييييييييتريات لشييييييييييركة 1999عام 

م 2002 حتع  1999البابطين للصيييييييييييييناعة من عام 

ثم عمييييل في إدارة التسيييييييييييييويق واملبيعييييات بشيييييييييييييركيييية 

واالتصييييييييييياالت في قسيييييييييييم املبيعات  البابطين للطاقة

م . ثم 2004م وحتع عام  2002الخارجية من عام 

 للمبيعات 
ً
تدرج في املناصيييييب اإلدارية ليعمل مديرا

م . ثم انتقيييل إلى 2008إلى  2005خالل الفترة من 

ة نائب بوظيفيالعمل في شيييييييييييركة البابطين البالنك 

املييدير  العييام .ثم مييدير عييام شيييييييييييييركيية البالنييك منييذ 

 م. 2013عام 

حيياصيييييييييييييييل على بكييالوريوس اآلداب 

من جيييييامعييييية املليييييك سيييييييييييييعود عيييييام 

  م1998

 عام 22
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 : 
ً
  -أعضاء اإلدارة التنفيذية:ثالثا

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

جواد جميل إسييماعيل  1

 شحادةأبو 

لطاقة ن لييييييييييلشركة البابطي الرئيس التنفيذي

 .واالتصاالت

بشركة  2013شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 

البابطين للطاقة واالتصيييييييييييييياالت حيث قان نائب املدير العام 

م  بعيد أن قيان نيائيب للميدير 2005للتخطي  والتطوير عيام 

العييام للشييييييييييييي ون الفنييية والتجييارييية ومييديرا ملصييييييييييييينع األعمييدة 

ومديرا للتخطي  ومراقبة اإلنتاج ومهندس إنتاج في مصيييييييييينع 

 .ألعمدة ا

حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية 

من جامعة الشرق األوس  الفنية بتركيا 

 م 1985عام 

 عام 35

امليييييالي لشيييييييييييييركييييية البيييييابطين التنفييييييذي امليييييدير  محمد نجاح طوخي 2

  .للطاقة واالتصاالت 

عمييل املييدير املييالي لشيييييييييييييركيية البييابطين للتجييارة ثم املييدير املييالي 

واالتصيييييييييييييياالت ثم امليدير التنفييذي شيييييييييييييركية البيابطين للطياقية 

املالي لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت والشرقات التابعة 

 2010منذ عام 

تجارة وإدارة  سبكالوريو حاصل على 

من جامعة حلوان قسم محاسبة أعمال 

 م 1987بجهورية مصر العربية عام 

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد 

كيا بأمري من معهد االستشاريين املاليين

م وحاصل على شهادة 2006عام 

املدققين الداخليين املعتمدين من كندا 

  م2007عام 

 عام 33

املدير التنفيذي التجاري لشيييييييييييييركة البابطين  تامر عدنان قالو 3

 للطاقة واالتصاالت

منصيييييييييييييب  -م2004مدير التسيييييييييييييويق واملبيعات من بداية عام 

طين البابمدير التصيييييدير ملنطقة الشيييييرق األوسييييي  في شيييييركة 

قبل أن و  -للتجارة  وكذلك مديرا لشييييييييييركة البابطين للكرتون 

ينضيييييييييييييم إلى شيييييييييييييركييية البيييابطين  عميييل املهنيييدس تيييامر في إدارة 

املبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النف  في سوريا 

 م1990منذ بداية التخرج عام 

بكيييالوريوس في الهنيييدسيييييييييييييييية حييياصييييييييييييييييل على 

ي ف امليكييانيكييية من جييامعيية حلييب بسيييييييييييييوريييا

  وحصييييييييييييييييل على العيييدييييد من م1990عيييام 

الدورات التخصييييصييييية في مجال التسييييويق 

وامليييييبيييييييييييعيييييييات وتيييييطيييييويييييير األعيييييميييييييال واإلدارة 

بييييييياألهيييييييداف واليييتيييخيييطييييييي  االسييييييييييييييييتيييراتييييييي يييي 

 والقيادة اإلدارية.

 عام29

 

 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    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    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
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خالد محمد عبد   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 عبد  أبابطين 5

 واالتصاالت

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

 واالتصاالت

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة

منصور محمد عبد   6

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت

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 القنيب  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

 

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه4)

بناء على اختيارهم في اجتماع الجمعية تنفيذيين الغير ( أعضيييييييييييياء غالبيتهم من األعضيييييييييييياء 9)يتكون مجلس اإلدارة من تسييييييييييييعة 

 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   أبابطين 1

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

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

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد الكريم حمد عبد   البابطين 4

 غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة بابطينأخالد محمد عبد    5

   غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة منصور محمد عبد   أبابطين 6

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة محمد حمد محمد القنيب  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

سيييييجيل قه ويتم تيأداء الشيييييركة وما تم تحق حول املسييييياهمين مع  ناقشييييية امليقوم مجلس اإلدارة في قل اجتماع لنجمعية العامة ب

خصيييصيييت  كماخالل العام  في اجتماعات مجلس اإلدارة ومتابعة العمل عليها ليتم مناقشيييتها  ومالحظاتهممقترحات املسييياهمين 

هم للرد على اسيييتفسييياراتهم وتقديم مقترحاتبشيييكل مسيييتمر ودائم ومسيييئولين للتواصيييل مع املسييياهمين نين الشيييركة أشيييخاص مع
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تم ية أو االسييييييييتفسييييييييار املطلوبة ومن ثم املالحظعلى يحتوي ويتم تجميع هذه التسيييييييياؤالت واملقترحات في  ييييييييجل خاص للشييييييييركة 

أثنييياء اجتمييياعيييات مجلس اإلدارة واتخييياذ أعضيييييييييييييياء املجلس جميع اليييذي بيييدورة يقوم بييياطالع عرضييييييييييييييه على رئيس مجلس اإلدارة 

وقييد قييام أحييد املسيييييييييييييياهمين في اجتميياع الجمعييية العيياميية العييادييية التي عقييدت بتيياريخ  التوصيييييييييييييييات والقرارات املنيياسييييييييييييبيية لييذلييك

وكذلك اسييييتفسيييير عن بعض املوضييييوعات من خالل مراجع  ورة واملناقشيييية بالقوائم املالية املنشييييباالسييييتفسييييار   م24/04/2019

 . ته وتسجيل ذلك في محضر اجتماع الجمعيةاوقد تم اإلجابة عن أستفسار الحسابات 
 

  -لجان مجلس اإلدارة :( 6)

عدد من النجان املختصيية م 26/07/2021وحتع  27/07/2018شييكل مجلس اإلدارة عند بدء دورة املجلس التي بدأت من تاريخ 

لتتولى دراسية املوضيوعات التي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصيياتها إلى املجلس التخاذ القرار بشيأأها أو تتخذ القرارات 

 على النحو التالي: التي فوضها املجلس لذلك

 : ( لجنة املراجعة الداخليةأ)

 على اقتراح مجلس اإلدارة الذي أوصييييييييمعتم تشييييييييكيل لجنة امل
ً
ضيييييييياء أع وقد تم اعتمادلنجمعية العامة العادية بذلك  راجعة بناءا

الئحة عملها وضييييييييييواب  وإجراءات عمل النجنة وقواعد اختيار أعضييييييييييائها ومدة عضييييييييييويتهم في اجتماع الجمعية لجنة املراجعة و 

 ورفعواملخاطر  تقوم لجنة املراجعة باإلشييييييييييييراف على املراجعة الداخلية ونظام الرقابة .  و م24/04/2019العادية بتاريخ  ةالعام

باملقترحات  والتوصية وإطالع مجلس اإلدارة عليهاوتقرير املخاطر التقارير للمجلس  كما تقوم بدراسة تقارير املراجعة الدورية 

التوصيييييييية للمجلس بتعيين مراقب الحسيييييييابات وتحديد جنة بكما تقوم الن  الالزمة بشيييييييأن هذه املخاطر  من حيث درجة أهميتها

أتعابه ودراسييييييييييية خطة املراجعة معه ومناقشييييييييييية مالحظاته ودراسييييييييييية القوائم املالية األولية والسييييييييييينوية قبل العرض على املجلس 

ات اجتماع خمسيييييةعدد وقد عقدت النجنة والتوصيييييية للمجلس بشيييييأأها.  الرأيودراسييييية السيييييياسيييييات املحاسيييييبية املتبعة وإبداء 

 على النحو التالي: م2019خالل عام 

 م
 الصفة املنصب اسم العضو

نسبة  2019االجتماعات خالل عام حضور  تاريخبيان ب

 24/12 10/11 08/05 20/03 13/02 الحضور 

 % 100 √ √ √ √ √ مستقل رئيس النجنة د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  1

 %100 √ √ √ √ √ غير تنفيذي عضو النجنة الرحمن أبابطينأ./ خالد محمد عبد   عبد  4

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

 %100 √ √ √ √ √ غير تنفيذي عضو النجنة سلطان حمد عبد   البابطينأ./   6

  4 4 4 4 4   عدد الحضور  
 

 

 

 ( لجنة الترشيحات واملكافآت:ب)

ي مهامها بحيث تجمع فباسييم لجنة الترشيييحات واملكافآت  املكافآت كنجنة واحدة لجنة مجلس اإلدارة لجنة الترشيييحات و  شييكل

وخصييييييييييائصييييييييييها وسييييييييييياسيييييييييية عملها لجنة املكافآت ولجنة الترشيييييييييييحات وذلك منذ أن تم تشييييييييييكيلها في بداية الدورة الحالية بتاريخ 

تماد الئحة عملها وضييييواب  وإجراءات عمل النجنة وقواعد اختيار أعضييييائها . وقد تم اعم 26/07/2021م وحتع 27/07/2018

تقوم لجنة الترشيييييييييييييحات واملكافآت بالتوصييييييييييييية و   .م24/04/2019العادية بتاريخ  ةالجمعية العامومدة عضييييييييييييويتهم في اجتماع 
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ة من مهارات حتياجات املطلوبللمجلس بالترشييييييح لعضيييييوية املجلس وفقا للسيييييياسيييييات واملعايير املعتمدة واملراجعة السييييينوية لإل 

العضييييييييييو ألعمال مجلس اإلدارة ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع  يخصييييييييييصييييييييييهلكافة األعضيييييييييياء وتحديد الوقت الذي يلزم إن 

واء سييييراح املعالجات املناسييييبة يييييييييييييييييييييييييييييييييياملجلس وإقت فيالتوصيييييات الخاصيييية بالتغييرات املمكنة مع تحديد جوانب الضييييعف والقوة 

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

ية وتوصيييييمي النجنة بعقد الندوات التعريف للمصيييييالم مع وضيييييع سيييييياسييييية لتعويضيييييات ومكافآت أعضييييياء املجلس وكبار التنفيذيين

حييدا املتغيرات والتطورات في النظم الصيييييييييييييادرة من الجهييات ذات ألعضييييييييييييياء مجلس اإلدارة إلطالعهم على أ التييدريبيييةوالييدورات 

نة قدت النجوقد عة . لتزامات املسييييييييييييتمر طرح األوراق املالية واإلالعالقة مثل نظام الشييييييييييييرقات الجديد ونظام الحوكمة وقواعد 

 على النحو التالي: م2019(  خالل العام اجتماعين)

 الصفة املنصب اسم العضو م
 2019االجتماعات خالل عام حضور  تاريخ بيان ب

 نسبة الحضور 
21/03/2019 24/12/2019 

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

 %100 √ √ تنفيذيغير  عضو النجنة أ. / عبد الكريم حمد عبد   البابطين 3

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

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

  4 4   عدد الحضور  

 

 ( لجنة اإلستثمار:ج)

املتاحة واملعروضيييييييية على الشييييييييركة كما تعمل على وضييييييييع وتطوير سييييييييياسيييييييية تقوم لجنة اإلسييييييييتثمار بدراسيييييييية الفرص اإلسييييييييتثمارية 

االسيييييييييتثمار  لكي تماشيييييييييمع مع املتغيرات االقتصيييييييييادية في اململكة ودول الخليج وشيييييييييمال أفريقيا كما تسييييييييياعد في البحث عن الفرص 

اإلدارة وقيد  هيائيية ومرئيياتهيا ملجلسرفع التقيارير الن  ثم تقوم بوتقلييل املخياطر الشييييييييييييركية تإيراداالبيديلية التي من خاللهيا يتم رفع 

عن طريق  م2019خالل عام إلبداء الرأي من مجلس اإلدارة التي اسييييييييييييندت لها وضييييييييييييوعات املمن  بعضت لجنة االسييييييييييييتثمار تداول

وقان   واملناقشييييييية بين األعضييييييياء والتواصيييييييل فيما بينهم من خالل أمانة سييييييير مجلس اإلدارة  التمرير بالعرض على جميع األعضييييييياء

  -على النحو التالي: م2019أعضاء النجنة في عام 

 

 م2019عام  الصفة املنصب اسم العضو م

 بينما قانت  م2019لم تجتمع النجنة خالل عام  مستقل رئيس النجنة د./ محمد حمد محمد القنيب  1
ً
حضوريا

تتداول مناقشة املوضوعات من خالل التمرير بين 

إلبداء رأي األعضاء من خالل أمانة سر مجلس اإلدارة 

ث حيالنجنة من خالل التمرير على جميع أعضاء النجنة 

قان هناك توجه من املجلس بالتركيز على املشاريع القائمة 

ة ململكن التي تواكب رؤية ابالشركة في الوقت الراه

ثم ترفع تقارير إلى مجلس اإلدارة  والتوسع في نشاطها

 بالتوصيات حيال تلك املوضوعات.

 غير تنفيذي عضو النجنة أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين 2

 غير تنفيذي عضو النجنة أ./ منصور إبراهيم عبد   أبابطين  3

 غير تنفيذي النجنة عضو أ./ منصور محمد عبد   أبابطين  4
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 -:( تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء اللجان7)

 على على الرغم من أن هذا اإلجراء اسييترشييادي إال أن مجلس اإلدارة 
ً
د اعتماحرص على لجنة الترشيييحات واملكافآت  اقتراحبناءا

 على مجموعة من املعايير تحتوي على مجموعة من واإلدارة التنفيذية جلس وأعضييييييياء لجانه املنظام تقييم األداء ألعضييييييياء 
ً
بناءا

  نابعة من مسيييييئوليات ومهام رئيس مجلس اإلدارة وعضيييييو مجلس اإلدارة العوامل 
ً
كما في الئحة حوكمة الشيييييرقات وكذلك طبقا

ويتم مراجعة تلك العوامل بشييييييييييييكل سيييييييييييينوي لتطويرها وتحدي ها لتتواكب للمتطلبات العاملية ملهام ومسييييييييييييئوليات مجلس اإلدارة 

التي و لإلرتقيياء وزيييادة فيياعلييية ومهييام مجلس اإلدارة وذلييك املتطلبييات الالزميية والضييييييييييييرورييية للمرحليية التي يعمييل بهييا مجلس اإلدارة 

ي ملسييييييتوى أداء املجلس خالل التقييم الذات وسيييييييلةتعتبر من ضييييييمن سييييييياسيييييييات وإجراءات أعمال مجلس اإلدارة ونه  املجلس 

ى األداء مسييييييييييييتو خاصيييييييييييية تبين   ييييييييييييجالتبنتائج التقييم في فاظ ى التقييم في أهاية قل عام واالحتحيث يجر   م2019العام املالي 

على مجلس اإلدارة في االجتماع الذي يلي اجتماع عملية واملجلس ككل بشييييييييييكل عام للعرض وأعضيييييييييياء النجان ألعضيييييييييياء املجلس 

ة إن تطلب ذلك أو التوصييييييييييييي التطوير والتصييييييييييييحيحواختصيييييييييييياصيييييييييييياته وإجراء عمليات  بمهامهمدى قيام املجلس  التقييم ملعرفة

 لزيادة فاعلية املجلس تجاه إدارة الشركة.  أخرى  باجراءات
 

 ( تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة8)

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

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

اإلدارة  اء مجلسالجلسات ألعضحضور ت وبدل آكافاملمبلغ س اإلدارة و واملكافآت والتي تحدد فيها نظام مكافآت أعضاء مجل

يتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت أو مزايا مالية أو عينية مبلغ ال بحيث  ولجانه

(500,000  
ً
 (ريال سنويا

 املنبثقة عنه وفق الضواب  التالية:وقد حرصت الشركة أن تكون تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة والنجان 

تكون املكافأة عادلة ومناسيييييبة مع اختصييييياصيييييات العضيييييو واألعمال واملسيييييئوليات التي يقوم بها باإلضيييييافة إلى األهداف   (1)

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحققها خالل السنة.

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

 املكافأة املحددة ملجلس اإلدارة متناسبة مع نشا  الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها.تكون  (3)

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

 تكون املكافأة وبدالت الحضور متناسبة مع نسبة حضور العضو الجمالي اجتمعات مجلس اإلدارة.  (5)
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 :م 2019م عا فيالتي صرفت مجلس اإلدارة دول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء ج (أ)
 )ريال(املكافآت املتغيرة )ريال(املكافآت الثابتة 
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 :األعضاء املستقليين
ُ
 أوال

ياســـــــــين عبد الرحمن 

 حسن الجفري 
- 18 15 - - - 33 - 479 - - -   512  

محمــــد حمــــد محمــــد 

 القنيبط
- 18 6 - - - 24 - 479 - - -   

503 
 

خـالـد ســــــــــليمـان عبـد 

 العزيز السليمان 
- 18 15 - - - 33 - 188 - - -   

221 
 

 : األعضاء غير 
ً
 التنفيذيينثانيا

إبــراهــيــم حــمـــــد عــبـــــد 

 هللا  أبابطين 
-- 18 0 - - - 18 - 485 - - -   

503 
- 

عبـــــد العزيز إبراهيم 

 عبد هللا البابطين 
- 18 0 - - - 18 - 479 - - -   

497 
- 

عـــبـــــد الـــكـــريـــم حـــمـــــد 

 عبد هللا البابطين 
- 18 6 - - - 24 - 476 - - -   

500 
- 

خالد محمد عبد هللا 

 أبابطين
- 15 6 - - - 21 - 482 - - -   

503 
- 

منصــــــــــور محمــد عبــد 

 هللا ابابطين 
- 18 0 - - - 18 - 485 - - -   

503 
 

خالد محمد عبد هللا 

 عبد الرحمن أبابطين 
- 15 15 - - - 30 - 188 - - -   

218 
 

  3,960      3,741  219    63 156  املجموع 

 األرقام بآالف الرياالت 

 م  2019أما بدل حضور االجلسات لتي صرفت عن عام   2018املكافأت التي صرفت تخص عام 

من بينهم ممن تلقوا أعلى املكافآت بالشــــــركة م 2019عن عام كبار التنفيذيين  بجدول التعويضــــــات واملكافآت الخاص   (ب)

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي 
 املكافآت املتغيرة  املكافآت الثابتة 
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2,244,000 696,348 - 2,940,348 1,470,000 - - - - 1,470,000 223,000 - 4,633,348 

جميع املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيين املوضحة بالجدول أعاله ال يوجد بها أي أنحراف جوهري عن 

 .السياسة املعتمدة
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  م 2019م 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 

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

 15,000 15,000 -  خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن آبابطين

 15,000 15,000 - خالد سليمان عبد العزيز السليمان 

 15,000 15,000 150,000 سلطان حمد عبد هللا أبابطين 

 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 6,000 6,000 - محمد حمد محمد القنيبط

 6,000 6,000 -  عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين

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

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

 أعضاء لجنة االستثمار

 - - - محمد حمد محمد القنيبط

 - - -  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين 

 - - - منصور محمد عبد هللا أبابطين 

 69,000 69,000 200,000 املجموع 

 

 -العقوبات والجزاءات املفروضة على الشركة:( 9)

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

عدا ما يتم إرسالة من استفسارات وتساؤالت من هيئة  أي جهة رقابية أو تنظيميةمن ات مالحظ أيولم يكن هناك   م2019عام 

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

ئحة ت في ال بتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافق مع التحديثاتقوم باستمرار وجدير بالذكر أن الشركة 

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

وقد تم   املعدلتين لنجمعية العامة العادية لتتوافق مع ما تم تطويره من إجراءات ومتطلبات صادرة من الجهات ذات العالقة

وضوابطها عملها وتشكيلها ومدتها وكذلك لجنة الترشيحات واملكافآت في اجتماع الجمعية العامة اعتماد الئحة لجنة املراجعة 

 . م 24/04/2019العادية بتاريخ 
 

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

 على قيام فريق املراجعية اليداخليية بيالشييييييييييييركية 
ً
)مكتيب اليدكتور محميد عبيد العزيز حجيازي(  املعين من قبيل مجلس اإلدارة بنياءا

 لنخطة املعتمدة واملحددة من قبل لجنة املراجعة وقامت 
ً
قريرها برفع تتوصييييييية لجنة املراجعة بمراجعة عمليات الشييييييركة طبقا

ذات  أييية مالحظيياتم 2019ه أنييه ال يوجييد في عييام عن أداء الشييييييييييييركيية لنجنيية املراجعيية املنبثقيية من مجلس اإلدارة وقييد تبين لنجنيي

الداخلية  على فاعلية أنظمة الرقابةال و ومسييييييرتها املهنية في نتائج املراجعة السييييينوية قد توثر على أعمال الشيييييركة تأثير جوهري 

ب اإلدارة خطا من خاللوتبين ذلك  اللوائح والضييييييواب  املنظمة للعمل وفقبالشييييييركة كما تم التأكد من سييييييير العمل بالشييييييركة 
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اإلطالع  بعد النجنة ت. ورأونظام املخاطربدأ رأيه في نظام  املراجعة الداخلية راجع الخارجي للشييييركة الذي قام باالصييييادر من امل

يات املطلوبة إلحكام عملية الرقابة على قافة العملالكافية يحقق الفعالية الداخلية في الشييييييييييييركة تقرير أن نظام الرقابة العلى 

 ومتوافق مع قافة املتطلبات النظامية.

ي قل ف كما قامت لجنة املراجعة الداخلية بمناقشيية تقرير املراجعة وتقرير املخاطر على مسييتوى الشييركة األم وشييرقاتها التابعة 

اطر التي املخعوامل و عد إطالع املجلس على .  م2019لعام من السييييييعودية واإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصيييييير العربية 

لى إطالع فقد تقرر اإلفصاح عنها للمساهمين ليكونوا عوالتي يتم السيطرة عليها بشكل مستمر قد تواجه الشركة في املستقبل 

 بشكل متواصل ودؤوب مع مجلس اإلدارة على جميع العوامل والظروف التي تحي  ببيئة عمل الشركة وهي قالتالي :

  الجدد للسوق محليا أو عامليا )الهند وتركيا والصين( مما  قد  املنافسيندخول العديد من بسبب  األسعار  ضغو

  . الحصة السوقيةي دي إلى انخفاض في األسعار  و اإليرادات و 

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

  بصفة مستمرة و قافية للمتطلبات القانونية والتشريعية و تحديثاتها لضمان الوعي بجميع و املراقبة أعدم االلتزام إن

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

 الغرامات و العقوبات والسمعة السيئة .

  عة  لتحويل الكيانات و وحدات العمل غير الرابحة  مثل شركة البابطين فرنسا. عدم إنجاز خط  األعمال املوضو إن

يع مفاوضات وتوقوقد تم بالفعل الدخول في  ت وانخفاض نسبة الربحية للمجموعةمما قد ي دي إلى تآقل اإليرادا

 مع إحدى الشرقات األوربية لتقليل املخاطر والنهوض بربحية الشركة.  مذكرات تفاهم 

  ي دي إلى طول دورة تحويل النقدية   قدتوافق شرو  ائتمان املوردين مع شرو  ائتمان العمالء  بشكل عام  عدمإن

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

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

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

 -( املراجعة الداخلية للشركة :11)

 على توصية لجن ( مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي  -)مراجع داخليتعيين شركة متخصصه قرر مجلس اإلدارة 
ً
ة بناء ا

تقييم املخاطر وعمل خطة للمراجعة  تقوم بمهام وخصائص وحدات املراجعة الداخلية واملخاطر وذلك من خالل املراجعة ل

شكل ب جادها للشركة  األم وشرقاتها التابعة وتكون تبيعتها املباشرة لنجنة املراجعة إالداخلية ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم 

 مع ذلك و تلف البالد شركة األم والشرقات التابعة في مختقل ومعينين داخل المس
ً
( من البند رقم )ب( في 4رقم ) الفقرةتوافقا

 . ( من الئحة حوكمة الشرقات55املادة )
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 -توصيات لجنة املراجعة واملراجع الخارجي: (12)

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

قررت النجنة التوصية و  م2019لعام لمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم املالية للشركة مكاتب ل أر عةمع 

 وذلك لألسباب التالية: املحاسبون املتضامنون ملجلس اإلدارة باختيار مكتب 

 اململكة العربية السعوديةبخبرة واسعة داخل  املحاسبون املتضامنون تب يتمتع مك. 

  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

 .ةملم بجميع تفاصيل عمليات الشرك فهوقبل املراجع السابق 

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

 للمعايير الدولية السعودية 
ً
  م 2017 -2016خالل عامي   IFRSطبقا

املحيياسييييييييييييبون بيياختيييار مكتييب  م24/04/2019وقييد وافق املسيييييييييييييياهمون في اجتميياع الجمعييية العيياميية عييادييية التي عقييدت بتيياريخ 

  .م2020والر ع األول من عام  م2019للر ع الثاني والثالث والرابع من عام الية للشركة للقيام بمراجعة القوائم امل املتضامنون 

قوم ( ت مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي  -ملجلس اإلدارة بتعيين مراجع داخلي  )شيييركة متخصيييصيييهأوصيييت النجنة كما 

وخصييييييييييييييائص وحييدات املراجعيية الييداخلييية واملخيياطر وذلييك من خالل  تقييم املخيياطر وعمييل خطيية للمراجعيية الييداخليييية بمهييام 

ق مجلس اإلدارة وقد وافوتحديد أتعابها ونطاق عملها ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم إيجادها للشييركة  األم وشييرقاتها التابعة 

وتم عرض تقيارير املراجعية اليداخليية للشييييييييييييركية األم وشييييييييييييكياتهيا  2019ة خالل عيام وبيدأ املراجع اليداخلي القييام بمهيامي على ذليك

 . التابعة على لجنة املراجعة التي تناقشت مع املراجع الداخلي ورفعت توصياتها ملجلس اإلدارة 
 

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

العديد من  فتتبع الشيييييركةمن منطلق رؤية الشيييييركة في تحقيق التوازن بين أهداف الشيييييركة  واألهداف التي يصيييييبو املجتمع إليها 

البرامج واإلجراءات التي تحقق األهييداف على مسييييييييييييتوى املوظف في بيئيية العمييل وعلى مسييييييييييييتوى البيئيية االجتميياعييية حيييث تتبنع 

 :  تاليوتفاصيلها قال  الشركة البرامج التالية

 )أ( القوى العاملة والتدريب: 

  تنبع برامج التحفيز للموظفين والعياملين بيالشييييييييييييركية من نظيام مرتب  بنمو حقوق املسييييييييييييياهمين واألربياح املحققية

 والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات واملكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
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  شييييركة خطة تعاقب لكوادر الشييييركة وموظفي قيادة الصييييف الثاني لتطويرهم والعمل على اسييييتمرارية الكما لدى

عمل ونمو الشييييييييييييركة وتنويع مصييييييييييييادر القوى العاملة لدى الشييييييييييييركة والحرص على أن يكون مديري الشييييييييييييركة من 

 بالشركة. 
ً
 الشباب الواعد الذين يستطيعون تحمل املسئولية واملضمي قدما

  بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية   م2019برامج 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 وإطالع بما تتطلبه هذه األنظمة

 مع جهات تدريبية متخصصة حيث قدمت الشركة 
ً
 وخارجيا

ً
مجموعة من البرامج التدريبية التي تعقد داخليا

 ة في مختلف املجاالت الفنية وعلى مستوى جميع وحدات الشركة.يساعة تدريب 15,618عدد  م2019خالل عام 

 على تثقيف منسوبي
ً
افة من تطورات مما يثري ثق ها  بجميع متطلبات الجودة وما يحدا بهاوتعمل الشركة دوما

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

رضمع العمالء. وتستمر الشركة في اإلعداد والتنفيذ للبرامج التدريبية ملنسوبيها في مختلف املجاالت اإلدارية ل

بالتعاون مع الشرقات املتخصصة واالستشاريين في مجال التطوير  م2019والفنية والجودة خالل العام 

 والتدريب.                                             

 533شركة فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب )وت كد ال 
ً
( موظفا

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

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

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

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

ملصنحة القادمين من لكل طالب يتم تدريبه  تدريب عمليأسابيع  8فقد قامت الشركة باجراء التدريب بمعدل اليقل عن  

باإلضييييييييافة إلى املسيييييييياهمة واإلشييييييييراف على مشيييييييياريع التخرج لبعض الطالب  قليات التقنية الجامعات السييييييييعودية أو ىحدإ

د اإلشيييراف لتغطية مشييياريع أخرى تمكما ي  سيييواء درجة البكالوريوس أو درجةاملاجسيييتيرلنحصيييول على الدرجات العلمية 

  متعلقة باملناه  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 تحظى البرامج الدراسية في الجامعة )زيارة مصانع(  والتي

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

ملساهمة   الشركة وكيفية ارية لطلبة قلية الهندسة في جامعة امللك سعود فيما يخص نشايوكذلك إجراء األبحاا التطو 

 .في تطوير املنتجات وآليات عمليات اإلنتاج

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

 واملشاركة والدعم لنجمعيات اإلنسانية واالجتماعية لألطفال ذوي القدرات الخاصة. 
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 مة:ءاو برنامج م )ج(

تعزز الشييييييييييييركة برنامج مواءمة من خالل حث منسييييييييييييوبيها على إعداد بيئة عمل تتناسييييييييييييب مع أبناء الوطن من أ ييييييييييييحاب 

اإلحتياجات الخاصيييييية  والحرص على تكوين الوسييييييائل املسيييييياعدة في إنجاز أعمالهم حسييييييب نوع الحالة. وفي هذا الصييييييدد  

 . من ذوي القدرات الخاصة أبوابها أمام أبناء الوطن تسعى الشركة لنحصول على شهادة املواءمة  لفتح
 

 برنامج إكتفاء ( د)

ملودرين اقدرة ومصيييداقية تشيييترك الشيييركة في برنامج اكتفاء مع الشيييركة السيييعودية إلنتاج الزيت )أرامكو( وهو برنامج يعزز من 

عودية البرنامج على تعزيز توطين وتدريب الكوادر السيياملحليين لشييركة أرامكو ويعمل على تنمية وتطوير املحتوى املحلي. ويعمل 

في شييييييرقات القطاع الخاص الذي يسيييييياهم في تنمية وتطوير املنتج املحلي. كما يحث البرنامج الشييييييرقات على تبني مشييييييروع البحث 

 ير من أجل تطوير أعمال الشرقات وتطوير منتجاتها ووتنوعيها. والتطو 
 

 البيئة وخدمة املجتمع: )ه( 

ن  واجبات الشييييييركة ورؤيتها ضييييييرورة اإلهتمام برفاهية املجتمع  وتقوم بالعديد من املبادرات في هذا املجال  ومن من ضييييييم

ة ذات املسيييموح بها في املواصيييفات القياسييييتلك أبرزها القيام بضيييب  نواتج العمليات الصيييناعية إلى مسيييتويات أفضيييل من 

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

ل ذلك بحصيييول الشيييركة على شيييهادة املوافقة البيرية من الرئاسييية العاملة لألرصييياد وحماية البيئة السيييعودية ل( وتك 2015

ديقة صيالداخلة في تصينيع تلك املنتجات والعمليات لجميع مصيانع الشيركة والذي يدل على أن منتجات الشيركة جميعها 

 للبيئة. 

 الهتمامات 
ً
كما تقوم الشييييييييييييركة بالعديد من املسيييييييييييياهمات االجتماعية في املجتمع على مختلف القطاعات بما يشييييييييييييير جليا

حيث شيييييييياركت بالعديد من الفعاليات والتي منها مشيييييييياركة مع  ةفاهيتر الشييييييييركة بأن يكون لها دور فعال في تنمية املجتمع و 

 .م2018  والذي عقد في شهر مارس 2018لعام لدفاع املدني في اليوم العاملي للدفاع املدني املديرية العامة ل

 

 ( السالمة والصحة املهنية: و)

 إلىر السالمة والصحة املهنية أحد الرقائز يييييييييييييتعتب
ً
 على العامل التي تسعى الشركة دائما

ً
ين تطبيقها بكل حزم وجدية حفاظا

 من األخطار املهنية والصييييييييحية  وإسيييييييي
ً
 2009لذلك تطبق  الشييييييييركة نظام إدارة السييييييييالمة والصييييييييحة املهنية منذ عام  تكماال

( حتع تاريخ إعداد هذا التقرير والشييييييييييييركة مسييييييييييييتمرة في التطوير والتحديث ISO18001واملطابق  للمواصييييييييييييفات العاملية )

 مع أحدا املتطلبات من األنظمة املعنية. ويتماشمعالسالمة والصحة املهنية بما يتواكب  ألنظمة
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وأســــــــــــماء  م31/12/2019العامة للمســــــــــــاهمين التي عقدت خالل الســــــــــــنة املالية املن هية في  الجمعياتبيان بتواريخ ( 14)

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات: 

حيييث عقييدت الشييييييييييييركيية اجتميياع واحييد فق  لجمعييية املسييييييييييييياهمين وقييان اجتميياع املسييييييييييييياهمين في جمعييية عيياميية عييادييية في تيياريخ 

حضييييور أعضيييياء مجلس اإلدارة لهذا وقان  البنود العادية الجتماع الجمعية العامة العاديةعلى وذلك للموافقة  م24/04/2019

 االجتماع الوحيد على النحو التالي: 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس م
 سجل الحضور 

 م24/04/2019جمعية عادية بتاريخ 

 حضر إبراهيم حمد عبد   أبابطين 1

 حضر عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين  2

 حضر خالد محمد عبد   عبد الرحمن أبابطين  3

 حضرلم ي البابطينعبد الكريم حمد عبد    4

 حضر بابطينأخالد محمد عبد    5

 حضر منصور محمد عبد   أبابطين 6

 حضر ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 حضر محمد حمد محمد القنيب  8

 حضر خالد سليمان عبد العزيز السليمان  9

 8 مجموع الحضور  

 

 -النشاط الرئيس ي: (15)

 خاصةتسويق وبيع وتصميم وتصنيع املنتجات الخالل وذلك من   تصاالتالاو الطاقة  يعلشركة في قطايكمن النشا  الرئيسمي ل

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

ة إلى نشييا  إلضييافباتصييميم وتوريد وتركيب وصيييانة أنظمة االتصيياالت. من خالل الخاص باالتصيياالت نشييا  ال  و وتوزيع الطاقة

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

 في نتائج الشركة.  ريكباأل

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

 النسية  يرادات النشاط إ البيــــــــان
 %  45,1 608 األعمدة واإلنارة نشاط 

 %   26,3 354,7 ومحطة األختباراألبراج نشاط 

 % 21 282,8 التصميم والتوريد والتركيبنشاط 
 %  7,6 103,1 نشاط الطاقة الشمسية 

 %   100 1348,6 اإلجمالي 
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 من اململكة العربية السيييييييييعودية وفي جمهورية مصييييييييير العربية واألما
ً
ات ر وكذلك أنشيييييييييطة الشيييييييييرقات التابعة للشيييييييييركة لألم في كال

 قة الكهربائيةوتوزيع الطا نقلبأنشييييطة تسييييويق وبيع وتصييييميم وتصيييينيع املنتجات الخاصيييية فجميعها تعمل على العربية املتحدة 

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

 % النسبة اإليرادات بلد النشاط البيــــــــان

 42,9 579,2 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 14 188,7 مصر  مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 3 40,6 مصر  شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 

 15 202,5 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 6 80,8 اإلمارات شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 2,8 37,3 مصر البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسية االتصاالتشركة 

 0 0 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 7,7 103,6 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 0,95 12,8 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 7,65 103,1 السعودية البابطين ميتالوجلفاشركة 

 % 100 1348,6 اإلجمالي

 

 :والتوقعات املستقبلية  ( الخطط والقرارات املهمة16)

  الخطط والقرارات املهمة -أ

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

متانة قوية وت من أجل تعزيزالرئيسمي 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 ككة البابطين ميتالوجلفا متخصصة في مجال الطاقة املتجددة في مجال مشاريع الطاقة املتجددة بتأسيس شر 

الشركة مع شركة أسبانية )هايزا( منخصصة في مجال طاقة الرياح وذلك بعمل شراكة مع الشركة األسبانية باسم هيزا البابطين 

ملجال بواب املتخصصة في هذا اوبذلك تكون الشركة متطلعة نحو املستقبل الصناعي في مجال الطاقة املتجددة فتطرق األ 

وتعمل    في ناتج الدخل املحلي القومي تعظيم دور القطاع الخاصعلى ذلك لتعزيز قدرتها الصناعية وتنويع منتجاتها ويعمل 

الشركة على الدخول في قطاعات الطاقة املتجددة لدعم منتجات الشركة وتقديم الحلول بشكل قامل وبما يتوافق مع متطلبات 

 إلىتقف الشركة عن ولم ة التحتية في ظل رؤية اململكة في تنويع مصادر الطاقة.البني
ً
ختراق ا د حدود اململكة بل تتطلع دائما
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ة فتدخل في مشاريع الطاقأو أسواق شمال أفريقيا   األسواق الخارجية سواء في منطقة الشرق األوس  أو األسواق األوروبية

تعظيم ربحية الشركة في جمهورية مصر العربية   وقل هذا من أجل مصانع الشركة في أسواق أفريقيا من خالل املتجددة 

 مل على تقليل املخاطر املحتملة.وتعظيم حقوق املساهمين وفي نفس الوقت تع

 

 التوقعات املستمرة  ب

يعد من ي الذالفرص االسيييييتثمارية الواعدة والتوسيييييعات االسيييييتراتيجية  عن املسيييييتمرالبحث تعمل الشيييييركة بشيييييكل متواصيييييل في 

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

في  يةمنتجاتها وخدماتها األسيييياسييييتسييييويق ز على ييييييييييييييييتسييييتمر الشييييركة في التركينفس الوقت الشييييركة وتنمية حقوق مسيييياهميها   في 

 .تح أسواق جديدة تتماشمع مع استراتيجية الشركة األم في التوسع الجغرافيأسواقها الرئيسية والتركييز على ف

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

ن ياملشترك وتبادل الخبرات مع مصمممنتجات الشركة الصناعية  فتعمل على التعاون وتطوير ز يتعز وتستمر الشركة في 

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

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

 .الفقرة السابقة الخاصة بالخط  القرارات التي اتخذتها الشركة 
 

 

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

 
ً
 : مخاطر استراتيجية متمثلة في أوال

 حداث االقتصادية والسياسية األ  (1)

 لألحداا السياسة املتواترة والتغيرات االقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية في منطقة الشرق األوس  
ً
نظرا

عالوة على إنخفاض سعر النف  املضطرد وتأثير ذلك على خط  ومشاريع اململكة التي تعتبر من أكبر مصدري النف  

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

  . زيادة حدة املنافسة في األسواقمحتملة ناتجه عن 

 مخاطر  املوارد البشرية  (2)

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

ها والصعوبات التي تواجهها الشركة فاأوعلى الرغم من ذلك   من املواد الحديدية املجلفنةوطبيعة صناعتها الشركة 

استقطاب الكوادر البشرية امل هلة واملميزة من الكوادر وتعمل الشركة بشكل مستمر على   النطاق األخضري فتقع 

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

ضغ  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 مخاطر صدور القرارات 

  بتداعيات هذه القرارات املتالحقة.  التأثرالشركة في مخاطر 
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 مخاطر أسعار املواد (3)

تواجه الشركة مخاطر تقلبات ولكن من املحتمل أن  م2019خالل عام  أسعار املواد الخام بعض رغم االستقرار في 

 .العمالتاألسعار نتيجة للضغو  االقتصادية العاملية باإلضافة إلى مخاطر األئتمان وتقلبات أسعار صرف 

 مخاطر السوق  (4)

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

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

ولة األخرى في شمال أفريقيا والتي بها توتر سياسمي مما ي ثر على مخاطرة الدخول إلى هذه في الدول املجاورة أو الد

 . 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 فان عدم التقيد باللوائح واألنظمة 

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

مستمر  بشكلفان 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 وكذلك  م2019رالي على فترات متباعدة خالل العام يداجتماع البنك الف

وكذلك خروج اململكة املتحدة مما أدى إلى تغير سعر الجنية على فترات متفاوته  2016عام مصر العربية مقابل الدوالر 

  من االتحاد األورو ي وتذبذب سعر اليورو مقابل الدوالر 
ً
هناك تأثير على سعر صرف هذه العمالت  فال شك أنأيضا

تماالت عمل الشركة على وضع الخط  واالحالتابعة وت ير واضم في فروقات العمالت للشرقاتلها تأثوالتي  مقابل الريال

 وتبني ساسيات مالية بين الشركة األم وشرقاتها التابعة لنحد من مخاطر تذبذب أسعار العمالت لنحد من هذه املخاطر

 .وكذلك اتفاقيات في التعامالت مع البنوك املحلية للدول التي بها نشا  الشرقات التابعة

: مخاطر العمليات 
ً
 رابعا

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

خروج  وخالل مراحلريكي ذب سعر اليورو مقابل الدوالر األمخاصة بعد تذب املضطردة التي تمر بها الشركة في فرنسا

عبء على  تشكل مازالتفي فرنسا واالتحادات النقابية كما أن القوانين العمالية  اململكة املتحدة من االتحاد األورو ي

كل نتيجة القوانين املسيطرة وذات التأثير و ش الشرقات الصناعية العاملة هناك مما ي ثر على قدرة الشركة التشغيلية

  حدىإتساهم في )ميتالوجلفا( ية الدخول مع شراقات أجنبية أوروبقامت الشركة بوعلى ذلك  .ملموس لهذه االتحادات

 من أجل تقليل تلك املخاطر والنهوض بانتاجية الشركة. لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت التابعة الشرقات 
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ً
   سياسة الشركة في إدارة املخاطر : خامسا

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

ً
ة صارم فقد وضعت الشركة نظام رقابواستمرارا

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

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

مدى إلتزام  وقياسفريق عمل متخصص ملراقبة وضب  هذه املخاطر تها التابعة باإلضافة إلى تكوين الشركة األم أو شرقا

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

نة املراجعة فاعلية نظام املراجعة واملخاطر قل املخاطر وتراجع لجالعزيز حجازي املتخصص في املراجعة الداخلية وفي 

 عام وتعمل على تقييم أداء الشرقات الخارجية التي تم تعينها للقيام بوظائف ومهام إدارة املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر.

ويتم   تفي بعض الحاال  تعمل على الحد من املخاطر مراقبتها وتجنبها وإجراءات وقد صممت الشركة سياسات ولوائح 

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

 . الداخلي لدراستها واألخذ بها في بعض األحيان
 

 عمال األ نتائج صول والخصوم و األ ( ملخص 18)

 الرياالت( بماليين) األرقام     

5201 البيان  2019 معدلة - 2018 2017 2016 

 1965,7 1620,4 1,650 1,573 1,699 مجموع األصول 

 1159,3 857,6 850,2 831 997,1 مجموع الخصوم

 1348,6 913,2 1,275.9 1,248.8 1,552 املبيعات

 107,7 61 142,2 173,5 171 الربح التشغيلي

 86 69,7 147,2 155 132,8 صافي األرباح

 2,02 1,64 3,45 3,63 3,12 األرباححصة السهم من 

 799 759,9 799,6 742,3 700,2 حقوق املساهمينإجمالي 
 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 ) 

 2019 معدلة - 2018 2017 2016 2015 البيــــــــــــــــــــــــان

 608 383,1 599,9 623 655 قطاع األعمدة واألنارة 

 354,7 280,6 356,9 235,8 504,8 قطاع األبراج ومحطة األختبارات

319. 390 391,9 قطاع التصميم والتوريد والتركيب 1 249,5 282,8 

 103,1 0 0 0 0 قطاع الطاقة الشمسية 

 



2019تقرير مجلس اإلدارة لعام   

 

Page 24 of 36 

 

 حسب التوزيع الجغرافي:)ب( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

 2019 معدلة -2018 2017 2016 2015 البيــــــــــــــــــــــــان

 988,5 598 847 800,3 1,092,3 من أنشطة الشركة داخل اململكة العربية السعودية

 360,1 315,2 428,9 448,7 459,5 من أنشطة الشركة خارج اململكة العربية السعودية

  م2019وفيما يلي بيان تفصيلي لإليرادات لعام 
ً
 اإليرادات جغرافيا

ً
 للشرقات التابعة للشركة األم والتي توضم أيضا

 الرياالت  بمالييناألرقام                                            

 املبيعات بلد النشاط البيــــــــان

 579,2 السعودية الرياض  –للطاقة واإلتصاالت  شركة البابطين

 188,7 مصر  مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 40,6 مصر  شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 

 202,5 السعودية شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 80,8 اإلمارات شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 37,3 مصر شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسية االتصاالت

 0 قطر قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 103,6 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة

 12,8 اإلمارات شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت

 103,1 السعوية  شركة البابطين ميتالوجلفا 

 1348,6 اإلجمالي

            
 

وفيما يلي بيان توضييييي ي  .( %10) تسيييياوي أو تزيد عن عن نتائج السيييينة السييييابقةفي النتائج التشييييغيلية  فروقات جوهريةال (20)

  لهذا التقريرعن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق 

 الرياالت( باملاليين) األرقام 

 % نسبة التغير  (-التغيرات )+( أو ) معدلة  - 2018عام  م2019عام  البيان

 47,7 435,4 913,2 1348,6 اإليرادات 

 52,3 393,7 752,1 1145,8 تكلفة اإليرادات 

 25,9 41,7 161,1 202,8 مجمل الربح 

 ( 5) (5) 100,1 95,1 مصروفات تشغيلية أخرى 

 76,6 46,7 61 107,7 الربح )الخسارة( التشغيلي
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  .(SOCPAين القانونيين )لمحاسييييييييبالصييييييييادرة عن الهيئة السييييييييعودية لاملعتمدة  ختالف عن معايير املحاسييييييييبة إأي  دال يوج (21)

 ملعايير املحاسيييييييييبية الدولية 2017الشيييييييييركة في إصيييييييييدار القوائم املالية الر عية لعام د بدأت قو 
ً
للشيييييييييركة األم   IFRSم طبقا

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

في تطبيق ضييييريبة القيمة املضييييافة من بداية عام الشييييركة قامت قد فوعلى أثر ذلك  VATتطبيق ضييييريبة القيمة املضييييافة 

 م 2018
 

 وشركاتها التابعة( الشركة 22)

 التي مقرها الرئيسييييييييمي باململكة العربية السييييييييعودية بمدينة الرياض)الشييييييييركة األم( شييييييييركة البابطين للطاقة واالتصيييييييياالت 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  125,000,000 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 سعودي 26,800,000 اململكة العربية السعودية (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة5)

 الشركات اململوكة بصورة غير مباشرة 

 % 95 جنيه مصري  2,000,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت( 6)

 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت
 %100 درهم إماراتي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت( 7)

( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة 8)

 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  87,608,500 مصر العربيةجمهورية  ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 9)

 الشمسية  املجلفنة واإلنارة بالطاقة 

 الشراكة مع شركات أجنبية 

املكونات املعدنية املتحركة ألنظمة تعقب إنتاج   %60 ريال سعودي 18,000,000 اململكة العربية السعودية  شركة البابطين ميتالوجلفا ( 10)

الطاقة الشمسية الكهروضوئية إحادية وثناية 

املحور واملكونات املعدنية الثابتة لنظام الطاقة 

  الشمسية الكهروضوئية 

تكون تفهي شركة مساهمة مغلقة   مصر  – تواالتصاال طاقة عدا شركة البابطين لللية محدودة ئو إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج اململكة هي شركات ذات مس( 1)

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

 بتسيييييويق وتصيييييدير منتجاتها للعديد من الدول حول ر ودول الخليج مصيييييوشيييييرقاتها التابعة في في السيييييعودية األم وتقوم الشيييييركة 

 .م 2019 بحمد   من إشغال مصانعنا للعمل خالل العاماملذقورة  يةاإلنتاجالعالم  وقد تمكنت القطاعات 

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

لألكتتاب العام بالسييييييوق املالي املصييييييري  وتأتي هذه الخطوة من منطلق العمل على تقوية املركز املالي بجمهورية مصيييييير العربية( 

جات اندماإل  للشييييييركة وتقليل املخاطر باإلضييييييافة إلى إمكانية توسييييييع الشييييييركة في أعمالها من خالل االسييييييتحواذ على الشييييييرقات أو

 استرداد جزء من االستثمار واالستفادة من نمو املناخ االقتصادي املصري في هذه الفترة.وكذلك 
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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 2019منحتها خالل العام  أوحقوق مشابهه أصدرتها الشركة  أو إكتتابخيار أو وحقوق أمصنحة 

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 حسب ما ورد في قل من القواعد املنظمة الستثمار امل سسات املالية املدرجة والتعليمات كما 

 
ً
 للنظام األسيييييياسييييييمياملنظمة لتملك املسييييييتثمرين االسييييييتراتيجيين األجانب حصييييييصييييييا

ً
 اسييييييتراتيجية في الشييييييرقات املدرجة وذلك وفقا

 .للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة

 ويوضم الجدول التالي تفاصيل األسهم للشرقات التابعة على النحو التالي:

 اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 تااملحل الرئيس ي للعملي
 عدد األسهم بعملة الدولة املحل رأس املال

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

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

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

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

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

 سهم  200,000 جنيه مصري  2,000,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين ليبالنك ايجيبت لهندسة اإلتصاالت( 6)

 سهم  11,000 درهم إماراتي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت( 7)

 سهم  10,000 درهم إماراتي 1,000,000 اإلمارات العربية املتحدة لتركيب أنظمة االتصاالت( شركة البابطين للشرق األوسط 8)

 سهم  8,760,850 جنيه مصري  87,608,500 جمهورية مصر العربية ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة 9)

 سهم  18,000 سعودييال ر 18,000,000 اململكة العربية السعودية ( شركة البابطين ميتالوجلفا 10)

 

 : األرباح( سياسة توزيع 24)

ملتاحة ا الفرصاملحققة ووضيييييييعها املالي وبحسيييييييب  األرباحسييييييينوية بما يتناسيييييييب مع  أرباحى الشيييييييركة سيييييييياسييييييية توزيع يييييييييييييييييييتتبن

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

 للمادة خرى األ الشييييييركة الصييييييافية السيييييينوية بعد خصييييييم جميع املصييييييروفات العمومية والتكاليف  أرباحتوزع 
ً
( من 44)طبقا

 : التالي النحوعلى النظام األساسمي للشركة 

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

  ( من رأس املال املدفوع .%30التجنيب متع بلغ اإلحتياطي املذقور )هذا 

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

 .تفاقيإ
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 على إقتراح مجلس ا -
ً
 تفاقي فيما يعود بالنفع علىاإلإلدارة أن تقرر صرف االحتياطي لنجمعية العامة العادية بناءا

  الشركة أو املساهمين.

لنجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى   وذلك بالقدر الذي يحقق مصنحة الشركة أو يكفل توزيع  -

 سسات مأرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين   ولنجمعية املذقورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء 

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

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

ات ق واملادة )السادسة والسبعين( من نظام الشر  النظام األساسميفي املادة )العشرون( من  ةمع مراعاة األحكام املقرر  -

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

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

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

  . العامة لجمعيةاعليه 

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

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

العادية التي عقدت بتاريخ قد أخذ موافقة الجمعية العامة  اإلدارةمجلس فان  م 2019املالية  وفيما يخص السنة

  م2019على السادة املساهمين عن عام مرحلية نقدية  أرباحلتوزيع  م24/04/2019
ً
( من الضواب  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 توزيع أرباح على املساهمين على النحو التالي: . يجدد سنويا

 الرياالت( بماليين) األرقام                         

 2019عن عام  األرباح التي تم توزيعها  

 
 التسعة أشهر عن فترة 

 30/09/2019في  ةاملن هي

 الربع  الرابع عن فترة 

 31/12/2019املنتهي في   

املوزعة عن عام  إجمالي األرباح

 م من رأس املال2019

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

 42,6 21,3 21,3 اإلجمالي
 

 م 31/12/2019وفيما يلي بيان يوضم إجمالي التوزيعات واالحتياطيات التي قونتها الشركة حتع 

 ال سعودىــري انــــالبي

  2018املرحلة من عام  األرباح

  2019صافى أرباح عام 

276,987,198 

470,009,86  

 0 ( 2019عام  أرباحمن صافى  % 10حتياطى نظامى ) إ

 86,009,470 صافى الربح بعد اإلحتياطى القانونى القابل للتوزيع

(312,631,42) 2019 خالل عام أرباح موزعة   

2020صافى األرباح املبقاة واملرحلة لعام   320,365,356 

 2,02 ) 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 مصنحة  أسهملم تصدر الشركة أي 

 . (وأقربائهم التنفيذيينألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 

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

لم تصييييييييدر الشييييييييركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسييييييييهم ولم تمنح الشييييييييركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 ويوضييييييييييم  م2019ديسييييييييييمبر  31مشييييييييييابهه ألعضيييييييييياء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خالل السيييييييييينة املالية املنتهية في   

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

 اسم العضو
عدد األسهم في 

31/12/2018 

عدد األسهم في 

31/12/2019 
 ريالتغنسبة  همسباأل  التغير 

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

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

 0 0 856,859 856,859 عبد الرحمن آبابطينخالد محمد عبد   

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

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

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

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

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

 0 0 1000 1000 خالد سليمان عبد العزيز السليمان

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

 اسم العضو
عدد األسهم في 

31/12/2018 

عدد األسهم في 

31/12/2019 
 نسبة التغير باألسهم التغير 

 0 0 1000 1000 إسماعيل أبو شحادةجواد جميل 

 0 0 0 0 محمد نجاح طوخي

 0 0 0 0 تامر عدنان قالو
 

 

 

  :مما يلي م2019ديسمبر  31تتكون القروض كما في ( 27) 
 (بماليين الرياالت  األرقام)

 البيـــــــــــــــــان
رصيد القروض كما فى 

 املعدل 31/12/2018

املسحوب خالل 

 العام

 املسدد خالل

 العام

رصيد القروض كما فى 

31/12/2019 
 مدتها أصل القروض

سنوات 5الي  3من  229,8 129,8 54,5 10,2 174,1 قروض طويلة األجل  

قروض بنكية وتورق 

 قصيرة األجل
 أقل من سنة 1190,7 660,1 2078,9 2351,1 387,9

  1420,5 789,9 2133,4 2361,3 562 اجمإلى القروض



2019تقرير مجلس اإلدارة لعام   

 

Page 29 of 36 

 

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

 (بماليين الرياالت  األرقام)

  *املدة اسم الشركة 
رصيد القروض كما فى 

 املعدل 31/12/2018

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد القروض كما فى 

31/12/2019 
 أصل القروض

 البابطين للطاقة واالتصاالت السعودية 
 229,8 129,8 54,5 10,2 174,1 طويلة

 809,1 601,5 1778,4 2075,1 304,8 قصيره

 355,9 36,2 214,7 183,2 67,7 قصيره البابطين للطاقة واالتصاالت مصر

 25,7 8 31,3 34,7 4,6 قصيره  البابطين لحلول الطاقة شركة 

 - - - - - قصيره السعوديةالبابطين البالنك 

 - 11,6 14,4 19,6 6,5 قصيره شركة اإلنارة املتكاملة

 - - - - - قصيره البابطين البالنك اإلمارات

 - 2,7 40,1 38,6 4,2 قصيره البابطين البالنك مصر

 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 

 2019 املعدل -2018 (بماليين الرياالت  األرقام)

 23 23 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 106,8 151,2 بنوك تجارية محلية وخارجية * –قروض تورق طويلة األجل 

 129,8 174,2 املجموع

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

باملقارنة  سعودى ريالمليون  ( 51,6 ) وقدرهمبلغ  2019ديسمبر 31كما فى  جلاأل من القروض طويلة  املتداول وقد بلغ الجزء 

 .   ( مليون ريال 50والذي بلغ قيمة ) 2018بعام

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 بتوزيعالبنكية املتعلقة بقروض التورق أعاله قيودا

 باالضافة الى بعض النسب املالية االخرى املحددة فى هذه االتفاقيات.حقوق امللكية 
 

 أدوات الدين واألوراق املالية واالكتتابات ( 28) 

لم تصيييييييييييدر الشيييييييييييركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسيييييييييييهم ولم تمنح الشيييييييييييركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 . م2019ديسمبر  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)
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 : 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)

  م2020نة عام واز واعتماد م م2019متابعة تنفيذ موازنة عام  (5)

 دراسة الفرص اإلستثمارية وإتخاذ القرارات بشأأها. (6)

 وضواب  الرقابة الداخلية واإلشراف عليها.وضع أنظمة  (7)

 التوصية لنجمعية 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 السيييييييييوق املاليةمراجعة واعتماد سيييييييييياسيييييييييات وإجراءات نظم الحوكمة للشيييييييييركة  (11)
ً
ي طبقا

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

 التالي:وقان حضور األعضاء كما هو موضم بالجدول   م2019جلسات خالل عام  ستةعقد مجلس اإلدارة وقد 

 اسم العضو م
  م2019(  في عام 06عدد االجتماعات ) 

 ر نسبة الحضو 
21/03 08/05 19/06 18/09 10/11 25/12 

         100% إبراهيم حمد عبد   أبابطين 1

         100% عبد العزيز إبراهيم عبد   البابطين  2

 %   ×    84 خالد محمد عبد  عبد الرحمن أبابطين  3

         100% عبد   البابطينعبد الكريم حمد  4

 %   ×    84 بابطينأخالد محمد عبد    5

         100% منصور محمد عبد   أبابطين 6

 %         80 ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

         100% محمد حمد محمد القنيب  8

         100% السليمانخالد سليمان عبد العزيز  9

  9 9 9 7 9 9 املجموع 

 م24/04/2019عادية بتاريخ الجتماع الجمعية العامة اقان أخر   تاريخ أخر اجتماع لنجمعية العامة  
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 : عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين( 32)

 

 األسباب  تاريخ ملف امللكية تاريخ الطلب  العدد 

 أخرى  14/02/2019 17/02/2019 1

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

 ملف ارباح 14/04/2019 10/04/2019 1

 ملف أرباح 24/11/2019 21/11/2019 1

 إجراءات الشرقات 31/12/2019 10/03/2020 1

 

 ( الصفقات بين الشركة واألطراف ذي العالقة33)

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

 الطرف ذو العالقة

نوع العالقة 

 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

 

0,006 

 71,26 مبيعات + مشتريات شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت املحدودة 

 11,98 مبيعات  شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك اإلمارات النظمة االتصاالت 

 0 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين ليبالنك ايجيبت النظمة االتصاالت 

 67,99 مبيعات + مشتريات  شركة تابعة املحدودةشركة اإلنارة املتكاملة 

 0,25 مبيعات + تمويل شركة تابعة قطر –شركة البابطين للمقاوالت 

 0,293 تمويل شركة تابعة مصر-شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة

 2,86 مبيعات شركة تابعة شركة البابطين الشرق الوسط لتركيب انظمة االتصاالت 

 41,23 تمويل شركة تابعة شركة البابطين لحلول الطاقة املتجددة 

 0,41 تمويل شركة تابعة شركة الرياح الدوليه للطاقة

 0 تمويل شركة تابعة شركة حلول متقدمة للطاقة

 196,28       اإلجمالي 
 

 

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

 من دور مجلس اإلدارة 
ً
 ملتطلبات الشفافية واإلفصاح  هلياتومسئو انطالقا

ً
ملعلومات ا فان مجلس اإلدارة ي كد حسبوإحكاما

 للعقودقانت هناك   م2019في عام املتوفرة لديه أنه 
ً
 بها وفيها مصنحة جوهرية ا

ً
أعضاء املجلس لبعض رئيس و لشركة طرفا

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

 إلدارة.مع الشرقات ذات العالقة بالسادة أعضاء مجلس ا األرصدة الناتجة عن املعامالتوحجم املعامالت و 
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 الطرف ذو العالقة( 1)

 

إبراهيم حمد 

عبد هللا 

 أبابطين

عبدالعزيز 

إبراهيم عبد هللا 

 البابطين

منصور 

إبراهيم عبد 

 هللا أبابطين

عبدالكريم 

حمد عبد هللا 

 البابطين

خالد محمد 

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 شركة البابطين للتجارة  ذ .م .م .

شركة البابطين للصناعات 

 الهندسية  
 عضو مجلس عضو مجلس

- 
 عضو مجلس عضو مجلس

- - - 

 

 األعمال والعقود( 2)

 طبيعة التعامالت أو العقد م

 حجم املعامالت  

 بماليين الرياالت الطرف ذو العالقة  شروط التعاقد  العقدمدة 

 6,3 مبيعات + تمويل  1
ل 

ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

ام
لع

ا
 

ع 
 م
ت
دا

اق
تع

 ال
في
ة 
رك

ش
 ال
بع

تت

س 
نف
ة 
الق

لع
ت ا

ذا
ف 

را
ألط

ا

ير
لغ

ع ا
 م
ها
بع

 تت
تي
 ال
ط
و ر

ش
ال

 

 شركة البابطين للمقاوالت ذ .م .م .

 البابطين للتجارة  ذ .م .م .شركة  0,054 مشتريات + تمويل 2

 شركة البابطين للصناعات الهندسية 0,502 مشتريات  + تمويل  3

      6,86 اإلجمالي 

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

 . مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة

  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 31/12/2019 م 31/12/2018 البيـــــــــــان

 19,224,424 11,991,462 والضريبة  الزكاة

 708,116 646,124 التأمينات اإلجتماعية

 19,932,540 12,637,586 األجمإلى

   وقد حصلت الشركة على شهادة الزقاة  31/12/2018قدمت الشركة إقرارتها الزقوية عن قافة السنوات السابقة حتع

. وتعتقد االدارة بأأها قد قونت املخصصات 2020إبريل  30سارية املفعول حتع تاريخ  31/12/2018للعام املنتهي في 

 إلتزامات قد تطرأ من قبل مصنحة الزقاة والدخل عند اعتماد الرب  النها ي.الالزمة ملقابلة أية 

  لألنظمة 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.
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 احتياطات أخرى تم أنشاؤها ملصنحة 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 أسييس سييليمة وتم تنفيذه بفالشييركة كما ت كد )ب( 

 بأنه ال توجد في عام . ئج التقارير وإطالع املجلس عليهابمراجعة نتا
ً
في نتائج املراجعة  أية مالحظات جوهرية م2019 علما

   .بة الداخلية بالشركةاقالر  أنظمةالسنوية لفاعلية 

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

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

من قبل املراجع الخارجي للشييييييييييييركة مذقورة في تقريره  2019ال يوجد أي تحفظات على القوائم املالية السيييييييييييينوية املدققة لعام 

إن البيانات املالية واإليضيييييييييياحات الواردة في تقرير مراجع الحسييييييييييابات مكملة ملا ورد في تقرير مجلس اإلدارة وهي كما  .املسييييييييييتقل

 .من هذا التقرير  ال يتجزأأصيل جزء 

 

 الحوكمة : (41)

 لالئحــــة حوكمــــة الشــــــــــــرـكـــات)أ( 
ً
تيييياريخ ( و  2017 – 16 – 8بموجييييب القرار رقم )الصيييييييييييييييادرة عن هيئيييية السييييييييييييوق املييييالييييية  وفقــــا

( بتيييياريخ  2019 – 57 -3املعييييدليييية بقرار مجلس هيئيييية السييييييييييييوق املييييالييييية رقم )  م13/02/2017هيييييييييييييييييييييييي املوافق 16/05/1438

بنود ال علىمل تيشييييييييييخاص بالشييييييييييركة فقد قامت الشييييييييييركة باعداد نظام لنحوكمة م 20/05/2019ه املوافق 15/09/1440

 بما ال يخالف األنظمةالصييييادرة عن هيئة السييييوق املالية سييييواء قانت إلزامية أو إسييييترشييييادية وذلك الحوكمة  بالئحةالواردة 

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

 أسباب ذلكبيان بما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق و )ب( 

 م20/05/2019الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ املعدلة تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشرقات 

 باستثناء األحكام الواردة أدناه النحو التالي:

 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

عوارض االستقالل أن يكون العضو أمضمع  ( 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

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

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

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

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

أشخاص معنيين بالقيام بأعمال إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية باإلضافة إلى اإلستعانة 
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 أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة

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

 (واختصاصات إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية.

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

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

 الداخلية واملخاطر التي تتعرض لها الشركة 

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

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

 نظام لنحفاظ 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

 لتخصصهم.

 تبني مشروع م امة الخاص بذوي القدرت الخاصة. -4

 تبني خط  تطوير وظيفي للسعوديين  -5

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

 السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة 

يرية العامة املد معالتعريفية والتثقيفية  والفاعلياتكما تقوم الشركة باملشاركة في الندوات 

 لدفاع املدني والجمعيات الخيرية واملشاركة والدعم لنجمعيات اإلنسانية واالجتماعيةل

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

 أعمال ومهام واختصاصات لجنة الحوكمة باشراف من مجلس اإلدارة. مسئوليات و  بجميع 
 

 التطوير والتحسين املستمر  ( 42) 

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

ً
ر صيييدر تباعا

جات الدر السيييييييييييياسيييييييييييات واإلجراءات و نظام لموارد بشيييييييييييرية املتمثلة في أنظمة ل تتبنع الشيييييييييييركةالبشيييييييييييرية السيييييييييييعودية 

 راتييييييييييييييييييييييييتماشيييييييييييمع مع مسيييييييييييتوى الخببما  التي تعمل على جذب السيييييييييييعوديين للعمل لدى الشيييييييييييركةالوظيفية والرواتب 

رفع املسييييييييييييتوى االنتياجيية ليديهم بيالسييييييييييييوق املحلي واليذي سييييييييييييوف ينعكس بيااليجياب على  ةمقيارني املطلوبيةوالكفياءات 

 حياة املوظفين االجتماعية.وبالتالي املردود اإليجا ي على 

ع رؤية لديها بما يتواكب م العاملةرفع املهارات الفنية واإلدارية لدى القوى على تعمل الشركة  :توالكفاءا املهارات)ب( 

مما سييييوف يعزز من االعتماد على املوارد البشييييرية الوطنية وتبني خط   2020 الوطني  وخطة التحول  2030اململكة 

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

من منطلق رؤية الشيييركة في الحفاظ على الكوادر البشيييرية لديها تتبنع الشيييركة مشيييروع  املســـار الوظيفي: تخطيط)ج( 

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

مسييييييييييييتقبل  لقيادة من أجلإعطاء فرصيييييييييييية لإلدارة املتوسييييييييييييطة من أجل أن تأخذها دورها في االوظيفي لدى الشييييييييييييركة و 

كما رأت الشييركة ضييرورة ضييخ دماء جديدة شييابه ليتم تدريبهم وتأهيلهم لقيادة الشييركة في  الشييركة والشييرقات التابعة

 املستقبل وتحمل املسئولية.
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مرار سييييييتمن خالل إ بالجودةلتزامها الكامل إسييييييتراتي ي للشييييييركة وقد تمكنت الشييييييركة من تأكيد هدف إهي  الجودة : (د) 

والتحديث املسييتمر حتع التعديالت األخيييييييييييييييرة لنظام الجودة الجودة العاملية  نظمةحصييولها على شييهادات املطابقة أل 

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

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

على شيييييهادة الجودة من الهيئة السيييييعودية للمواصيييييفات حصيييييول الشيييييركة 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 رب  جميع الوحداتتطبيق أنظمة أوراقل في الشركة  بدأتحوكمة الشرقات فقد 

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

املتخصصين 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 املسييييييييتمرة لجماملراجعة الداخلية بالشييييييييركة يقوم فريق العمل املختص ب املراجعة الداخلية املســــــــتمرة:( و) 

م الرقابة نظاي ت كد على سييييالمة يييييييييييييييييوالت اإلدارةلجنة املراجعة املنبثقة من مجلس  إلىرفع تقاريره مباشييييرة العمليات و 

الحوكمة بتم إنشييييياء إدارة خاصييييية حيث نشيييييطة املختلفة بالشيييييركة األجه أو ليته في إحكام الرقابة على اعالداخلية وف

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

 .للرئيس التنفيذي يةوتبعيتها اإلدار وتكون تبعيتها الفنية ملجلس اإلدارة 
 

 

 

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

  التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شرقاتها م 05/09/2019أعلنت الشركة بتاريخ

 .التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق املالية املصرية

  م زيادة رأس مال إحدى شرقاتها التابعة في جمهورية مصر العربية )شركة البايطين 30/09/2019أعلنت الشركة بتاريخ

 جنية مصري بعد استكمال اإلجراءات النظامية في مصر.  33,091,000البالنك ( ليصبح 

  م املنتهي 2019تسعة أشهر من عام توزيع أرباح نقدية على املساهمين عن فترة الم 11/11/2019أعنلت الشركة بتاريخ

 م30/09/2019 في 

  شركة البابطين عن تلقي إحدى شرقاتها التابعة بجمهورية مصر العربية م 02/12/2019أعلنت الشركة بتاريخ(

خطاب نوايا من الشركة السعودية املصرية لالستثمارات الصناعية لألستحواذ على مصر (  –للطاقة واالتصاالت 

  شركة عن طريق زيادة رأس املال الشركة التابعة في مصرحصة من حصص ال

  م توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية لالستحواذ على 18/12/2019أعلنت الشركة بتاريخ

لشركة البابطين للطاقة  %100من حصص شركة البابطين فرنسا )إحدى الشرقات التابعة واململوكة بنسبة  % 49

مليون يورو. واتفق الطرفان على إتمام إغالق الصفقة خالل شهرين من تاريخ  3صاالت بدولة فرنسا( بقيمة واالت

 التوقيع بعد استيفاء املتطلبات واإلجراءات النظامية من كال الطرفين
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  نارة )شركة اإل م زيادة رأس مال إحدى شرقاتها التابعة في اململكة العربية السعودية 26/12/2019أعلنت الشركة بتاريخ

 ريال سعودي.  26,800,000املتكاملة ( ليصبح 
 

 

 سائلين املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير

 

 


