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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عزائى املساهمين، أ

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

ً
دعمكم املتواصل مستندين على  معا

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

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

 .الحبيب وطننا سيرة التنمية في الثابتة ملوالخطى  2030العربية السعودية اململكة 

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

وما    31/12/2021املنتهي في  العام  خالل  ي ظل التحديات واملنافسات والبيئة االقتصادية الجديدة  الشركة خاصة ف  ازاتجوإن

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

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

الصعب   التحدي  لدينا، فكان  البشرية  القوى  للشركة والحفاظ على  التنمية  في مسيرة  لتحقيق االستمرار  الصعبة  الظروف 

وتمكن   األخوة املساهمين   اء بتوقعاتحلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العمالء والوفمنتجات و   تقديموالعزيمة ل

إلى أعلى مستويات األداء تنمية في    كذلك املساهمة و في ظل صعوبة هذه الظروف واالحترازات املتخذه    العاملين من الوصول 

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

التنافسية باإلضافة إلى    2022وحتى بداية عام    2020املمتد منذ عام  و جائحة فيروس كورونا السلبي  تأثير  ح  و وضلرغم من  وعلى ا

والواضح  التقلبات االقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق األوسط  و الشديدة في مجاالت األعمال املختلفة للشركة  

 في  
ً
  أداء شركات القطاع االقتصادي في السوق السعودي واإلقليمي إال أنه بفضل هللا يستمر  جليا

ً
  أداء الشركة قويا

ً
متماسكا

عاملية والتي تتنبأ بمواصلة اململكة على املدى  املؤشرات الكما أن  ،تتحدى الظروف الحاليةنتائج جيدة  محققين    2021خالل عام  

 على النفط 
ً
املتوسط سياستها في دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خالل التنويع االقتصادي املخطط له بعيدا

للمملكة من   جلوبال التوقعات املستقبلية  واملنتجات الهيدروكربونية حيث رفعت وكالة التصنيف االئتماني ستنادر آند بورز

يجعلنا نتطلع بكل ثقة وعزم نحو و مستقرة إلى إيجابية وتأكيد تقييمها األئتماني وهو ما سوف ينعكس على أعمال التشغيلية  

املستقبل لتحقيق التحديات التي تواجهنا لتنويع االستثمار في القطاعات املختلفة لنحقق التنمية املستدامة للشركة بخطى 

  ن بإيماننا باهلل ثم بثقتنا في القدرات التـي تملكها الشركة من خبرات وكفاءات منسوبي الشركة والقائميثابتة وقوية متسلحين  

 عليها ويدعم ذلك تطوير أعمالنا وتقديم حلول وخدمات متكاملة للعمالء سواء على الصعيد اإلقليمي أو الصعيد العاملي.

 ســــــــــنكون على 
ً
لزيادة طاقتنا    تنااوطموح  ناتطبيق خطط في بكل عزيمة وقوة  واصــــــــــل بإذن هللا ســــــــــنو معكم  والتزامنا عهدنا  ودائما

وفي مواجهة كل ما اململكة  الرؤية والطموح الذي أقرته  والذي يتماشـــــــــــــ ى مع   بامتدادها الجغرافيوحصـــــــــــــتنا الســـــــــــــوقية اإلنتاجية  

نـاتج املســــــــــــــاهمـة في  وكـذلـك    هاملتنوعـ الشـــــــــــــركـة    إنتـاجيـةة كفـاء  يعيق التنميـة والنمو متخـذين كـل التـدابير املمكنـة للحفـاظ على

 ورفع املحتوى املحلي الذي يلبي تطلعات عمالئنا  املحلي الدخل القومي

  (167)بقيمة   مجمل ربحوتحقيق ريال مليون   (  1,474)اإليردات   بلغتحيث    2021عن عام  مالية ج نتائفلقد حققت الشـــــــــــــركة 

في عام    ريالمليون  (51) بقيمةصـــــــــــافي أرباح تحقيق  ســـــــــــاهم في   مما، مليون ريال   (98)وبلغ الربح التشـــــــــــغيلي قيمة ، مليون ريال

والتنافســـــية   على الرغم من الضـــــغوت االقتصـــــادية في املنطقةيعطي مؤشـــــر في اســـــتمرار الشـــــركة في تحقيق أرباح والذي    2021

 .  في العام املاض ي جائحة فيروس كورونا على األداء التشغيلي في بعض القطاعاتتأثير باإلضافة إلى   في هذا القطاع هالحاد
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مليون  (835)بمقدار  2021في عام العائدة للمساهمين في الشركة األم  قبل حقوق امللكية غير املسيطرة حقوق امللكية وبلغت 

تحقيق    ريال. في  التي ساهمت  األسباب  األ ومن  حكمة  كان    2021العام  خالل  رباح  صافي 
ُ
امل التشغيل    مصاريف على  السيطرة 

 .تنويع إستثماراتهاو  ،واالعباء املالية 

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

 تجاه مساهمينا.و  تجاه الوطنومسئوليتنا 

 وفي الختام

أود أن أعرب عن شـــــــكري وتقديري ملقام خادم الحرمين الشـــــــريفين وولي عهده   اإلدارةمجلس    أعضـــــــاءســـــــمي ونيابة عن زمال ي  إب

لفتح أفاق العمل في هت  وُج جراءات الحكيمة التي اإل هات و يللتوجو  املســــــــــتمرةاألمين وحكومته الرشــــــــــيدة على دعمها ومســــــــــاندتها 

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

 يالذين    ملســــــــاهمينا،ص الشــــــــكر والتقدير  لكما يســــــــرني أن أتقدم بخا
ً
لونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أو الدعم و لنا قدموا دوما

 لثقة.لهذه افياء أو 

 م  2021ي بذلوها خالل العام  ـــــــــــــــ زة التـــــــــــــــ املتمي  اتجهودعلى امل  والتقدير لجميع منسـوبي الشـركةأتقدم بالشـكر   كما ال يفوتني أن

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

 عبد هللا أبابطين حمدإبراهيم 

 اإلدارة رئيس مجلس 
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 املحترمين               اإلتصاالتالسادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة و 

 ورحمة هللا وبركاته ،،، السالم عليكم 

ها داخل وخارج إسـتثماراتأن يقدم لحضـراتكم تقريره السـنوي الذي يسـتعرض فيه كافة نشـاطات الشـركة و   اإلدارةيسـر مجلس 

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

املدققة يتضمن التقرير السنوي القوائم املالية و ،   م31/12/2021  إلى  م01/01/2021من  رةــــــــ الفتالل للوضع العام للشركة خ

لية املا رةـــــــــــــــــــ الفتيضــــــاحات الخاصــــــة بها عن  اإل رات في حقوق املســــــاهمين، و ـــــــــــــــــــ املوحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغي

   وهو جزء أصيل من هذا التقرير املذكورة
ً
 الحسابات ، وكذلك تقرير مراقبجاء بهذا القريرويعتبر متمم ملا    يكمل بعضه بعضا

  شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون )البسام وشركاؤه(السادة / 

  ام:ـــــع العــوضــــال( 1)

كــان لــه األثر  الواضـــــــــــــح على التوجــه لزيــادة إيرادات الــدولــة    اململكــةتخــذهــا  تالتي  والخطط  وات املــاليــة  ااألدال شــــــــــــــك أن   -1

التوجه في منطقة الخليج باإلضـــــــــافة إلى في اململكة واملشـــــــــاريع املطروحة  االقتصـــــــــادي للمملكة والذي أنعكس بدورة على  

إعادة ترتيب ألولويات تنفيذ مشــــــــاريع البنية  وبناء على ذلك فقد تماملشــــــــاريع املســــــــتقبلية، ملشــــــــاريع الطاقة املتجددة في 

خاصــــة في   وقطاعات جديدة ذات طبيعة خاصــــةالتركيز على مشــــاريع  التحتية في اململكة العربية الســــعودية مما أدى إلى 

التي بدأت  ونوعيه املشــــاريع املطروحة  والذي أنعكس على أســــعار العروض مجال الطاقة املتجددة والقطاعات الخدمية  

 من عزم اململكة في تحقيق الرؤية الطموحه والتي تظهر كل عام.داية ب  تظهر

نتيجة  واملســــــتوى العاملي    اإلقليميالعديد من التحديات على املســــــتوى مازال متأثر بكان    م2021عام  الرغم من أن   ىوعل -2

  ضــغوت   أســفر عنما  ماملنافســة  حدة  في اقتصــاديات العالم  وباإلضــافة إلى   تباطئ في النمو جائحة كورونا الذي أدى إلى 

تقنيات خاصـة  ونوعيات و نتيجه دخول مشـاريع ذات مواصـفات  الخارجيةاملحلية و في األسـواق على أسـعار البيع رة  ــــــــــــــ كبي

أن تنافس داخل وخارج  تواجه هذه التأثيرات وأتخذت العديد من اإلجراءات واســـتطاعت  أن   اســـتطاعتالشـــركة إال أن 

على إجمالي اإليرادات التي حققتها  انعكسالتغيرات االقتصــــــــادية مما    وكذلك مواكبةوتحصــــــــل على مشــــــــروعات   اململكة

 .الشركة

  املشروعات   بعضعلى  بشكل عام و االقتصادية  لتغيرات السياسية في دول املنطقة على البيئة  ر املباشر لالتأثمن  الرغم  وب -3

نتوقع  املطروحة   أننا  إال   ، الدول  تلك  مشاريع  في  تبني  على  الدول  هذه  تعمل  للنهوض    وطنيةأن  املعلنة  الخطط  وفق 

تلك   في  عام  بالتنمية  خالل  املتجددة    م2022الدول  الطاقة  مشاريع  الفكر  خاصة  ذات  املتنوعة  التقني    واملشاريع 

 .املشاريع تلك النوعية من هذه  الطلب علىمما سيؤدي إلى والتكنولوجي ملواكبة التطورات العاملية 

السيطرة نتيجة    جيدة في ظل التغيير املضطرد في األسواق املحلية والخارجيةأرباح  مجمل    تحقيقفي  لقد نجحت الشركة   -4

حكمة على  
ُ
برامج ترشيد التكاليف التي  تبني  الشركة في    استمرارباإلضافة إلى    تنويع إستثماراتهاو   ،التشغيل    مصاريف امل

في ظل التغيرات   جيدةتوريد بأسعار  الامر  أو مع إستهداف الحصول على بعض    مستوى األرباح الصافية  رفعساهمت في  

 . في اسعار الشحن والواردات 

وتأثير ذلك على اســـعار الشـــحن ومدة    19وتذبذب في التغير االقتصـــادي نتيجة كوفيد  تواجه حدة في املنافســـة  الشـــركة  رغم أن

تلك وما تتخذه من برامج ملواجهة وخبراتها العاملية في نشــــــاطها وإدارة أعمالها   الفنيةمن قدرتها  الشــــــركة تســــــتفيد   أن  إالالتوريد  

  م2022  للعــام  مــا يجعلنــا نثق في تحقيق الخطــة املوضـــــــــــــوعــة  مع عمالئهــا ومورداهــاعالقــاتهــا التجــاريــة الجيــدة  وكــذلــك    الظروف

 بعة من خطة الشركة االستراتيجية. النا
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 أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية للشركة و أعضاء مجلس اإلدارة  ( 2) 

 : مجلس اإلدارة : 
ً
 أوال

 للنظام االســــالــــ ي للشــــركة تســــعة أعضــــاء( 9)يتكون مجلس اإلدارة من  
ً
  26/07/2021 الســــابقة في وقد انتهت فترة املجلس   طبقا

 على النحو التالي : حيث كان أعضاء املجلس للدورة املنتهية 
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

ــــــــــــــــركـــــــة  نإبراهيم حمد عبد هللا أبابطي 1 لشـ اإلدارة   ــلــــس  مــــجــ ــيــــس  رئــ

ــالبابطي له   -للطاقة واالتصـاالت ن  ــــــــــــ

ات الخاصـة في  العديد من االسـتثمار 

 ارة. مجال العقارات والتج

مــجــلــس   لــلــطـــــــاقـــــــة    إدارة  رئــيــس  الــبـــــــابــطــيــن  شـــــــــــــــركـــــــة 

عمل بوظائف قيادية متعددة ضــــــمن  –واالتصــــــاالت  

 مجموعة شركات البابطين  

التجـــــاري   املعهـــــد  ــــــــــــهـــــادة  على شـ ـــــــــــــــــل  حـــــاصـ

وحـاصــــــــــــــل على دبلوم  1987بـالريـاض عـام 

من  اململكــة  م1988جليزيــة عــام  اللغــة اإلن

 املتحدة البريطانية.

 عام  33

عــبـــــــد هللا   2 إبــراهــيــم  عــبـــــــدالــعــزيــز 

 البابطين

ة لشـــــــــــــركـة اإلدار نـائـب رئيس مجلس  

   -للطاقة واالتصاالت البابطين  

شـــــــــــــركــة البــابطين للطــاقــة    إدارة  مجلس  نــائــب رئيس  

ــائـــب مـــدير عـــام ثم مـــدير عـــام    -واالتصــــــــــــــــاالت عمـــل نـ

مؤســس وشــريك   -  البابطين للتجارة واملقاوالتشــركة  

 في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة  

عـلـوم   تـربـيـــــــة  بـكـــــــالـوريـوس  عـلـى  حـــــــاصـــــــــــــــــــل 

 م1977جغرافية عام 

 عام  44

عــبـــــــد  3 عــبـــــــد هللا  مــحــمـــــــد  خـــــــالـــــــد 

 الرحمن آبابطين

ــو  ــو لجنة   ةاإلدار مجلس عضـ و عضـ

  لشـــــــــركة البابطين    املراجعة لشـــــــــركة

ــاقـــة واالتصــــــــــــــــاالت   مـــدير عـــام   -للطـ

 شركة البابطين العربية للمالمين  

 لشركة البابطين   2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

م ، ثم 2004للطاقة واالتصاالت حتى منتصف عام 

عضو مجلس اإلدارة  بشركة البابطين للطاقة 

حتى   27/07/2009واالتصاالت في الفترة من 

26/07 /2021 

الوريوس إدارة أعمال قســم  حاصـــل على بك

ــام   ــة امللـــك ســـــــــــــعود  عـ ــامعـ تســـــــــــــويق من جـ

 م 1994

 عام 27

ياســـــــــيــــــــــــــــــــــن عبد الرحمن حســـــــــن   4

 الجفري 

عضو مجلس  رئيس لجنة املراجعة و 

ــــــــــــركــــة البــــابطين للطــــاقــــة    اإلدارة لشـ

 واالتصاالت

ــــــــــــركـــة الخليج  رئيس مجلس إدارة شـ

 لوساطة التأمين

ــــــــــــم اإلدارة بجــامعــة امللــك عبــد   ــــــــــــتــاذ في قسـ العزيز   أسـ

مؤســــــــس وعميد كلية األمير ســــــــلطان    –1996  -1985

ــــــــــــــــل  –  2012  -2004لإلدارة بجــــدة  ، جــــامعــــة الفيصـ

 2002-1998مستشار ملعالي وزير املالية  

دكتوراه في املــاليــة من جــامعــة بنســـــــــــــلفــانيــا  

املتحــــــدة األمريكيــــــة  بــــــالواليــــــات  الحكوميــــــة 

 م 1985عام 

 عام  45

ارة شــركة البابطين  عضــو مجلس إد محمد حمد محمد القنيبط 5

 واالتصاالت   ةللطاق

أســــــــــتاذ اقتصــــــــــاديات املوارد جامعة  

 امللك سعود

ــــــــــــورى منـذ عـام  ــــــــــــو مجلس الشـ وحتى عـام    1997عضـ

حيث شــــغل رئيس لجنة الشــــئون االقتصــــادية    2009

ــــــــــــورى ) ( ونــــائــــب   2005-1999والطــــاقــــة بمجلس الشـ

ــــــــــادية والطاقة بمجلس   ــــــــــئون االقتصـ رئيس لجنة الشـ

 (  2009 -2005الشورى )

درجة الدكتوراه في اقتصـــــاديات املوارد من 

عـــــــام   األمـــريـــكـــيـــــــة  أوريـــجـــن  جـــــــامـــعـــــــة واليـــــــة 

 م 1984

 عام 46

ــبـــــــد هللا   6 عـ ــمـــــــد  حـ ــم  ــريـ ــكـ الـ ــبـــــــد  عـ

 البابطين  

عضــــــــــو لجنة عضــــــــــو مجلس اإلدارة  

لشـــــــــــــركـــــة  الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت  

 البابطيـن للطاقة واالتصاالت

ــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة عــام  م ثم 2000مــدير عــام شـ

ـــــــــــو املنتدب للبابطين للتجارة عام   كما  –  2001العضـ

ومحطـــــة   ــاكـــــل  عـــــام قطـــــاع األبراج والهيـــ مـــــدير  عمـــــل 

 2003االختبارات عام حتى عام 

مــن  الــجــودة  إدارة  فــي  ــتــيــر  ـــــــــــ املـــــــاجسـ درجـــــــة 

عــــام    ةاألـكـــاديميــــ العربيــــة للعلوم البحريــــة 

 م 2007

 عام  31

وعضــــــو لجنة مجلس اإلدارة   عضــــــو د عبد هللا أبابطين  خالد محم 7

لشـــــــــــــركـــــة    الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت

 للطاقة واالتصاالت  نـالبابطي

عــــام   حتى عــــام   1997عمــــل في إدارة مبيعــــات األبراج 

للطـــــــاقـــــــة   2000 البـــــــابطين  شـــــــــــــركـــــــة  عـــــــام  مـــــــدير   ثم 

ثم نـائـب املـدير   –  2005-2000واالتصـــــــــــــاالت مصـــــــــــــر  

ــــــــــــركة البابطين   ــــــــــــئون التجارية واإلدارية لشـ العام للشـ

 2012-2005للطاقة واالتصاالت  

ماجستير في إدارة األعمال من كلية  

الدراسات العليا باألكاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام 25

عضــو مجلس إدارة شــركة البابطين   منصور محمد عبد هللا أبابطين   8

مــدير عــام   –للطــاقــة واالتصـــــــــــــــاالت  

 شركة اي أس ل ي  

ــــــــــــركة البابطين للتجارة  عام  عمل منفذ مبيعات في شـ

م ثم عمل في إدارة املشـــــتريات لشـــــركة البابطين  1999

م ثم عمـــل في 2002حتى    1999للصـــــــــــــنـــاعـــة من عـــام  

ــــــــــــركة البابطين للطاقة   ــــــــــــويق واملبيعات بشـ إدارة التسـ

ــــــــــــم املبيعــات الخــارجيــة من عــام واال ــــــــــــــاالت في قسـ تصـ

م . ثم تـــدرج في املنـــاصــــــــــــــــب 2004م وحتى عـــام    2002

من   خالل الفترة  للمبيعـــــــات   
ً
مـــــــديرا ليعمـــــــل  اإلداريـــــــة 

إلى العمـــــل في شـــــــــــــركــــة  2008إلى    2005 م . ثم انتقـــــل 

.ثم  املــــدير  العــــام  نــــائــــب  البــــابطين البالنــــك بوظيفيــــة 

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

حاصــل على بكالوريوس ااداب من جامعة 

  م1998امللك سعود عام 

 عام  24
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 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

مــــدير عــــام شـــــــــــــركــــة البــــابطين للمقــــاوالت منــــذ فبراير  

 م. 2021م وحتى 2018

الـعـزيـز   9 عـبـــــــد  ــلـيـمـــــــان  ســـــــــــ خـــــــالـــــــد 

 السليمان  

ـــــــــــو لجنة  ـــــــــــو مجلس إدارة وعضـ عضـ

 ةاملراجعـة لشـــــــــــــركـة البـابطين للطـاقـ

واالتصـــاالت .  عضـــو لجنة املراجعة  

 بشركة بوبا للتأمين  

والرقـــــابـــــة  للبنـــــك األهلي  الـــــداخليـــــة  بـــــاملراجعـــــة  عمـــــل 

بــــالبنــــك    4وعمــــل ملــــدة    –املــــاليــــة لقطــــاع الشـــــــــــــرـكـــات 

ســنوات مراجع بشــركة إرنســت أند يونج ثم باملراجعة  

 الداخلية بالبنك العربي والبنك البريطاني.  

من   حــاصـــــــــــــــل على بكــالوريوس املحــاســـــــــــــبــة

م ثم حصل 1987جامعة امللك سعود عام  

على شــــهادة الزمالة األمريكية في املحاســــبة 

CPA    عـــــــام الــبــورد  1994فــي  مــجــلــس  م مــن 

 األمريكي للمحاسبة  

 عام  34

 

وذلـك في   26/07/2024وتنتهي في    27/07/2021مجلس اإلدارة لـدورة املجلس الجـديـدة التي تبـدأ من  اب أعضــــــــــــــاء  وقـد تم انتخـ 

اختيــار تســـــــــــــعــة أعضــــــــــــــاء من بين وقــد أســـــــــــــفر االجتمــاع عن    27/05/2021اجتمــاع الجمعيــةالعــامــةالعــاديــة التي عقــدت بتــاري   

  27/07/2021من   التي تبدأ  الجديدة  ة  تاإلدارة لدور التالي اســــــمائهم لعضــــــوية مجلس على الجمعيةالعامة العادية و  املرشــــــحين 

 على النحو التالي:   26/07/2024وتنتهي في 
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

ــــــــــــــــركـــــــة  نإبراهيم حمد عبد هللا أبابطي 1 لشـ اإلدارة   ــلــــس  مــــجــ ــيــــس  رئــ

ــالبابطي له   -للطاقة واالتصـاالت ن  ــــــــــــ

العديد من االسـتثمارات الخاصـة في  

 مجال العقارات والتجارة. 

مــجــلــس   لــلــطـــــــاقـــــــة    إدارة  رئــيــس  الــبـــــــابــطــيــن  شـــــــــــــــركـــــــة 

عمل بوظائف قيادية متعددة ضــــــمن  –واالتصــــــاالت  

 مجموعة شركات البابطين  

التجـــــاري   املعهـــــد  ــــــــــــهـــــادة  على شـ ـــــــــــــــــل  حـــــاصـ

وحـاصــــــــــــــل على دبلوم  1987بـالريـاض عـام 

من  اململكــة  م1988جليزيــة عــام  اللغــة اإلن

 املتحدة البريطانية.

 عام  33

عــبـــــــد هللا   2 إبــراهــيــم  عــبـــــــدالــعــزيــز 

 البابطين

ة لشـــــــــــــركـة اإلدار نـائـب رئيس مجلس  

 للطاقة واالتصاالت البابطين  

شـــــــــــــركــة البــابطين للطــاقــة    إدارة  مجلس  نــائــب رئيس  

ــائـــب مـــدير عـــام ثم مـــدير عـــام    -واالتصــــــــــــــــاالت عمـــل نـ

مؤســس وشــريك     -البابطين للتجارة واملقاوالتشــركة  

 في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة  

عـلـوم   تـربـيـــــــة  بـكـــــــالـوريـوس  عـلـى  حـــــــاصـــــــــــــــــــل 

 م1977جغرافية عام 

 عام  44

عــبـــــــد  3 عــبـــــــد هللا  مــحــمـــــــد  خـــــــالـــــــد 

 الرحمن آبابطين

ــو  ــو لجنة   ةاإلدار مجلس عضـ و عضـ

  لشـــــــــركة البابطين    املراجعة لشـــــــــركة

ــاقـــة واالتصــــــــــــــــاالت   مـــدير عـــام   -للطـ

 شركة البابطين العربية للمالمين  

 لشركة البابطين   2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

م ، ثم 2004للطاقة واالتصاالت حتى منتصف عام 

عضو مجلس اإلدارة  بشركة البابطين للطاقة 

حتى   27/07/2009واالتصاالت في الفترة من 

26/07 /2012 

الوريوس إدارة أعمال قســم  حاصـــل على بك

ــام   ــة امللـــك ســـــــــــــعود  عـ ــامعـ تســـــــــــــويق من جـ

 م 1994

 عام 27

ــبـــــــد هللا   4 عـ ــمـــــــد  حـ ــم  ــريـ ــكـ الـ ــبـــــــد  عـ

 البابطين  

عضــــــــــو مجلس اإلدارة عضــــــــــو لجنة 

الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت لشـــــــــــــركـــــة  

 البابطيـن للطاقة واالتصاالت

ــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة عــام  م ثم 2000مــدير عــام شـ

ـــــــــــو املنتدب للبابطين للتجارة عام   كما  –  2001العضـ

ومحطـــــة   ــاكـــــل  عـــــام قطـــــاع األبراج والهيـــ مـــــدير  عمـــــل 

 2003االختبارات عام حتى عام 

مــن  الــجــودة  إدارة  فــي  ــتــيــر  ـــــــــــ املـــــــاجسـ درجـــــــة 

عــــام    ةاألـكـــاديميــــ العربيــــة للعلوم البحريــــة 

 م 2007

 عام  31

وعضــــــو لجنة مجلس اإلدارة   عضــــــو د عبد هللا أبابطين  خالد محم 5

لشـــــــــــــركـــــة    الترشـــــــــــــيحـــــات واملكـــــافـــــ ت

 للطاقة واالتصاالت  نـالبابطي

عــــام   حتى عــــام   1997عمــــل في إدارة مبيعــــات األبراج 

للطـــــــاقـــــــة   2000 البـــــــابطين  شـــــــــــــركـــــــة  عـــــــام  مـــــــدير   ثم 

ثم نـائـب املـدير   –  2005-2000واالتصـــــــــــــاالت مصـــــــــــــر  

ــــــــــــئون التجارية واإلدار  ية لشـــــــــــــركة البابطين  العام للشـ

 2012-2005للطاقة واالتصاالت  

ماجستير في إدارة األعمال من كلية  

الدراسات العليا باألكاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام 25

عضـــــــو لجنة الترشـــــــيحات واملكاف ت   سلطان حمد عبد هللا البابطين   6

ــــــــــــــركــــــة  و  لشـ اإلدارة  مــجــلــس  ــــــــــــــو  عضـ

  - للطاقة واالتصـــــــــــــاالت   نـــــــــــــــــــــــــــالبابطي

 مستثمر في القطاع العقاري  

لديه اســـــــــتثمارات عقارية وكان عضـــــــــو مجلس اإلدارة  

بشـــــــــــــركة البابطين للطاقة واالتصـــــــــــــاالت في الفترة من  

 م26/07/2018وحتى  27/07/2015

حاصـل على الدبلوم العالي في التسـويق من 

  2003معهد اإلدارة عام 

 عام  19

عميد  –أســتاذ املحاســبة واملراجعة  يعبد هللا صغير الحسين 7

ســـــــــــــلطــــــان األهليــــــة   األمير  بجــــــامعــــــة 

ــــــــــار إداري ومالي    –بالرياض   ــــــــــتشـ مسـ

 والزكاة والضريبة.

 محاسبة ومراجعة الحسابات  

 إدارة مالية وموارد بشرية 

الدكتوراه في املحاســــــبة درجة حاصــــــل على 

املــــاليــــة واملراجعــــة من جــــامعــــة كنــــت عــــام 

ــتير   -2005 ــبة عام  ماجسـ العلوم في املحاسـ

بكالوريوس    -من جامعة امللك سعود  1997

 جامعة امللك سعود  1990املحاسبة عام 

 عام  32

 محمد عبد هللا بشر الرشيد   8

الــــعـــــــامـــــــة    املــــؤســـــــــــــســـــــــــــــــــةمــــمــــثـــــــل  

 للتأمينات  

والــــتــــقـــــــاريــــر   املــــيــــزانــــيـــــــة  إدارة  مـــــــديــــر 

لـلـتـــــــامـيـنـــــــات املـؤســـــــــــــســـــــــــــــــــة   الـعـــــــامـــــــة 

 االجتماعية 

 –ة للتقـاعـد  مشـــــــــــــرف محـاســـــــــــــبـة بـاملؤســـــــــــــســـــــــــــة العـامـ

محاســـــب    -محاســـــب أول باملؤســـــســـــة العامة للتقاعد  

 باملؤسسة العامة للتقاعد.

ــــــــــــبين  للمحـــــاسـ ــــــــــــعوديـــــة  زمـــــالـــــة الهيئـــــة السـ

ماجسـتير محاسـبة    -  2020عام   القانونين

اســـــــــــــتراليــــا  عــــام   –من جــــامعــــة ولونجونج  

 عام   13
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 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

بكالوريوس محاسبة جامعة امللك    –2012

 2006سعود عام 

 مقرن غازي ذعار الدلبحي   9

الــــعـــــــامـــــــة    املــــؤســـــــــــــســـــــــــــــــــةمــــمــــثـــــــل  

 للتأمينات

ــنـــــــدوق   ــــــــــــ بصـ املـــخـــــــاطـــر  إدارة  مـــــــديـــر 

 التنمية الوطني

ــــــــــــتثمـــارات   ــــــــــــركـــة اإلسـ مـــدير إدارة املخـــاطر واألداء بشـ

ـــــــــــــة   –الرائـدة   ــــــــــــركـة ثروات القـابضـ  –كبير املحللين شـ

مدير صناديق    –محلل استثماري أول بشركة أرامكو 

 لألوراق املالية  املستثمربشركة 

  جامعة برمنجهام  –ماجســـــــــــــتير اســـــــــــــتثمار  

  2010بريطانيا عام 

جامعة االمير ســـــلطان   –بكالوريوس مالية 

  2008عام  –

 عام   13

م الختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وأمين 05/08/2021وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعة األول في تاري   

 ملجلس اإلدارة واختيــار األســـــــــــــتــاذ/ 
ً
الســـــــــــــر ولجــان املجلس حيــث تم أختيــار األســـــــــــــتــاذ / إبراهيم حمــد عبــد هللا أبــابطين رئيســــــــــــــا

 ل
ً
 رئيس مجلس اإلدارة. عبدالعزيز إبراهيم البابطين نائبا

 
ً
 : لجان مجلس اإلدارة : ثانيا

 هواختصاصات  بمهامهاملجلس في القيام  وتدعم    مجموعة من اللجان للقيام بأعمال ومهام خاصة تساعد  شكل مجلس اإلدارة  

 - على النحو التالي: وكانت تلك اللجان وأعضائها م 26/07/2021وأنتهت في م 27/07/2018 لدورة املجلس التي بدأت من

  -: الداخلية  أعضاء لجنة املراجعة (أ)
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

يـــاســـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــن عبـــد الرحمن   1

 حسن الجفري 

و  املراجعـــــــة  لجـنـــــــة  عضـــــــــــــو  رئيـس 

  مجلس اإلدارة لشــــــــــركة البابطين 

 للطاقة واالتصاالت

مـــــجـــــلـــــس   ــــــــــــــــركـــــــة رئـــــيـــــس  شـ إدارة 

 الخليج لوساطة التأمين

ــــــــــــم اإلدارة بجــامعــة امللــك عبــد  ــــــــــــتــاذ في قسـ أسـ

مؤسسة وعملية كلية األمير سلطان  –العزيز  

 لإلدارة بجدة  ، جامعة الفيصل

الحكوميــــة   دكتوراه في املــــاليــــة من جــــامعــــة بنســـــــــــــلفــــانيــــا 

 بالواليات املتحدة األمريكية

 عام  45

خـالـد محمـد عبـد هللا عبـد  2

 الرحمن أبابطين  

و عضـــــــــــــو   ةاإلدار مجلس عضـــــــــــــو 

لشــــــــــــركة    لجنة املراجعة لشــــــــــــركة

 -للطاقة واالتصـــــــــــاالت    البابطين  

الـبـــــــابـطـيـن  شــــــــــــــركـــــــة  عـــــــام  مـــــــديـر 

 العربية للمالمين

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حتى منتصف  

جلس اإلدارة  م ، ثم عضو م2004عام 

بشركة البابطين للطاقة واالتصاالت في  

 26/07/2012حتى  27/07/2009الفترة من 

حاصــــــل على بكالوريوس إدارة أعمال قســــــم تســــــويق من  

 م 1994جامعة امللك سعود  عام 

 عام 27

خالد ســـــليمان عبد العزيز   3

 السليمان  

عضـو مجلس إدارة وعضـو لجنة  

الـــبـــــــابـــطـــيـــن  لشـــــــــــــــركـــــــة  املـــراجـــعـــــــة 

.  عضـــــــــــــو   ةللطـــاقـــ واالتصـــــــــــــــاالت 

بـوبـــــــا   بشـــــــــــــركـــــــة  لـجـنـــــــة املـراجـعـــــــة 

 للتأمين  

لـلـبـنـــــــك األهـلــي   الـــــــداخـلـيـــــــة  بـــــــاملـراجـعـــــــة  عـمـــــــل 

 –والرقــابــة املــاليــة لقطــاع الشـــــــــــــركــات بــالبنــك  

ســــــنوات مراجع بشــــــركة إرنســــــت   4وعمل ملدة 

بــــــالبنــــــك  الــــــداخليــــــة  بــــــاملراجعــــــة  ثم  يونج  أنــــــد 

 العربي والبنك البريطاني.  

من جــامعــة امللــك  حــاصــــــــــــــل على بكــالوريوس املحــاســـــــــــــبــة  

م ثم حصـــــــــــــــل على شـــــــــــــهــادة الزمــالــة 1987ســـــــــــــعود عــام  

م من مجلس  1994في عام   CPAاألمريكية في املحاســـــــــــبة  

 البورد األمريكي للمحاسبة 

 عام  34

ســـــــــــــلطـــــان حمـــــد عبـــــد هللا   4

 البابطين  

  - عضــــــــو لجنة املراجعة الداخلية

 مستثمر في القطاع العقاري  

عضـــــــــو مجلس إدارة شـــــــــركة البابطين للطاقة 

لجنــــــة الترشـــــــــــــيحــــــات    -واالتصـــــــــــــــــــاالت عضـــــــــــــو 

 واملكاف ت  

حاصـل على الدبلوم العالي في التسـويق من معهد اإلدارة  

  2003عام 

 عام 19

 

 -أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: ( ب)
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

محمـــــد حمـــــد محمـــــد  1

 القنيبط

ــــــــــــو   واملكـــــافـــــ ت و عضـ ــــــــــــيحـــــات  رئيس لجنـــــة الترشـ

مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  

 أستاذ اقتصاديات املوارد جامعة امللك سعود

 

وحتى عام   1997عضـــو مجلس الشـــورى منذ عام  

ــون    2009 ـــــــــــــــئـ الشـ ــنـــــــة  ــجـ لـ ــيـــس  رئـ ـــــــــــــــغـــــــل  شـ ــيـــــــث  حـ

- 1999االقتصـــــــــادية والطاقة بمجلس الشـــــــــورى )

( ونائب رئيس لجنة الشــــــــئون االقتصــــــــادية    2005

 (  2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

ــاديات املوارد   درجة الدكتوراه في اقتصـ

األمريكيــــــة   أوريجن  جــــــامعــــــة واليــــــة  من 

 1984عام 

 عام 46

ــمـــــــد  2 حـ الـــكـــريـــم  ــبـــــــد  عـ

 عبد هللا البابطين  

عضــــــــــو مجلس اإلدارة عضــــــــــو لجنة الترشــــــــــيحات  

 واملكاف ت لشركة البابطيـن للطاقة واالتصاالت

ــــــــــــركـة البـابطين للتجـارة عـام   م  2000مـدير عـام شـ

ــــــــــــو املنتدب للبابطين للتجارة عام    2001ثم العضـ

عــــام قطــــاع األبراج والهيــــاكــــل    – كمــــا عمــــل مــــدير 

وعضـــــــــو   -2003ومحطة االختبارات عام حتى عام  

ــــــــــــتير في إدارة الجودة من   درجـة املـاجسـ

البحريــــــة    ةاألـكـــــاديميــــــ للعلوم  العربيــــــة 

  م2007عام 

 عام 31
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للطــــــاقــــــة   البــــــابطيـــــــــــــــــــــــــــن  لشـــــــــــــركــــــة  لجنــــــةاملراجعــــــة 

 واالتصاالت

خـالـد محمـد عبـد هللا  3

 أبابطين  

ــ ت و  ــافـ ــات واملكـ ــة الترشـــــــــــــيحـ عضـــــــــــــو عضـــــــــــــو لجنـ

البــــــابطي ــــــــــــركــــــة  لشـ للطــــــاقــــــة   نـــــــــــــــــــــــــــمجلس اإلدارة 

 واالتصاالت

حتى عام   1997عمل في إدارة مبيعات األبراج عام  

ثم مــــدير  عــــام شـــــــــــــركــــة البــــابطين للطــــاقــــة   2000

ثم نائب املدير    –  2005-2000واالتصـاالت مصـر 

العام للشئون التجارية واإلدارية لشركة البابطين  

 2012-2005للطاقة واالتصاالت  

ماجستير في إدارة األعمال من كلية  

ديمية العربية الدراسات العليا باألكا

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام 25

ــد  4 ــد عبـ ــان حمـ ســـــــــــــلطـ

 هللا البابطين  

ــ ت و  ــافـ ــات واملكـ ــة الترشـــــــــــــيحـ عضـــــــــــــو عضـــــــــــــو لجنـ

البــــــابطي ــــــــــــركــــــة  لشـ للطــــــاقــــــة   نـــــــــــــــــــــــــــمجلس اإلدارة 

 مستثمر في القطاع العقاري    -واالتصاالت

ــــــــــــو مجلس   ــــــــــــتثمـــارات عقـــاريـــة وـكــان عضـ لـــديـــه اسـ

ـــــــــــركة البابطين للطاقة  واالتصــــــــــــاالت في اإلدارة بشـ

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

حاصل على الدبلوم العالي في التسويق  

  2003من معهد اإلدارة عام 

 عام  19

 

 

 

  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

مــــحــــمـــــــد  1 حــــمـــــــد  مــــحــــمـــــــد 

 القنيبط

ـــــــــــتثمار   ورئيس لجنة الرشــــــــــــيحات  رئيس لجنة االسـ

ــــــــــو مجلس إدارة شـــــــــــركة البابطين  واملكاف ت   وعضـ

 للطاقة واالتصاالت  

 جامعة امللك سعود -أستاذ اقتصاديات املوارد  

وحتى عام   1997عضـــو مجلس الشـــورى منذ عام  

ــون    2009 ـــــــــــــــئـ الشـ ــنـــــــة  ــجـ لـ ــيـــس  رئـ ـــــــــــــــغـــــــل  شـ ــيـــــــث  حـ

- 1999االقتصـــــــــادية والطاقة بمجلس الشـــــــــورى )

نائب رئيس لجنة الشــــــــئون االقتصــــــــادية  ( و   2005

 (  2009 -2005والطاقة بمجلس الشورى )

ـــــــــــــاديــات   درجـة الـدكتوراه في اقتصـ

املوارد من جــــامعــــة واليــــة أوريجن  

 1984األمريكية عام 

 عام 46

منصور إبراهيم عبد هللا  2

   أبابطين

ـــــــــــو مجلس اإلدارة  عضــــــــــــو لجنة االســــــــــــتثمار و  عضـ

 للطاقة واالتصاالت  نـلشركة البابطي

   مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة 

 شركة االتصاالت السعودية  

 مدير  إدارة بوزارة التـربية والتعليم  

حــاصـــــــــــــــل على بكــالوريوس خــدمــة  

اإلمـــــــام  جـــــــامـعـــــــة  مـن  اجـتـمـــــــاعـيـــــــة 

 ه1409عام محمد بن سعود 

 عام 42

عبــدالعزيز إبراهيم عبــد  3

 هللا البابطين  

مجلس   البـــــــابطين  اإلدار نـــــــائـــــــب رئيس  لشـــــــــــــركـــــــة    ة 

مؤســــــس وشــــــريك في شــــــركة    -للطاقة واالتصــــــاالت

 عبد العزيز ومنصور للتجارة  

شـــــــــــــركـــة البـــابطين للطـــاقـــة   إدارة  عضـــــــــــــو  مجلس  

عمل نائب مدير عام ثم مدير عام   -واالتصـــــــــــــاالت

 شركة البابطين للتجارة واملقاوالت.  

حــــاصـــــــــــــــــل على بكــــالوريوس تربيــــة  

 م1977علوم جغرافية عام 

 عام  44

منصـــــــــور محمد عبد هللا  4

 أبابطين  

ــاقــــة  للطــ ــــــــــــركــــة البــــابطين  ــــــــــــو مجلس إدارة شـ عضـ

البــــــابطين    –واالتصـــــــــــــــــــاالت   شـــــــــــــركــــــة  عــــــام  مــــــدير 

 م2018للمقاوالت منذ فبراير  

ــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة   عمــل منفــذ مبيعــات في شـ

م ثم عمل في إدارة املشــــــــــتريات لشــــــــــركة 1999عام  

م  2002حتى    1999البـابطين للصـــــــــــــنـاعـة من عـام 

ــــــــــــركــــة  ــــــــــــويق واملبيعــــات بشـ ثم عمــــل في إدارة التسـ

البابطين للطاقة واالتصـــــــــــاالت في قســـــــــــم املبيعات  

م . ثم 2004م وحتى عام    2002الخارجية من عام  

 للمبيعات  تدرج ف
ً
ي املناصـــــب اإلدارية ليعمل مديرا

م . ثم انتقـــل إلى 2008إلى    2005خالل الفترة من  

العمل في شـــــــــــركة البابطين البالنك بوظيفية نائب 

املــدير  العــام .ثم مــدير عــام شـــــــــــــركــة البالنــك منــذ 

 م. 2013عام 

حــاصـــــــــــــــل على بكــالوريوس ااداب  

عـــــام   ســـــــــــــعود  امللـــــك  من جـــــامعـــــة 

  م1998

 عام  24

 
 
ــاري   ثم أ ــان مجلس اإلدارة لـــدورة املجلس التي تبـــدأ من تـ م لألعضـــــــــــــــاء 26/07/2024م وحتى  27/07/2021عيـــد يشــــــــــــكيـــل لجـ

وذلـــي في اجتمـــال مجلس اإلدارة بتـــاري   م،  27/05/2021املنتخبين  في اجتمـــال الجمعيـــة العـــامـــة العـــاديـــة التي عقـــدت بتـــاري   

ة الترشـيحات واملكافآت ولجنة االسـتثمار   واوىـ ى مجلس اإلدارة في  حيث كانت اللجان التي تم يشـكيلها  يي لجن  05/08/2021

 م. 02/09/2021التي عقدت في تاري   و  للجمعية العامة العادية بتشكيل لجنة املراجعة في نفس ذات االجتمال 

م عدا لجنة املراجعة التي  26/07/2024م وحتى 27/07/2021لدورة املجلس الجديدة التي تبدأ من    واصــــــــــــبا يشــــــــــــكيل اللجان

افقت عليها    تبدأ من تاري  انعقاد الجمعية العامة العادية  :  م26/07/2024وحتى نهاية دورة املجلس في    02/09/2021في  التي و
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  -أعضاء لجنة املراجعة: (أ)
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الحاليةالوظائف  االسم  م

  –أســـــــــــــتـاذ املحـاســـــــــــــبـة واملراجعـة   عبد هللا صغير الحسيني 1

عميــــد بجــــامعــــة األمير ســـــــــــــلطــــان 

مســـــــــــــتشــــــــــــــار   –األهليــة بــالريــاض  

 إداري ومالي والزكاة والضريبة.

 محاسبة ومراجعة الحسابات  

 إدارة مالية وموارد بشرية 

املحاســبة املالية واملراجعة من حاصــل على الدكتوراه في 

ماجســـتير العلوم في املحاســـبة  -  2005جامعة كنت عام 

ســـــــــــــعود  1997عـــــــام   امللـــــــك  جـــــــامعـــــــة  بكـــــــالوريوس   -  من 

 جامعة امللك سعود  1990املحاسبة عام 

 عام 32

خـالـد محمـد عبـد هللا عبـد  2

 الرحمن أبابطين  

و عضـــــــــــــو    ةاإلدار مجلس عضـــــــــــــو 

لشـــــــــــركة   لجنة املراجعة لشـــــــــــركة

  -للطاقة واالتصـــــــــــاالت    بطين  البا

الـبـــــــابـطـيــن   شــــــــــــــركـــــــة  عـــــــام  مـــــــديـر 

 العربية للمالمين

 لشركة  2003في عام  
ً
 عاما

ً
تم تعينه مديرا

البابطين للطاقة واالتصاالت حتى منتصف  

م ، ثم عضو مجلس اإلدارة  2004عام 

بشركة البابطين للطاقة واالتصاالت في  

 26/07/2012حتى  27/07/2009الفترة من 

حاصــــــل على بكالوريوس إدارة أعمال قســــــم تســــــويق من 

 م 1994جامعة امللك سعود  عام 

 عام 27

عبـد الكريم حمـد عبـد هللا  3

 البابطين  

ــــــــــــــو   عضـ مــجــلــس اإلدارة  ــــــــــــــو  عضـ

واملكــــــافــــــ ت  لجنــــــة الترشـــــــــــــيحــــــات 

للطـــــاقـــــة   لشـــــــــــــركـــــة البـــــابطيـــــــــــــــــــــــــــن 

 واالتصاالت

عـــــام  للتجـــــارة  البـــــابطين  ــــــــــــركـــــة  عـــــام شـ مـــــدير 

م ثم العضـــــــو املنتدب للبابطين للتجارة 2000

عـــــام قطــــــاع   –  2001عـــــام   كمــــــا عمــــــل مـــــدير 

األبراج والهيـاـكل ومحطـة االختبـارات عـام حتى 

 2003عام 

العربية   ةدرجة املاجســـــتير في إدارة الجودة من األكاديمي

 م 2007للعلوم البحرية عام 

 عام  31

 

 -ة الترشيحات واملكافآت:أعضاء لجن ( ب)
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

عـــــــبـــــــد هللا صـــــــــــــــــــغـــــــيـــــــر   1

 الحسيني

عميــد بجــامعــة   –أســـــــــــــتــاذ املحــاســـــــــــــبــة واملراجعــة  

مستشار إداري    –األمير سلطان األهلية بالرياض  

 ومالي والزكاة والضريبة.

 محاسبة ومراجعة الحسابات  

 إدارة مالية وموارد بشرية 

حـاصـــــــــــــل على الـدكتوراه في املحـاســـــــــــــبـة  

املـاليـة واملراجعـة من جـامعـة كنـت عـام 

ماجســـتير العلوم في املحاســـبة    -  2005

 من جامعة امللك سعود 1997عام 

عـــــــام   املحـــــــاســـــــــــــبـــــــة    1990بكـــــــالوريوس 

 جامعة امللك سعود  

 عام 32

خـالـد محمـد عبـد هللا  3

 أبابطين  

ــ ت و  ــافـ ــات واملكـ ــة الترشـــــــــــــيحـ عضـــــــــــــو عضـــــــــــــو لجنـ

البــــــابطي ــــــــــــركــــــة  لشـ للطــــــاقــــــة   نـــــــــــــــــــــــــــمجلس اإلدارة 

 واالتصاالت

حتى عام   1997عمل في إدارة مبيعات األبراج عام  

ثم مــــدير  عــــام شـــــــــــــركــــة البــــابطين للطــــاقــــة   2000

ثم نائب املدير    –  2005-2000واالتصـاالت مصـر 

واإلدارية لشركة البابطين   العام للشئون التجارية

 2012-2005للطاقة واالتصاالت  

ماجستير في إدارة األعمال من كلية  

الدراسات العليا باألكاديمية العربية 

 2004للعلوم والتكنولوجيا عام 

 عام 25

ــد  4 ــد عبـ ــان حمـ ســـــــــــــلطـ

 هللا البابطين  

ــ ت و  ــافـ ــات واملكـ ــة الترشـــــــــــــيحـ عضـــــــــــــو عضـــــــــــــو لجنـ

البــــــابطي ــــــــــــركــــــة  لشـ اقــــــة للطــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــمجلس اإلدارة 

 مستثمر في القطاع العقاري    -واالتصاالت

ــــــــــــو مجلس   ــــــــــــتثمـــارات عقـــاريـــة وـكــان عضـ لـــديـــه اسـ

ـــــــــــاالت في  ـــــــــــركة البابطين للطاقة واالتصـ اإلدارة بشـ

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

حاصل على الدبلوم العالي في التسويق  

  2003من معهد اإلدارة عام 

 عام  19

 

 

 

  -)ج( أعضاء لجنة االستثمار:
 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

عبـــــد الكريم حمـــــد عبـــــد   1

 هللا البابطين  

لشركة   راجعةعضو مجلس اإلدارة عضو لجنة امل

 البابطيـن للطاقة واالتصاالت

ــــــــــــركـة البـابطين للتجـارة عـام   م  2000مـدير عـام شـ

ــــــــــــو املنتدب للبابطين للتجارة عام    2001ثم العضـ

عــــام قطــــاع األبراج والهيــــاكــــل    – كمــــا عمــــل مــــدير 

 2003ومحطة االختبارات عام حتى عام 

درجة املاجســـــــــتير في إدارة الجودة 

األـكــــــاديـمـيـــــــ لـلـعـلـوم    ةمـن  الـعـربـيـــــــة 

 م 2007البحرية عام 

 عام  31

ســـــــــــــلطــان حمــد عبــد هللا  2

 البابطين  

عضـو مجلس  عضـو لجنة الترشـيحات واملكاف ت و 

  - للطاقة واالتصـــــــاالت   نــــــــــــــــــــاإلدارة لشـــــــركة البابطي

 مستثمر في القطاع العقاري  

ــــــــــــو مجلس   ــــــــــــتثمـــارات عقـــاريـــة وـكــان عضـ لـــديـــه اسـ

ـــــــــــاالت في  ـــــــــــركة البابطين للطاقة واالتصـ اإلدارة بشـ

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

ــالي في  حــــاصـــــــــــــــــل على الــــدبلوم العــ

ــــــــــــويق من معهـــد اإلدارة عـــام   التسـ

2003  

 عام  19

جواد جميـل إســـــــــــــمـاعيـل   3

 أبو شحادة

الرئيس التنفيــذي لشـــــــــــــركــة البــابطيـــــــــــــــــــــــــــن للطــاقــة 

 واالتصاالت.

شـــــــــغل منصـــــــــب مدير القطاع الصـــــــــنا ي منذ عام 

بشـركة البابطين للطاقة واالتصـاالت حيث   2013

يط والتطوير عــام ـكـان نــائــب املــدير العـــام للتخط

م، بعد أن كان نائب للمدير العام للشــــؤون 2005

ــــــــــــنع األعمـدة ومـديرا   الفنيـة والتجـاريـة ومـديرا ملصـ

حاصـــــــل على بكالوريوس هندســـــــة 

ــــــــــــرق  ــــــــــــنــــاعيــــة من جــــامعــــة الشـ صـ

عـــــــام   بـــتـــركـــيـــــــا  الـــفـــنـــيـــــــة  األوســـــــــــــــط 

 م 1985

 عام  38
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 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

في   إنتـــــــاج  ومهنـــــــدس  اإلنتـــــــاج  ومراقبـــــــة  للتخطيط 

 1986مصنع األعمدة .منذ عام 

املــدير التنفيــذي املــالي لشـــــــــــــركــة البــابطين للطــاقــة   محمد نجاح طوخي 4

 واالتصاالت . 

ــــــــــــركـــة البـــابطين للتجـــارة ثم  عمـــل املـــدير املـــالي لشـ

املدير املالي شــــــــركة البابطين للطاقة واالتصــــــــاالت  

ثم املدير التنفيذي املالي لشــركة البابطين للطاقة 

 2010واالتصاالت والشركات التابعة منذ عام 

تجارة   سحاصل على بكالوريو 

وإدارة أعمال قسم محاسبة من 

جامعة حلوان بجهورية مصر  

 م  1987العربية عام 

حاصـل على شـهادة مسـتشـار مالي 

ــــــــــــاريين  ــــــــــــتشـ معتمد من معهد االسـ

عـــــــام   بـــــــأمـريـكـيـــــــا  م  2006املـــــــالـيـيـن 

وحـاصــــــــــــــل على شـــــــــــــهـادة املـدققين 

كنــــــدا  املعتمــــــدين من  الــــــداخليين 

 م 2007عام 

 عام  36

البـــــــابطـيـن   مر عدنان كالوتا  ــــــــــــركـــــــة  لشـ التـجـــــــاري  التـنـفـيـــــــذي  املـــــــدير 

 للطاقة واالتصاالت

  -م 2004مدير التســـــــويق واملبيعات من بداية عام 

منصـــــب مدير التصـــــدير ملنطقة الشـــــرق األوســـــط  

في شـــركة البابطين للتجارة، وكذلك مديرا لشـــركة 

وقبــل أن ينضـــــــــــــم إلى شـــــــــــــركــة    -البــابطين للكرتون  

تـــامر في إدارة املبيعـــات  البـــابطين، عمـــل املهنـــ دس 

في  لشـــــــــــــركــــة تعمــــل في مجــــال تكرير ونقــــل النفط 

 م1990سوريا منذ بداية التخرج عام 

بكالوريوس في  حاصل على 

الهندسة امليكانيكية من جامعة 

م،  1990في عام  حلب بسوريا

وحصل على العديد من الدورات  

التخصصية في مجال التسويق  

واملبيعات وتطوير األعمال  

ارة باألهداف والتخطيط  واإلد 

 االستراتيجي والقيادة اإلدارية. 

 عام 32

 

  : 
ً
  -أعضاء اإلدارة التنفيذية:ثالثا

 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم  م

جواد جميل إســماعيل  1

 أبو شحادة

ن للطاقة ــــــــــلشركة البابطي  الرئيس التنفيذي

 .واالتصاالت

بشركة    2013شغل منصب مدير القطاع الصنا ي منذ عام  

البـابطين للطـاقـة واالتصــــــــــــــاالت حيـث ـكان نـائـب املـدير العـام  

م، بعـد أن ـكان نـائـب للمـدير 2005للتخطيط والتطوير عـام  

ــــــــــــنع األعمــدة   ــــــــــــؤون الفنيــة والتجــاريــة ومــديرا ملصـ العــام للشـ

ومديرا للتخطيط ومراقبة اإلنتاج ومهندس إنتاج في مصــــــــــنع  

 1986منذ عام .ألعمدة ا

حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية  

من جامعة الشرق األوسط الفنية بتركيا  

 م  1985عام 

 عام  38

املـــــالي لشـــــــــــــركـــــة البـــــابطين  التنفيـــــذي  املـــــدير   محمد نجاح طوخي 2

  .للطاقة واالتصاالت  

ــــــــــــركــة البــابطين للتجــارة ثم املــدير املــالي  عمــل املــدير املــالي لشـ

للطـاقـة واالتصــــــــــــــاالت ثم املـدير التنفيـذي  شـــــــــــــركـة البـابطين  

املالي لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت والشركات التابعة  

 2010منذ عام 

تجارة وإدارة   سبكالوريو حاصل على 

من جامعة حلوان قسم محاسبة أعمال 

 م  1987بجهورية مصر العربية عام 

حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد 

االستشاريين املاليين بأمريكيا  من معهد 

م وحاصل على شهادة 2006عام 

املدققين الداخليين املعتمدين من كندا 

   م2007عام 

 عام  36

ــــــــــــركـة البـابطين   تامر عدنان كالو 3 املـدير التنفيـذي التجـاري لشـ

 للطاقة واالتصاالت

منصـــــــــــــب   -م2004مدير التســـــــــــــويق واملبيعـات من بداية عام 

ملنطقة الشـــــرق األوســـــط في شـــــركة البابطين  مدير التصـــــدير  

وقبل أن   -للتجارة، وكذلك مديرا لشــــــــــركة البابطين للكرتون 

ــــــــــــركـــة البـــابطين، عمـــل املهنـــدس تـــامر في إدارة   ــــــــــــم إلى شـ ينضـ

املبيعات لشـركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سـوريا 

 م1990منذ بداية التخرج عام 

ــاصــــــــــــــــل على   ــالوريوس في الهنـــدســــــــــــــــة  حـ بكـ

في   كــانيكيــة من جــامعــة حلــب بســـــــــــــوريــااملي

ــام   ــد من م1990عـ ــديـ ، وحصــــــــــــــــل على العـ

الدورات التخصــــصــــية في مجال التســــويق  

األعـــــمـــــــال واإلدارة   وتـــــطـــــويـــــر  واملـــــبـــــيـــــعـــــــات 

ــيـــجـــي   االســــــــــــــــتـــراتـ ــتـــخـــطـــيـــط  والـ بـــــــاألهـــــــداف 

 والقيادة اإلدارية.

 عام 32
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 في مجالس إدارتها الحالية   ءأســــــــما(  3)
ً
الشــــــــركات داخل اململكة وخارجها التي يكون عضــــــــو مجلس إدارة الشــــــــركة عضــــــــوا

 والسابقة أو من يديرها.
 

 اسم العضو  م

أسماء الشركات التي يكون 

عضو املجلس عضو في 

أو   الحاليةمجلس إداراتها 

 من يديرها 

داخل / خارج 

 اململكة 

الكيان القانوني )مساهمة 

مدرجة / مساهمة غير  

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 هللا  1

 أبابطين 

البابطين للطاقة شركة 

 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 

2 

 عبد العزيز إبراهيم البابطين  
شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت 
 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت 

 شركة مساهمة سعودية اململكة داخل  

شركة عبد العزيز ومنصور 

 للتجارة  

شركة ذات مسئولية  داخل اململكة 

 محدودة 

هللا   3 عبد  حمد  الكريم  عبد 

 البابطين  

شركة البابطين للطاقة 

 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

خالد محمد عبد هللا عبد  4

 الرحمن أبابطين  

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت 

 مساهمة سعوديةشركة  داخل اململكة 
البابطين القابضة شركة  

 لالستثمار 

- 

 داخل اململكة 

- 

مساهمة غير  شركة 

 مدرجة

- 
شركة البابطين القابضة 

 لالستثمار  

مساهمة غير  شركة  داخل اململكة 

 مدرجة

شركة البابطين للطاقة  خالد محمد عبدهللا أبابطين  5

 واالتصاالت 

شركة البابطين للطاقة  سعوديةشركة مساهمة  داخل اململكة 

 واالتصاالت 

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

هللا  6 عبد  حمد  سلطان 

 البابطين 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت 

شركة البابطين للطاقة  شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

 واالتصاالت 

 شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

شركة البابطين للطاقة  عبد هللا صغير الحسيني  7

 واالتصاالت  

 - - - شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

 محمد عبد هللا بشر الرشيد   8

العامة   املؤسسةممثل  

 للتأمينات 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت 

 - - - شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

 مقرن غازي ذعار الدلبحي   9

العامة   املؤسسةممثل 

 للتأمينات 

شركة البابطين للطاقة 

 واالتصاالت 

 - - - شركة مساهمة سعودية داخل اململكة 

 

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه4)

 للنظام األســـــــالـــــــ ي للشـــــــركة   ( أعضـــــــاء9)يتكون مجلس اإلدارة من تســـــــعة 
ً
بناء على تنفيذيين  الغير غالبيتهم من األعضـــــــاء   طبقا

تبـــــدأ من  ،  م27/05/2021اختيـــــارهم في اجتمـــــاع الجمعيـــــة العـــــامـــــة العـــــاديـــــة بتـــــاري    وحتى    27/07/2021لـــــدورة املجلس التي 

 وتحديد صفة العضوية على النحو التالي:اإلدارة تم تشكيل مجلس  وقدم ، 26/07/2024
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 تصنيف العضوية   صفة العضوية   اسم العضو  م

 غير تنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة   إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين  1

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

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

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

 غير تنفيذي   عضو مجلس اإلدارة  بابطين أ خالد محمد عبد هللا  5

    غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  سلطان حمد عبد هللا البابطين   6

 مستقل   عضو مجلس اإلدارة  عبد هللا صغير الحسيني   7

 غير تنفيذي *   عضو مجلس اإلدارة  العامة للتأمينات ( املؤسسةمحمد عبد هللا بشر الرشيد  )ممثل  8

 غير تنفيذي *  عضو مجلس اإلدارة  العامة للتأمينات ( املؤسسةمقرن غازي ذعار الدلبحي ) ممثل  9

ـــــوين املمثلين   ـــ ـــ ــــــة العــامــة للتقــاعــد * كــان العضــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ـــــتقلين عنــد  للمؤســ ـــ ـــ ـــــويــة مجلس اإلدارة في تــاري  انعقــاد الجمعيــة بتــاري    اختيــارهممســ ـــ ـــ لعضــ

املؤســســة العامة للتقاعد )قالتقاعدق( في املؤســســة العامة للتأمينات االجتماعية فإن ملكية املؤســســة املباشــرة وغير املباشــرة  وعند إندماج    27/05/2021

 أن ذلك اإلجراء قد أثر على اســتقاللية ممثلي املؤســســة في الكثير من الشــركات 5) ملكية املؤســســة  في الشــركة قد تجاوزت نســبة
ً
%( من رأس الشــركة ونظرا

ــت نت هيئة الســـوق املالية الشـــركة من متطلبات الفقرة ) ملا يخص ممثل املؤســـســـة، وذلك إلى حين   الئحة حوكمة الشـــركات( من 20ج( من املادة )-2فقد اسـ

 م.26/07/2024ية بتاري  انتهاء دورة املجلس الحال

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

قه ويتم تســـــجيل يأداء الشـــــركة وما تم تحق حول املســـــاهمين مع  ناقشـــــة  امليقوم مجلس اإلدارة في كل اجتماع للجمعية العامة ب

خصــــصــــت كما خالل العام   في اجتماعات مجلس اإلدارة  ومتابعة العمل عليها ليتم مناقشــــتها   ومالحظاتهممقترحات املســــاهمين  

خالل العام عن طريق اإلتصـــال املباشـــر أو بشـــكل مســـتمر ودائم  ومســـئولين للتواصـــل مع املســـاهمين  نين  الشـــركة أشـــخاص مع

ويتم تجميع للرد على اســـــــتفســـــــاراتهم وتقديم مقترحاتهم للشـــــــركة   babtain.com.sa-Investors@alمن خالل البريد اإللكتروني  

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

ــاء املجلس جميع  الذي بدورة يقوم بإطالع  اإلدارة   أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة واتخاذ التوصـــــــــيات والقرارات املناســـــــــبة  أعضـــــــ

 .   لذلك
 

  -لجان مجلس اإلدارة :( 6)

تـــــاري   شـــــــــــــكـــــل مجلس اإلدارة عنـــــد بـــــدء دورة املجلس التي   عـــــدد من اللجـــــان   م26/07/2024وحتى    م27/07/2021بـــــدأت من 

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

 على النحو التالي:  القرارات التي فوضها املجلس لذلك

 : الداخلية( لجنة املراجعة أ)

 على اقتراح مجلس اإلدارة  
ً
للجمعية العامة  بذلك  الذي أوصـــ ىم  05/08/2021في اجتماعة بتاري  تم تشـــكيل لجنة املراجعة بناءا

وقد تم اعتماد أعضــــــاء لجنة املراجعة والئحة عملها وضــــــوابط وإجراءات عمل اللجنة   02/09/2021والتي عقدت بتاري  العادية 

م وحتى أهاية دورة املجلس في 02/09/2021العادية بتاري    ةا ومدة عضـــــــــويتهم في اجتماع الجمعية العاموقواعد اختيار أعضـــــــــائه

ورفع التقـارير للمجلس، كما  واملخـاطر  تقوم لجنـة املراجعـة بـاإلشـــــــــــــراف على املراجعـة الـداخليـة ونظـام الرقـابـة و   م  26/07/2024

والتوصـــــــــــــيـة بـاملقترحـات الالزمـة بشـــــــــــــأن هـذه   وإطالع مجلس اإلدارة عليهـاوتقرير املخـاطر تقوم بـدراســـــــــــــة تقـارير املراجعـة الـدوريـة  

التوصـــــــية للمجلس بتعيين مراقب الحســـــــابات وتحديد أتعابه ودراســـــــة خطة  كما تقوم اللجنة ب،  املخاطر  من حيث درجة أهميتها

ة معه ومناقشـــــــــــة مالحظاته ودراســـــــــــة القوائم املالية األولية والســـــــــــنوية قبل العرض على املجلس ودراســـــــــــة الســـــــــــياســـــــــــات  املراجع

mailto:Investors@al-babtain.com.sa
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وكانت   م  2021خالل عام  اجتماعات  أربعةعدد والتوصــــية للمجلس بشــــأأها. وقد عقدت اللجنة    الرأياملحاســــبية املتبعة وإبداء  

 وكذلك عن طريق وسائل التق
ً
 على النحو التالي:نية الحديثة أونالين من خالل برنامج الزوم االجتماعات حضوريا

 م
 الصفة املنصب اسم العضو 

نسبة   2021االجتماعات خالل عام حضور  تاري بيان ب 

21/10/2021 29/03/2021 الحضور   11/11/2021  29/12/2021  

 %  100 × × × √ مستقل  رئيس اللجنة  *د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  1

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

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

 % 100 × × × √ غير تنفيذي  عضو اللجنة أ./  سلطان حمد عبد هللا البابطين* 4

 % 100 √ √ √ × مسنقل  رئيس اللجنة  الحسينيد/ عبد هللا  صغير  5

 % 100 √ √ √ × غير تنفيذي  عضو اللجنة أ/ عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين   6

  3 3 3 4   عدد الحضور  
 

 

 م 02/09/2021خرج من يشكيل لجنة املراجعة التي أوى ى بها مجلس اإلدارة للجمعية العامة التي عقدت بتاري   *

    م على االختيار    02/09/2021افقت الجمعية التي عقدت بتاري  و   قدم و 05/08/2021بناء على توصية مجلس اإلدارة في اجتماعة بتاري   تم يعينه عضو بلجنة املراجعة التي تم يشكيلبها 
 

 ( لجنة الترشيحات واملكافآت:ب)

بحيث تجمع في مهامها  باســم لجنة الترشــيحات واملكاف ت  املكاف ت كلجنة واحدة  لجنة  مجلس اإلدارة لجنة الترشــيحات و  شــكل

م وحتى أهاية دورة 05/08/2021تماع مجلس اإلدارة بتاري  في اجوخصائصها وسياسة عملها لجنة املكاف ت ولجنة الترشيحات  

. وقـــد تم اعتمـــاد الئحـــة عملهـــا وضـــــــــــــوابط وإجراءات عمـــل اللجنـــة وقواعـــد اختيـــار أعضــــــــــــــــائهـــا ومـــدة م  26/07/2024املجلس  

تقوم لجنة الترشــــــيحات واملكاف ت بالتوصــــــية للمجلس و   .م24/04/2019العادية بتاري    ةالجمعية العامعضــــــويتهم في اجتماع 

بالترشــــــــــيح لعضــــــــــوية املجلس وفقا للســــــــــياســــــــــات واملعايير املعتمدة واملراجعة الســــــــــنوية لإلحتياجات املطلوبة من مهارات لكافة 

وصــيات العضــو ألعمال مجلس اإلدارة ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع الت يخصــصــهاألعضــاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن 

ســــواء بالتدريب أو  راح املعالجات املناســــبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلس وإقت فيالخاصــــة بالتغييرات املمكنة مع تحديد جوانب الضــــعف والقوة 

تعارض للمصـــالح  أيالتأكد ســـنويا من اســـتقاللية األعضـــاء املســـتقلين وعدم وجود  باالســـتعانة بمســـتشـــاريين وكذلك التحقق و 

وتوصــــــ ي اللجنة بعقد الندوات التعريفية والدورات    اء املجلس وكبار التنفيذيينمع وضــــــع ســــــياســــــة لتعويضــــــات ومكاف ت أعضــــــ 

ألعضــــــــاء مجلس اإلدارة إلطالعهم على أحدا املتغيرات والتطورات في النظم الصــــــــادرة من الجهات ذات  وورش العمل    التدريبية

قـدت اللجنـة وقـد عة .  لتزامـات املســـــــــــــتمر املـاليـة واإلطرح األوراق العالقـة مثـل نظـام الشـــــــــــــرـكات الجـديـد ونظـام الحوكمـة وقواعـد 

 على النحو التالي: م2021(  خالل العام اجتماعين)

 الصفة املنصب اسم العضو  م
 2021االجتماعات خالل عام حضور  تاري  بيان ب 

 نسبة الحضور 
29/03/2021 29/12/2021 

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

 % 100 × √ تنفيذي غير  عضو اللجنة *  أ. / عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين 3

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

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

 % 100 √ × مستقل  اللجنة رئيس   د/ عبد هللا صغير الحسيني 

  3 4   عدد الحضور  
 

  م 05/08/2021التي تم يشكيلها بتاري   خرج من يشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت *

  م 05/08/2021الترشيحات واملكافآت التي تم يشكيلها بتاري  تم يعينه عضو بلجنة   
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 ( لجنة اإلستثمار:ج)

ــياســـــــــة  تقوم لجنة اإلســـــــــتثمار بدراســـــــــة الفرص اإلســـــــــتثمارية   املتاحة واملعروضـــــــــة على الشـــــــــركة كما تعمل على وضـــــــــع وتطوير ســـــــ

ماشـــــــــ ى مع املتغيرات االقتصـــــــــادية في اململكة ودول الخليج وشـــــــــمال أفريقيا كما تســـــــــاعد في البحث عن الفرص تاالســـــــــتثمار  لكي ت

رفع التقــارير النهــائيــة ومرئيــاتهــا ملجلس اإلدارة وقـد  ، ثم تقوم بوتقليــل املخــاطر  الشـــــــــــــركـة  تإيراداالبــديلــة التي من خاللهــا يتم رفع  

    2021خالل عام  إلبداء الرأي  من مجلس اإلدارة  التي اســـــــــــندت لها  ت  وضـــــــــــوعاامل لدراســـــــــــة بعضلجنة االســـــــــــتثمار  اجتمعت
ً
وفقا

  -:للبيان التالي

 الصفة املنصب اسم العضو  م
 2021االجتماعات خالل عام حضور  تاري  بيان ب 

 نسبة الحضور 
26/10/2021 

 - × مستقل  رئيس اللجنة  *د./ محمد حمد محمد القنيبط 1

 - × تنفيذي غير  عضو اللجنة *إبراهيم عبد هللا البابطين أ. / عبد العزيز  3

 - × تنفيذي غير  عضو اللجنة   *أ./ منصور إبراهيم عبد هللا أبابطين  4

 - × تنفيذي غير  عضو اللجنة *أ./ منصور محمد عبد هللا أبابطين   5

 % 100 √ تنفيذي غير  رئيس اللجنة  عبد الكريم حمد هللا البابطين   

 % 100 √ تنفيذي غير  عضو اللجنة   سلطان حمد عبد هللا البابطين 

 % 100 √ تنفيذي   عضو اللجنة جواد جميل اسماعيل  

 % 100 √ تنفيذي  عضو اللجنة محمد نجاح طوخي  

 % 100 √ تنفيذي   عضو اللجنة تامر عدنان كالو  

  5   عدد الحضور  

 م  05/08/2021خرج من يشكيل لجنة االستثمار التي تم يشكيلها بتاري   *

   م   05/08/2021تم يعينه عضو بلجنة االستثمار التي تم يشكيلها بتاري 
 

 -:( تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء اللجان7)

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

 على مجموعة من املعايير تحتوي على مجموعة من العوامل  املنظام تقييم األداء ألعضــــــــاء  
ً
نابعة من جلس وأعضــــــــاء لجانه بناءا

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

ويتم مراجعـة تلـك العوامـل بشـــــــــــــكـل ســـــــــــــنوي لتطويرهـا وتحـدي هـا لتتواكـب املتطلبـات الالزمـة ملهـام ومســـــــــــــئوليـات مجلس اإلدارة  

خاصــــــــــــة في ظل الظروف التي تمر بها اململكة من جراء جائحة فيروس كورونا والضــــــــــــرورية للمرحلة التي يعمل بها مجلس اإلدارة  

لإلرتقـاء وزيـادة فـاعلية  وذلـك يتطلـب ذلـك من إظهـار فـاعليـة مجلس اإلدارة في مواجهـة األزمـات والتعـامـل معهـا    ومـا  19املســـــــــــــتجـد 

ــياســـــــــيات وإجراءات أعمال مجلس اإلدارة ون   املجلس ومهام مجلس اإلدارة   التقييم الذاتي  وســـــــــيلةوالتي تعتبر من ضـــــــــمن ســـــــ

  27/07/2021فقد تم انتخاب أعضـــــــاء مجلس إدارة لدورة املجلس التي تبدأ من    2021وفيما يخص عام  ملســـــــتوى أداء املجلس 

م وقـد رأت لجنـة الترشـــــــــــــيحـات واملكـافـ ت أن يتم إرجـاء عمليـة التقيم للعـام القـادم بحيـث يكون اســـــــــــــتكمـل  26/07/2024وحتى  

 يمكن من  
ً
وقـــد قـــامـــت اللجنـــة بتحـــديـــث عوامـــل التقييم لتتمـــاشـــــــــــــ ي مع   ،خالل أن  يظهر تقييم املجلساملجلس الجـــديـــد عـــامـــا

فاظ  في أهاية كل عام واالحتجرى التقييم املتطلبات الحالية وكذلك املتغيرات في البيئة االقتصـــادية وبخصـــوص آلية التقييم في

على واملجلس ككل بشــــكل عام للعرض  اء اللجان وأعضــــ مســــتوى األداء ألعضــــاء املجلس خاصــــة تبين  لــــجالتبنتائج التقييم في 

واختصــــــــــــاصــــــــــــاته وإجراء عمليات    بمهامهمجلس اإلدارة في االجتماع الذي يلي اجتماع عملية التقييم ملعرفة مدى قيام املجلس 

 لزيادة فاعلية املجلس تجاه إدارة الشركة.   أخرى   إن تطلب ذلك أو التوصية بإجراءات التطوير والتصحيح
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 ( تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة ويعويضات أعضاء مجلس اإلدارة8)

وقرار مجلس الخاص بنظام الشركات والئحة الحوكمة  ه من وزارة التجارة  14/11/1413قرار الوزاري الصادر بتاري   البناء على  

م على الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكاف ت والتي  24/04/2019وموافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاري   اإلدارة 

بحيث   اء مجلس اإلدارة ولجانهالجلسات ألعضحضور  ت وبدل   كافاملمبلغ  مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة و سياسة  تحدد فيها  

ريال  ألف  خمسمائة  ال يتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكاف ت أو مزايا مالية أو عينية مبلغ  

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

و واألعمال واملســــــئوليات التي يقوم بها باإلضــــــافة إلى األهداف تكون املكافأة عادلة ومناســــــبة مع اختصــــــاصــــــات العضــــــ   (1)

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحققها خالل السنة.

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

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

 : م2021م عا فيالتي صرفت مجلس اإلدارة جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء   (أ)

 )ريال(املكافآت املتغيرة )ريال( املكافآت الثابتة 
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 الكلي
بدل  
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 :األعضاء املستقليين
 
 أوال

ــين عبد الرحمن   ــ ـــ ياســ

  *حسن الجفري 
- 3000 3000    6,000  476,000      482,000  

ــد   محمـــــد حمـــــد محمــ

 * القنيبط
- 3000 3000    6,000  482,000      488,000  

ــــليمـان عبـد  ـــ ـــ خـالـد ســ

  *العزيز السليمان 
- 3000 3000    6,000  476,000      482,000  

ــر   ــ ـــــيــ ــغــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ ـــــد هللا  ـــــبــ عــ

 الحسيني 
- 9,000 9,000    18,000  -      18,000  

 : األعضاء غير التنفيذيين 
ً
 ثانيا

ــد  ــ عــبــ ــد  ــ حــمــ إبــراهــيــم 

 هللا  أبابطين 
- 12,000 - - - - 12,000 - 488,000 - - - - - 500,000 - 

إبـراهـيـم   الـعـزيـز  ــد  ــ عـبــ

 عبد هللا البابطين 
- 12,000 - - - - 12,000 - 488,000 - - - - - 500,000 - 

ــد   ــ ــريـــم حـــمــ الـــكـ ــد  ــ عـــبــ

 عبد هللا البابطين 
- 12,000 12,000 - - - 24,000 - 482,000 - - - - - 506,000 - 

خـالـد محمـد عبـد هللا 

 أبابطين
- 12,000 6,000 - - - 18,000 - 482,000 - - - - - 500,000 - 

ــــور محمــد عبــد  ـــ ـــ منصــ

 *هللا ابابطين 
- 3000 - - - - 3000 - 488,000 - - - - - 491,000 

- 

خـالـد محمـد عبـد هللا 

 عبد الرحمن أبابطين 
- 12,000 12,000 - - - 24,000 - 476,000 - - - - - 500,000 

- 
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 )ريال(املكافآت املتغيرة )ريال( املكافآت الثابتة 
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ــد عبـــد   ــان حمـ ــــلطـ ـــ ـــ ســ

  هللا البابطين 
 9,000     9,000        9,000 

 

ــر  ـــ ـــ محمد عبد هللا بشــ

 الرشيد 
 9,000 - - - - 9,000 - - - - - - - 9,000 

- 

ـــــار  ذعــ ـــــازي  غــ ـــــرن  ـــــقــ مــ

 الدلبحي 
 6,000 - - - - 6,000 - - - - - - - 6,000 

- 

  4,491,000      4,338,000  153,000    48,000 105,000  املجمول 

 م   2021أما بدل حضور االجلسات لتي صرفت عن عام     2020املكافأت التي صرفت تخص عام 

  م  26/07/2024م وحتى 27/07/2021لدورة املجلس التي تبدأ من   27/05/2021بتاري  تم إختيارهم لعضوية مجلس اإلدارة في اجتمال الجمعية العامة العادية 

   26/07/2021في تاري  بنهاية دورة املجلس أنتهت عضويته في مجلس اإلدارة  *   

من بينهم  ممن تلقوا أعلى املكافآت بالشـــــــــــركة    2021عن عام كبار التنفيذيين  بجدول التعويضـــــــــــات واملكافآت الخاص   ( ب)

  *الرئيس التنفيذي واملدير املالي
 املكافآت املتغيرة   املكافآت الثابتة 
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2,364,000 726,348  3,090,348 830,000     830,000 257,529  4,177,877 

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

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

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

 

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

 . السياسة املعتمدة

   2021م عاالتي صرفت في )ج( جدول التعويضات واملكافآت الخاص بأعضاء اللجان ملجلس اإلدارة 

 املجمول بدل حضور الجلسات  املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(  م

 أعضاء لجنة املراجعة  

 3,000 3,000  * الجفري ياسين عبد الرحمن حسن  1

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

 3,000 3,000    *خالد سليمان عبد العزيز السليمان   3

 153,000 3,000 150,000 *سلطان حمد عبد هللا أبابطين   4

    9,000 9,000عبد هللا صغير الحسيني  5

   9,000 9,000عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين   6
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 املجمول بدل حضور الجلسات  املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(  م

 لجنة الترشيحات واملكافآت   

 3,000 3,000  *محمد حمد محمد القنيبط   1

 3,000 3,000    *عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين   2

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

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

   3,000 3,000عبد هللا صغير الحسيني   5

 أعضاء لجنة االستثمار  

 - - - *محمد حمد محمد القنيبط 1

 - - -    *عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين   2

 - - - *منصور محمد عبد هللا أبابطين   3

 - - -  عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين   4

 - - - سلطان حمد عبد هللا البابطين   5

 - - -  جواد جميل أسماعيل أبو شحادة   6

 - - - محمد نجاح طوخي محمد  7

 - - - تامر عدنان كالو   8

 260,000 60,000 200,000 املجمول  
  افقة م  26/07/2024م وحتى 27/07/2021لدورة املجلس التي تبدأ من   05/08/2021بتاري   مجلس اإلدارة اجتمال اللجنة في   تم إختيارهم لعضــــــــــــوية وفيما يخص لجنة املراجعة فقد تمت املو

 م  02/09/2021على اختيار أعضائها في اجتمال الجمعية العامة العادية التي عقدت في 

   26/07/2021لس في تاري  بنهاية دورة املج اللجانأنتهت عضويته في   *   

 

 -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     م 2021عام  

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

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

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

   .عدلتين للجمعية العامة العادية لتتوافق مع ما تم تطويره من إجراءات ومتطلبات صادرة من الجهات ذات العالقةامل
 

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

 على قــام فريق املراجعــة الــداخليــة بــالشـــــــــــــركــة 
ً
)مكتــب الــدكتور محمــد عبــد العزيز حجــازي(  املعين من قبــل مجلس اإلدارة بنــاءا

 للخطة املعتمدة واملحددة من قبل لجنة املراجعة 
ً
م  2022-2021للعام  توصـــــية لجنة املراجعة بمراجعة عمليات الشـــــركة طبقا

ذات تــأثير    أيــة مالحظــات م2021يوجــد في عــام    برفع تقريرهــا عن أداء الشـــــــــــــركــة للجنــة املراجعــة وقــد تبين للجنــه أنــه الوقــامــت  

حيث أكد فريق املراجعة  أو تأثر على اإلنتاجية ومسـيرتها املهنية في نتائج املراجعة السـنوية قد توثر على أعمال الشـركة جوهري  

تبين من خالل و الداخلية على التدابير واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الشـــــــــــــركات جميعها في مواجهة جائحة فيروس كورونا 

تقــارير املراجعــة أن الشـــــــــــــرـكـات أتخــذت جميع اإلجراءات واالحتيــاطــات لكي تمــارس أعمــالهــا بشـــــــــــــكــل آمن. وكــذلــك ال يوجــد أي  

اللوائح والضـــــــــــــوابط    وفقعليـة أنظمـة الرقـابـة الـداخليـة بـالشـــــــــــــركـة كمـا تم التـأكـد من ســـــــــــــير العمـل بـالشـــــــــــــركـة  على فـامالحظـات 

بدأ رأيه في نظام  املراجعة  راجع الخارجي للشـــركة الذي قام بامن خالل خطاب اإلدارة الصـــادر من املوتبين ذلك   املنظمة للعمل
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الكـافيـة  يحقق الفعـاليـة  الـداخليـة في الشـــــــــــــركـة تقرير أن نظـام الرقـابـة البعـد اإلطالع على   اللجنـة  ت. ورأونظـام املخـاطرالـداخليـة  

 املطلوبة إلحكام عملية الرقابة على كافة العمليات ومتوافق مع كافة املتطلبات النظامية.

يـة على تحـديـث لـــــــــــــجـل املبن  2022الســـــــــــــتعراض خطـة املراجعـة لعـامي   بـاالجتمـاع مع املراجع الـداخليكمـا قـامـت لجنـة املراجعـة  

مناقشـــــــــــة تقرير املراجعة وتقرير املخاطر على ثم   بناء على املتغيرات الحديثة في الوضـــــــــــع الراهن واملتوقع في املســـــــــــتقبل املخاطر

.    م2021لعام  في كل من الســــعودية واإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصــــر العربية  مســــتوى الشــــركة األم وشــــركاتها التابعة 

فقد تقرر والتي يتم الســيطرة عليها بشــكل مســتمر قد تواجه الشــركة في املســتقبل  املخاطر التي عوامل  ع املجلس على وبعد إطال 

اإلفصـــــــــــاح عنها للمســـــــــــاهمين ليكونوا على إطالع بشـــــــــــكل متواصـــــــــــل ودؤوب مع مجلس اإلدارة على جميع العوامل والظروف التي 

 تحيط ببيئة عمل الشركة وهي كالتالي :

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

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

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

 .العمالء عدم توافق شروت ائتمان املوردين مع شروت ائتمان  ▪

عدم االلتزام او املراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية و التشريعية وتحديثاتها مثل )هيئة السوق املالية،     مصلحة   ▪

 عايير املحاسبية، ومتطلبات األمانات والبلديات الخ( الزكاة والدخل ، ونظام حماية األجور ،والسياسات املالية، وامل

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

 الخارجية، أي اليورو، الجنيه اإلسترليني، الجنيه املصري، الخ. 

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

 . القوى العاملة الجديد الذي من املحتمل أن يكون له أثر على القوى العاملة ذات الكفاءة وبالتالي التأثير على اإلنتاجية

 لتي تقع فيها فروع أو شركات تابعة للشركة األم.  التغير في أنظمة العمل والعمال  أو األنظمة الضريبية للدول ا ▪

ملراجعة جميع العمليات لجميع الوحدات    2022للعام    خطة للمراجعة الداخلية  اعتماد  وبناء على تلك املخاطر املحتملة فقد تم  

   ملراقبة هذه املخاطر املحتملة والحد من تأثيرها. للشركة األم وشركاتها التابعة 

 -املراجعة الداخلية للشركة :(  11) 

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

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

جادها للشركة  األم وشركاتها التابعة وتكون تبيعتها املباشرة للجنة إ عة الداخلية ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم خطة للمراج

 مع  ذلك  و تلف البالد  شركة األم والشركات التابعة في مخ بشكل مستقل ومعينين داخل ال  املراجعة  
ً
( من  4رقم )  الفقرةتوافقا

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

 -توصيات لجنة املراجعة واملراجع الخارجي: (12)

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

قررت اللجنة التوصية و   م2021لمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم املالية للشركة لعام  مكاتب لثالثة  مع  

 وذلك لألسباب التالية:   وشركاؤه( شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون )البسامملجلس اإلدارة باختيار 

من ضمن قائمة املعتمدين من هيئة السوق املالية وبالتالي فهو مستوفي املعايير الالزمة إلجراء املراجعة الخارجية للشركات   ▪

 املساهمة املدرجة.  

  بخبرة واسعة داخل اململكة العربية السعوديةشركة إبراهيم البسام تمتع ت ▪
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 .IFSRهيئة السوق املالية في املعايير الدولية املحاسبية  ملم بالتعديالت الجديدة التي أقرتهاذو خبره و لديه فريق  ▪

 . سعر منافس من بين املتقدمين شركة البسام  تكلفة أتعابعتبر ت ▪

في اململكة العربية السعودية مما أثقل خبرته في إجراء التدقيق    عديدة في تخصصات مختلفة  يقوم املكتب بمراجعة شركات   ▪

 بشكل محترف. 

شــركة إبراهيم أحمد  باختيار   م27/05/2021عادية التي عقدت بتاري   الفي اجتماع الجمعية العامة  وقد وافق املســاهمون  

للربع الثاني والثالث من للقيام بمراجعة القوائم املالية للشــركة    البســام وشــركاؤه محاســبون قانونيون )البســام وشــركاؤه(

  .م 2022والربع األول من عام  م 2021عام 

املراجعة الداخلية ومهام  أعمال  لقيام ببااملراجع الداخلي للشـــــــــــركة )مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي (  ويســـــــــــتمر  

وخصــــــائص وحدات املراجعة الداخلية واملخاطر وذلك من خالل  تقييم املخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة  

 .ا التابعةتالفي املالحظات التي يتم إيجادها للشركة  األم وشركاته
 

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

فتتبع الشركة العديد املجتمع إليها تحقيق التوازن بين أهداف الشركة  واألهداف التي يصبو ورؤيتها الشركة من ضمن أهداف 

خارج العمل  من البرامج واإلجراءات التي تحقق األهداف على مســـــــــتوى املوظف في بيئة العمل وعلى مســـــــــتوى البيئة االجتماعية 

 :  وتفاصيلها كالتالي  حيث تتبنى الشركة البرامج التاليةالتي تتبنها اململكة اإلضافة إلى املساهمة املجتمعية ب

 

 )أ( القوى العاملة والتدريب: 

مرتبط بنمو حقوق املســـــــــــــــاهمين واألربـــاح حوافز  تنبع برامج التحفيز للموظفين والعـــاملين بـــالشـــــــــــــركـــة من نظـــام   ▪

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

موظفين الســـــــــــــعوديين لرفع كفــــائتهم وتنميــــة مهــــارتهم وتقليــــدهم  تتبنى الشـــــــــــــركــــة التطوير والتحفيز املســـــــــــــتمر لل ▪

 للمناصب القيادية في الشركة.

لتطويرهم   بشــــــكل مســــــتمر   لكوادر الشــــــركة وموظفي قيادة الصــــــف الثانيتقوم الشــــــركة بتطوير خطة التعاقب  ▪

لى أن يكون والعمل على اســـــــتمرارية عمل ونمو الشـــــــركة وتنويع مصـــــــادر القوى العاملة لدى الشـــــــركة والحرص ع

 بالشــــــــــــركة
ً
خاصــــــــــــة  مديري الشــــــــــــركة من الشــــــــــــباب الواعد الذين يســــــــــــتطيعون تحمل املســــــــــــئولية وامل ــــــــــــ ي قدما

 . السعوديين

بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية،    م2021وقد نفذت الشركة برامج تدريبية  خالل العام    ▪

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

برامج  وقد تم التركيز على ال  .اللوائحو واللوائح لكي يكون موظفي الشركة على دراية وإطالع بما تتطلبه هذه األنظمة  

التطويرية ملواجهة األزمات خاصة في ظل وجود جائحة فيروس كورونا وكذلك برامج السالمة الصناعية للعمل في  

 على تثقيف منسوبيها  بجميع متطلبات ة البشرية.  ون التأثير على الكفاءدظل هذه الجائحة 
ً
وتعمل الشركة دوما

الشركة من أهمية تحقيق الجودة التي تنعكس   ي وعامليمن تطورات مما يثري ثقافة موظف   الجودة وما يحدا بها

 رض ى العمالء والتي تعتبر البوابة الرئيسية لعلى منتجات الشركة 
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 إلى جنب للعمل وذلك وتؤكد الشركة فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل   ▪
ً
التي تكون بشكل مستمر جنبا

اف القدرات الكامنة تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكش لرفع مهارات العاملين ويساهم هذا التدريب في  

 دة قدرتهم على تحمل أعباء العمل في مجاالت مختلفة من أنشطة الشركة. وزيا لدى املوظفين

السعوديين للحصول على التدريب العملي الستكمال متطلبات    ولدى الشركة برامج متخصصة لتدريب الطالب ▪

ومز  االكاديمي  العملي  التخرج  بالجانب  النظرية  الدراسة  الهندسة  ج  كلية  لطالب  الفنية  املجاالت  في  خاصة 

. باإلضافة    في مصانع الشركة بالرياض والدمام  من مختلف جامعات اململكة العربية السعوديةواملعاهد الفنية  

   إلى مساعدة طالب الدراسات العليا في أبحاثهم للحصول على درجة املاجستير والدكتوراه.

 
 

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

في املجـــاالت العمليـــة    اتخالل مراحـــل دراســـــــــــــتهم في الكليـــ لطالب الســـــــــــــعوديين  لالعملي  تطوير  الو   الـــدعمالشـــــــــــــركـــة  تقـــدم  

ملصــــــلحة لكل طالب يتم تدريبه    تدريب عمليأســــــابيع   8الصــــــناعية فقد قامت الشــــــركة بإجراء التدريب بمعدل اليقل عن  

باإلضـافة إلى املسـاهمة واإلشـراف على مشـاريع التخرج لبعض كليات التقنية،  الجامعات السـعودية أو  ىحدالقادمين من إ

د اإلشـراف لتغطية مشـاريع تمكما ي،  واء درجة البكالوريوس أو درجةاملاجسـتير الطالب للحصـول على الدرجات العلمية سـ 

  أخرى متعلقة باملناه  الدراسية.

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

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

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

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

 .املنتجات وآليات عمليات اإلنتاج
 

 مة: ءاو )ج( برنامج م

تعزز الشـــــــــــــركـة برنـامج مواءمـة من خالل حـث منســـــــــــــوبيهـا على إعـداد بيئـة عمـل تتنـاســــــــــــــب مع أبنـاء الوطن من أ ـــــــــــــحـاب 

حصلت   نوع الحالة. وفي هذا الصددالخاصة، والحرص على تكوين الوسائل املساعدة في إنجاز أعمالهم حسب  القدرات

 . من ذوي القدرات الخاصة على شهادة املواءمة، لفتح أبوابها أمام أبناء الوطنالشركة 

  املحتوى املحليبرنامج ( د)

إلنتاج الزيت )أرامكو( وهو العربية برنامج اكتفاء مع الشــــــــــركة الســــــــــعودية  تحرص على املشــــــــــاركة فيو تســــــــــتمر الشــــــــــركة 

املودرين املحليين لشـــــــــــــركـة أرامكو ويعمـل على تنميـة وتطوير املحتوى املحلي. ويعمـل قـدرة ومصـــــــــــــداقيـة  برنـامج يعزز من  

البرنامج على تعزيز توطين وتدريب الكوادر الســـــــعودية في شـــــــركات القطاع الخاص الذي يســـــــاهم في تنمية وتطوير املنتج  

أعمال الشركات وتطوير منتجاتها   ير من أجل تطويرنامج الشركات على تبني مشروع البحث والتطو املحلي. كما يحث البر 

 ها. وتنوع

زيـادة املحتوى املحلي من املنتجـات في اململكـة العربيـة الســـــــــــــعوديـة للمســـــــــــــاهمـة في تحقيق رويـة كمـا تعمـل الشـــــــــــــركـة على 

 من املنتجات املحلية. ممكن يعزز الناتج الوطني ويلبي طلبات العمالء 2030اململكة 
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 البيئة وخدمة املجتمع:  )ه( 

رفاهية املجتمع، وتقوم بالعديد من املبادرات في هذا املجال،  بصحة و من ضمن  واجبات الشركة ورؤيتها ضرورة اإلهتمام 

املســـموح بها في املواصـــفات القياســـية تلك ومن أبرزها القيام بضـــبط نواتج العمليات الصـــناعية إلى مســـتويات أفضـــل من 

 لــذلــك  
ً
العــامليــة  واملطــابق للمواصـــــــــــــفــات  قــامــت الشـــــــــــــركــة بتحــديــث وتطوير نظــام إدارة البيئــة  ذات العالقــة ، وإســـــــــــــتكمــاال

(ISO14001-2015  وتك )ل ذلك بحصـــــــــول الشـــــــــركة على شـــــــــهادة املوافقة البياية من الرئاســـــــــة العاملة لألرصـــــــــاد وحماية ل

والعمليات الداخلة في تصـــنيع تلك البيئة الســـعودية لجميع مصـــانع الشـــركة والذي يدل على أن منتجات الشـــركة جميعها 

 صديقة للبيئة.  املنتجات 

 ( السالمة والصحة املهنية: و)

 إلىر السـالمة والصـحة املهنية أحد الركائز  ـــــــــــــــ تعتب
ً
 على العاملين   التي تسـىى الشـركة دائما

ً
تطبيقها بكل حزم وجدية حفاظا

 من األخطار املهنية والصـــــــــحية، وإســـــــــ 
ً
  2009لذلك تطبق  الشـــــــــركة نظام إدارة الســـــــــالمة والصـــــــــحة املهنية منذ عام    تكماال

( حتى تــــاري  إعــــداد هــــذا التقرير والشـــــــــــــركــــة مســـــــــــــتمرة في التطوير ISO45001-2018واملطــــابق  للمواصـــــــــــــفــــات العــــامليــــة )

 نية.مع أحدا املتطلبات من األنظمة املع ويتماش ىوالتحديث ألنظمة السالمة والصحة املهنية بما يتواكب 

  تخطيط املسار الوظيفي:)ل( 

من منطلق رؤية الشــــركة في الحفاظ على الكوادر البشــــرية لداها تتبنى الشــــركة مشــــروع تخطيط املســــار الوظيفي للعاملين  

إعطاء فرصـة لداها مما يتيح لهم الفرصـة لتقلد املناصـب وإثراء الطموح لداهم لتخطيط مسـارهم الوظيفي لدى الشـركة و 

كما رأت الشـــــــــــركة  لإلدارة املتوســـــــــــطة من أجل أن تأخذ دورها في القيادة من أجل مســـــــــــتقبل الشـــــــــــركة والشـــــــــــركات التابعة

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

  منصة إحسان )م( 

ملا تقوم به املنصــــة من مســــاهمة  والدعم    ولها االهتمامأمنذ أن أطلق ولي العهد األمين منصــــة إحســــان كانت الشــــركة ممن  

فقد اشــتركت الشــركة في دعم املجتمع من خالل منصــة إحســان وذلك بشــكل منظم ودقيق  فراد املجتمع فعالة وشــاملة أل 

 من ضمن املكرمين في صفوف كبار املتبرعين للمنصة.  على املنصة الشركة وتسليمها درع ينفقد كرم القائم

ــنـة املـاليـة املنتهيـة في    الجمعيـاتبيـان بتواري   ( 14) وأســــــــــــمـاء   م31/12/2021العـامـة للمســـــــــــــاهمين التي عقـدت خالل الســــــــــ

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات: 

والذي     م27/05/2021لجمعية املســـاهمين وكان اجتماع املســـاهمين في جمعية عامة عادية في تاري   عينعقدت الشـــركة اجتما

ــاء مجلس اإلدارة م وتنتهي في 27/07/2021لفترة املجلس الجــــديــــدة التي تبــــدأ من  من بين املرشـــــــــــــحن    تم فيــــه انتخــــاب أعضــــــــــــــ

 على م و 02/09/2021م أما االجتماع الثاني فكان في تاري  26/07/2024
ً
ــاء لجنة املراجعة بناءا كان للتصــــــويت على تعيين أعضــــ

ــايـــة دورة املجلس في   ــاد الجمعيـــة وحتى أهـ ــاري  انعقـ ــام اللجنـــة من تـ م وـكــان 26/07/2024توصـــــــــــــيـــة مجلس اإلدارة على تبـــدأ مهـ

 س اإلدارة على النحو التالي: حضور أعضاء مجلوكان  عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خالل برنامج الزوم ، االجتماعان

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م

 سجل الحضور 

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 سجل الحضور 

جمعية عادية  

 م 2021/ 05/ 27

جمعية عادية  

 م 2021/ 09/ 02

 حضر إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين حضر إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين 1

 حضر عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين   حضر عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين   2

 حضر خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين   حضر خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين   3
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 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م

 سجل الحضور 

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 سجل الحضور 

جمعية عادية  

 م 2021/ 05/ 27

جمعية عادية  

 م 2021/ 09/ 02

 حضر الكريم حمد عبد هللا البابطينعبد  حضر عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين 4

 حضر بابطين أخالد محمد عبد هللا  حضر بابطين أخالد محمد عبد هللا  5

 حضر سلطان حمد عبد هللا البابطين   حضر منصور محمد عبد هللا أبابطين 6

 حضر عبد هللا صغير الحسيني   حضر ياسين عبد الرحمن حسن الجفري  7

 حضر العامة للتأمينات (  املؤسسة)ممثل   محمد عبد هللا بشر الرشيد  حضر القنيبطمحمد حمد محمد  8

 حضر العامة للتأمينات (  املؤسسة) ممثل   مقرن غازي ذعار الدلبحي حضر خالد سليمان عبد العزيز السليمان  9

 9 مجمول الحضور  9 مجمول الحضور  

 

 -النشاط الرئيس ي:  (15)

 تسـويق وبيع وتصـميم وتصـنيع املنتجات الخاصـةخالل وذلك من ،  تصـاالتالاو الطاقة   ي لشـركة في قطاالنشـات الرئي ـ ي ل  يرتكز

نقل  و اإلنارة الخارجية ،  الخاص بلشـركة ا  نشـاتلتقديم الحلول  ذلك تقوم الشـركة باإلضـافة إلى  بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ب

إلضــافة إلى نشــات  باتصــميم وتوريد وتركيب وصــيانة أنظمة االتصــاالت.  من خالل الخاص باالتصــاالت نشــات  ال، و وتوزيع الطاقة

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

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

ــان   النسية   يرادات النشاط  إ البيــــــ

 42,33 624 األعمدة واإلنارة  نشاط  

 30,42 449 األبراج ومحطة األختبار نشاط  

 20,06 295 والتوريد والتركيبالتصميم  نشاط  

 7,19 106 نشاط الطاقة الشمسية  

 %   100 1,474 اإلجمالي  
 

  
ً
 من اململكة العربية الســعودية وفي جمهورية مصــر العربية واألماوترتكز أيضــا

ً
رات  أنشــطة الشــركات التابعة للشــركة لألم في كال

  نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بأنشــــطة فجميعها تعمل على تســــويق وبيع وتصــــميم وتصــــنيع املنتجات الخاصــــة  العربية املتحدة 

 .اإليراداتكما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة األم في ، والطاقة الشمسية
 الرياالت  بمالييناألرقام                 

 % النسبة اإليرادات بلد النشاط  البيــــــــان 

 62.1 915,1 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 4.5 66,1 مصر   مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 3.4 50,8 مصر   شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة  

 7.4 109,6 السعودية شركة البابطين ليبالني النظمة االتصاالت املحدودة  
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 % النسبة اإليرادات بلد النشاط  البيــــــــان 

 8.3 122,7 اإلمارات  شركة البابطين ليبالني اإلمارات النظمة االتصاالت  

 2.6 38,9 مصر شركة البابطين ليبالني ايجيبت لهندسية االتصاالت 

 - - قطر  قطر  –شركة البابطين للمقاوالت 

 2.7 40,16 السعودية اإلنارة املتكاملة املحدودة شركة 

 - - السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة

 1.7 24,5 اإلمارات  شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت 

 7.2 106 السعودية البابطين ميتالوجلفا شركة 

 %100 1,474 اإلجمالي 

 

 : والتوقعات املستقبلية  ( الخطط والقرارات املهمة16)

  الخطط والقرارات املهمة -أ

لتحقيق رؤية وهدف بعيد املدى  إن القرارات التي تتخذها الشركة وتعلن عنها بشكل مستمرة ناتجه عن تخطيط استراتيجي  

في نشات الشركة  فقامت الشركة بتكوين  الشركة   في وتقوية    من أجل تعزيزالرئي  ي  تحالفات متعددة تصب  متانة الشركة 

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

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

تعظيم على  ذلك  لصناعية وتنويع منتجاتها ويعمل  الطاقة املتجددة فتطرق األبواب املتخصصة في هذا املجال لتعزيز قدرتها ا

 إلىتقف الشركة عن  ولم  .في ناتج الدخل املحلي القومي  دور القطاع الخاص
ً
اختراق األسواق    د حدود اململكة بل تتطلع دائما

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

تعظيم ربحية الشركة وتعظيم حقوق  في جمهورية مصر العربية ، وكل هذا من أجل  في أسواق أفريقيا من خالل مصانع الشركة  

 مل على تقليل املخاطر املحتملة.املساهمين وفي نفس الوقت تع

 التوقعات املستمرة  ب

ــتراتيجية  من خالل تعمل الشـــــــــركة بشـــــــــكل متواصـــــــــل في البحث املســـــــــتمر عن الفرص االســـــــــتثمارية الواعدة والتوســـــــــعات االســـــــ

ســــمات وأهداف شــــركة البابطين للطاقة واالتصــــاالت يعد من الذي  اســــتخدام إمكانيات ومقدرات الشــــركة وتنويع اســــتخدامها  

نفس الوقت  قيق أهداف الشــــركة وتنمية حقوق مســــاهميها ، في تحيســــاعد على  من خالل دراســــة جدوى تلك الفرص بما وذلك 

في أسـواقها الرئيسـية والتركيـــــــــــــــز على فتح أسـواق جديدة   منتجاتها وخدماتها األسـاسـيةتسـويق ز على  ـــــــــــــــ تسـتمر الشـركة في التركي

 .تتماش ى مع استراتيجية الشركة األم في التوسع الجغرافي

البحث   الوالعمل  وتبنت الشركة  تتوافق مع رؤية اململكة،  في مجاالت  التي  الواعدة  طاقة املتجددة كأحد املشاريع املستقبلية 

في   الشركة  مصمميوتطوير  ز  يتعز وتستمر  مع  الخبرات  وتبادل  املشترك  التعاون  على  فتعمل  الصناعية،  الشركة  ن  منتجات 

ين ومطورين محليين وعامليين في الدول املختلفة للدخول واملساهمة في هذه املشاريع التي سوف تساهم في زيادة الحصة ومصنع
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كما تم توضيحة في   السوقية للشركة باالضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوع أنمات منتجات الشركة

 .التي اتخذتها الشركة الفقرة السابقة الخاصة بالخطط القرارات 
 

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

 
ً
 : مخاطر استراتيجية متمثلة في أوال

 العاملية  ألحداث الناتجة عن تفش ي األوبئة ا (1)

من أشد املخاطر التي من املتوقع أن يكون لها األثر البالغ على الوضع األقتصادي وعجلة اإلنتاج هو تفش ي األوبئة  

مما  خالل عامين متتاليين  حيث أمتد أثره على العالم أجمع     Covid-19العاملية خاصة جائحة فيروس كورونا املستجد  

األنشطة االقتصادية   في  إلى شبه توقف  الصناعية وقد  و أدى  الشركات  الشدة على  عالية  إلى مخاطر محتملة  أدى 

اإلجراءات   من  احتوتة  وما  البديلة  والسبل  األعمال  استمرارية  خطة  تبني  خالل  من  الخطر  هذا  الشركة  واجهت 

 ة.  والتدابير االحترازية لتجنب توقف األنشطة الصناعية والتجاري

 حداث االقتصادية والسياسية األ  (2)

اندالع الحرب بين روسبا وأكرونيا سوف يكون له األثر البالغ على العديد من القطاعات سواء القطاع الصنا ي اإلنتاجي  

فكالهما   الخدمي  القطاع  فيأو حتى  أسعار األخر    يؤثر  ارتفاع  نتيجة  الخام  املواد  غالء  يؤدي الحتمالية  مما سوف 

نتيجة  البترول وت الشحن  تزداد قيمة  املنتجات كما سوف  يزيد من أسعار  فبالتالي سوف  الغاز ألوروبا  امداد  وقف 

راب في املنافذ. فال شك أن الحرب سوف يكون لها األثر السلبي على االقتصاد  ط توقف املرور عبر الدول املتحاربة واإلض 

 في الدول األوربية وبالتالي ينعكس على الدول العربية. 

ألحداا السياسة املتواترة والتغيرات االقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية في منطقة  ضافة إلى استمرار اباإل 

من املتوقع أن  نتيجة األحداا املتوترة واملفاجئة وبالتالي  شاريع  املخطط و جيل العلى احتمالية تأالشرق األوسط عالوة  

زيادة حدة املنافسة في  فيؤدي إلى مخاطر محتملة ناتجه عن  يؤثر على مستوى اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية  

  . األسواق

 مخاطر  املوارد البشرية   (3)

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

صدور القرارات والتعاميم الحكومية الخاصة بالتوطين  كما  ،  من املواد الحديدية املجلفنة وطبيعة صناعتها  الشركة  

و  األجنية  تشكيل  والعمالة  على  سيعمل  الشركات  بين  العمالة  إنتقال  ونظام  الوظائف  لبعض  محدد  نطاق  تحديد 

باإلضافة إلى الرسوم املتصاعدة التي تفرضها وزارة العمل على العمالة  عليها    ضغوت لتوفير العمالة املاهرة والحفاظ

الشركة   متزايد على  مالي بشكل  مما يشكل عبئ وضغط  الرغم من كل ذلك  الوافدة  تواجهها  وعلى  التي  والصعوبات 

ة املؤهلة واملميزة استقطاب الكوادر البشريوتعمل الشركة بشكل مستمر على    ،النطاق األخضري  فتقع  الشركة فإأها  

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

 .خالل خطة إحالل وظيفي للحد من تأثير تلك املخاطر

كما أن التغير في األنظمة والقوانين سواء القوانين العمالية أو األنظمة الضريبة للدول التي تقع فيها فروع الشركة أو  

شركاتها التابعة فمن املحتمل أن يكون له تأثير على الدخل لتلك الشركات والتزامن بين الشركة األم والشركة التابعه  
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في تلك الدولة يتماش ى مع األنظمة    فتضع الشركة سياسة  لها  بما  التغير  بين الشركات ملواجهة ذلك  داخلية تطبيق 

 .  الجديدة في تلك الدول 

 مخاطر أسعار املواد (4)

سعار البترول في الوصول إلى املعدالت الطبيعية  أم وبدأت  2021التنبؤ باستقرار اسعار املواد الخام في أهاية عام  رغم  

 سعار املواد الخام أإال أن الحرب الروسبة األوكرانية قلبت املوازين وأدت إلى نقص بعض املنتجات مما أدى إلى رفع  

 
ً
عام    بدأ أهاية  أن  م   م  2021من  املحتمل  األسعار  ن  تقلبات  مخاطر  الشركة  الخام  تواجه  للضغوت  للمواد  نتيجة 

والطلب املتزايد على املواد الخام    تصادية العاملية باإلضافة إلى مخاطر األئتمان وتقلبات أسعار صرف العمالتاالق

 إندالع الحرب الروسية األوكرانية. بعد 

 مخاطر السوق  (5)

الحرب فمن املحتمل  أن تتاثر األسواق األوربية وتصبح املنافسه فيها عالية الشدة وبالتالي فسوف ينعكس هذا   نتيجه

األوسط   الشرق  أسواق  على  عالي  الضغط  بشكل  متزايدة  السوقية  الحصة  في  املنافسة  تكون  أن  املحتمل  فمن 

ة األخرى في شمال أفريقيا والتي بها توتر سيال ي مما  كما أن التوترات على الحدود في الدول املجاورة أو الدولومضطرد،  

 يؤثر على مخاطرة الدخول إلى هذه األسواق. 

 مخاطر الشحن للواردات والصادرات (6)

لقد ازدادات أسعار الشحن بشكل متوالي نتيجة فيروس كورونا ثم نتيجة الحرب الروسية األوكرانية وبالتالي أنعكس  

فمن املحتمل أن يجعل املنافسة شديدة الحدة وما أنعكس على سعر املنتج ثم الخام  ذلك اإلرتفاع على أسعار املوارد

هامش الربح. وقد ال يستبعد أن يتأخر إنتاج بعض املنتجات نتيجة تأخر املواد الخام فؤدي إلى املحتمل أن يقلل من  

 التأثير على الربحية على املدى البعيد نتيجة ازياد تكلفة التشغيل. 
 

 : مخاطر االلتزام  
ً
 ثانيا

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

واألنظمة   باللوائح  التقيد  عدم  فإن  بشأنه  الصادرة  واللوائح  الشركات  نظام  إلى  بها  باإلضافة  يشكل  والتقيد  سوف 

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

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

وعلومتواكب   الحوكمة  متطلبات  بجميع  كاملة  دراية  على   
ً
دوما تكون  أن  للشركة  يتيح  هيئة  مما  مع   

ً
دائما تواصل  ى 

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

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

 اجية الشركة. الصناعية مما ال يؤثر على أستمرار إنت
 

: مخاطر  مالية  
ً
 ثالثا

نتيجة تغيير أسعار الفائدة للدوالر بناء على خاصة بية والعربية مقابل الدوالر  األمريكي و تذبذب أسعار العمالت األور 

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

مما أدى إلى تغير سعر   2022  الربع األول منوتبعة انخفاض سعر الجنية مقابل الدوالر في      2016عام  منذ  الدوالر  

االجنية على فترات متفاوته   اليورو مقابل  األوروبي وتذبذب سعر    لدوالر وكذلك خروج اململكة املتحدة من االتحاد 

  
ً
ير واضح في فروقات العمالت  لها تأثوالتي    هناك تأثير على سعر صرف هذه العمالت مقابل الريال  فال شك أنأيضا
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وت  للشركات املخاطرالتابعة  من هذه  للحد  واالحتماالت  الخطط  على وضع  الشركة  بين   عمل  مالية  وتبني ساسيات 

تذبذ مخاطر  من  للحد  التابعة  األم وشركاتها  العمالتالشركة  أسعار  البنوك   ب  مع  التعامالت  في  اتفاقيات  وكذلك 

 .املحلية للدول التي بها نشات الشركات التابعة

: مخاطر العمليات 
ً
 رابعا

في بعض شركاتها في الدول التي يتزايد فيها تفش ي وباء فيروس النتائج التشغيلية    إنخفاضقد تواجه الشركة مخاطر   

إعداد خطط بديلة والتأثير االقتصادي العاملي على النشات االقتصادي لتلك الدول إال أن الشركة تعمل على  كورونا  

يلية إال لتفادي انخفاض مستوى التشغيل والقيام بالعديد من اجراءات السالمة للحفاظ على مستوى العمليات التشغ

 أن الخطر مازال قائم حتى يتم السيطرة على الوباء وحصول جميع العاملين على اللقاح املضاد للفيروس. 

 
ً
    سياسة الشركة في إدارة املخاطر : خامسا

مراقبة  الشركة  تعمل   عل ى   
ً
املحتملة  دائما للمخاطر  اإلجراءات وتحليل  لجميع  نظام رقابة صارم  الشركة  فقد وضعت 

أن    خطوة  بومتابعة خطوة    والعمليات يكفل  أن  بما  النظام  بل يستطيع  املخاطر  تأثير هذه  من  تلك    يقلليحد  حدوا 

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

وقياس مدى فريق عمل متخصص ملراقبة وضبط هذه املخاطر سواء الشركة األم أو شركاتها التابعة باإلضافة إلى تكوين  

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

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

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

 ، في بعض الحاالت  مراقبتها وتجنبها  و تعمل على الحد من املخاطر  وإجراءات  ة سياسات ولوائح  وقد صممت الشرك  املخاطر.

املقترحة من قبل   ويتم عرض التقارير بشكل دوري على لجنة املراجعة لدراستها والتوصية ملجلس اإلدارة بالحلول الالزمة

 . املراجع الداخلي لدراستها واألخذ بها في بعض األحيان
 

 عمال األ نتائج صول والخصوم و األ ( ملخص 18)

 الرياالت(  بماليين) األرقام     

معدلة -  2018 2017 البيان  2019 2020 2021 

 2485,6 2062,4 1965,7 1620,4 1,650 مجمول األصول 

 1634,9 1270,7 1159,3 857,6 850,2 مجمول الخصوم 

 1474,5 1387,1 1348,6 913,2 1,275.9 اإليرادات   /املبيعات

 97,6 142,9 92,3 61 142,2 الربا التشغيلي

 51,2 80,3 86 69,7 147,2 صافي األرباح

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

 835,2 776,5 799 759,9 799,6 حقوق املساهمين إجمالي 
 12/12/2006فى  في السوق املالية السعودية  بدأ تداول أسهم الشركة
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 - :الشركة وشركاتها التابعة يرادات  جمالي إإل ( تحليل جغرافي 19)

 حسب القطاعات:)أ( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

معدلة - 2018 2017 البيــــــــــــــــــــــــان   2019 2020 2021 

 624,1 501.1 608 383,1 599,9 قطال األعمدة واألنارة  

 488,5 483.4 354,7 280,6 356,9 قطال األبراج ومحطة األختبارات 

 295,6 297.4 282,8 249,5 391,1 قطال التصميم والتوريد والتركيب 

 106 105.2 103,1 0 0 قطال الطاقة الشمسية 

 حسب التوزيع الجغرافي:)ب( 

 ت(اال الري بماليينرقام األ ) 

معدلة -2018 2017 البيــــــــــــــــــــــــان   2019 2020 2021 

 1209 1070,3 988,5 598 847 من أنشطة الشركة داخل اململكة العربية السعودية 

 265 316,8 360,1 315,2 428,9 من أنشطة الشركة خارج اململكة العربية السعودية

  م2021وفيما يلي بيان تفصيلي لإليرادات لعام 
ً
 اإليرادات جغرافيا

ً
 للشركات التابعة للشركة األم والتي توضح أيضا

 الرياالت  بمالييناألرقام                                             

 املبيعات  بلد النشاط  البيــــــــان 

 915,1 السعودية الرياض  –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 66,1 مصر   مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

 50,8 مصر   شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة  

 109,6 السعودية شركة البابطين ليبالني النظمة االتصاالت املحدودة  

 122,7 اإلمارات  شركة البابطين ليبالني اإلمارات النظمة االتصاالت  

 38,9 مصر شركة البابطين ليبالني ايجيبت لهندسية االتصاالت 

 - قطر  قطر  –شركة البابطين للمقاوالت 

 40,16 السعودية شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة 

 - السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة

 24,5 اإلمارات  البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت شركة 

 106 السعوية   شركة البابطين ميتالوجلفا  

 1,474 اإلجمالي 
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وفيما يلي بيان توضــيحي   .% (10) تســاوي أو تزيد عن   عن نتائج الســنة الســابقةفي النتائج التشــغيلية    جوهريةالفروقات ال  (20)

 عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق لهذا التقرير 

 الرياالت( باملاليين) األرقام 

 %  نسبة التغير  (-التغيرات )+( أو ) م  2020عام  م  2021عام  البيان

 % 6 87,3 1387,1 1474,4 اإليرادات 

 % 10 122,7 1184,6 1307,3 تكلفة اإليرادات 

 % -18 -35,5 202,6 167.1 مجمل الربح  

 % 1 2 103,5 105,5 مصروفات تشغيلية أخرى 

 % -32 45.3- 142.9 97.6 الربح )الخسارة( التشغيلي
 

   . (SOCPAين القانونيين )لمحاســـــــــبالصـــــــــادرة عن الهيئة الســـــــــعودية لاملعتمدة   ختالف عن معايير املحاســـــــــبة إأي   دال يوج  (21)

 ملعايير املحاســــــــــبية الدولية 2017الشــــــــــركة في إصــــــــــدار القوائم املالية الربعية لعام  د بدأت  قو 
ً
للشــــــــــركة األم   IFRSم طبقا

 كاتها التابعة باإلضافة إلى القوائم املالية املوحدة . شر وجميع 
 

 وشركاتها التابعة( الشركة 22)

 التي مقرها الرئي ـــــــــ ي باململكة العربية الســـــــــعودية بمدينة الرياض)الشـــــــــركة األم( شـــــــــركة البابطين للطاقة واالتصـــــــــاالت  تمتلك 

 -: كما موضح بالجدول التاليلها  في شركات تابعةبطريقة مباشرة أو غير مباشرة  همسيطر  أو كاملةحصص 

 (1)اسم الشركة
/  الدولة محل التأسيس 

 املحل الرئيس ي للعمليات 

بعملة الدولة   رأس املال

 التأسيس  محل

نسبة 

 امللكية 
 النشاط الرئيس ى

 الشركات اململوكة بصورة مباشرة  

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

 شركة البابطين ليبالني 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 

 LEDيسويق وبيع وتصنيع األعمدة الديكورية وإنارة  % 100 ريال سعودي 26,800,000 اململكة العربية السعودية  (  شركة اإلنارة املتكاملة املحدودة5)

تركيب  شبكات طاقة الرياح وصيانتها وإصالحها   % 100 ريال سعودية  5,000,000 اململكة العربية السعودية  ( شركة الرياح الدولية للطاقة 6)

 وتوليد الطاقة الكهربائية  

 الشركات اململوكة بصورة غير مباشرة  

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

 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة اإلتصاالت 
 % 100 درهم إمارايي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة شركة البابطين ليبالني اإلمارات ألنظمة اإلتصاالت ( 8)

( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة  9)

 االتصاالت 

  – االتصاالت أنظمة  تركيب وصيانة معدات  %70 درهم إمارايي 1,000,000 املتحدةاإلمارات العربية 

 نشاط خدمات حقول النفط والغاز  –مقاوالت 

إنتاج ويسويق األعمدة والصواري والهياكل املعدنية   % 100 جنيه مصري  95,272,000 جمهورية مصر العربية  ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة  10)

 املجلفنة واإلنارة بالطاقة  الشمسية  

 الشراكة مع شركات أجنبية  

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

الطاقة الشمسية الكهروضوئية إحادية وثناية 

املحور واملكونات املعدنية الثابتة لنظام الطاقة 

 الشمسية الكهروضوئية   
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تتكون فهي شركة مساهمة مغلقة     مصر  – تواالتصاال عدا شركة البابطين للطاقة لية محدودة ئو إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج اململكة يي شركات ذات مس( 1)

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

بتســــــويق وتصــــــدير منتجاتها للعديد من الدول حول ر ودول الخليج مصــــــ وشــــــركاتها التابعة في في الســــــعودية األم وتقوم الشــــــركة 

 ل  م2021 بحمـد هللا من إشـــــــــــــغـال مصـــــــــــــانعنـا للعمـل خالل العـاماملـذكورة    يـةاإلنتـاجالعـالم، وقـد تمكنـت القطـاعـات 
ً
خطط طبقـا

 . الشركة اإلنتاجية كما هو مخطط لها 

)إحدى وشـــــــــركاتها التابعة البابطين للطاقة واالتصـــــــــاالت مصـــــــــر طرح جزء من أســـــــــهم شـــــــــركة عازمة على الشـــــــــركة األم ومازالت  

بعد أن أوقفت الشــركة التابعة املناقشــات مع   لألكتتاب العام بالســوق املالي املصــري،شــركاتها التابعة بجمهورية مصــر العربية( 

الســــعودية في زيادة رأس املال للشــــركة املصــــرية  الشــــركة الســــعودية املصــــرية لالســــتثمارات الســــعودية من أجل اكتتاب الشــــركة

ــاهمين واتفاقية البيع  باالتفاق بين الطرفين   ــياغات القانونية  التفاقية املســـــــ حيث أن املناقشـــــــــات واالتفاقات حول الصـــــــ

ب  الوضــــــــــع االقتصــــــــــادي للدولة الختيار الوقت املناســـــــــ  عن كثب وتراقب الشــــــــــركةوالشــــــــــراء لم يتم قبولها من قبل الطرفين. 

وتأتي هذه الخطوة من منطلق   لطرح كما تعمل على الدراســــــــــة املســــــــــتمرة للبيئة الداخلية والخارجية للشــــــــــركة لتقييم املوقف.ل

 .العمل على تقوية املركز املالي للشركة وتقليل املخاطر باإلضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها

 

 وأدوات الدين:  سهماأل ( تفاصيل 23)

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

 أوتوجد حقوق تحويل  ال  و   .  م2021منحتها خالل العام    أوحقوق مشابهه أصدرتها الشركة    أو  إكتتابخيار أو  وحقوق  أمصلحة  

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

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

 .األرباحاملساهمين عن أي حقوق في 

ال يوجد قيود على أسـهم الشـركة حسـب ما ورد في كل من القواعد املنظمة السـتثمار املؤسـسـات املالية املدرجة والتعليمات كما  

 اســـــــتراتيجية في الشـــــــركات املدرجة وذ
ً
 للنظام األســـــــالـــــــ ي  املنظمة لتملك املســـــــتثمرين االســـــــتراتيجيين األجانب حصـــــــصـــــــا

ً
لك وفقا

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

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل األسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

 اسم الشركة 
الدولة محل التأسيس  / 

 املحل الرئيس ي للعمليات 
 عدد األسهم  بعملة الدولة املحل رأس املال

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

 سهم  100,000 ريال سعودي  10,000,000 اململكة العربية السعودية شركة البابطين ليبالني 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  5,000 ريال سعودي 5,000,000 املمكلة العربية السعودية  ( شركة الرياح الدولية للطاقة 6)

 سهم   200,000 جنيه مصري  2,000,000 جمهورية مصر العربية شركة البابطين ليبالني ايجيبت لهندسة اإلتصاالت ( 7)

 سهم   11,000 درهم إمارايي 11,000,000 اإلمارات العربية املتحدة  اإلتصاالت شركة البابطين ليبالني اإلمارات ألنظمة ( 8)

 سهم   10,000 درهم إمارايي 1,000,000 اإلمارات العربية املتحدة  ( شركة البابطين للشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت 9)

 سهم   9,527,200 جنيه مصري  95,272,000 جمهورية مصر العربية ( شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة  10)

 سهم   18,000 يال سعودير 18,000,000 اململكة العربية السعودية ( شركة البابطين ميتالوجلفا 11)
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 : األرباح( سياسة توزيع 24)

املتاحة  الفرصاملحققة ووضــــــــعها املالي وبحســــــــب  األرباحســــــــنوية بما يتناســــــــب مع  أرباحى الشــــــــركة ســــــــياســــــــة توزيع  ـــــــــــــــــــــ تتبن

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

 للمادة خرى  األ الشـــــــركة الصـــــــافية الســـــــنوية بعد خصـــــــم جميع املصـــــــروفات العمومية والتكاليف  أرباحتوزع 
ً
( من 44)طبقا

 : التالي النحو على النظام األسال ي للشركة 

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

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

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

 . تفاقيإ

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

  الشركة أو املساهمين.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع   -

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

 من هذه املؤسسات . اج
ً
 تمـاعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

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

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

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

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو . 

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

   . العامة الجمعيةعليه 

 على املساهمين في السنوات  ارباح  او توزيعرأس املال  يستخدم  اإلحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة   -

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

السنة يخص  العامة    اإلدارةمجلس  فإن    م2021املالية    وفيما  الجمعية  موافقة  أخذ  بتاري  قد  عقدت  التي  العادية 

    م2021على السادة املساهمين عن عام  مرحلية  نقدية    أرباحلتوزيع    م27/05/2021
ً
( من الضوابط 39املادة )  ألحكاموذلك طبقا

على أن  السوق املالية    هيئة الصادرة من  مة  واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات املساه

   و  تفوض الجمعية مجلس اإلدارة في ذلك
ً
 ونسب األرباحتوزيعها    سيتموالجدول التالي يوضح نسب األرباح التي    .  يجدد سنويا

 م.  2021لعام  

 الرياالت( بماليين) األرقام                         

 2021عن عام  توزيعها    سيتم  األرباح التي 

 
 العام املالي   عن فترة 

 2021/ 12/ 31 املنتهي في  

 عن   إجمالي األرباح

 م2021عام 

 % من رأس املال  5 % من رأس املال  5 النسبة

 21,3 21,3 اإلجمالي 
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   م31/12/2021وفيما يلي بيان يوضح إجمالي التوزيعات واالحتياطيات التي كونتها الشركة حتى 

 ال سعودىــري ان ــــالبي

   2020املرحلة من عام  األرباح

 يسويات أخرى  

 (  2021عام % من صافى أرباح  10إحتياطى نظامى ) 

   2021صافى أرباح عام 

374,596,224 

(35,226,85  )  

(0  )  

51,029,030 

 420,398,401 اإلحتياطى القانونى التسويات و بعد األرباح املبقاه  صافى 

( 42,632,312) 2021 خالل عام أرباح موزعة   

2022صافى األرباح املبقاة واملرحلة لعام   377,767,089 

 1,2 ) بالريال (  ربحية السهم من صافي دخل السنة 

 

 -: يعود 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 مصلحة    أسهملم تصدر الشركة أي  

 .  (وأقربائهم التنفيذيينألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 

أقربائهم وصف ألي مصلحة وأوراق مالية (  26)  وحقوق اكتتاب يعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين و

لم تصـــــــــدر الشـــــــــركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـــــــهم ولم تمنح الشـــــــــركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 ويوضـــــــــــح    م2021ديســـــــــــمبر   31 مشـــــــــــابهه ألعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذواهم خالل الســـــــــــنة املالية املنتهية في  

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

 اسم العضو 
عدد األسهم في  

31 /12 /2020 

عدد األسهم في  

31 /12 /2021 
 يرالتغنسبة  صافي التغير  

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

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

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

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

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

 0 0 796,035 796,035 سلطان حمد عبد هللا البابطين  

 0 0 0 0 عبد هللا صغير الحسيني  

 0 0 0 0 محمد عبد هللا بشر الرشيد  

 0 0 0 0 مقرن غازي ذعار الدلبحي 

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

 اسم العضو 
األسهم في  عدد 

31 /12 /2020 

عدد األسهم في  

31 /12 /2021 
 نسبة التغير صافي التغير 

 0 0 1000 1000 جواد جميل إسماعيل أبو شحادة 

 0 0 0 0 محمد نجاح طوخي 

 0 0 0 0 تامر عدنان كالو 
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  :مما يلي م2021ديسمبر  31تتكون القروض كما في ( 27) 
 (بماليين الرياالت  األرقام)

 البيـــــــــــــــــان
رصيد القروض كما فى  

31/12/2020   

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل  

 العام

رصيد القروض كما فى  

31/12/2021 
 مدتها  أصل القروض 

سنوات 5الي  3من  844 694.4 294.2 716.8 271.7 قروض طويلة األجل  

قروض بنكية وتورق  

 قصيرة األجل
 أقل من سنة  863.9 572.6 4189.4 4121.4 640.6

  1707.9 1266.9 4483.6 4838.2 912.3 اجمإلى القروض

 - كالتالي:لها الشركات التابعة الشركة األم و كما يوضخ الجدول التالي القروض على 
 (بماليين الرياالت  األرقام)

 املدة*  اسم الشركة  
رصيد القروض كما فى  

31/12/2020   

املسحوب خالل 

 العام

املسدد خالل  

 العام

رصيد القروض كما فى  

31/12/2021 
 أصل القروض 

 البابطين للطاقة واالتصاالت السعودية  
 829.7 683.4 290.8 702.5 271.7 طويلة

 612.4 498.4 4011.8 3901.6 608.6 قصيره

 95.2 8.6 86.6 83.8 11.4 قصيره البابطين للطاقة واالتصاالت مصر 

 62.3 21.3 41 54 8.3 قصيره   شركة البابطين لحلول الطاقة 

 1.8 1.8 0 1.8 0 قصيره البابطين البالنك السعودية

 شركة اإلنارة املتكاملة 
 14.3 11 3.3 14.3 0 طويلة

 88 39.6 48.4 79.8 8.2 قصيره

 0 0 0 0 0 قصيره البابطين البالنك اإلمارات

 4.2 2.8 1.4 0 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 
 2021 2020 )األرقام بماليين الرياالت (

 35.9 27,3 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 658.4 244,4 بنوك تجارية محلية وخارجية *  –قروض تورق طويلة األجل 

 694.3 271,7 املجمول 

 العربية السعودية. باململكةوبني الخليج لالستثمار  وبني اإلنماء  بني الرياض والبني السعودي الهولنديو  مصر  بجمهورية مصر العربية –بني بيريوس* 

باملقارنة    سعودى  ريالمليون  (  228)  مبلغ وقدره م2021ديسمبر  31كما فى   جلاأل من القروض طويلة    املتداول وقد بلغ الجزء  

 .   مليون ريال ( 124) والذي بلغ قيمة  م2021بعام

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

 .التي يتم تمويل األعمال املرتبطة بها

 وتعهدات مالية على الشركة تتعلق    اإلتفاقياتضمن  تت
ً
صافي بتوزيعات االرباح و البنكية املتعلقة بقروض التورق أعاله قيودا

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

لم تصــــــــــــدر الشــــــــــــركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســــــــــــهم ولم تمنح الشــــــــــــركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق 

 . م2021ديسمبر  31مشابهه ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين و ذواهم خالل السنة املالية املنتهية في   
 

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

 مشابهه.
 

 .ستردادركة ألي أدوات دين قابلة لل إلغاء من جانب الش أو شراء  أو  إسترداد( ال يوجد أي 30)
 

 :  اإلدارةمجلس اجتماعات (  31) 

 أهم فعاليات املجلس: من 

 مراجعة وتحديث الخطة األستراتيجية. (1)

 الجديد والئحة الصالحياتمراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي  (2)

 اعتماد خطة التعاقب الوظيفي  (3)

 اعتماد نتائج األعمال الربعية والسنوية (4)

   م2022نة عام واز واعتماد م  م2012متابعة تنفيذ موازنة عام  (5)

 دراسة الفرص اإلستثمارية وإتخاذ القرارات بشأأها. (6)

 وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف عليها. (7)

 التوصية للجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات (8)

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية. (9)

 .ةذات العالق مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس اإلدارة املتعلقة بالجهات املعتمدة (10)

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

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

 التالي:وكان حضور األعضاء كما هو موضح بالجدول   م2021جلسات خالل عام   أربعةعقد مجلس اإلدارة وقد 

 اسم العضو  م
  2021(  في عام 04عدد االجتماعات )

 نسبة الحضور 
29/03/2021 05/08/2021 18/08/2021 30/12/2021 

 %     100 إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين 1

 %     100 عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين   2

 %     100 خالد محمد عبدهللا عبد الرحمن أبابطين   3

 %     100 عبد الكريم حمد عبد هللا البابطين 4

 %     100 بابطين أخالد محمد عبد هللا  5

 %  × × × 100 *  منصور محمد عبد هللا أبابطين  6

 %  × × × 100 * عبد الرحمن حسن الجفري ياسين  7

 %  × × ×   100 *محمد حمد محمد القنيبط 8

 %  × × ×   100 *خالد سليمان عبد العزيز السليمان  9

 %   ×      100سلطان حمد عبد هللا البابطين 10
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 اسم العضو  م
  2021(  في عام 04عدد االجتماعات )

 نسبة الحضور 
29/03/2021 05/08/2021 18/08/2021 30/12/2021 

 %  ×      100عبد هللا صغير الحسيني  11

 %   ×      100 محمد عبد هللا بشر الرشيد  12

 %   ×  ×  70 مقرن غازي ذعار الدلبحي 13

  9 8 9 9 املجموع 

 م02/09/2021جتماع الجمعية العامة العادية بتاري  كان أخر ا تاري  أخر اجتماع للجمعية العامة  
 

  م  26/07/2024م وحتى 27/07/2021لدورة املجلس التي تبدأ من م  27/05/2021اجتمال الجمعية العامة العادية التي عقدت في املجلس في تم إختيارهم لعضوية 

   26/07/2021بنهاية دورة املجلس في تاري   دارة إل مجلس اأنتهت عضويته في  *   
 
 

 :  عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين( 32)
  

 األسباب  تاري  ملف امللكية تاري  الطلب   العدد 

 ملف أرباح  25/01/2021 19/01/2021 1

 اجراءات الشركات 23/05/2021 24/05/2021 1

 الجمعية العامة  27/05/2021 27/05/2021 1

 اجراءات الشركات 04/08/2021 05/08/2021 1

 
 

 ( الصفقات بين الشركة واألطراف ذي العالقة33)

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

 الطرف ذو العالقة 

نول العالقة 

 قيمتها  )بماليين  الرياالت(  مدتها  نول الصفقة بالشركة

 مبيعات  شركة تابعة  مصر   –شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت  

ام
لع

ل ا
ال
خ
ة 
ني
 بي
ت
ال
ام
مع

 

1,4 

 30,6 +تمويلمبيعات + شتريات شركة تابعة  شركة البابطين ليبالني النظمة االتصاالت املحدودة  

 21,2 مبيعات  شركة تابعة  شركة البابطين ليبالني اإلمارات النظمة االتصاالت  

 0,2 مبيعات شركة تابعة  شركة البابطين ليبالني ايجيبت النظمة االتصاالت  

 138,4 مبيعات + مشتريات   شركة تابعة  املتكاملة املحدودة شركة اإلنارة 

 0,04 تمويل  تابعة شركة    قطر  –للمقاوالت شركة البابطين 

 0,3 تمويل  شركة تابعة  مصر-شركة البابطين لحلول الطاقة واإلنارة

 3,8 مبيعات شركة تابعة  شركة البابطين الشرق الوسط لتركيب انظمة االتصاالت  

 50,8 تمويل  شركة تابعة   ميتالوجلفا املحدودهشركة البابطين 

 0,02 تمويل  شركة تابعة  شركة الرياح الدوليه للطاقة

 - تمويل  زميلة شركة  البابطين فرنسا شركة 

 248,6       اإلجمالي  
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 فيها وفيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة ( 34)
ً
  األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا

 من دور مجلس اإلدارة  
ً
 ملتطلبات الشفافية واإلفصاح    هومسئولياتانطالقا

ً
املعلومات    فإن مجلس اإلدارة يؤكد حسبوإحكاما

 للعقودكانت هناك     م2021في عام  املتوفرة لديه أنه  
ً
 بها وفيها مصلحة جوهرية  ا

ً
أعضاء املجلس لبعض  رئيس و لشركة طرفا

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

 بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة.

 الطرف ذو العالقة ( 1)

 

إبراهيم حمد عبد هللا 

 أبابطين 

عبدالعزيز إبراهيم عبد هللا 

 البابطين 

عبدالكريم حمد عبد هللا 

 البابطين 

خالد محمد عبد هللا عبد  

 الرحمن أبابطين 

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

 عضو مجلس  عضو مجلس  عضو مجلس  عضو مجلس  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  مدة العقد

 3,1 مبيعات + تمويل  1

ام
لع

ل ا
ال
خ
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ني
 بي
ت
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ف  
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 شركة البابطين للمقاوالت ذ .م .م . 

 شركة البابطين للتجارة  ذ .م .م .  0,1 مشتريات + تمويل  2

 شركة البابطين للصناعات الهندسية  0,2 مشتريات  + تمويل   3

 
   3,4 اإلجمالي 

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

 .  مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة

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

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

 املستحقة:   ( املدفوعات النظامية37)
 

   م31/12/2021   م31/12/2020 البيـــــــــــان

 12,198,723 13,236,134 الزكاة والضريبة  

 311,148 575,637 االجتماعيةالتأمينات 

 . 2013ديسمبر  31تم إأهاء الوضع ازكوي مع هيئة ازكاة والضريب والجمارك )الهيئة( حتى السنة املالية املنتهية في  ▪

  1,138,648والذي نتج عنه فروقوات زكوية بمبلغ   2014ديسمبر    31أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنة املالية املنتهية في   ▪

 ريال سعودي.
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رفعت الشــــــركة دعوى إلى األمانة العامة للجان الضــــــريبية وقد اصــــــدرت لجنة الفصــــــل في املخالفات واملنازعات الضــــــريبية  ▪

قراراها لصــــــــــــالح الشــــــــــــركة إال أن الهيئة اســــــــــــتأنفت القرار لدى األمانة العامة للجان الضــــــــــــريبية وال يزال االســــــــــــتاناف قيد 

 الدراسة.  

والذي نتج عنه فروقات زكوية بمبلغ   2018حتى   2015لشــــــــــركة للســــــــــنوات املالية  أصــــــــــدرت الهيئة ربط زكوي املعدل على ا ▪

وقد قامت الشـــــــــركة باالعتراض على هذا الربط لدى األمانة العامة للجان الضـــــــــريبية وال يزال ال ســـــــــعودي  ير   32,040,281

 األعتراض قيد الدراسة. 

عادلة للحصــول على قرارات مؤيدة لوجهة نظهرها من   الشــركة لداها فرصــة فقد رأى أنوبناء على فحص املراجع الخارجي  ▪

 م. 2018حتى  2014لجان االعتراض واالستاناف فيما يتعلق باالعتراض على الربط الزكوي للسنوات املالية من 
 

 

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

 -:اإلقرارات( 39)

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

حيث تقوم لجنة املراجعة   .هلياعأن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أســس ســليمة وتم تنفيذه بفالشــركة  كما تؤكد )ب( 

 بأنه ال توجد في عام  . ئج التقارير وإطالع املجلس عليهابمراجعة نتا
ً
في نتائج املراجعة  أية مالحظات جوهرية  م2021 علما

   .بة الداخلية بالشركةاقالر  أنظمةالسنوية لفاعلية 

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

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

من قبـل املراجع الخـارجي للشـــــــــــــركـة مـذكورة في تقريره   م2021ال يوجـد أي تحفظـات على القوائم املـاليـة الســـــــــــــنويـة املـدققـة لعـام  

ــابـات مكملـة ملـا ورد في تقرير  )القوائم املـاليـة (   إن البيـانـات املـاليـة كمـا   .املســـــــــــــتقـل واإليضـــــــــــــاحـات الواردة في تقرير مراجع الحســـــــــــ

 .من هذا التقرير   ال يتجزأأصيل مجلس اإلدارة وهي جزء  

 الحوكمة :  (41)

 لالئحــــة حوكمــــة الشــــــــــــرـكـــات)أ(  
ً
تــــاري   ( و   2017  –  16  –  8بموجــــب القرار رقم )الصــــــــــــــــادرة عن هيئــــة الســـــــــــــوق املــــاليــــة    وفقــــا

املـــــاليـــــة رقم )،  م13/02/2017هــــــــــــــــــــــــــ املوافق  16/05/1438 بتـــــاري    2021  –  7  -1املعـــــدلـــــة بقرار مجلس هيئـــــة الســـــــــــــوق   )

بنود ال  علىمـل  تيشـــــــــــــ خـاص بـالشـــــــــــــركـة  فقـد قـامـت الشـــــــــــــركـة بـإعـداد نظـام للحوكمـة   14/01/2021ه املوافق  01/06/1442

بما ال يخالف األنظمة الصـــــادرة عن هيئة الســـــوق املالية ســـــواء كانت إلزامية أو إســـــترشـــــادية وذلك الحوكمة   بالئحةالواردة  

 الصادرة عن هيئة السوق املالية .الحوكمة  بالئحة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العالقة وقد إلتزمت الشركة 
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 طبق وأسباب ذليبيان بما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم ي)ب( 

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

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

الفقرة الفرعية 

( من الفقرة )ج(  2)

 ( 20من املادة )

 لشخص ذي صفة اعتبارية 
ً
أن يكون ممثال

من   أكثر  أو  باملائة  خمسة  نسبته  ما  يملك 

أسهم الشركة أو من أسهم شركة اخرى من  

 مجموعتها. 

حيث كان العضوين املمثلين للمؤسسة العامة للتقاعد مستقلين عند اختيارهم لعضوية مجلس  

بتاري   اإلدا الجمعية  انعقاد  تاري   في  للتقاعد   م2021/ 05/ 27رة  العامة  املؤسسة  إندماج  وعند 

في   املباشرة  وغير  املباشرة  املؤسسة  ملكية  فإن  االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  في  )قالتقاعدق( 

( نسبة  تجاوزت  قد  ممثلي  5الشركة  استقاللية  أثر على  قد  اإلجراء  ذلك  أن   
ً
الشركة ونظرا %( من رأس 

الفقرة الفرعية  نت هيئة السوق املالية الشركة من متطلبات  املؤسسة في الكثير من الشركات فقد است

من الئحة حوكمة الشركات ملا يخص ممثل املؤسسة، وذلك إلى حين  (  20( من الفقرة )ج( من املادة )2)

 م. 26/07/2024انتهاء دورة املجلس الحالية بتاري  

اف ت والترشيحات بلجنة واحدة تقوم بجميع مهام اللجنتين وتم  دمج لجنتي املك  ةاإلدار قرر مجلس   تشكيل لجنة مكاف ت  (60مادة  )

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

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

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

مهام واختصاصات  للقيام ب(  الدكتور محمد عبد العزيز حجازي اإلستعانة بجهة خارجية ) مكتب  

 (إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية.

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

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

 الداخلية واملخاطر التي تتعرض لها الشركة  

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

 :على حيث أن املادة استرشادية ، تقوم الشركة بدورها االجتما ي حيث تعمل املسؤولية االجتماعية   (87مادة )

 نظام للحفاظ على البيئة .   تنفيذ -1

 لرؤية اململكة والعمل على تطويرهم تقوم بتدريب السعوديين  -2
ً
   2030تحقيقا

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

 لتخصصهم. 

 ت الخاصة. اتبني مشروع مؤامة الخاص بذوي القدر  -4

 خطط تعاقب تبني خطط تطوير وظيفي للسعوديين   -5

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

 السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة  

الندوات   في  باملشاركة  الشركة  تقوم  والتثقيفية    والفاعلياتكما  العامة    معالتعريفية  املديرية 

وتساهم    ت الخيرية واملشاركة والدعم للجمعيات اإلنسانية واالجتماعيةلدفاع املدني والجمعيال

 الشركة في منصة إحسان لدعم األعمال الخيرية التي تقوم بها املنصة. 

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

 أعمال ومهام واختصاصات لجنة الحوكمة بإشراف من مجلس اإلدارة.  مسئوليات و  بجميع 
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 ( األحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول  24)

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

 لالستثمارات الصناعية وشركة البابطين للطاقة واالتصاالت مصر )إحدى الشركات التابعة بجمهورية مصر العربية(

 م.  2021/ 31/01بتاري  

ة التي تبدأ من واالتصاالت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الجديدشركة البابطين للطاقة  أعلنت   ▪

 م  2021/ 07/03م وذلك بتاري  2024/ 26/07م وحتى 27/07/2021
ساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الدعوة ملشركة البابطين للطاقة واالتصاالت    أعلنت ▪

والذي كان أحد بنود جدول األعمال اختيار أعضاء م  22/04/2021بتاري     التقنية الحديثةاألول( عن طريق وسائل  

 مجلس اإلدارة لدورة املجلس الجديد.  

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

 طاقة واالتصاالت مصر )إحدى الشركات التابعة بجمهورية مصر العربية(لالستثمارات الصناعية وشركة البابطين لل

إيقاف التفاوض مع الشركة السعودية املصرية لالستثمارات الصناعية حول الصفقة  م حيث تم  25/04/2021بتاري   

 للتغيرات االقتصادية الغير مستقرة بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم وضوح توجهات السوق 
ً
حيث أن  . وذلك نظرا

املناقشات واالتفاقات حول الصياغات القانونية التفاقية املساهمين واتفاقية البيع والشراء لم يتم قبولها من قبل  

 الطرفين 

األول(أعلنت   ▪ )االجتماع  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج  عن  واالتصاالت  للطاقة  البابطين  بتاري     شركة 

 م. 26/07/2024م وحتى 27/07/2021ل مجلس اإلدارة الجديد للفترة من م والتي أعلنت فيها تشكي30/05/2021

شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وتشكيل لجان أعلنت   ▪

 سر املجلس   املجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( وتعيين أمين

 م  2021/ 05/08بتاري  

ساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الدعوة ملشركة البابطين للطاقة واالتصاالت    أعلنت ▪

 م الختيار أعضاء لجنة املراجعة. 09/08/2021بتاري   األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

)االجتماع  أعلنت   ▪ العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج  عن  واالتصاالت  للطاقة  البابطين  بتاري     (الثانيشركة 

م وحتى أهاية دورة 02/09/2021م والتي أعلنت فيها تشكيل لجنة املراجعة للفترة من تاري  الجمعية   05/09/2021

 م.26/07/2024جلس  امل

  شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن حصولها على تمويل بنكي متوسط األجل بنظام تمويل مرابحة إسالمي أعلنت  ▪

 م  2021/ 11/10من البنك السعودي الفرن  ي بتاري  

  حة إسالمي شركة البابطين للطاقة واالتصاالت عن حصولها على تمويل بنكي متوسط األجل بنظام تمويل مرابأعلنت  ▪

 م. 21/10/2021من مصرف الراجحي بتاري  

 

 سائلين املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير 

 مجلس اإلدارة  

  شركة البابطين للطاقة واالتصاالت


