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) ٤٠( أربعني بسعر االكتتاب العام وذلك من خاللالبابطني للطاقة واالتصاالت  شركة رأس مال من %٣٠ متثل ، سهم٨,١٠٠,٠٠٠ طرح
  للسهما  سعوديرياال 

 
    

 سعوديةشركة مسامهة 
 هـ١٤٢٧ شوال ٢٢ هـ إىل١٤٢٧  شوال١٣ : االكتتابفترة

 )م٢٠٠٦ نوفمرب ١٣ إىل م٢٠٠٦ نوفمرب ٤املوافق (
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 متعهد التغطية مدير االكتتاباملستشار املايل و 
 

 
 لبنوك املستلمةا

        

         
 

المشار إليها          و  (  العربية السعودية          اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة                             التسجيل و       قواعد     متطلبات      تم تقديمها حسب           معلومات       هذه على     صدار    اإل  نشرة  تحتوي      
ـ   ـ  (  أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة                                  يتحمل    و   ") .  الهيئة     "ب   نشرة   مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في                                         )  ج
 د أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في                               الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توج                       الدراسات     علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع                      حسب   ويؤكدون        هذه،    صدار   اإل 

تعلق بدقتها أو           ت، وال تعطي أي تأكيدات                 نشرة   السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه ال                                    و  ئة  الهي    وال تتحمل       ، مضللة     ها  إلى جعل أي إفادة واردة في              النشرة   
 . أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرةسارة تنتج عما ورد في هذه الاكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خ

 

 هـ ١٤٢٧ رمضان ١٧ صدرت هذه النشرة بتاريخ
 )م٢٠٠٦ أكتوبر ٩الموافق (
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 الصفــة االســم
 رئيس مجلس اإلدارة.............................................................محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن أبابطين

 مجلس اإلدارةعضو ......................................................................خالد بن محمد بن عبداهللا أبابطين
 مجلس اإلدارةعضو ...............................................................ن إبراهيم العبداهللا البابطينعبدالعزيز ب

 مجلس اإلدارةعضو .......................................................................فهد بن محمد بن عبداهللا أبابطين
 مجلس اإلدارةعضو ....................................................................إبراهيم بن حمد بن عبداهللا أبابطين

 مجلس اإلدارةعضو ................................................................عبدالكريم بن حمد بن عبداهللا البابطين
 

 
 

 اسم وعنوان الشركة وممثليها
  تصاالتشركـة البابطيـن للطاقـة واال

 
  الطريق الدائري الشرقي– ١٧مخرج 

 حي السلي
 ٨٨٣٧٣. ب. ص

 ١١٦٦٢الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦) ١ (٢٤١ ١٢٢٢: هاتف
 + ٩٦٦) ١ (٢٤١ ٣٥١٨: فاكس

www.al-babtain.com.sa 
 

  :ممثل شؤون المساهمين  :ممثل الشركة
 محمد نجاح طوخي عبدالعزيز ناصر الوهيبي

 ٨٨٣٧٣. ب. ص ٨٨٣٧٣. ب. ص
 ١١٦٦٢الرياض   ١١٦٦٢الرياض 

 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
 + ٩٦٦) ١ (٢٤١ ١٢٢٢: هاتف +٩٦٦) ١ (٢٤١ ١٢٢٢: هاتف
 + ٩٦٦) ١ (٢٤١ ٣٥١٨: فاكس +٩٦٦) ١ (٢٤١ ٣٥١٨: فاكس

 
 : الشركة مجلس إدارة سكرتير 
 حسام الدين سيد مصطفى 
 ٨٨٣٧٣. ب. ص 
 ١١٦٦٢الرياض  

 المملكة العربية السعودية 
 + ٩٦٦) ١ (٢٤١ ١٢٢٢: هاتف 
 +٩٦٦) ١ (٢٤١ ٣٥١٨: فاكس 

 
 البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة

أهم البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة في أنشطتها التمويلية كما في تاريخ نشرة اإلصدار هي البنك السعودي              
لرياض والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية، ولقد تمت اإلشارة إلى عناوينها في قسم            البريطاني وبنك ا 

 .البنوك المستلمة أدناه



 

 
  د 

  

 
 تـــداول

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد٧٠٠
 ، المملكة العربية السعودية١١٥٥٥، الرياض ٦٠٦١٢. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٦٠ :فاكس،  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٠٠: هاتف
 

 

 ومدير االكتتابالمستشار المالي 

 
  المحدودةالعربية السعوديةإتش إس بي سي 
  طريق الملك عبداهللا

 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣ ، الرياض٩٠٨٤. ب. ص
  +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٦٩٣٠: فاكس،  +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٣١٢٨: هاتف

 
 المستشار القانوني لالكتتاب

  
 المستشارون القانونيون

 تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد
 طريق األحساء

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٩١، الرياض ٤٢٨٨. ب. ص
 +٩٦٦) ١ (٢٩١ ٥٥٧١: فاكس،  +٩٦٦) ١ (٢٩١ ٥٥٦١: هاتف

 

 المراجعون القانونيون

  
 بون المتضامنونالمحاس  بكر أبو الخير وشركاهم-ديلويت آند توش 
  إنترناشيونالBDO عضو مجموعة شارع العليا العام

 شارع العليا العام ٢١٣. ب. ص
 ١١٥٤٧، الرياض ٦٩٣٦٣. ب. ص ١١٤١١الرياض 

 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٦٠ ٢٥٥١ :هاتف +٩٦٦) ١ (٤٦٣ ٠٠١٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٠ ٢٤٧٠: فاكس +٩٦٦) ١ (٤٦٣ ٠٨٦٥: فاكس

 
 

 :تنويه
كما في تاريخ  الموافقةتلك هذه ولم يتم سحب اإلصدار  في نشرة مهائسمأعلى اإلشارة إلى الخطية  مموافقتهقدم المستشارون أعاله 

ان نوعها أو أي من أقربائهم أسهما  أو مصلحة مهما كلديهم العاملين  وأ  هذا وال يمتلك أي من المستشارين أعاله. نشرة اإلصدار
 .في الشركة
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 البنك السعودي البريطانـي
 ٩٠٨٤. ب. ص

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
  المملكة العربية السعودية– ١١٤١٣الرياض 
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

  

 
 البنك السعودي الفرنسي

 ذرشارع المع
 ، المملكة العربية السعودية١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٣١١: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٢٢٢: هاتف

 
 البنك السعودي البريطاني

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
 ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف

 
 البنك السعودي الهولندي

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٠٣ ١١٠٤: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٠٢٨٨: هاتف

 
 البنك األهلي التجاري

 طريق الملك عبدالعزيز 
 عربية السعودية، المملكة ال٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب. ص

 +٩٦٦) ٢ (٦٤٣ ٧٤٢٦: فاكس، +٩٦٦) ٢ (٦٤٩ ٣٣٣٣: هاتف

 
 البنك السعودي لالستثمار

 شارع المعذر
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٣١، الرياض ٣٥٣٣. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٦٧٨١: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٧٨ ٦٠٠٠: هاتف

 
 بنك البالد

 طريق صالح الدين األيوبي
 ، المملكة العربية السعودية١١٤١١ض ، الريا١٤٠. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٩٨: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٨٨: هاتف

 
 البنك العربي الوطني
 شارع الملك فيصل

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب. ص
 +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٧٧٤٧: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٩٠٠٠: هاتف

 
 بنك الجزيرة

 شارع خالد بن الوليد
 ، المملكة العربية السعودية٢١٤٤٢، جدة ٦٢٧٧. ب. ص

 +٩٦٦) ٢ (٦٥٣ ٢٤٧٨: فاكس، +٩٦٦) ٢ (٦٥١ ٨٠٧٠: هاتف
 

 
 مجموعة سامبا المالية
 طريق الملك عبدالعزيز

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض ٨٣٣. ب. ص
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٩٤٠٢: ، فاكس+٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٤٧٧٠: هاتف

 
 بنك الرياض

 ريق الملك عبدالعزيزط
 ، المملكة العربية السعودية١١٦١٤، الرياض ٢٢٦٢٢ .ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٦١٨: فاكس، +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٣٠٣٠: هاتف

 
 لإلستثمار المصرفيةالراجحي  شركة

  شارع العليا العام
 ، المملكة العربية السعودية١١٤١١، الرياض ٢٨. ب. ص

 +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٤٣١١: ، فاكس+٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٩٩٢٢: هاتف



 

 
  و 

  

  رياال  سعوديا  للسهم٤٠..........................................................االكتتابسعر 
  بالكامل القيمة سهم عادي مدفوع٢٧,٠٠٠,٠٠٠......................................ةردإجمالي عدد األسهم المص

  بالكامل  القيمةسهم عادي مدفوع ٨,١٠٠,٠٠٠................................... االكتتابلمطروحةسهم ااألعدد 
  من رأس  % ٣٠ لالكتتاب  طروحةألسهم الميمثل عدد ا........................ةرد المصمن األسهمالكتتاب اسهم أنسبة 

 شركةالمصدر للمال ال
  رياالت سعودية للسهم ١٠..........................................................القيمة االسمية

  ريال سعودي٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠.................... لالكتتابلمطروحةاالقيمة اإلجمالية لألسهم 
  سهم٨,١٠٠,٠٠٠..............................عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

 عودي ريال س٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠......................................إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته
 سهمأ ١٠.................................................الحد األدنى لالكتتاب

 ريال سعودي ٤٠٠..........................................قيمة الحد األدنى لالكتتاب
  سهم٢٥,٠٠٠...............................................الحد األقصى لالكتتاب

 ريال سعودي ١,٠٠٠,٠٠٠........................................قيمة الحد األقصى لالكتتاب

  قبل االكتتاب  االكتتاببعد 
 المساهمون البائعون األسهم النسبة  األسهم النسبة
...................محمد عبداهللا أبابطين  . ١ ٥,٤٠٠,٠٠٠ %٢٠,٠٠  ٣,٧٨٠,٠٠٠ %١٤,٠٠
...................لطيفة عثمان أبابطين   . ٢ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧
...................ناصر محمد أبابطين   . ٣ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧
TPخالد محمد أبابطين  . ٤ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧

١
PT....................

.................١عبداهللا محمد أبابطين . ٥ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧
.....................حمد محمد أبابطين  . ٦ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧
.....................هدى محمد أبابطين  . ٧ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨
.....................نوال محمد أبابطين . ٨ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨
.....................آمال محمد أبابطين  . ٩ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨
....................١حمد أبابطين هيلة م . ١٠ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨
...................فوزية محمد أبابطين   . ١١ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨
....................منيرة محمد أبابطين  . ١٢ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨
..........الجوهرة عبدالعزيز أبابطين    . ١٣ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦
..........................ر نورة بدر البد . ١٤ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦
...................عبداهللا حمد البابطين  . ١٥ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

....................محمد حمد البابطين  . ١٦ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

...................إبراهيم حمد أبابطين  . ١٧ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

..............عبد الكريم حمد البابطين  . ١٨ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

....................ينأسامة حمد البابط  . ١٩ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

.................منصور حمد البابطين   . ٢٠ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
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PT عبداهللا، و)٤٥ و٤الرقم التسلسلي (خالد محمد أبابطين :  يوجد تشابه أسماء بين عدد من المساهمين البائعين تحت آل من األسماء 

 .)٥١ و١٠الرقم التسلسلي ( هيلة محمد أبابطين، و)٤٦ و٥الرقم التسلسلي ( محمد أبابطين
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  قبل االكتتاب  االكتتاببعد 
 المساهمون البائعون األسهم النسبة  األسهم النسبة
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

......................بندر حمد البابطين . ٢١ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ 

...................سلطان حمد البابطين   . ٢٢ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ 
.....................نورة حمد البابطين  . ٢٣ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢١  ٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٥
٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ 

....................منيرة حمد البابطين  . ٢٤ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ 
٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٥ 

....................اللولو حمد البابطين  . ٢٥ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢١ 
٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ 

.......................هيا حمد البابطين  . ٢٦ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ 
٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ 

.......................هند حمد البابطين  . ٢٧ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢١ 
٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٥ 

.......................مها حمد البابطين  . ٢٨ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ 
٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ 

..................مشاعل حمد البابطين   . ٢٩ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ 
٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٦ 

.....................خلود حمد البابطين  . ٣٠ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ 
...........عبدالعزيز إبراهيم البابطين   . ٣١ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦
..........عبدالرحمن إبراهيم البابطين   . ٣٢ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦
٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ 

...................فهد إبراهيم البابطين  . ٣٣ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ 
٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ 

..................خالد إبراهيم البابطين  . ٣٤ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ 
٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ 

..............منصور إبراهيم البابطين   . ٣٥ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ 
٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ 

............عبدالمنعم إبراهيم البابطين  . ٣٦ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ 
.........عبدالمحسن إبراهيم البابطين   . ٣٧ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦
..................نورة إبراهيم البابطين   . ٣٨ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٥  ١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٢
١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٣ 

.............هرة إبراهيم البابطين  الجو . ٣٩ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٦ 
١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٣ 

....................لطيفة محمد الفنتوخ  . ٤٠ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٤ 
١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٣ 

.................منيرة إبراهيم البابطين   . ٤١ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٤ 
.............عبدالرحمن محمد أبابطين    . ٤٢ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧  ٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢
٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 

......................فهد محمد أبابطين  . ٤٣ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 
٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 

...............عبدالمنعم محمد أبابطين  . ٤٤ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 
٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 

TPخالد محمد أبابطين  . ٤٥ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 

٢
PT....................

٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 
.................٢عبداهللا محمد أبابطين . ٤٦ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 

٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 
.................منصور محمد أبابطين    . ٤٧ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 

٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 
..................لطان محمد أبابطين   س . ٤٨ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 

٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ 
..................إبراهيم محمد أبابطين   . ٤٩ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ 

.....................نورة محمد أبابطين  . ٥٠ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨  ١١٠,٢٥٠ %٠,٤١
١١٠,٢٥٠ %٠,٤٠ 

....................٢هيلة محمد أبابطين  . ٥١ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤١ 

..................بطين  جوهرة محمد أبا  . ٥٢ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤٠ 

.....................بهية محمد أبابطين . ٥٣ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤١ 

....................أميرة محمد أبابطين  . ٥٤ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤٠ 

....................عبير محمد أبابطين  . ٥٥ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤١ 

......................نداء محمد أبابطين . ٥٦ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤٠ 

.....................نوف محمد أبابطين  . ٥٧ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ 
١١٠,٢٥٠ %٠,٤١ 

...................أشواق محمد أبابطين   . ٥٨ ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٩ 
......المساهمون البائعون   -المجموع الجزئي  ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠  ١٨,٩٠٠,٠٠٠ %٧٠,٠٠
...................المكتتبون -المجموع الجزئي  - -  ٨,١٠٠,٠٠٠ %٣٠,٠٠
...................................المجموع الكلي  ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠  ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠
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ن   ي لمساهمعلى ا  االكتتاب متحصالتوزع صافي  سوف ت.......................................استخدام متحصالت االكتتاب
 وفقا  للنسبة المئوية لملكية كل منهم لألسهم   نيالبائع
على أي جزء من    الشركة تحصل  ولن طروحة لالكتتاب، الم

 .متحصالت االكتتاب
هـ   ١٤٢٧ شوال  ١٣ يوم السبت  سيبدأ االكتتاب في.......................................................... االكتتابفترة

)   ١٠(رة  ويستمر لفترة عش   )م٢٠٠٦ نوفمبر  ٤  الموافق(
  ٢٢أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم االثنين      

 ).م٢٠٠٦ نوفمبر ١٣الموافق (هـ ١٤٢٧شوال 
سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في          ............................................تخصيص أسهم االكتتاب

  ١٩الموافق   (هـ  ١٤٢٧  شوال ٢٨ األحد موعد أقصاه يوم  
مكتتب بها  وفي حال زاد عدد األسهم ال    ) .م٢٠٠٦نوفمبر 

 عشرة  عن األسهم المطروحة لالكتتاب، فسيتم تخصيص    
حد أدنى، وسيتم تخصيص ما   كلكل مكتتب  سهمأ) ١٠(

 على   )إن وجدت (يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب   
 على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى    أساس تناسبي بناء  

وإذا تجاوز عدد     . إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها  
مكتتب، فإن    ) ٨١٠,٠٠٠( ثمانمائة وعشرة آالف  بين المكتت

الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص    
وفي حال تجاوز عدد   . بالتساوي على عدد المكتتبين

المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب، فسوف يتم   
 .التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية

ها   المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلن  تستحق األسهم .........................................................األرباحتوزيع 
 كما في تاريخ استحقاقها خالل السنة    الشركة وتوزعها  

والسنوات المالية  م ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١المالية المنتهية في 
 ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم ( .التي تليها

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم           .......................................................حقوق التصويت
   الحق في   يمنح كل سهم صاحبه   . ت تفضيلية حقوق تصوي 

 على األقل  ا  سهم ) ٢٠(يحق لكل مساهم لديه     وصوت واحد،  
 لالطالع   .  العامةالحضور والتصويت في اجتماع الجمعية    

  حقوق التصويت في الشركة راجع قسم     على تفاصيل 
 ."ملخص النظام األساسي للشركة وتعديالته"

في   لقيد عدم جواز التصرف     البائعون  خضع المساهمون    ي....................................................القيود على األسهم
من تاريخ بدء تداول األسهم      أشهر    مدتها ستةأسهمهم لفترة   

، ويجب أن يحصل أي   هيئة السوق المالية تعليمات  مع تمشيا 
لمساهمين البائعين بعد انتهاء    بيع متوقع لألسهم من قبل ا  

 .فترة الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوال 
لم توجد سوق لألسهم سواء  داخل المملكة أو أي مكان آخر           ..................................في القائمة الرسميةدراج األسهم إ

وقد تقدمت الشركة بطلب  . قبل طرحها لالكتتاب العام 
للجهات الرسمية بغرض تسجيل األسهم بالقائمة الرسمية،    

 بعملية  وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام     
داول األسهم في وقت ومن المتوقع أن يبدأ ت . طرح األسهم 

  راجع قسم  .  ( قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 
 )."مكتتبينتواريخ مهمة لل"

 . االكتتاب هذايوجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في      ......................................................عوامل المخاطرة
مخاطر تتعلق     )  أ (:ويمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي   

اطر    مخ) ـ ج (سوق،  مخاطر تتعلق بال  ) ب  ( ،الشركة نشاط ب
في قسم     قد تم تحليل هذه المخاطر   و. العادية تتعلق باألسهم

يجب مراجعتها    التي نشرة هذه ال من "ةطر ا خمعوامل ال"
 .بالكتتاأسهم ا في باالستثماربعناية قبل اتخاذ قرار 



 

 
  ط 

   

 الكتتابل المتوقعالجدول الزمني  التاريخ
  

 )م٢٠٠٦ نوفمبر ٤ الموافق(هـ ١٤٢٧ شوال ١٣من يوم السبت 
 )م٢٠٠٦ نوفمبر ١٣ الموافق(هـ ١٤٢٧ شوال ٢٢ يوم االثنين حتى

 فترة االكتتاب

وسداد قيمة  طلبات االكتتاب  لتقديمموعدآخر  )م٢٠٠٦ نوفمبر ١٣ الموافق(هـ ١٤٢٧ شوال ٢٢يوم االثنين 
 االكتتاب

 مبالغال إعادةوعار بالتخصيص النهائي شاإل )م٢٠٠٦ نوفمبر ١٩ الموافق(هـ ١٤٢٧ شوال ٢٨يوم األحد 
 )في حالة وجود فائض لالكتتاب( الفائضة

 سهماألتاريخ بدء تداول  بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة

  

وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل     . تقريبية الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله       
 .ةالصحافة المطبوع

    

الطلبات     تلكويجب تعبئة  .  ساب والبنوك المستلمة   ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع 
 .  من هذه النشرة"االكتتابوتعليمات شروط "وفقا للتعليمات المبينة في قسم 

ة السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت، أو     المكتتبين الذين سبق لهم المشاركة في اإلصدارات األولي       بإمكان
الهاتف المصرفي، أو الصراف اآللي، في أي فرع من فروع البنوك المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة             

 :لعمالئها شريطة استيفاء الشروط التالية

 .  يجب أن يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى البنوك المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات .١
 ال يكون قد طرأ أي تغييرات على البيانات الشخصية للمكتتبين بإضافة أو حذف أحد أفراد          أن .٢

 .عائلته
 

 



 

 
  ي 

   

يعد هذا الملخص نبذة  موجزة  عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم          
وقد تم تعريف . قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم  ويجب على مستلمي هذه النشرة      . المكتتبين

 . من نشرة اإلصدار"تعريفات واختصارات"بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة  في قسم 

 ةـالشركنبذة عن 

نيات،  إلى منتصف الخمسي ") شركة البابطين "أو  " الشركة("تعود نشأة نشاط شركة البابطين للطاقة واالتصاالت      
شركة  (شركة البابطين للتجارة والصناعة والمقاوالت، حمد وإبراهيم ومحمد البابطين     "حيث بدأت تحت مسمى 

 عن الشركة التضامنية بتأسيس      )م ١٩٨٦الموافق   (هـ  ١٤٠٧العام   وتم فصل أنشطة الصناعة في    )". تضامن
 بموجب  المملكة العربية السعودية،   بمقرها الرياض  و ) ةدذات مسؤولية محدو     شركة " (شركة البابطين للصناعة  "
 وبرأس مال     )م١٩٨٦ أكتوبر  ٢٣الموافق   (هـ ١٤٠٧ صفر  ١٩تاريخ   و ١٠١٠٠٦٣٨٦٨تجاري رقم ال سجل  ال

   . ريال سعودي للسهم الواحد      ١٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها  ٣,٤٥٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى      ٣٤,٥بلغ 
  وزير التجارة معالي  بموجب قرار ساهمةحدودة إلى شركة م    شركة من شركة ذات مسؤولية م   ال  تم تحويل  وقد
  ١٨٠، وبرأس مال بلغ    )م٢٠٠٣ يوليو    ٢٧الموافق   (هـ ١٤٢٤  جمادى األول  ٢٧تاريخ  و  ١٣٠٤الصناعة رقم   و

بموجب  تم   و،  للسهم الواحد    سعوديا   رياال  ٥٠سمية قدرها   ابقيمة  مليون سهم   ٣,٦مليون ريال سعودي مقسم إلى      
شركة "  إلى" شركة البابطين للصناعة  "ها من سمتغيير ا  المذكور أعاله   الصناعة  و ير التجارةوزمعالي قرار 

، قامت الشركة )م٢٠٠٥  مايو٣١الموافق   (هـ ١٤٢٦ ربيع الثاني ٢٣  وفي ."البابطين للطاقة واالتصاالت  
   سعوديا    رياال ٥٠ا سمية قدره ا مليون سهم بقيمة   ٤,٥ مقسم إلى   سعودي   مليون ريال  ٢٢٥ بزيادة رأسمالها إلى  

 مليون     ٢٢٥رأس مال الشركة من  وقد تمت زيادة  هذا  .  وتم تمويل مبلغ الزيادة من األرباح المبقاة   للسهم الواحد  
 الت سعودية  ريا١٠سمية قدرها ا  مليون سهم بقيمة   ٢٧ مقسم إلى    سعودي  مليون ريال   ٢٧٠إلى     سعودي ريال

 .وتم تمويل مبلغ الزيادة من األرباح المبقاة) م٢٠٠٦ فبراير ٢٦الموافق (هـ ١٤٢٧ محرم ٢٧للسهم الواحد في 

 : المنتجات والخدمات التاليةبصناعة وتوريدشركة تقوم ال
 .ي، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض والقاهرةاألعمدة والصوار 
 .، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياضاإلنارة ولوحات التوزيع 
 .، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياض والقاهرةصاالت والهياكل المعدنيةأبراج الطاقة واالت 
 .، وهذه خدمة توفرها الشركة في مرافقها في الرياضاختبار األبراج 
 .، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياضأنابيب الصلب 
 .، وتنتجها الشركة في مصانعها في الرياضأنظمة الري 

الطرق السريعة وفي المالعب والموانئ       التي تنتجها الشركة إلنارة الشوارع و   واريصتستخدم األعمدة وال  
 خطوط نقل وتوزيع الطاقة    مثل أخرىمجاالتفي أيضا  وأحواض السفن والمطارات والمناطق الصناعية و      

مل  ألعمدة والتي تش   ل شركة البابطين ملحقات  منتجات  تضمن   وت. الالسلكية والهاتف الجوال     االتصاالت أعمدة و
 مختلفة  ا تنتج شركة البابطين أنواع  ، و اإلنارة واألضواء الكاشفة  وأذرع  واري والساللم   ص  للواإلنزال   الرفع أجهزة

 معدنية مواد من الوحدات    هذه  ويتم تصنيع وتجميع   ، الخارجية تستخدم ألغراض اإلنارةمن وحدات اإلنارة  
TP.معظمهاع يصنقوم الشركة بتوبالستيكية ت

٣
PT 

                                                 

TP

٣
PT عاآس جسم الفانوس ويصنع من ألواح أو مسبوآات األلمنيوم، وال: التالي الشرآة هاتصنعالتي بالستيكية المعدنية والمواد  تشمل ال

 .ويصنع من ألواح األلمنيوم، و الناشر الضوئي ويصنع من البالستيك، وحامل جهاز التشغيل ويصنع من الحديد المجلفن



 األساسيةمعلومات ملخص لل

 
  ك 

 عملية   لتمك وت.  توريد المنتجات انتهاء  ب التصميم و مرحلة   من  ء  بد االنتاجطلبات  بتنفيذ البابطين  شركة  وتقوم 
لها    يشكل ميزة تنافسية   ذلك أن  ") اإلدارة  ("شركة ال  تعتقد إدارة   القياسية، حيث  اتختباراال انتاج األعمدة بإجراء  

 .المنتجات والخدمات المتعلقة بهاتكاملة من توفير مجموعة م تمييز منتجاتها من األعمدة من خالل تمكنها من

وتتميز . االتصاالت  الطاقة و  بأبراج ة والعالمي ةق المحلي   اسو األإمداد   ع و يوتصنبتصميم شركة البابطين  وتقوم 
.  ) كيلو فولت ٥٠٠(خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي       حمل التي تنتجها الشركة بقدرتها على براج ضخم األأ

   . واألعمدة  األبراج اتختبارالبابطين ال  في محطة   المختلفة حمالات التحمل اإلنشائي باأل راختبا ويتم إجراء 
العديد من أبراج الهوائيات     بإنتاج   البابطينشركةتقوم ، ئيةالكهرباالطاقة  باإلضافة إلى أبراج نقل و
طين الهياكل المعدنية التي     كما تنتج مصانع شركة الباب. اإلذاعي والتلفزيوني  االتصاالت والبث والمايكروويف  و

تستخدم ألغراض متنوعة مثل المباني التجارية والمباني الهيكلية المستخدمة في األغراض الصناعية مثل    
 .المصانع ومحطات الكهرباء ومصانع اإلسمنت والبتروكيماويات وكافة المشاريع الصناعية

واألعمدة المستخدمة في خطوط نقل      تبار األبراج  اخ قادرة على  ات األبراجختبارمحطة ال شركة البابطين   وتمتلك 
ختبار األبراج   وتقوم الشركة با  .  لألعمدة  كيلو فولت  ٢٢٠ولألبراج   كيلو فولت  ٥٠٠بجهد يصل إلى   الطاقة 

 .عمالئهامتطلبات واألعمدة بما يفي ب

 ومواصفات مختلفة  بمقاسات المقاطع المجوفة واألنابيب المجلفنة   الصلب ينتج مصنع البابطين ألنابيب هذا و
 الهياكل المعدنية اإلعالنات و   تناسب أنابيب أنظمة الري وأعمدة اإلنارة والطاقة وأعمدة إشارات المرور وأعمدة      

 . الري المحوريةأنظمة من ةكاملالشركة مجموعة مت وتصنع  .الستخدامات العامةالصلب لوأنابيب 

، وهي ") مصر –شركة البابطين    ("مصر –تصاالت  لطاقة واال ركة البابطين ل   من ش %  ٩٧وتمتلك الشركة نسبة   
  مليون جنيه مصري    ١٨ ورأس مال مدفوع قدره     ١٣٢٢شركة مساهمة مصرية مقفلة بسجل تجاري رقم  

TP) . مليون ريال سعودي   ١١,٢٩(

٤
PTP

و 
T

٥
TP       مصر على مصنع إلنتاج األبراج وآخر      –  وتشتمل مرافق شركة البابطين

بر من نوعه في مصر، فضال  عن مصنع لجلفنة منتجات الشركة، والذي يخدم      إلنتاج األعمدة والذي يعد األك   
 مصر تالقي إقباال  كبيرا  في منطقة شمال    –وتعتقد اإلدارة أن منتجات شركة البابطين      .  أيضا  عمالء  خارجيين 

 .نظرا  لتفوقها في الجودة أفريقيا

طين لبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة        من شركة الباب   %) ٥١(باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة       
م بسجل تجاري رقم ١٩٩٣، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تأسست عام     ")شركة البابطين لبالنك("

تمتلك شركة لبالنك إنترناشيونال بي تي أي   و.   مليون ريال سعودي   ٢ ورأس مال مدفوع يبلغ   ١٠١٠١١٤٩٥٤
وشركة لبالنك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد هي  .   كة البابطين لبالنكمن شر%) ٤٩(ليمتد النسبة المتبقية   

  وتقوم   .سي٢٠٠٢٠٣٨٠١شركة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح سنغافوره بموجب سجل تجاري رقم       
بتصميم وتوريد وتركيب أبراج االتصاالت وتقديم خدمات المسح الترددي ومسح المواقع            شركة البابطين لبالنك   

ة وخدمات الهندسة المدنية الخاصة باألبراج الجديدة، ومسح وفحص األبراج القائمة وتحليل وتعزيز بنيتها،         المدني
وهندسة الترددات الالسلكية ومسارات المايكروويف، وتجهيز وتركيب األبراج وملحقاتها والتركيب الكامل          

في شمال أفريقيا عن طريق شركة البابطين  منتجاتها وخدماتها شركة البابطين لبالنك    وتوفر .  لخطوط الهوائيات   
 مليون جنيه    ٢من رأسمالها البالغ     %  ٨٥ مصر وهي شركة تابعة تمتلك شركة البابطين لبالنك نسبة        –لبالنك  

ون والسيدة     يمتلك كل من السيد ويصا حناوي والسيد رون هارينجت      و٤.) مليون ريال سعودي ١,٢٥(مصري 
 %.١٥ليلى رياض النسبة المتبقية بالتساوي والتي تبلغ 

                                                 

TP

٤
PT م٢٠٠٦ أآتوبر ٤  ريال سعودي آما في٠٫٦٢٧ سعر الصرف المستخدم هو. 

TP

٥
PTوجميعهم من المساهمين البائعين(راهيم حمد أبابطين  يمتلك آل من السادة محمد عبداهللا أبابطين وعبدالعزيز إبراهيم البابطين وإب  (

 %.٣النسبة المتبقية بالتساوي والتي تبلغ 
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 رسالة الشركة واستراتيجيتها

 شركات الطاقة واالتصاالت الرائدة التي ترضي عمالءها      إحدى أن تكون   في  رسالة شركة البابطين تتمثل 
  كما   . عاليةةينافست جودة    المساهمين من خالل تقديم حلول ذات        القيمة العائدة على حقوق     وموظفيها وتحسن من   

وتوزيع استغالل الموارد التصنيعية بين وحداتها      التكاليف من خالل خفض   الشركة موقعها التنافسي عززت
 .المختلفة

من خالل    في المرافق الصناعية اإلقليمية الخاصة بها      توسع   لل شركة البابطين مستقبال  باإلضافة إلى ذلك، تخطط    
المنافسة، كما حدث مع شركة لبالنك   الشركات  االستحواذ على    االستراتيجية أو والتحالفات  ذاتي أ  النمو ال 

حصتها في سوق   تحسين حيث ساعد تحالف الشركة مع لبالنك في   ") لبالنك("إنترناشيونال بي تي أي ليمتد  
 .توريد وتركيب وصيانة أبراج وأعمدة االتصاالت

فيما ، خصوصا   للشركة  تمويل خطط التوسع المستقبلية     لية في من العمليات الحا   كما ستساعد قوة التدفقات النقدية    
 الخاص في  القطاع زيادة استثمارعن   على البنية التحتية ويتعلق بالمشاريع الناتجة عن خطط االنفاق الحكومي  

 .االتصاالت و الطاقةمجالي

 المزايا التنافسية

ية نتاجاإل، حيث تمتلك الشركة القدرات    لجديدة واسعة في تطوير وتنفيذ المشاريع ا  ة خبرشركة البابطين ب تتمتع
عمل متينة  بعالقات  الشركة تتميزكما . تسليم المنتجاتبمرحلة  بدء  بمرحلة التطوير والتصميم وانتهاء      الالزمة

 .راسخة في جودة منتجاتها ودقة التسليم في المواعد المحددةسمعة واكتسبت  قاولين اإلقليميين،المعدد من مع 

الحجم  ات ياقتصادوإداراتها المختلفة من االستفادة من ميزة     البابطين   شركةتكاملة بين مصانعمالقة ال تسمح الع
والذي تدعم فيه    التنظيمي المتكامل   ها  نتيجة لهيكل قاعدة تكاليف منخفضة نسبيا    حيث تتمتع الشركة ب   ،في أعمالها

 والموارد    التسويق والمشتريات  م خدمات الشركة المختلفة عن طريق تقدي مصانع إدارات الشركة المساندة    
  الشركة  خبرة ات باإلضافة ل قدروقد ساعدت هذه ال     . الشركة وإنتاجيتها  ز مرونة  يعزالمشتركة مما يساعد على ت   

 . بين منافسيهاا قويرياديا   ا موقعا الراسخة في إعطاء الشركة في المبيعات والتسويق وسمعته

على تقديم    رة الشركة إضافة إلى قدجغرافيا    في منطقة استراتيجية مصانع الشركة من حيث وجودها   إن موقع 
خصوصا      هامةة ي يوفر للشركة ميزة تنافس  ، االختبار والتصميم والتصنيع   ي المتخصص والذي يشمل    الفن الدعم  
 .ي الدولصعيدعلى ال

 قوة   بجمعه بين) بالنك البابطين لالمتمثل في شركة  (لبالنك  وبابطين  الشركة بين يتميز التحالف االستراتيجي  
تعزيز العالقة  ساعد هذا التحالف في     و.  لشركة لبالنكتقنيةمهارات ال الشركة االنتاجية والتجارية وبين ال 

 .التكاملية بين مختلف أقسامها

قوة التدفقات النقدية من عمليات الشركة    تساعد أن يتوقع  ، حيث البابطين بوضع مالي قوي  شركة تتمتعهذا و
عن االنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية     تلك الناشئة   سيما   ى تمويل التوسعات المستقبلية ال   الحالية عل 

 .واالتصاالت  الطاقة مجالي الخاص في القطاعوزيادة استثمار

 ات  كما يتمتع الفريق اإلداري بالشركة بخبر   في العمل،   وااللتزام  العالية  بالكفاءة بابطين شركة الويتميز موظفو  
هذا وتضم اإلدارة العليا للشركة كوادر محلية باإلضافة        . ةيالصناع اإلدارية و  األقسام واسعة في جميع  اتوقدر

 .إلى كوادر من جنسيات مختلفة تم استقطابهم ليوفروا للشركة خبرات محلية وعالمية واسعة
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 وقـذة عن السـنب

 قطاع الطاقـة:  أوال 

 . م١٩٧٤ منذ عام  ا عف  ض١٨  أكثر من ا في المملكة العربية السعودية     لقد ازداد استهالك الطاقة وحجم الطلب عليه        
، و  ")س.و.ك("ساعة  /بليون كيلووات     ١٥٣,٣، وصل استهالك الكهرباء في المملكة إلى      م٢٠٠٥ففي عام 
كان للنمو الصناعي         و TP٦PT.م٢٠٠٣س في العام  .و. بليون ك   ١٤٢,٢م، و ٢٠٠٤ في العام   س.و. ك بليون  ١٤٥,٧

 المملكة دورا  هاما  في زيادة الطلب على الطاقة، وتواصل المملكة جهودها في توسيع وتنويع القاعدة         الكبير في
 الطلب على     ةدا سيؤدي إلى زي ، األمر الذي تعتقد إدارة الشركة أنه   الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة  

 .خدمات الطاقة من مرافق ومعدات

  ١٥١,٤٩٢ حوالي  م٢٠٠٥حسب تقديرات العام األوسط وشمال أفريقيا  هذا وتبلغ سعة انتاج الطاقة في الشرق    
حسب آخر التقديرات  وقد بلغ إجمالي استهالك الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    . ميجاوات
 دول منطقة الشرق      فيد شبكة الكهرباء    توحيل   إن   ٧.ساعة/ بليون كيلووات   ٥٧٢م قرابة  ٢٠٠٣في عام  المتوفرة  

 وتعمل الدول الست     TP PT.طاقةال األوسط وشمال إفريقيا أهمية كبيرة في تطوير قطاع الطاقة وزيادة القدرة على توليد              
حاليا  على إنجاز المرحلة األولى من شبكة    ") مجلس التعاون("لدول الخليج العربية      في مجلس التعاون  األعضاء

 مليار دوالر    ١,١٨م بتكلفة قدرها ٢٠٠٨ئي الخليجي والتي يتوقع اكتمالها في منتصف عام      الربط الكهربا 
   ٧PT TP.أمريكي، حيث سيؤدي ذلك إلى ربط شبكات النقل والتوزيع في كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر          

لخليج مع بعضها البعض     وفي المرحلة الثانية سيتم ربط كل من عمان واإلمارات، بينما سيتم ربط جميع دول ا            
   .في المرحلة الثالثة

من جهة أخرى، ستقوم الدول العربية بتنفيذ مشروع ربط دول الخليج العربي مع شبكة الربط العربي       و
 مليون دوالر     ٦٠٠الكهربائية والتي ستربط مصر واألردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا بتكلفة تزيد على       

وفي نهاية المشروع، سيتم ربط شبكة الربط الكهربائية لدول مجلس التعاون بشبكة شمال أفريقيا     ٧.أمريكي
تحتاج جميع المشاريع المذكورة أعاله لكميات كبيرة من أبراج      و.والتي تربط ليبيا وتونس والجزائر والمغرب  

 .خالل تواجدها في كل من السعودية ومصرنتاجها شركة البابطين من إالنقل والتي تتميز ب

 قطاع االتصاالت:  ثانيا 

 محطة   ٥,٥٠٠ عنلهاتف الجوال    ا عدد محطات    ويزيد    ، الهاتف الجوال  مشتركي المملكة قاعدة كبيرة من      لدى
شركة  ولقد بلغ عدد مشتركي        P٨P.  كم من الطرق في جميع أنحاء المملكة     ٢٥,٠٠٠من المملكة و   %  ٩٥تغطي 

  باإلضافة إلى ذلك، بلغ         P٩P.لهاتف الثابت  لن ييمال  ٤لهاتف الجوال و   ل  مليون   ١٢السعودية أكثر من     االتصاالت 
P١٠.م٢٠٠٥ مليون للهاتف الجوال مع نهاية العام        ٢,٣ما يقارب " اتحاد اتصاالت  "عدد مشتركي شركة   

P تشهد     وس
إضافة  عن م ٢٠٠٥ونيو من عام شبكة الهاتف الجوال توسعة أكبر مع إعالن شركة االتصاالت السعودية في ي     

P١١.تهاا مليون خط هاتف جوال لتوسيع نطاق خدم   ١,٢
P          ومن المتوقع أن يزيد المشروع الجديد من عدد أبراج

قد   و.   لبابطينلشركة ا   إضافية توفر فرصا س التي بدورها  و ،لشركة االتصاالت السعودية  التابعة الهاتف الجوال    
ترخيص ثالث للهاتف الجوال       عن احتمال إصدار   ") هيئة االتصاالت("لومات أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المع  
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٦  
Pنشرة تاريخ في آما المتوفرة األرقام أحدث هي المقدمة البيانات (لألعمال األمريكي السعودي المجلسو البابطين شرآة :مصدرال 

 )اإلصدار
P

٧  
Pاإلصدار نشرة تاريخ في آما المتوفرة األرقام أحدث هي المقدمة البيانات (م٢٠٠٥ ارسم – للصناعة زاوية نشرة: المصدر( 

P

٨ 
P م٢٠٠٥ مارس ٢١ زاوية،: المصدر :" Telecom Arabiya ٢٠٠٥" 

P

٩  
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 المصطلح التعريف
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دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة    أسهم االكتتاب  االستثمار في يتعين على كل من يرغب في
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها    . نة أدناه   المبيمخاطرة لعوامل ا بما فيها بعناية 

ة التي تعتقد اإلدارة في    طراخفي حال حدوث أو ت ح ق ق أحد عوامل الم       جوهريوتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و  
الوقت الحالي أنها جوهرية، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير          

إلى  حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر    ؤديقد ي .هرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطرا  جوهرية    جو
 .األسهماستثماره في المستثمر كامل أو جزء  من قد يخسر و السوق  فيسهماألانخفاض سعر 

2-1     

 ننياالقومخاطر المرتبطة بالتشريعات وال ١-١-٢

تعمل فيها الشركة  في دول أخرى   في المملكة و المعمول بها    ابطين لألنظمة والقوانين     تخضع أعمال شركة الب  
لتغيرات القانونية  ومن الممكن أن تؤثر ا. وانين واألنظمة للتغيير   الققد تخضع هذه   وها،أو قد تباع فيها منتجات

ل جوهري بحيث قد تحد من  بشك اقتصادية أو فنية أو بيئية على عمليات الشركة     أو   التي تسببها عوامل سياسية   
ع أية تغييرات    نشاطها م يتماشى تعديل منتجاتها أو عملياتها لكي   بالشركة  تقوم وقد  . الشركة  نمو مبيعات

  على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية   تأثيرتلك التشريعات والقوانين، األمر الذي قد يكون له      مستقبلية في 
 .المستقبلية

المنتجات  ه الشركة على المدى الطويل منافسة أكبر من قبل الشركات األجنبية و       تواج كما ومن المحتمل أن 
 ديسمبر  ١١الموفق   (هـ ١٤٢٦ ذوالقعدة    ٩  منظمة التجارة العالمية في   إلىالمملكة  المستوردة نتيجة النضمام   

 .)م٢٠٠٥

 أسعـار مدخـالت االنتـاج ٢-١-٢

، حيث قد تؤدي   قة تأثير سلبي على أرباح الشركة   الطا مصادر للزيادة في تكلفة المواد الخام و      أن يكون    يمكن 
) الكهرباء(وأسعار مصادر الطاقة    والزنك  الصلب   من الحديد المواد الخام   تقلبات أسعار مدخالت االنتاج من 

األمر الذي قد  إلى ارتفاع تكاليف االنتاج بشكل قد ال تستطيع معه الشركة أن ترفع أسعار منتجاتها النهائية،   
 . المستقبلية على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقديةرتأثييكون له 

 األعطال المفاجئة في خطوط االنتاج ٣-١-٢

الكوارث  مثل  ت  و  .تشغيل أنظمتها وبنيتها التحتية   في منتظم الستمرار   االتعتمد الشركة كأي شركة أخرى على     
المواد    وتوقف توريد   اء  وانقطاع الكهرباء والم  اآللي جهزة الحاسب   أ المعدات الرئيسية و  أعطاب الطبيعية و 

 . قد تؤثر على استمرارية تشغيل نظم الشركةمخاطرةالخام عوامل 

 حا ربأمبيعات وال و اإلنتاج تكلفة  ثر سلبيا  على ؤ الشركة أن ي    من شأن أي عطل جوهري في إنتاجية      إن 
الذي  مر األ،  أي عطل في إنتاجيتها   رأسمالية كبيرة لمعالجة   كما قد تضطر الشركة لدفع مصاريف       .  الشركة

  ومما يحد من هذه الخطورة وجود مرافق             . الشركة و تدفقاتها النقدية   ربحية يكون له تأثير سلبي على       قد
تحافظ الشركة على تغطية تأمين مناسبة ضد  كما .  مساندة إضافية تفي باحتياجات االنتاج في األحوال الطارئة 

 .ر وصناعي آخهذه العوامل كما هو متبع في أي نشاط تجاري
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 عمالتلار صرف اسعوأ تذبذب معدالت المرابحة والتورقمخاطر  ٤-١-٢

 وقد قامت الشركة    .متغيرة بدفع معدالت مرابحة وتورق على التسهيالت االئتمانية بنسب      البابطين  تقوم شركة 
 ي سالمية ولمدة خمس سنوات مع البنك السعود     إل تورق على التسهيالت البنكية ا  المعدالت  برام اتفاقية لتثبيتإب

.    للمخاطر التى قد تواجه الشركة مستقبال       ودرء  هذه المعدالت     البريطاني، وذلك لتفادى التقلبات المحتملة فى     
قرته اللجنة   أ الجديد والذى     يسالم إلعميل على مستوى المملكة الذى يستفيد من هذا المنتج ا         ثاني تعد الشركة   و

 ىعلالتي تدفعها الشركة   ن معدالت المرابحة والتورق   أل   ونظرا  .الشرعية بالبنك السعودى البريطاني مؤخرا    
أن   يمكن   معدالت المرابحة والتورق  في سلبي تغير معدل متغير، فإن أي حسب على أساس  ها تديونبعض 

 .رباحهاأسلبي على بشكل بالتالي يؤثر الشركة والتي تتكبدها تكلفة اليزيد من 

حدة والتي يتم إصدارها بالريال السعودي النتائج المالية ألنشطة      هذا وتشمل قوائم الشركة ونتائجها المالية المو    
وحيث أن سعر صرف  .  شركات تابعة لها في جمهورية مصر العربية والتي تصدر قوائمها بالجنيه المصري    

الجنيه المصري شهد في السابق تقلبات سلبية بالنسبة للريال السعودي، فقد تأثرت نتائج الشركة المالية               
حماية مراكزها ونتائجها المالية الموحدة من مخاطر تذبذب سعر صرف     الشركة   وال تضمن .   بذلك الموحدة  

 الريال   سعر صرف قلبات فيقد يكون للت باإلضافة إلى ذلك ف  .  الجنيه المصري مقابل الريال السعودي   
تكاليف الشركة  تأثير سلبي على   واليورو   األمريكي الرئيسية كالدوالر   العمالت األجنبية  مقابل السعودي  
.  الدوالر األمريكي واليورو   ك بعمالت أجنبية شراء مواد وسلع     تتضمن  الشركة ها بالنظر إلى أن أنشطة       وأرباح

سعر من خطر التذبذب في     ل لقوهو ما ي  لدوالر األمريكي،   مقابل ا  الريال السعودي ثابت    ومع أن سعر صرف    
ميع مراكزها المالية بالعملة األجنبية من مخاطر      ال تضمن حماية ج   الشركة  ، إال أن   صرف العملة إلى حد ما    

 .تذبذب أسعار صرف العمالت

 الوآاالت التجاريــة ٥-١-٢

وروسيا   واألردن   في اإلمارات وقطر وعمان والكويت ولبنان        منتجاتها وتوزع تبيع شركة البابطين   
 وتدفقاتها النقدية  إيرادات الشركة    وقد تتأثر   .   محليين خالل عقود مع وكالء     من  وجمهوريات آسيا الوسطى    

 .العقودالمستقبلية في حال لم تتمكن من ضمان تنفيذ الوكالء لهذه 

يقضي أال تبيع   منافسة العدم   ل تتضمن شرطا    ةحصري ال التجارية ت  عقود الوكاال  وقد أبرمت الشركة عددا  من        
 منتجات مشابهة لطرف الشركة منتجاتها في تلك األسواق إال من خالل الوكيل مقابل أال يبيع أو يسوق الوكيل         

تحقيق المبيعات ) مجتمعون أو منفردون ( إذا لم يستطع وكالئها الحصريون    إيرادات الشركة  وقد تتأثر .  ثالث
 . المتوقعة للشركة في دول التصدير

 إذا أنهى وكالئها    إيرادات الشركة وقد تتأثر .  يوما  ٩٠إلنهائها تبلغ  صيرة نذار قإفترة  العقود  هذا وتشترط هذه    
 من   "ملخص بأهم العقود" أنظر قسم (  .عقود الوكاالت في فترة قصيرة    ) مجتمعون أو منفردون (الحصريون  

 ).نشرة اإلصدار

 المخاطر المتعلقة بالبيئة والسالمة العامة ٦-١-٢

طلبات وقائية لحماية البيئة أن      إن من شأن إلزام المنشآت في المستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة وتوفير مت         
كما يمكن لصافي .   يزيد من تكاليف الشركة، مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج أعمالها ومركزها المالي   

دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي أن يتأثر تأثيرا جوهريا في حال حدوث خسائر أو أضرار             
الخطرة والسامة أو في حال وقوع حوادث أثناء عمليات تصنيع وتركيب       مادية قد تنتج عن التعامل مع المواد     

األبراج والهياكل المعدنية في حال لم تكن هذه األحداث مغطاة بوثائق التأمين أو نتجت عن حوادث لم يتم            
 .تغطيتها بوثائق تأمين
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 االعتماد على موظفين رئيسيين ٧-١-٢

عليه، فيمكن و. اآلخرين الرئيسيين  هاالتنفيذيين وموظفي  سؤوليهاوخبرات مإمكانات تعتمد شركة البابطين على 
القصير  ى  على المد سلبية على عملياتها وأرباحها    شركة بصورة   لل  رئيسيين ال موظفين  أن يؤثر ترك أي من ال    

 . إلى المتوسط

ء الهادفة إلى استقطاب الموظفين األكفا  مختلفة المبادرات  الجراءات واتخذت عددا  من اإل  شركة مع أن ال و
ها الحاليين أو استقطاب موظفين    نجاح هذه المبادرات في االحتفاظ بموظفي  إال أنها ال تضمن ، بهمالحتفاظ وا
إذا لم    بصورة سلبية   ووضعها المالي ونتائج عملياتها   ها  وأعمالالشركة بيعات من الممكن أن تتأثر م    و  .جدد

الكفاءة العالية واالحتفاظ    ذوي  األشخاص  ظيف ، أو لم تستطع اختيار وتو   كفاءأل ها اتنجح في االحتفاظ بموظفي
  .في المستقبلبهم 

 ودةــات السعـمتطلب ٨-١-٢

، )م٢٠٠٢ أغسطس  ١٠الموافق  ( هـ ١٤٢٣ جمادى الثاني  ١بموجب تعميم وزير العمل الصادر بتاريخ    
وديين    موظفا أن يكون الحد األدنى من الموظفين السع   ٢٠يتعين على كافة المنشآت التي يوجد لديها أكثر من  

 ولزيادة نسبة    أنشطة الشركة كثيفة العمالة     وحيث تعتبر  .  من مجموع القوى العاملة بالمنشأة     %  ٣٠لديها 
مع المؤسسة العامة    المنتهي بالتوظيف  ال التدريب ـتفاقية تعاون في مجابتوقيع اإلدارة قامت السعودة لديها،    

وقد أنشأت   ).   م٢٠٠٤ مايو ٣٠الموافق   (هـ١٤٢٥ ربيع الثاني ١٠في للتعليم الفني والتدريب المهني  
الشركة لهذا الغرض مركزا  لتدريب الشباب السعودي يقوم بتدريس المواد النظرية باإلضافة إلى التدريب                 

 من المتدربين من الشباب السعودي       تاوقد قام المركز بتخريج مجموع .  متخصصينمدربين العملي من قبل  
 من خالل    عديدة  كما أن للشركة إسهامات    .   المختلفة في شركة البابطين   والذين التحقوا للعمل في األقسام      

ستشارية بمعهد التدريب المهني التي تهدف إلى تفعيل التعاون بين الوحدات التدريبية              عضويتها في اللجنة اال   
 .وقطاعات العمل

، أو    عدم االلتزام بهالت عقوبا تصدر   وأ  ، تعليمات نسبة السعودة المطلوبة    بتشديد تقوم وزارة العمل  هذا وقد   و
 .قد تخفف تلك التعليمات حسب أوضاع الشركات الصناعية ذات الكثافة العمالية

ونتائجها المالية ومركزها المالي بشكل سلبي في حال عدم قدرتها على           البابطين  وقد تتأثر أعمال شركة    
ملين لديها أو عدم تمكنها من  الحصول على تأشيرات العمالة الالزمة أو الموافقات على نقل كفاالت العا    

االشتراك في المناقصات الحكومية العامة أو عدم قدرتها على الحصول على قروض حكومية أو االستفادة من               
في حال نسبة السعودة المطلوبة أو      تمكنها مستقبال على المحافظة على  األخرى نتيجة عدم الحكومية  الميزات 

 . فيما يتعلق بمتطلبات السعودةةإصدار وزارة العمل تعليمات أكثر صرام

2-2    

 ةـيـافسـة التنـــالبيئ ١-٢-٢

التي     ات من الشرك ا عدد تتسم بالمنافسة على الصعيدين اإلقليمي والدولي حيث أن هناك    تعمل الشركة في سوق 
قد    كذلك  .  الشركةإلى انخفاض ربحية  هذه المنافسة   من الممكن أن تؤدي   و، البابطين شركة تتنافس مباشرة مع 

 وقد    .  دخول شركات منافسة جديدة إلى األسواق التي تعمل فيها الشركة         األداء المستقبلي للشركة بسبب    يتأثر
لتعزيز قدراتها لخفض تكاليف االنتاج للوحدة بهدف الحد     في مرافقها التصنيعية ت الشركة مبالغا  كبيرة  ستثمرا

 .من أخطار المنافسة المستقبلية



 عوامل المخاطرة
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 السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين ١-٣-٢

مور التي تحتاج موافقة من المساهمين      سوف يبقى المساهمون البائعون في وضع يمكنهم من السيطرة على األ       
 % ٧٠  المساهمون البائعون   يمتلك، حيث س دارةما في ذلك صفقات الشركة الهامة وانتخاب أعضاء مجلس اإل    ب

مور التي  مجتمعين التأثير في جميع األ  هم روقدم  سيكون ب ،وعليه  .  من أسهم الشركة بعد االنتهاء من االكتتاب   
 على أعمال الشركة    جوهريثر بشكل  ؤ بطريقة قد تالوضع  ا  وقد يستخدم هذ ،لى موافقة المساهمينإتحتاج 

 .ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية

 آةعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشر ٢-٣-٢

   لتداول   سوق فعال ومستمر  بأن يتطور   تأكيدات  أي  سهم الشركة وال يوجد      أ  لتداول    سوق مالي   ال يوجد حاليا   
 وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول األسهم، فقد تتأثر سيولة تداول سهم الشركة وسعره              .سهم بعد االكتتاب األ

 .تأثرا  سلبيا 

تنافس ت والسوق الذي    كوضع الشركة وتطلعاتها المستقبلية    على عدة عوامل  ء  لقد تم تحديد سعر االكتتاب بنا  
النتائج المالية    اختالف  يمكن أن تؤدي عوامل مثل      و. والمالية والتشغيلية  اإلدارية  نتائج الشركة  تقييمفيه و
خارجة عن نطاق سيطرة   أخرى   للشركة والظروف العامة للسوق ووضع االقتصاد العام وعوامل         توقعةالم

 .سيولة تداول سهم الشركة وسعرهكبير في  تفاوتداث إحالشركة إلى 

 لالآتتاب مستقبال أسهم سهم وطرح األبيع  ٣-٣-٢

إذا تم االعتقاد بإمكان       عقب إكمال عملية االكتتاب، أو     ية سوق المال  ال  في األسهم قد يؤثر بيع عدد كبير من      
مدتها  حظر لفترة ئعون  المساهمون البا  وسيخضع  .    في السوق األسهم على سعر  حدوث ذلك، بصورة سلبية   

ال و.  التي يملكونها  بأي من األسهم التصرف خاللهايحظر عليهم ، بدء تداول األسهم  تاريختبدأ من  ستة أشهر
 أو طرح ،صدار الشركة   إ عملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي  انتهاءتعتزم الشركة حاليا إصدار أسهم إضافية فور   

 .لألسهملى انخفاض القيمة السوقية الحظر إ بعد فترة ماألسه لعدد كبير من البائعين،ن يالمساهم

 ةـر االقتصاديـاطـمخال ٤-٣-٢

بقية القطاعات  سوف تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وبالتالي على         
ال يزال الناتج   هذا و    . السوقيةة الشركةقيمبالتالي على   والقطاع الصناعي لشركة البابطين    بما فيها االقتصادية

 بنتائج قطاع النفط بشكل كبير على الرغم من محاوالت المملكة الناجحة       للمملكة مرتبطا اإلجمالي المحلي 
 . االقتصاديواإلنتاجع مصادر الدخل يوالمستمرة لتنو
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شركة " مسمى تعود نشأة نشاط شركة البابطين للطاقة واالتصاالت إلى منتصف الخمسينيات، حيث بدأت تحت           
وتم فصل أنشطة  )". شركة تضامن (البابطين للتجارة والصناعة والمقاوالت، حمد وإبراهيم ومحمد البابطين       

" شركة البابطين للصناعة  " عن الشركة التضامنية بتأسيس  )م١٩٨٦الموافق (هـ ١٤٠٧العام   الصناعة في
تجاري رقم السجل   بموجب اللسعودية، المملكة العربية ا بمقرها الرياض و) ة د ذات مسؤولية محدو  شركة(

 مليون ريال سعودي    ٣٤,٥بلغ  )م١٩٨٦ أكتوبر  ٢٣الموافق  (هـ  ١٤٠٧ صفر  ١٩تاريخ   و١٠١٠٠٦٣٨٦٨
شركة من  ال  تم تحويل   وقد . ريال سعودي للسهم الواحد    ١٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٣,٤٥٠مقسم إلى 

  ١٣٠٤الصناعة رقم   و وزير التجارةمعالي قرار  بموجب ساهمةشركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة م   
 مليون ريال   ١٨٠، وبرأس مال بلغ   )م٢٠٠٣ يوليو   ٢٧الموافق  (هـ ١٤٢٤ جمادى األول  ٢٧تاريخ و

معالي بموجب قرار تم  للسهم الواحد و   سعوديا رياال  ٥٠سمية قدرها ابقيمة  مليون سهم  ٣,٦سعودي مقسم إلى  
شركة البابطين للطاقة  " إلى" شركة البابطين للصناعة  "ها من سمعاله تغيير ا المذكور أ  الصناعة   و  وزير التجارة
قامت الشركة بزيادة رأسمالها  ) م٢٠٠٥  مايو٣١الموافق (هـ  ١٤٢٦ ربيع الثاني ٢٣  وفي ."واالتصاالت

  حد   للسهم الوا   سعوديا    رياال ٥٠سمية قدرها   ا مليون سهم بقيمة   ٤,٥ مقسم إلى   سعودي   مليون ريال ٢٢٥ إلى
 .وتم تمويل مبلغ الزيادة من األرباح المبقاة

 مقسم إلى   سعودي  مليون ريال  ٢٧٠ مليون ريال سعودي إلى     ٢٢٥هذا وقد تمت زيادة رأس مال الشركة من       
  ٢٦الموافق (هـ ١٤٢٧ محرم ٢٧في   للسهم الواحد   الت سعودية ريا١٠سمية قدرها ا مليون سهم بقيمة  ٢٧

نسب ملكية مساهمي  يوضح الجدول التالي    و  . الزيادة من األرباح المبقاة   وتم تمويل مبلغ) م٢٠٠٦فبراير 
 .كتتابالل  إتمام عملية طرح األسهمالشركة قبل وبعد

 شرآة البابطين ملكية هيكل: ١-٣ شكل 
  قبل االكتتاب  االكتتاببعد 

 المساهمون البائعون األسهم النسبة مالرأس ال  األسهم النسبة رأس المال
..............محمد عبداهللا أبابطين .١ ٥,٤٠٠,٠٠٠ %٢٠,٠٠ ٥٤,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٧٨٠,٠٠٠ %١٤,٠٠ ٣٧,٨٠٠,٠٠٠
..............لطيفة عثمان أبابطين .٢ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠
..............ناصر محمد أبابطين .٣ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠
TPخالد محمد أبابطين .٤ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠

١٤
PT.............

...........١٤عبداهللا محمد أبابطين .٥ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠
................نحمد محمد أبابطي .٦ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠
................هدى محمد أبابطين .٧ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣ ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ ١,٥٧٥,٠٠٠
................نوال محمد أبابطين .٨ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣ ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ ١,٥٧٥,٠٠٠
................آمال محمد أبابطين .٩ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣ ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ ١,٥٧٥,٠٠٠
..............١٤هيلة محمد أبابطين .١٠ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣ ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ ١,٥٧٥,٠٠٠
..............فوزية محمد أبابطين .١١ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣ ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ ١,٥٧٥,٠٠٠
...............منيرة محمد أبابطين .١٢ ٢٢٥,٠٠٠ %٠,٨٣ ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١٥٧,٥٠٠ %٠,٥٨ ١,٥٧٥,٠٠٠
.....الجوهرة عبدالعزيز أبابطين .١٣ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.....................نورة بدر البدر .١٤ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠ ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
...............عبداهللا حمد البابطين .١٥ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
................محمد حمد البابطين .١٦ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
..............إبراهيم حمد أبابطين .١٧ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠

                                                 

P

١٤
P  عبداهللا، و)٤٥ و٤الرقم التسلسلي (خالد محمد أبابطين  :  يوجد تشابه أسماء بين عدد من المساهمين البائعين تحت آل من األسماء 

 .)٥١ و١٠الرقم التسلسلي ( هيلة محمد أبابطين، و)٤٦ و٥الرقم التسلسلي ( محمد أبابطين
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  قبل االكتتاب  االكتتاببعد 
 المساهمون البائعون األسهم النسبة مالرأس ال  األسهم النسبة رأس المال
.........عبد الكريم حمد البابطين .١٨ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
...............أسامة حمد البابطين .١٩ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
.............بابطينمنصور حمد ال .٢٠ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
.................بندر حمد البابطين .٢١ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
..............سلطان حمد البابطين .٢٢ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣ ٦,٥٦٢,٥٠٠  ٤٥٩,٣٧٥ %١,٧٠ ٤,٥٩٣,٧٥٠
................نورة حمد البابطين .٢٣ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢١ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٨٠
................منيرة حمد البابطين .٢٤ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٧٠
...............اللولو حمد البابطين .٢٥ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢١ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٨٠
...................هيا حمد البابطين .٢٦ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٧٠
..................هند حمد البابطين .٢٧ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢١ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٧٠
..................مها حمد البابطين .٢٨ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٨٠
..............مشاعل حمد البابطين .٢٩ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٧ %٠,٨٥ ٢,٢٩٦,٨٧٠
................خلود حمد البابطين .٣٠ ٣٢٨,١٢٥ %١,٢٢ ٣,٢٨١,٢٥٠  ٢٢٩,٦٨٨ %٠,٨٦ ٢,٢٩٦,٨٨٠
......البابطينعبدالعزيز إبراهيم  .٣١ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.....عبدالرحمن إبراهيم البابطين .٣٢ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
...............فهد إبراهيم البابطين .٣٣ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.............خالد إبراهيم البابطين .٣٤ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.........منصور إبراهيم البابطين .٣٥ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.......عبدالمنعم إبراهيم البابطين .٣٦ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.....عبدالمحسن إبراهيم البابطين .٣٧ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨ ٥,٦٢٥,٠٠٠ ٣٩٣,٧٥٠ %١,٤٦ ٣,٩٣٧,٥٠٠
.............نورة إبراهيم البابطين .٣٨ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٥ ٢,٨١٢,٥٠٠  ١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٢ ١,٩٦٨,٧٥٠
........الجوهرة إبراهيم البابطين .٣٩ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٦ ٢,٨١٢,٥٠٠  ١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٣ ١,٩٦٨,٧٥٠
...............لطيفة محمد الفنتوخ .٤٠ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٤ ٢,٨١٢,٥٠٠  ١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٣ ١,٩٦٨,٧٥٠
............منيرة إبراهيم البابطين .٤١ ٢٨١,٢٥٠ %١,٠٤ ٢,٨١٢,٥٠٠  ١٩٦,٨٧٥ %٠,٧٣ ١,٩٦٨,٧٥٠
........عبدالرحمن محمد أبابطين .٤٢ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠  ٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ ٢,٢٠٥,٠٠٠
.................فهد محمد أبابطين .٤٣ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧ ٣,١٥٠,٠٠٠  ٢٢٠,٥٠٠ %٠,٨٢ ٢,٢٠٥,٠٠٠
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منتجات نقل لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع            العقود الماضية    خالل  تطورت شركة البابطين   
   الشرق األوسط    المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ودول          أسواق  في  الطاقة واالتصاالت واإلنارة   

 .وشمال إفريقيا

  ة في الرياض متخصص ورشة   البابطين تمتلك   عائلة تخمسينات عندما كان يعود تاريخ الشركة إلى منتصف ال   
  ة في أعمالها من خالل  هامةتوسع ب الشركة قامت ،م١٩٧٨وفي عام . في التركيبات الكهربائية والصيانة 

 .نموا  في إنشاء البنية التحتية فيه المملكة  تشهدفي الوقت الذي كانتالكهربائية تأسيس أول مصنع لألعمدة 

م في مدينة ١٩٨٤ في مجاالت جديدة وأسست مصنع البابطين لألبراج في عام       توسعاتها الشركة  واصلت و
يتوافق  بما  نقل الطاقة واالتصاالت تصميم وتصنيع أبراجمجال  في ةرائد أصبح من المصانع ال   الرياض والذي 

 . وبحسب المواصفات التي يطلبها عمالء الشركةالمعايير العالميةمع 

تطوير وصناعة     وذلك بغرض   مصنع اإلنارة ولوحات التوزيع      أت الشركة  أنشف الثمانينات،  وفي منتص
 .نارة اإلأنظمة في تصميم واستخدامهما ولوحات التوزيع اإلنارة وحدات

محطة بإنشاء م ١٩٩١ في عام فقد قامتفي الشرق األوسط،  ونظرا  لرغبة الشركة في توسيع نطاق أعمالها    
 . محطة االختبار الوحيدة من نوعها في الشرق األوسطهي والتي الطاقة نقل  أبراجاتختبارال

شركة البابطين لبالنك والتي تمتلك الشركة     م بتأسيس ١٩٩٣عام في  االتصاالت قطاعي بدأت الشركة العمل ف  
TP%.٤٩لبالنك حصة   وشركة% ٥١فيها حصة 

١٦
PT     وتوريد    خدمات هندسة  وتقدم شركة البابطين لبالنك

االتصاالت أسواق    خدمة  وذلك بغرض    يانة أبراج االتصاالت وإنشاء المحطات المرتبطة بها       وتركيب وص
 . وشمال أفريقيافي الشرق األوسطالنامية 

 لتغطية الطلب المتزايد      وذلك خرى األعالمية ال سواق  األفريقيا وإعملياتها في وقد حرصت الشركة على توسيع    
 شركة البابطين ي م وه٢٠٠٠في عام كة تابعة لها في مصر بتأسيس شر   أجل ذلك  منعلى خدماتها، وقامت  

 .مصر – للطاقة واالتصاالت

، وشملت عملية   الصناعية  باالستحواذ على مصانع مجموعة هاسكو       شركة البابطين  م، قامت ٢٠٠٣في عام و
TP.مصنع الهياكل المعدنيةأنظمة الري ومصنع أنابيب الصلب ومصنع :  هي ثالثة مصانعاالستحواذ
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 شركات الطاقة واالتصاالت الرائدة التي ترضي عمالءها   إحدى أن تكون  في رسالة شركة البابطينتتمثل 
   . عالية ةينافست المساهمين من خالل تقديم حلول ذات جودة         القيمة العائدة على حقوق    وموظفيها وتحسن من   

وتعظيم استغالل الموارد       التكاليف  ة من خالل خفض     المستهدف األسواق   الشركة موقعها التنافسي في  كما تعزز 
 .التصنيعية بين وحداتها المختلفة
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١٦
P  شرآة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة، وهي شرآة سعودية ذات مسؤولية هي اختصار لشرآة البابطين لبالنك

 تمتلك شرآة  . مليون ريال سعودي٢ ورأس مال مدفوع يبلغ ١٠١٠١١٤٩٥٤م بسجل تجاري رقم ١٩٩٣ست عام محدودة، تأس
وشرآة لبالنك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد .  من شرآة البابطين لبالنك%) ٤٩(لبالنك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد النسبة المتبقية 
 .سي٢٠٠٢٠٣٨٠١نغافوره بموجب سجل تجاري رقم هي شرآة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح س

P

١٧
P مليون ريال ٢١٫٥ مقابل مبلغ نقدي وقدره حمد بن سعيدان وأوالده/  تم شراء مصانع مجموعة هاسكو الصناعية من مالكها السيد 

 .سعودي
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من  في المرافق الصناعية اإلقليمية الخاصة بها   وسع  للت شركة البابطين مستقبال   باإلضافة إلى ذلك، تخطط   
  ولقد أثبتت التحالفات  .المنافسة  كات الشراالستحواذ على    والتحالفات االستراتيجية أو   ذاتي أ  خالل النمو ال  

 في شركةحصة ال تحسين االستراتيجية فائدتها للشركة كما حدث مع شركة لبالنك حيث ساعد هذا التحالف في        
 .سوق توريد وتركيب وصيانة أبراج وأعمدة االتصاالت

، خصوصا  للشركة   قبليةتمويل خطط التوسع المست   من العمليات الحالية في  كما ستساعد قوة التدفقات النقدية   
  القطاعزيادة استثمار  عن  على البنية التحتية و  فيما يتعلق بالمشاريع الناتجة عن خطط االنفاق الحكومي  

 .االتصاالت و الطاقةمجاليالخاص في 

3-4  

 : المنتجات والخدمات التاليةبصناعة وتوريدشركة تقوم ال
 األعمدة والصواري 
 اإلنارة ولوحات التوزيع 
 اج الطاقة واالتصاالت والهياكل المعدنيةأبر 
 اختبار األبراج 
 أنابيب الصلب 
 أنظمة الري 

هذا وال توجد لدى الشركة في الوقت الحالي أية خطط قد تغير من طبيعة نشاطها بشكل جوهري، ولم يحدث                    
 .األخيرةأي انقطاع في أعمال الشركة كان له تأثير ملحوظ على وضعها المالي خالل األشهر اإلثني عشر 

 واريصاألعمدة وال ١-٤-٣

على  يطلق   " أعمدة "، فمصطلح حسب االستخدام واالرتفاع ها من األعمدة والصواري ب     صنف الشركة منتجات ت
 مصطلح   التي يزيد ارتفاعها عن ذلك    األعمدة يطلق على جميع   ، بينما   مترا ١٦ التي يقل ارتفاعها عن   األعمدة 

 ولكنها بقطر أكبر   ،  مترا ٦٠يصل حتى   بارتفاع " مونوبولأعمدة    " تنتج شركة البابطين      كما ".واريص"
 .االتصاالت وفي شبكات وجدران أسمك من األعمدة العادية وتستخدم في نقل الطاقة

عملية  بدأ  حيث ت. توريد المنتجات انتهاء  بالتصميم و مرحلة   من  ء  بد االنتاجطلبات  بتنفيذ شركة البابطين  تقوم 
تلبية  ضمان  اآللي ل  الحاسب  باستخدام  المؤهلين بتصميم المنتجات  دسين  م فريق من المهن بقياالتصميم 

لضمان    وتصاميم األعمدة   نجاح نموذج تجريبي للتحقق من  يتم تصميم   ثم.يطلبها العمالء  التي  المواصفات  
 نتاج لحمايتها من في مرحلة تالية من اإل لصواري  جميع األعمدة وا  لالستخدام، وبعد ذلك يتم جلفنة    ناسبتهام

 .الصدأ

لها تمكن   يشكل ميزة تنافسية    ذلك دارة أن    اإل تعتقد  األعمدة عملية إنتاج األعمدة، حيث   كم ل خدمات اختبار  ت
المنتجات والخدمات   توفير مجموعة متكاملة من   تمييز منتجاتها من األعمدة من خالل  شركة البابطين من 

 .المتعلقة بها

  واالنزال  الرفع  أجهزة ألعمدة والتي تشمل      لطين ملحقات شركة الباب  منتجات  تضمن  باإلضافة إلى ذلك، ت  
 . اإلنارة واألضواء الكاشفةوحدات وأذرعواري والساللم صلل

الطرق السريعة وفي المالعب والموانئ وأحواض السفن           إلنارة الشوارع و   واري  صتستخدم األعمدة وال  
  االتصاالت أعمدة ع الطاقة و  خطوط نقل وتوزي    مثل أخرىمجاالتوالمطارات والمناطق الصناعية وفي     

 .الالسلكية والهاتف الجوال
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 اإلنارة ولوحات التوزيع ٢-٤-٣

ويتم تصنيع   ، الخارجية  تستخدم ألغراض اإلنارة   مختلفة من وحدات اإلنارة   ا  تنتج شركة البابطين أنواع  
ريق تصميم الشركة ف وتمتلك . معظمهاع يصنقوم الشركة بت معدنية وبالستيكية ت مواد من الوحدات   هذه وتجميع 

كما يوجد لدى الشركة إدارة فنية       ،  التقنياتتصميم اإلنارة مستخدما  أحدث   و  الفنيم الدعم   يقدمتميز يقوم بت
اإلنارة ولوحات المفاتيح وتصاميم     وحدات   لتطوير وتصنيع   اآللي  الحاسب  عن طريق   التصميم  تقنية  تستخدم

 إلى تطوير منتجات   كما تسعى الشركة دوما   . اتمخططات اإلنارة لمختلف الطرق والمالعب الرياضية والساح       
 .عمالئها  ومتطلباتجديدة وتحسين المنتجات الحالية لتالئم مواصفات

وتتضمن  .  اإلنارة الخارجيةخدم في  التي تستالمنتجات المكملة من مجموعة بإنتاج   كذلك شركة البابطينوتقوم
 القواطع المعدنية ولوحات توزيع الجهد          وحاتول محطات اإلنارة الفرعية   وهذه المعدات لوحات التوزيع      

TP.تاعدع أغلب مكونات هذه الميصنقوم الشركة بتتو ،المنخفض ومجموعات مفاتيح التحكم وحامالت الكوابل

١٨
PT 

خرى كاألعمدة  األ  المصانعمنتجات كهربائيةالمعدات   النارة واإل   وحدات  منتجات شركة البابطين من  تكم ل
نطاق واسع من المنتجات والخدمات    وفير تتمكنها من شركة إضافية لل زة تنافسية شكل ميي مماواري، ص وال

 .لجميع احتياجات اإلنارة الخارجيةالمكملة لبعضها 

 الطاقة واالتصاالت والهياآل المعدنيةأبراج  ٣-٤-٣

تميز وت. االتصاالت  الطاقة و  بأبراج ة والعالمي ةق المحلي  اسواأل إمداد   ع ويوتصن بتصميم شركة البابطين  تقوم 
 كيلو  ٥٠٠(خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي       تحمل التي تنتجها الشركة بقدرتها على براج ضخم األأ

 . واألعمدة األبراجاتختبارالبابطين ال في محطة  المتنوعةحمالات تحمل األاختبارويتم إجراء . )فولت

العديد من أبراج الهوائيات     اج بإنت  البابطين شركةتقوم ، ئيةالكهرباالطاقة   باإلضافة إلى أبراج نقل  
 كما تنتج مصانع شركة البابطين الهياكل المعدنية       . اإلذاعي والتلفزيوني   االتصاالت والبث  والمايكروويف   و

التي تستخدم ألغراض متنوعة مثل المباني التجارية والمباني الهيكلية المستخدمة في األغراض الصناعية مثل        
 .البتروكيماويات وكافة المشاريع الصناعيةمحطات الكهرباء ومصانع اإلسمنت و

 اختبار األبراج ٤-٤-٣

التحمل اإلنشائي لألبراج واألعمدة وهي تعتبر رائدة وفريدة من        اتختبارمحطة ال شركة البابطين  تمتلك 
من بين المحطات القليلة من نوعها المجهزة تماما الختبار أبراج وأعمدة نقل          في الشرق األوسط و   نوعها 
 .الطاقة

 ويتم استخدام   محطات التوزيع،  من محطات التوليد إلى      ئيالكهربا التيار  لنقل الطاقة   م خطوط نقل  تستخد
اختبار وتقوم الشركة خالل عملية االنتاج وقبل التسليم للعميل ب  . للمساعدة في عملية النقل  براج واألعمدة  األ

 .المطلوبة من هذه األبراج للتأكد من قدرتها على التحمل طبقا  للمواصفات نماذج

بجهد يصل    واألعمدة المستخدمة في خطوط نقل الطاقة        اختبار األبراج   ختبارات القدرة على وتمتلك محطة اال  
ختبار األبراج بموجب مقاييس   وتقوم الشركة با .   لألعمدة  كيلو فولت  ٢٢٠ولألبراج   كيلو فولت   ٥٠٠إلى 

   .عمالئهامتطلبات بما يفي بعالمية و
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 .ويصنع من ألواح األلمنيوم، و الناشر الضوئي ويصنع من البالستيك، وحامل جهاز التشغيل ويصنع من الحديد المجلفن
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 األجزاء الالزمة   ويشمل ذلك تصميم وتصنيع    األبراج الخدمات المرتبطة باختبار    توفر الشركة العديد من   
 المساعدة الفنية    الشركةتوفر كما .  أثناء االختبار المتعلقة بأداء األبراج  وإعداد التقارير الفنية    االختبارإلجراء

 إعادة تصنيع األجزاء المراد       ، مثل  حملات التختبارعدم اجتياز األبراج المصنعة من قبلهم ال     في حال  عمالئها ل
 .استبدالها

عمالئها   ختبار ألقسام الشركة األخرى باإلضافة إلى   خدمات االم  يقدوتقوم محطة اختبارات األبراج واألعمدة بت  
في المملكة والفلبين وكوريا وقطر واإلمارات وعمان وليبيا والكويت والهند             من مصنعي األبراج والمقاولين    

  وفيما يلي وصف لعملية اختبار األبراج التي   . ولمنافسيها داخل المملكة  وإيران ومصر  والمكسيك وتنزانيا   
 :توفرها الشركة في مرافقها في مدينة الرياض

 وصف لعملية اختبار األبراج

تختلف أبراج نقل الطاقة الكهربائية من حيث األشكال واألوزان واالرتفاعات والقدرة على تحمل األحمال     
تصميم هذه األبراج بناء على متطلبات     تقوم شركة البابطين ب  و . فات الخاصة بالمشاريع ختالف المواص اب

 وهذه   ،المشاريع المختلفة من حيث سرعة الرياح وأنواع األسالك وأعدادها والتي بالتالي تحدد األحمال              
 .األحمال هي المعطيات األساسية التي تستخدم في تصاميم األبراج

لى عدة أنواع وطرازات من األبراج طبقا  لمواقع هذه األبراج من المسار الذي            ويحتوي المشروع الواحد ع    
 )وهي األبراج التي ينحرف فيها الخط عن المسار المستقيم    (وتكون أبراج الزوايا   .  تسلكه خطوط األبراج  

د غالبا  من    ولذلك يتكون المشروع الواح   ،أكبر وأكثر تحمال  من األبراج الوسطية التي تسلك مسارا  مستقيما    
 .عدة أنواع من األبراج بكميات مختلفة

للتأكد من مدى    نقل الطاقة    تصميم جديد لألبراج المستخدمة في خطوط      أي اختبار  الشركةيطلب عمالء  و
 .مالئمة التصميم وقدرته على تحمل ظروف التشغيل من شد وأحمال كما لو كانت على الطبيعة

نموذج  بتصنيع عمالء اختبار األبراج قوم  من األبراج، ي ة ألي نوعقبل الشروع بتصنيع الكميات اإلجمالي  و
قبل   و.   لعمل االختبارات الالزمة ختبارات األبراجشركة البابطين ال يتم إرساله إلى محطة    الذي  برج ولل

بإعداد خطة  بمحطة اختبار األبراج التابعة لشركة البابطين  ختباره يقوم العاملون   اوصول البرج المراد   
ويتم .   نقاط التحميل والقوى المطلوب تطبيقها وكيفية تطبيق تلك القوى ونسب تدرجها     والتي تشمل ،باراالخت

 . للبدء باالختبارعرضها على الجهة المالكة للبرج من خالل الشركة الصانعة للبرج حتى يتم اعتمادها

على قاعدة مجهزة     ارات األبراج ختبشركة البابطين ال يتم تركيب البرج في محطة   ، خطة االختبار وبعد اعتماد   
لهذا الغرض ويتم تركيب وتجهيز كل أسالك الشد واألجزاء الميكانيكية الالزمة لذلك وإيصالها بأجهزة قياس               

في حضور مندوبين عن المالك والمقاول واالستشاري          و.األحمال التي يتم ضبطها وقياسها بالحاسب اآللي  
إجراء االختبار حسب  م محطة اختبار األبراج التابعة لشركة البابطين ب   تقو ،صنعة للبرج  موالشركة ال  )  إن وجد (

 وبعد تطبيق كل حالة تحميل يتم فحص البرج من حيث تحمله وتحديد أية انحرافات        . عتمادهاا الخطة السابق    
 .تحدث ويتم تسجيل كل األحداث بدقة

 ابعة لشركة البابطين بإرسال التقارير الفنيةوعند االنتهاء من أي عملية اختبار، تقوم محطة اختبار األبراج الت 
اجتياز نموذج البرج  في حال و. أثناء االختبار البرج   وأداء نموذج  عن مجريات االختبارات   للعميل 

عدم اجتياز في حال أما .  شهادة باجتياز البرج لالختبارات المطلوبة لالختبارات، تصدر شركة البابطين  
 لتصحيح تصميم أو    المساعدة الفنية    البابطين   شركة  توفر ،حملات الت  ختبار الاألبراج المصنعة من قبل العميل   

 .تصنيع البرج

البرج   نموذججتياز  ا بعد لألبراج والتي تم اختبارها إال  يتم البدء بتصنيع الكميات اإلجمالية   ال وهذا  
ء  كانوا من داخل المملكة      االعمالء سو التى تتبعها شركة البابطين مع   نفسها هي وهذه اإلجراءات      .اتالختبارل

 .أو من خارجها
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 أنابيب الصلب ٥-٤-٣

 تناسب   بمقاسات ومواصفات مختلفة المقاطع المجوفة واألنابيب المجلفنة     الصلب    ينتج مصنع البابطين ألنابيب  
  الهياكل المعدنية  اإلعالنات و أعمدة   أنابيب أنظمة الري وأعمدة اإلنارة والطاقة وأعمدة إشارات المرور و        

المستورد     و الساخن  األنابيب من الصلب المدرفل على    هذه  ع يتصنويتم . الستخدامات العامة  لصلب ل اوأنابيب 
 . عالي الجودةالصلبمن منتجي 

 أنظمة الري ٦-٤-٣

تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة الري  مجال  سنة في ١٨بخبرة مدتها مصنع البابطين ألنظمة الري  يتمتع 
اكتساب  كن مصنع أنظمة الري من     ، تم  ات أجنبية مع شرك ابقسستراتيجي  احالف  ونظرا  لوجود ت      .المحورية

 . الري المحوريةالمستخدمة في إنتاج أنظمةقطع ال من ةكاملمجموعة متتصميم وتصنيع المعرفة الالزمة ل

3-5    

نك ألنظمة   شركة البابطين لبال و مصر–شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  تشمل الشركات التابعة كل من 
 :وفيما يلي وصف لهذه الشركات.   مصر–شركة البابطين لبالنك  والتي تشمل االتصاالت المحدودة

 مصر –لطاقة واالتصاالت رآة البابطين لش ١-٥-٣

  ١٣٢٢مصر هي شركة مساهمة مصرية مقفلة بسجل تجاري رقم   – شركة البابطين للطاقة واالتصاالت   
TP١٩) مليون ريال سعودي  ١١,٢٩(رى  مليون جنيه مص  ١٨ورأس مال مدفوع قدره  

PT   وهي شركة تابعة تملك 
يمتلك كل من السادة محمد عبداهللا أبابطين وعبدالعزيز إبراهيم          من رأسمالها، و  % ٩٧شركة البابطين نسبة   

 %.٣تساوي والتي تبلغ بالالنسبة المتبقية ) وجميعهم من المساهمين البائعين(البابطين وإبراهيم حمد أبابطين 

مصر على مصنع إلنتاج األبراج وآخر إلنتاج األعمدة الذي يعد األكبر من     –  مرافق شركة البابطين تشتمل
وتعتقد اإلدارة    . نوعه في مصر، فضال  عن مصنع لجلفنة منتجات الشركة، والذي يخدم أيضا  عمالء  خارجيين         

 .نظرا  لتفوقها في الجودة قيا مصر تالقي إقباال  كبيرا  في منطقة شمال أفري–أن منتجات شركة البابطين 

  ٣١مصر كما في السنوات المنتهية في     – وفي ما يلي تفصيل لموجودات شركة البابطين للطاقة واالتصاالت         
 :م٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ديسمبر 

 )الف الرياالتآ ( مصر–شرآة البابطين للطاقة واالتصاالت موجودات : ٢-٣ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 األصول المتداولة ٤٧,٣٤٠ ٤٨,٠٠٣ ١٨,٦٨٨
 ممتلكات ومعدات ٣٦,٨٧١ ٣٦,٤١٢ ٣١,٩٩٩
 موجودات غير ملموسة - ١,٩٨٢ ٢,٦٤٩

 مجموع األصول ٨٤,٢١١ ٨٦,٣٩٧ ٥٣,٣٣٦
    

 الخصوممجوع  ٦٢,٢٤٤ ٦٩,٣٧٠ ٤٢,٣١٠
    

 حقوق المساهمين ٢١,٩٦٧ ١٧,٠٢٧ ١١,٠٢٦
    

 مجموع الخصوم وحقوق المساهمين ٨٤,٢١١ ٨٦,٣٩٧ ٥٣,٣٣٦
    

  مصر–البابطين للطاقة واالتصاالت القوائم المالية المراجعة لشركة : المصدر

                                                 

P

١٩
P م٢٠٠٦ أآتوبر ٤  ريال سعودي آما في٠٫٦٢٧ سعر الصرف المستخدم هو. 
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 شرآة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة ٢-٥-٣

لمحدودة، كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، في عام      تأسست شركة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت ا 
 مليون ريال سعودي، وهي تمثل     ٢ ورأس مال مدفوع يبلغ   ١٠١٠١١٤٩٥٤م بسجل تجاري رقم  ١٩٩٣

وشركة لبالنك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد    %) ٥١(استثمارا  مشتركا  بين شركة البابطين للطاقة واالتصاالت    
)٤٩.(%TP

٢٠
PT 

ابطين لبالنك بتصميم وتوريد وتركيب أبراج االتصاالت وتقديم خدمات المسح الترددي ومسح     تقوم شركة الب
المواقع المدنية وخدمات الهندسة المدنية الخاصة باألبراج الجديدة، ومسح وفحص األبراج القائمة وتحليل          

هيز وتركيب األبراج وتعزيز بنية األبراج القائمة وهندسة الترددات الالسلكية ومسارات المايكروويف وتج      
 .وملحقاتها والتركيب الكامل لخطوط الهوائيات

وتتطابق تصاميم شركة  . توفر شركة البابطين لبالنك منتجات وخدمات االتصاالت لألسواق المحلية واإلقليمية       
النك  البابطين لبالنك لألبراج والهوائيات مع المقاييس المتعارف عليها عالميا ، كما تحرص شركة البابطين لب             

 . على تطابق تصاميمها مع متطلبات عمالئها

وتهتم شركة البابطين لبالنك بتقديم خدمات متكاملة لعمالئها وتقديم أفضل الحلول بأقل التكاليف مع مراعاة           
ونتيجة لجودة الخدمات التي تقدمها شركة البابطين لبالنك        .  التقيد بإكمال المشاريع في مواعيدها المحددة    

ق التفاصيل، فإنها تعتبر من إحدى الشركات الرائدة في مجال أنظمة االتصاالت في الشرق       واهتمامها بأد
 .األوسط

وتتمتع شركة البابطين لبالنك بعالقة تكاملية مع نشاط شركة البابطين في المملكة وذلك من خالل حصولها               
 .على منتجات األبراج واألعمدة باإلضافة إلى خدمات محطة اختبار األبراج

  مصر–ة البابطين لبالنك شرآ ٣-٥-٣

 مصر هي شركة تابعة تمتلك شركة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة            –شركة البابطين لبالنك    
TP،) مليون ريال سعودي  ١,٢٥( مليون جنيه مصري   ٢من رأسمالها وقدره   % ٨٥نسبة 

 ٢١
PTيمتلك كل من السيد        و

 .%١٥والتي تبلغ  تساويبالى رياض النسبة المتبقية ويصا حناوي والسيد رون هارينجتون والسيدة ليل

مصر لخدمة عمالء الشركة في مصر ودول أفريقيا من خالل توفير خدمات          -تأسست شركة البابطين لبالنك    
 مصر عن منافسيها بعالقة  –وتتميز شركة البابطين لبالنك    . التصميم والتوريد والتركيب ألبراج االتصاالت   

 . مصر التي توفر لها األبراج واألعمدة والصواري– عمل وثيقة مع البابطين

 ديسمبر ٣١كما في السنوات المنتهية في    مصر –البابطين لبالنك   وفي ما يلي تفصيل لموجودات شركة   
 :م٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥

                                                 

P

٢٠
P ة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح سنغافوره بموجب سجل تجاري رقم  شرآة لبالنك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد هي شرآ

 .سي٢٠٠٢٠٣٨٠١
P

٢١
P  م٢٠٠٦ أآتوبر ٤  ريال سعودي آما في٠٫٦٢٧ سعر الصرف المستخدم هو. 
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 ) الرياالتآالف ( مصر– لبالنك شرآة البابطينموجودات : ٣-٣ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 األصول المتداولة ٦,٧٨٥ ٣,٢٠١ ٣,٧٨٦
 ممتلكات ومعدات ١٨٠ ١٦٤ ١٩٥

 مجموع األصول ٦,٩٦٥ ٣,٣٦٥ ٣,٩٨١
    

 الخصوممجوع  ٤,٣٥٦ ٢,٣٩٥ ٣,٤٢٨
    

 حقوق المساهمين ٢,٦٠٩ ٩٧٠ ٥٥٣
    

 خصوم وحقوق المساهمينمجموع ال ٦,٩٦٥ ٣,٣٦٥ ٣,٩٨١
    

  مصر– لبالنك البابطينالقوائم المالية المراجعة لشركة : المصدر

 الشرآات الشقيقة ٤-٥-٣

وال تمتلك شركة البابطين     (يمتلك المساهمون البائعون الشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة التالية             
 ):للطاقة واالتصاالت أية حصة في هذه الشركات

 شقيقةالشرآات ال :٤-٣ شكل 
 الشركة وصف العمل نوع العالقة

 المنزلية ومعدات تكييف األجهزة بيع .يمتلك المساهمون البائعون كامل رأس المال
 .والغساالتالهواء 

 لتجارةلشركة البابطين 

دسة وإنشاء محطات تصميم وهن .يمتلك المساهمون البائعون كامل رأس المال
 كيلو فولط و١٣٢/٣٣/١٣,٨التحويل 
نقل  كيلو فولط من خطوط ١٣٢
 . األرضية والكابالتالطاقة

 شركة البابطين للمقاوالت

% ٩٠تمتلك شركة البابطين للتجارة نسبة 
من % ١٠وشركة البابطين للمقاوالت نسبة 

 .رأس المال

تصنيع مراجل البخار والقوالب وقطع 
جات البالستيكية الغيار والمنت

 .واألجهزة المنزلية

شركة البابطين للصناعات 
 الهندسية

% ٩٠تمتلك شركة البابطين للتجارة نسبة 
من % ١٠وشركة البابطين للمقاوالت نسبة 

 .رأس المال

 شركة البابطين للكرتون . المضلعتصنيع صناديق الكرتون

 محمد عبداهللا  كل من كامل رأس الماليمتلك
راهيم حمد أبابطين وعبدالعزيز أبابطين وإب

إبراهيم البابطين وفهد محمد أبابطين، وهم 
 .من المساهمين البائعين

تقديم خدمات استشارات تقنية 
 من  معتمدةموفر حلول(المعلومات 

 .)أوراكل

  األعمالطويرالنخبة لتشركة 

 %٧٥تمتلك شركة البابطين للتجارة 
من رأس % ٢٥وشركة البابطين للمقاوالت 

 .لمالا

تملك األسهم والسندات والحصص في 
 .شركات أخرى داخل وخارج المملكة

شركة البابطين القابضة 
 لالستثمار

تمتلك شركة اإلمارات المساندة للتجارة نسبة 
 %.٤٩وشركة البابطين ليبالنك نسبة % ٥١

تركيب معدات وأنظمة االتصاالت 
 )مقاوالت شبكات االتصاالت(

 شركة البابطين ليبالنك
 اإلمارات ألنظمة االتصاالت

 شركة البابطين: المصدر

باإلضافة إلى بيع    منتجات من القوالب والمسبوكات والكرتون،     وتتمثل التعامالت مع الشركات الشقيقة بشراء 
التعامالت مع " ولتفاصيل عن هذه التعامالت راجع قسم    . للشركات الشقيقة  عمدة وأبراج للطاقة    الشركة أل

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن تعامالت الشركة        .    من نشرة اإلصدار   ) ٧٥( صفحة  "األطراف ذوي العالقة   
ة عادلة وأنه ال يوجد عقود مبرمة       أسس تجاري وفق ترتيبات مبنية على  تفق عليها   مع الشركات الشقيقة أعاله م  

  تم لقدواألعمال،  شركة النخبة لتطوير قيقة ما عدا عقود أبرمتها الشركة لتقديم خدمات مع   مع الشركات الش 
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  جمادى األولى   ٢٤ المنعقدة في   الجمعية العامة العادية   على    والترتيبات العقود من هذه   عرض الجاري 
من    ) ٧٠(و ) ٦٩(، ولقد استوفت جميع هذه التعامالت أحكام المادتين    )م٢٠٠٦ يونيو   ٢٠الموافق  (هـ ١٤٢٧

 . .نظام الشركات

3-6  

يقع المركز الرئيسي لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت ومجموعة من مصانعها في منطقة السلي بالرياض      
 على الطريق الدائري الشرقي، وتبلغ مساحة األرض المقامة عليها الشركة حوالي         ١٧شرق مخرج 

ويشتمل الموقع على المكتب الرئيسي والمرافق الصناعية       . كةوهي أرض مملوكة بالكامل للشر   P P٢م ١٠٠,٠٠٠
هذا وال تشارك     .   كما يضم الموقع مكاتب شركة البابطين لبالنك       الخاصة بالشركة والمخازن وسكن للعمال،      

 .أي من الشركات الشقيقة في أي من هذه المرافق

في مدينة الرياض مقامة على  )  الثالثة  المرحلة(تمتلك الشركة مجموعة مصانع في المنطقة الصناعية الثانية        
وتنوي الشركة عمل توسعات في خطوط إنتاجها في  . P٢Pم١٢٣,٠٠٠قطعة أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية 

في مدينة الرياض تشمل خطي إنتاج للجلفنة تم االنتهاء من أحدهما        ) المرحلة الثالثة  ( المنطقة الصناعية الثانية   
م، كما تشمل التوسعات خطوط إلنتاج أبراج نقل       ٢٠٠٦تنفيذه خالل عام  م واآلخر سيتم   ٢٠٠٥في سبتمبر 

م بتكلفة إجمالية تبلغ   ٢٠٠٧الطاقة والهياكل المعدنية، ومن المتوقع أن تكتمل هذه التوسعات في أواخر عام         
 مليون ريال سعودي وسوف تزيد تلك التوسعات الطاقة اإلنتاجية الحالية بشكل كبير لمنتجات            ٥٠حوالي  

 .م٢٠٠٨براج والجلفنة والهياكل المعدنية مع بداية العام األ

 الخرج على مساحة تبلغ  –كما وتملك الشركة محطة الختبارات األبراج واألعمدة تقع غرب طريق الرياض  
 الخرج   –م بشراء قطعة أرض إلى الغرب من طريق الرياض       ٢٠٠٥وقد قامت الشركة في عام    .   P٢Pم١٥,٣٠٠

 ماليين ريال سعودي بهدف إقامة مشاريعها  ٩مليون متر مربع وبمبلغ قدره حوالي   تبلغ مساحتها قرابة 
 .التوسعية في المستقبل

وبالنسبة لمصانع الشركة في مصر فهي تقع في مدينة السادس من أكتوبر على قطعة أرض مساحتها        
 . مصر– تمتلكها شركة البابطين للطاقة واالتصاالت P٢Pم٦٢,٥٠٠
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نتيجة الرتفاع وم ٢٠٠٤ في عام يقوالقتصادي اال نمو م تكملة  لل٢٠٠٥في العام المملكة  استمر نمو اقتصاد 
ر يقدتم تلقد    و. االقتصادتعتبر من أهم العوامل المحددة التجاه      التي العالية  مستويات السيولة    وأسعار النفط  

ونمو القطاع غير البترولي    ،م٢٠٠٥ في عام  %٦بما يزيد عن ة للمملكالفعلي   الناتج المحلي  إجمالي نمو 
م وارتفع بالتالي نمو الدخل للفرد إلى أكثر      ٢٠٠٥في عام % ١٩وقد ارتفع دخل الفرد بنسبة   %.  ٦,٢٥بنسبة 

TP. دوالر أمريكي للفرد الواحد١٣,٠٠٠خالل السنوات الثالثة الماضية إلى أكثر من % ٥٠من 

٢٢
PT 

م،   ٢٠٠٥ففي عام . ة محليا  بشكل كبير على حجم اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية   شرك نشاط ال يعتمد 
  عن%   ٢٢ ريال سعودي بزيادة قدرها    مليار ٨,٩لى  إقطاعي النقل واالتصاالت   لوصلت مخصصات الميزانية   

لرأسمالية   للمشاريع ا  )  ريال سعوديمليار ٨,٤حوالي   ( هذا المبلغ  وقد تم تخصيص معظم. التي سبقتهاالسنة  
٢٣ TP. كم من الطرق الجديدة والسكك الحديدية وتطوير المطارات         ٦,٧٠٠الجديدة بما في ذلك   

PT   وستتطلب هذه 
 البابطين من    شركة تعتبر فيهالمجال الذي   المشاريع توفير أعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة الخارجية وهو       

 .الشركات الرائدة في المملكة

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية دخول منافسين عالميين إلى السوق            ومع أنه من الممكن أن يسهل    
السعودية إال أن اإلدارة تتوقع أن يؤثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إيجابيا  على شركة         

ة الطلب   البابطين، حيث سيتيح التسريع في برامج خصخصة قطاعات الكهرباء واالتصاالت والمياه في زياد      
 . على منتجات الشركة

باإلضافة إلى ذلك، فإن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون ، بما يصاحب ذلك من ارتفاع مدخوالت األفراد،                   و
وفي هذا    .    يجعل التكامل االقتصادي لمجلس التعاون من أهم التكامالت االقتصادية في منطقة الشرق األوسط            

ر واإلمارات من األعلى في العالم، حيث بلغ دخل الفرد في العام         السياق، يعتبر دخل الفرد في كل من قط     
TP. دوالر أمريكي في اإلمارات٢٣,٨٧٠ دوالر أمريكي في قطر و ٣٨,٢٩٣م حوالي ٢٠٠٥

٢٤
PT 

انشاء أبو ظبي والدوحة و      و ات دبي  توسعة مطار ك ، التحتية في دول الخليج العربي       ى اإلنفاق على البن   ويمثل
 البابطين   شركة لبيع منتجاتا  فرص،م٢٠٠٦أللعاب األسيوية لعام ل استضافة قطر وجبل علي جديد في مطار 
 .ووحدات اإلنارة الخارجيةوصواري  أعمدة  ذلكبما في
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المملكة  تواصل    و ، دورا  هاما  في زيادة الطلب على الطاقة        الذي شهدته المملكة     كان للنمو الصناعي الكبير     
  األمر الذي تعتقد اإلدارة أنه       وتنويع القاعدة الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة         جهودها في توسيع  

 . من مرافق ومعدات الطاقةزيادة الطلب على خدماتسيؤدي إلى 

                                                 

P

٢٢
P م٢٠٠٥ النشرة االقتصادية السعودية، الربع األخير –ساب :  المصدر 

P

٢٣
P م٢٠٠٥م  تقرير الميزانية السنوية لعا–ساب :  المصدر 

P

٢٤
P م٢٠٠٥ – وحدة ايكونومست انتلجنس:  المصدر 
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P مليون كم ٢,١٥تقدر مساحة المملكة بحوالي   و

٢
P ، مما ،المدن والقرى والهجر مساحات واسعة  وتغطي فيها 

يزيد على    يوجد حاليا  ما   و.  جغرافيا منتشرةللكهرباء ممتدة و  قل وتوزيع  يجعلها في حاجة إلى أنظمة ن  
 شبكات الطاقة على أساس   بناء  وقد تم .نحاء المملكة أ كم من خطوط النقل والتوزيع في كافة     ٣٠٠,٠٠٠
 هذا ومن المقدر أن هنالك حاجة لخطوط نقل         . مناطق، مع ربط المنطقتين الشرقية والوسطى معا     توزيع ال

TP.المملكةمناطق  كافة نيب كم لتوحيد الشبكة ٣٠,٠٠٠افية يبلغ امتدادها إض

٢٥
PT 

 : شبكات الطاقة في المملكة العربية السعودية إلى ثالث فئات على النحو التاليوتنقسم

 فئات شبكة الطاقة :١-٤ شكل 
 نوع الشبكة الجهد المسار المنتجات المستخدمة

) مونوبول(أعمدة / أبراج 
 نقل الطاقة

تنقل الكهرباء من مصدر التوليد إلى 
 المحطات الفرعية

 كيلوفولت ١٣٢١١٠/
  كيلوفولت٣٨٠إلى 

 شبكة النقل

توزع الكهرباء من المحطات  أعمدة توزيع الطاقة
 الفرعية إلى محطات التوزيع

 كيلوفولت إلى ١٣,٨
  كيلوفولت٦٩

 شبكة التوزيع

أعمدة في القرى والهجر 
 وشبكات تحت األرض

تربط مستخدمي الطاقة بشبكة 
 الكهرباء

 ٢٢٠ فولت، ١٢٧
  فولت٣٨٠فولت و

شبكة الجهد 
 المنخفض

 لشركة السعودية للكهرباءا:  المصدر

بحسب  م٢٠٠٤م إلى عام ١٩٩٩وضح الجدول أدناه النمو التاريخي في طول خطوط شبكة الطاقة من عام        ي
 :رقام المتوفرة كما في تاريخ نشرة اإلصدارأحدث األ

 )آم) (م٢٠٠٤-م١٩٩٩(طول شبكة الطاقة تاريخيا   :٢-٤ شكل 
 نوع الشبكة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

 النقل ١٨,٦٣٧ ١٩,٧٥٧ ٢٠,١١٨ ٣١,٧٠١ ٣٣,١١١ ٣٣,٦٨٥ ٣٥,١٤٤
 التوزيع ١٠٦,٣٤١ ١١٢,٧٢٢ ١١٤,٩٧٦ ١٢٤,١٧٤ ١٣٢,٥٣٨ ١٤١,٠٥٤ ١٤٧,١٠٩
 الجهد المنخفض ١٠٩,٤٣٥ ١١٦,٠٠١ ١١٨,٣٢١ ١٣١,٣٣٧ ١٤٠,٠٩٨ ١٤٨,٦٨٨ ١٥٥,٠٠١

 لشركة السعودية للكهرباءا:  المصدر
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PT 

 إجمالي  وقد بلغ  .  ميجاوات ١٥١,٤٩٢ حوالي  أفريقيا حاليا   قطاع الطاقة في الشرق األوسط وشمال       تبلغ سعة
ساعة، /ت بليون كيلووا  ٥٧٢ قرابةم ٢٠٠٣ منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام      الطاقة في استهالك

 .من استهالك الطاقة العالميتقريبا  % ٤وهذا يمثل 

واحدة من     من هذه المنطقة       تجعلأفريقيا منطقة الشرق األوسط وشمال      في النمو في قطاع الطاقة     ةإمكانيإن  
 .األسواق المستهدفة لشركة البابطين

في تطوير قطاع الطاقة   أهمية كبيرة دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا     إن لتوحيد شبكة الكهرباء في   
  رحلة األولى  على إنجاز الم  تعمل الدول الست في مجلس التعاون حاليا         و.  أكبر طاقةوزيادة القدرة على توليد      

 مليار ١,١٨م بتكلفة قدرها ٢٠٠٨من شبكة الربط الكهربائي الخليجي والتي يتوقع اكتمالها في منتصف عام       
البحرين  والسعودية    و الكويت    من  في كل التوزيع   و دوالر أمريكي، حيث سيؤدي ذلك إلى ربط شبكات النقل         

، بينما سيتم ربط جميع دول الخليج مع بعضها         سيتم ربط كل من عمان واإلمارات     ة الثاني لمرحلة وفي ا . وقطر
 . ة الثالثالمرحلةالبعض في 

                                                 

P

٢٥
P البيانات المقدمة هي أحدث األرقام المتوفرة آما في تاريخ نشرة اإلصدار(باء لشرآة السعودية للكهرا:   المصدر( 

P

٢٦
P تاريخ نشرة اإلصدارالبيانات المقدمة هي أحدث األرقام المتوفرة آما في (م ٢٠٠٥ مارس –نشرة زاوية للصناعة :  المصدر.( 
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 بتنفيذ مشروع ربط دول الخليج العربي مع شبكة الربط العربي     ستقوم الدول العربية من جهة أخرى، 
 مليون دوالر    ٦٠٠العراق وتركيا بتكلفة تزيد على     ولبنان  و سوريا  واألردن  والكهربائية والتي ستربط مصر    

 وفي نهاية المشروع، سيتم ربط شبكة الربط الكهربائية لدول مجلس التعاون بشبكة شمال أفريقيا          .ريكيأم
 . الجزائر والمغربوتونس ووالتي تربط ليبيا 

من شركة البابطين    تتميز بانتاجها  والتي  النقل كبيرة من أبراج  لكمياتستحتاج جميع المشاريع المذكورة أعاله     
 . ومصرالمملكةمن  في كل خالل تواجدها
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 محطة  ٥,٥٠٠ عن لهاتف الجوال  ا عدد محطات ويزيد   ،الهاتف الجوال مشتركي المملكة قاعدة كبيرة من  لدى 
TP٢٧. كم من الطرق في جميع أنحاء المملكة ٢٥,٠٠٠من المملكة و % ٩٥تغطي 

PT     شركة  ولقد بلغ عدد مشتركي
TP٢٨.لهاتف الثابت لن ييمال  ٤لهاتف الجوال و   ل مليون  ١٢االتصاالت السعودية أكثر من    

PT    باإلضافة إلى ذلك، بلغ  
TP٢٩.م٢٠٠٥ مليون للهاتف الجوال مع نهاية العام ٢,٣ما يقارب " اتحاد اتصاالت"عدد مشتركي شركة 

PT 

م ٢٠٠٥تشهد شبكة الهاتف الجوال توسعة أكبر مع إعالن شركة االتصاالت السعودية في يونيو من عام    وس
TP٣٠.تهاا مليون خط هاتف جوال لتوسيع نطاق خدم      ١,٢إضافة  عن 

PT           ومن المتوقع أن يزيد المشروع الجديد من 
لشركة   إضافية توفر فرصا س التي بدورها  عدد أبراج الهاتف الجوال المملوكة لشركة االتصاالت السعودية و       

 .لبابطينا

 للهاتف الجوال خالل الربع الثالث من عام       ترخيص ثالثعن احتمال إصدار   قد أعلنت هيئة االتصاالت  و
TP٣١.م٢٠٠٦

PT    م سيكون الوقت المناسب إلصدار الترخيص الثاني        ٢٠٠٧  كما أعلنت هيئة االتصاالت أن عام
TP٣٢.لخطوط الهاتف الثابتة

PT 

ين   البابطمن خالل شركة  (لبابطين  شركة ا  السريع في قطاع االتصاالت السعودي ل  النموتتوقع اإلدارة أن يوفر   
قطاع بأي طلب حالي أو مستقبلي في    ها بما يساعد في الوفاء    وخدماتها منتجات لتسويق   كبيرة   فرصا )لبالنك

 .االتصاالت
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امل    لعدد من العو  يعتبر سوق االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا جاذبا  لالستثمارات نتيجة    
 والطلب     ، المتدنية في مجال الهاتف الجوال   االنتشار ومستويات  ، خطوط الهاتف الثابت    في عدد نقصال منها

 .نمو مدخوالت األفراد و،الهاتف الجوالخطوط على المتنامي 

لنمو االقتصادي  مرتفعة ل حيث شهدت معدالت عالية  ذات نسبة سيولة  سوقا بكونها  دول مجلس التعاون  تتميز
 منطقة   وتتوقع اإلدارة أن توفر     .   ويمر قطاع االتصاالت فيها بتحرير كبير وسريع   ،نوات األخيرة   في الس

 . في المستقبللبابطينشركة ا نمو لفرصالشرق األوسط وشمال أفريقيا 

                                                 

P

٢٧
P م٢٠٠٥ مارس ٢١زاوية، :  المصدر :" Telecom Arabiya ٢٠٠٥" 

P

٢٨
P م٢٠٠٦ يناير ١رويترز، :  المصدر: "Saudi Telecom profit doubles, but revenue growth slows"  

P

٢٩
P م٢٠٠٦ يناير ٣١عرب نيوز، المقالة المنشورة في :  المصدر :" Saudi Arabia: Mobily Announces SR١٫٦ Billion Income" 

P

٣٠
P م٢٠٠٥ يونيو ٩عرب نيوز، المقالة المنشورة في :  المصدر :" Saudi Arabia: STC to Add More Mobile Lines" 

P

٣١
P م٢٠٠٥ مارس ٢١عرب نيوز، المقالة المنشورة في :  المصدر :" Saudi Arabia: Second Land Line Phone License to Be 

Advanced by Two Years"  
P

٣٢
P م٢٠٠٥ سبتمبر ١٤عرب نيوز، المقالة المنشورة في :  المصدر:  "  Saudi Arabia: 3rd Cell Phone Operator in 2007" 
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المنافسة فيما يلي قائمة بالشركات الرئيسية  و ،قليمية والدولية  إلتتنافس الشركة مع عدد من الشركات المحلية وا      
 :لشركة البابطين

 المنافسون الرئيسيون :٣-٤ شكل 
 الشركة المنافسة دولـــةال
 

 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

  فرنسا فرنسا-اليات المتحدة األمريكية اليات المتحدة األمريكية الوالو
 المملكة المتحدةالمملكة المتحدة
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ومع ذلك، فقد نالت    .  ودول الخليج العربية ومصر األسواق األقرب جغرافيا  لشركة البابطين           تعتبر المملكة  
األسواق الخارجية األخرى مثل باقي دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا وروسيا اإلتحادية اهتماما  من قبل                 

 .إلى تلك الدولالشركة حيث حرصت على وصول منتجاتها وخدماتها 

تشمل قنوات البيع والتوزيع لمنتجات الشركة في المملكة عقودا  للتوريد المباشر للجهات الحكومية وشبه                   
الحكومية، باإلضافة إلى اتفاقيات التوريد التي تعقدها الشركة مع كبار المقاولين المحليين والعالميين في مجالي        

.    دولة  ٢٢يغطون   وكالء   منتجاتها خارج المملكة عن طريق ثمانية     كما تقوم الشركة ببيع  .الطاقة واالتصاالت  
المحليين والعالميين حيث تقوم    المقاولين   عدد من     مع  ها المتينةعالقاتب طاقةفي قطاع نقل ال الشركة   وتتميز

ق  مبيعات أبراج االتصاالت في المملكة عن طري   بينما تتم . أبراج نقل الطاقة  احتياجاتهم من  ر  يتوف الشركة ب
 المقاولين الرئيسيين لشركة االتصاالت السعودية   اكتسبت مكانة مرموقة لدىبالنك والتي   لشركة البابطين  

لشركة حضور قوي    ل  ،إلى سوق االتصاالت المحلي  وباإلضافة  . "اتصاالتاتحاد  "شركة  مع مقاولي  ومؤخرا 
 .والشرق األوسط وشمال أفريقيااالتصاالت في دول مجلس التعاون في أسواق 

 األعمدة ١-١-٥

 :وحصتها على النحو التاليوالصواري األعمدة أسواقها الرئيسية من منتجات حجم  اإلدارة تقدر

 )م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٢( حجم السوق وحصة الشرآة من سوق األعمدة والصواري :١-٥ شكل 
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

    U السعوديةالمملكة العربيةU 
 )طن(حجم السوق   ٦٤,١٠٢ ٧٤,٧٣٣ ٨٥,٤١٦ ٩٥,٧٦٠
 (%)حصة شركة البابطين   %٣٦,٠ %٣٧,٠ %٣٦,٠ %٣٤,٠
    Uدول مجلس التعاون األخرىU 

 )طن(حجم السوق   ٢٧,٤٧٢ ٣٢,٠٢٩ ٣٤,٨٨٨ ٣٧,٢٤٠
 (%)حصة شركة البابطين   %٤٣,٠ %٤٥,٠ %٤٥,٠ %٤٢,٠
    U  ات من المملكةالعملي(المجموع الجزئي(U 

 )طن(حجم السوق   ٩١,٥٧٤ ١٠٦,٧٦٢ ١٢٠,٣٠٤ ١٣٣,٠٠٠
 (%)حصة شركة البابطين   %٣٨,٠ %٣٩,٥ %٣٨,٥ %٣٦,٠

     

    Uجمهورية مصر العربيةU 
 )طن(حجم السوق   ١٠,٥٣٣ ١١,٢٤١ ١٢,٧٨٠ ١٣,٠٦٠
 (%)حصة شركة البابطين   %١٢,٠ %٢١,٠ %٢٩,٠ %٢٧,٠

     

    Uع الكليالمجموU 
 )طن(حجم السوق   ١٠٢,١٠٧ ١١٨,٠٠٣ ١٣٣,٠٨٤ ١٤٦,٠٦٠

 (%)حصة شركة البابطين   %٣٥,٤ %٣٧,٦ %٣٧,٧ %٣٥,٤

 شركة البابطين: المصدر

م نظرا  لتمديد برنامج تسليم أعمدة   ٢٠٠٥في العام سوق األعمدة والصواري    ولقد انخفضت حصة الشركة من   
 األسواق   في ا  البابطين التوسع جغرافي   نية شركةعلى الرغم من   هذا و .  يسيةنقل الطاقة لبعض العقود الرئ   

المتاحة في المملكة للسوق السعودية حيث هوامش           تها االنتاجية  طاقتخصص جزء  كبيرا  من فإنها العالمية،
 .ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيادول مجلس التعاون  ومن ثم ل المرتفعةربحلا
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منتجات األعمدة    تسويق   دور رئيسي في بمصر   -  بالنك لالبابطين   شركة   و ،مصر -  البابطين كما تقوم شركة  
 .األسواق األفريقيةفي أبراج االتصاالت وواري صوال

 اإلنارة ولوحات التوزيع ٢-١-٥

 :تقدر اإلدارة حجم أسواقها الرئيسية من منتجات اإلنارة ولوحات التوزيع وحصتها على النحو التالي

 )م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٢ (اإلنارة ولوحات التوزيع حجم السوق وحصة الشرآة من سوق :٢-٥ شكل 
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

    Uالمملكة العربية السعوديةU 
 )وحدة(حجم السوق   ٢٩٠,٦٢٥ ٣٠٦,٥٤١ ٣٥٥,٠٥١ ٣٨١,٦٠٠

 )(%حصة شركة البابطين   %١٠,٥ %٨,٥ %٨,٠ %٦,٠
    Uدول مجلس التعاون األخرىU 

 )وحدة(حجم السوق   ٣٢٧,٧٢٦ ٣٣٨,٨٠٨ ٣٨٤,٦٣٩ ٤١٣,٤٠٠
 (%)حصة شركة البابطين   %١٤,٥ %١٢,٠ %١٢,٥ %١٠,٠
    UالمجموعPT

٣٣
UTP 

 )وحدة(حجم السوق  ٦١٨,٣٥١ ٦٤٥,٣٤٩ ٧٣٩,٦٩٠ ٧٩٥,٠٠٠
 (%)حصة شركة البابطين  %١٣,٠ %١٠,٤ %١٠,٥ %٨,٠

 شركة البابطين: لمصدرا

لزيادة المنافسة في هذا القطاع، وعلى       سوق اإلنارة ولوحات التوزيع       ويعود سبب انخفاض حصة الشركة من     
تسعى شركة البابطين إلى التنويع المستمر في مصادر دخلها،      .    األخص من البضائع المستوردة من الصين      

 منطقة الشرق  لدول   وكذلك زيادة صادراتها   جديدة  المنتجات العديد من ال    باالستثمار في  ألجل ذلك  تقومو
 .األوسط وشمال أفريقيا

 األبراج ٣-١-٥

 :األبراج وحصتها على النحو التاليأسواقها الرئيسية من منتجات حجم اإلدارة تقدر 

 )م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٢ (األبراج حجم السوق وحصة الشرآة من سوق :٣-٥ شكل 
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  

    Uالمملكة العربية السعوديةU 
 )طن(حجم السوق   ٤٥,٦٣٩ ٤٩,٠٧٠ ٤٨,٣٢٩ ٦٢,٤٠٠
 (%)حصة شركة البابطين   %٢٣,٠ %٢٠,٠ %٢٤,٠ %٢٣,٠
    Uدول مجلس التعاون األخرىU 

 )طن(حجم السوق   ٥٥,٧٨١ ٥٣,١٦٠ ٥٩,٠٦٨ ٦٧,٦٠٠
 (%) شركة البابطين حصة  %٢٥,٠ %٢٤,٠ %٢٧,٠ %٢٧,٠
 )العمليات من المملكة(المجموع الجزئي      

 )طن(حجم السوق   ١٠١,٤٢٠ ١٠٢,٢٣٠ ١٠٧,٣٩٧ ١٣٠,٠٠٠
 (%)حصة شركة البابطين   %٢٤,٠ %٢٢,٠ %٢٥,٦ %٢٥,٠

     

    Uجمهورية مصر العربيةU 
 )طن(حجم السوق   ١٩,٧٣٠ ٢١,٩٣٧ ١٧,٢٧٤ ٢١,٥٩٣
 (%)حصة شركة البابطين   %١٥,٠ %٣٣,٠ %٣٩,٠ %٤٠,٠

     

    Uالمجموع الكليU 
 )طن(حجم السوق  ١٢١,١٥٠ ١٢٤,١٦٧ ١٢٤,٦٧١ ١٥١,٥٩٣

 (%)حصة شركة البابطين من السوق  %٢٢,٦ %٢٤,٠ %٢٧,٥ %٢٧,٢

 شركة البابطين: المصدر

                                                 

P

٣٣
P   مصر في جمهورية مصر العربية–ال يوجد نشاط لإلنارة لدى شرآة البابطين للطاقة واالتصاالت . 
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  .يد من الدول العربية واإلفريقية       العدفي المملكة و  لعمالئها األبراج بتوفير منتجات  البابطين   وتقوم شركة 
وتعتقد إدارة الشركة أن خصخصة قطاع الكهرباء ومشاريع ربط شبكات الكهرباء اإلقليمية سيكون دافعا       
لزيادة الطلب على أبراج نقل الطاقة وبالتالي نمو مبيعات شركة البابطين وخدماتها في األسواق التي تعمل                 

  .بها

 اختبار األبراج ٤-١-٥

البابطين الختبار األبراج إحدى المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها في منطقة الشرق األوسط                  تعتبر محطة 
مجلس    في المملكة ودول  وتقوم المحطة حاليا  بعمل االختبارات لغالبية األبراج المصنعة . وشمال أفريقيا

 . إجماال في المنطقةمن اختبارات أبراج الطاقة متزايد التعاون باإلضافة إلى عدد 

 الهياآل المعدنية ٥-١-٥

 فترة  كن مصنع الهياكل المعدنية خالل  تمم و٢٠٠٣بدأت الشركة بالدخول إلى سوق الهياكل المعدنية في عام       
في   لترسيخ اسم الشركة    وضع األسس الالزمة     من أن ينال عددا  من المشاريع الكبيرة التي ساهمت في        قصيرة
كيماويات والمصافي واالسمنت والغاز والنفط وصناعات الطاقة      البتروتوريد الهياكل المعدنية لمصانع     تمجاال
 . المياهوتحلية

 م٢٠٠٥في عام %  ٢,٥ بحوالي في المملكة الهياكل المعدنية البابطين من منتجات  شركة حصة  اإلدارة  وتقدر 
   من السوق خالل فترة    ركبأحصة   اكتساب الشركة أن باستطاعتها     إدارة   وتعتقد  .    م٢٠٠٤في عام  %  ١,٨و 

 . النمو االقتصادي الحالية

  وأنظمة الريأنابيب الصلب ٦-١-٥

السوق الرئيسية    وتعتبر المملكة .  م٢٠٠٣بدأت الشركة انتاج وتوريد أنابيب الصلب وأنظمة الري في العام    
   السعودي   السوق ة الشركة في حص اإلدارة   حيث تقدر أنابيب الصلب،منتجات ب فيما يتعلقلبابطين  شركة ال

أخرى   لدول   الشركة مؤخرا   ارتفعت تسليمات  وقد     .م٢٠٠٤م و العام    ٢٠٠٥عام ل من ال  كفي %  ٦ بحوالي 
 .والعراقوقطر مثل السودان واليمن واألردن 

  اإلدارة حصة شركة    وتقدر   .المقاولين المحليين والجهات الحكومية      هذا ويشمل عمالء منتجات أنظمة الري      
تدرس     و. م٢٠٠٤في عام % ٦م و  ٢٠٠٥ في عام  %٥ بحوالي  المحلية   أنظمة الري    سوق فيالبابطين 

 .أسواق جديدة مثل العراق والسودان وليبيااإلدارة حاليا  جدوى استهداف 
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وفضلت الشركة    ، على موردين معينين للمواد الخام   الكبير  االعتماد  على تجنب   البابطينحرصت شركة
 .والكميات المطلوبةمعتمدة في قرارها على سعر المواد الخام  ينالموردين المحليين والدوليعدد من استخدام 

  الموردون الحاليون :٤-٥ شكل 
 المـادة المصدر الموردون

 محلي مورد سعودي واحد

ن وكوريا الجنوبية  موردين من ألمانيا والمملكة المتحدة واليابا٦
TPوالهند

٣٤
PT 

 استيراد

 لفات الحديد المدرفل على الساخن

 محلي  موردين سعوديين٨

 موردين من بلجيكا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ١٠
TPواالمارات العربية المتحدة

٣٥
PT 

 استيراد

 ألواح الحديد المدرفل على الساخن

 محلي  موردين سعوديين٨

موردين من بلجيكا والمملكة المتحدة وأوكرانيا واليابان وتركيا  ١٠
TPواالمارات العربية المتحدة

٣٦
PT 

 استيراد

 زوايا الحديد المدرفل على الساخن

 محلي  موردين سعوديين٥

 استيراد  موردين من إيطاليا وهولندا وتايوان والهند٥

 المثبتات

 الزنك استيراد )سلعة عالمية(موردين اثنين من لوكسمبورج وبلجيكا 

 محلي ن سعوديين موردي٥

 استيراد مورد واحد من الهند

 الكيماويات

 الخانق والمشعل استيراد  موردين من أوروبا٤

 المكثفات استيراد  موردين من أوروبا ٣

 حامالت اللمبات استيراد  موردين من إيطاليا وألمانيا والهند٣

 قواطع التيار محلي  موردين سعوديين٤

 للمباتا محلي  موردين سعوديين٣

 شركة البابطين: المصدر

المدرفل على الساخن      الحديد    مثل لفات وزوايا     الحديد  من   البابطين على غالبية احتياجاتها     شركة تحصل هذا و 
وتشمل المنتجات الحديدية المسطحة المستوردة ألواح الحديد المدرفل على الساخن                   . من السوق المحلية    

اكتمال    عند   محليا بأسعار منافسةو المسطحة   الحديدية  المنتجات  يزداد توفر   أن  أن اإلدارة تتوقع     إال  والمثبتات، 
 الحديد   زواياهذا وتتوفر    .  كامل طاقتها اإلنتاجية إلى   )حديد(شركة الحديد والصلب السعودية       مصانع   توسعة

 .العالميةق اسوبأسعار منافسة في األو بسهولة المدرفل على الساخن

                                                 

P

٣٤
P  مدرفل على الساخنلفات الحديد المن مشتريات الشرآة من % ٣٠ يمثل التوريد من هده المصادر الستة ما نسبته. 

P

٣٥
P  الحديد المدرفل على الساخنمن مشتريات الشرآة من ألواح% ٦٥ يمثل التوريد من هده المصادر العشرة ما نسبته . 

P

٣٦
P  الحديد المدرفل على الساخنمن مشتريات الشرآة من زوايا% ٤٠ يمثل التوريد من هده المصادر العشرة ما نسبته . 
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 : مايلي تشمل التيتنافسيةالمزايا ال  بالعديد من تتمتعبابطين التعتقد اإلدارة بأن شركة

 راسخة شرآة رائدة ذات سمعة ١-١-٦

 ،ومتطلبات سوق المملكة والشرق األوسط وشمال أفريقيا      للفرص المتاحة  شامل ال هافهمبالبابطين تتميز شركة 
 .بأفضل الطرقئها وخدمة عمالتيجية عملها على أهمية وتتركز استرا

، حيث تمتلك القدرات      واسعة في تطوير وتنفيذ المشاريع الجديدة     ة  خبرالشركة ب   باإلضافة إلى ذلك، تتمتع  
 بعالقات الشركة تتميزكما  . تسليم المنتجات بدء  بمرحلة التطوير والتصميم وانتهاء  بمرحلة     ية الالزمةنتاجاإل

راسخة في جودة منتجاتها ودقة التسليم في الموعد          سمعة واكتسبت الشركة     قاولين اإلقليميين، مع الم   نة عمل متي
 . المحدد، وهي من األمور الهامة للمقاوليين

في أسواقها   في التعامل المباشر مع العمالء يمنحها ميزة تنافسية هامة    دارة أن خبرة الشركة      اإلتعتقد و
 .القريبفي البنية التحتية في المستقبل ية توسععدد من المشاريع الالمستهدفة والتي ينتظرها 

 لهيكل تنظيمي متكام ٢-١-٦

الحجم  ات  ياقتصادوإداراتها المختلفة من االستفادة من ميزة        البابطين   شركة تكاملة بين مصانع  متسمح العالقة ال  
والذي تدعم   التنظيمي المتكامل  ها  نتيجة لهيكلقاعدة تكاليف منخفضة نسبيا  حيث تتمتع الشركة ب ،في أعمالها

 والموارد   التسويق والمشتريات    الشركة المختلفة عن طريق تقديم خدمات       مصانع  فيه إدارات الشركة المساندة      
  الشركة  خبرةات باإلضافة لقدروقد ساعدت هذه ال   . الشركة وإنتاجيتها ز مرونة يعزالمشتركة مما يساعد على ت 

 . بين منافسيهاا قويرياديا   ا موقعاسخة في إعطاء الشركة ا الرفي المبيعات والتسويق وسمعته

  الجغرافيالموقع ٣-١-٦

  ةمة للشركة نتيجة النخفاض تكاليف النقل ومد ا المملكة ميزة تنافسية ه   وسط البابطين في شركةموقعيعطي 
وهي اض قع مصانع الشركة ومكتبها الرئيسي في الريحيث ت  للعمالء مقارنة بمنافسيها العالميين، تسليمال

وينطبق الحال على مصنع     .  األخرى باإلضافة لكونها عاصمة المملكة  وسط دول مجلس التعاون   تتالمدينة التي  
إضافة إلى    . فريقيا المجاورة أوشمال  في مصر الذي يسهل الوصول إلى أسواق بلدان الشرق األوسط                  الشركة
 في منطقة الشرق     ا من نوعه  ة الوحيد   طةحلما( الطاقة   لمحطة اختبار أبراج   الستراتيجي  فإن الموقع ا  ، ذلك

أسواق دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق األوسط وشمال            خدمة    يسمح للشركة )فريقياأاألوسط وشمال   
  . بيسر وسهولةفريقياأ

 إلى باإلضافةفي المملكة  واألعمدة   األبراج بجميع أعمال اختبار قوم حاليا ختبار ت اال محطة  أن دارة اإلتعتقد و
محطة تواجه منافسة قوية في السوق    ال وعلى الرغم من أن  . في المنطقةاالختبار  زايدة من أعمال كمية مت
 منطقة الشرق  ، إال أن موقعها الجغرافي يوفر لها ميزة تنافسية تمكنها من خدمة األسواق المستهدفة في    الدولية 

 .التوسع فيهاالشركة ترغب  ي األسواق التيفريقيا وهأاألوسط وشمال 
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رتها على تقديم الدعم   إضافة إلى قدجغرافيا   مصانع الشركة من حيث وجودها في منطقة استراتيجية  وقع إن م
على المنافسين   حتى  ة يميزة تنافس لها  االختبار والتصميم والتصنيع يوفر     ي المتخصص والذي يشمل   الفن

 .الدوليين

  االستراتيجيلتحالفا ٤-١-٦

بكونه   ، )البابطين لبالنك المتمثل في شركة    (لبالنك شركة و ين  بابطالشركة  بين يتميز التحالف االستراتيجي   
 يسمح للشركة  هذا التحالف     و، لشركة لبالنك تقنية مهارات الالشركة االنتاجية والتجارية وبين ال     قوة  يجمع بين

 .ادارة المشاريع إضافة الى تعزيز العالقة التكاملية بين مختلف أقسامهقدرتها على إبتحسين خبرتها الفنية و

 الوضع المالي القوي ٥-١-٦

قوة التدفقات النقدية من عمليات الشركة الحالية      تساعد   أن  يتوقع  ، حيث البابطين بوضع مالي قوي    شركةتتمتع
عن االنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وزيادة      تلك الناشئة   سيما  على تمويل التوسعات المستقبلية ال  

 .واالتصاالت اقة الط مجالي الخاص في القطاعاستثمار

 الفريق اإلداري المتمرس والقوى العاملة الماهرة ٦-١-٦

 ات كما يتمتع الفريق اإلداري بالشركة بخبر  في العمل، وااللتزام   العالية بالكفاءة بابطينشركة اليتميز موظفو 
محلية  هذا وتضم اإلدارة العليا للشركة كوادر     . ة يالصناع اإلدارية و  الشركةأقسام واسعة في جميع  اتوقدر

 .باإلضافة إلى كوادر من جنسيات مختلفة تم استقطابهم ليوفروا للشركة خبرات محلية وعالمية واسعة

6-2   

 زيادة الطلب على مصادر الطاقة ١-٢-٦

، ولهذا فإن تنمية   العالممعدالت االستهالك فيأعلى    للفرد في المملكة من  معدالت استهالك الكهرباء تعد 
جل دعم   ألو  .لطاقة الكهربائية في المملكة يعد أحد العناصر األساسية للتنمية االقتصادية   وتطوير قطاع ا

ضاعف من   على المملكة أن ت    فإنه يلزم  ، الطموحة والوفاء باحتياجات العدد المتنامي للسكان        ية عاخطط الصن  ال
 .توزيعالنقل وال وتطوير شبكات  الكهربائية توليد الطاقةمجالا في هتوسع

افة إلى كون المملكة أحد األسواق األساسية لشركة البابطين في مجال الطاقة، فإن أسواق منطقة            وباإلض
 تعد أيضا  من األسواق المستهدفة نظرا  للنمو المضطرد لقطاع الطاقة فيها،           الشرق األوسط وشمال أفريقيا    

 على مدى السنوات الخمس         سنويا %   ٦ حوالي  بحيث يقدر معدل نمو الطلب اإلقليمي على الطاقة الكهربائية         
أي    – ميجاوات   ٨١,٣١٦بمعدل سعة الطاقة الكهربائية   إجمالي  إنه يجب زيادة    ف،وللوفاء بهذا الطلب    .  القادمة

TP٣٧.ةحالياللطاقة امن % ٥٥ما يعادل 
PT 

                                                 

P

٣٧
P م٢٠٠٥ مارس –للصناعة نشرة زاوية :  المصدر 
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 سوقا فريقيا أمنطقة الشرق األوسط وشمال     لكبير في قطاع الطاقة الكهربائية إلى جعل     االنمو  هذا   وقد أدى 
عدد   جح مع  اسجل عمل ن بالبابطين  هذا وتتمتع شركة   .  نقل الطاقة وتوزيعها   في مجاللبابطين  خصبا  لشركة ا 

أسعار  بوذات جودة عالية     نقل الطاقة وتوفير منتجات   مجالالعالميين في   المحليين واإلقليميين و  المقاولين   من 
TP.منافسة

٣٨
PT  من االستفادة من التطورات       في السنوات القادمة   في موقع يمكنها تتميز بكونها الشركة   لذلك فإن     و 

 .مجلس التعاون شبكة دول  ربط البنية التحتية في مجال الطاقة مثل مشروعالمرتقبة في

 ها منتجاتلتسويق  لبابطين  شركة ال جيدة    الطلب على مصادر الطاقة فرصا       نمو  وفر ي تتوقع اإلدارة أن    و
 .ة على مدى السنة الحالية والسنوات القادمةها بما يساعد في زيادة مبيعات الشركوخدمات

 التوسع في قطاع االتصاالت ٢-٢-٦

الجوال     الثاني لتقديم خدمات الهاتف  ترخيص الإصدار   تطورا  كبيرا  حيث تم  االتصاالت السعودي    يشهد قطاع 
عالن   إلكما يتوقع استمرار تحرير قطاع االتصاالت السعودي حيث تم ا       .   الجوال  الهاتف توسيع شبكة  مقرونا  ب

ترخيص باإلضافة إلى   ) م٢٠٠٧ في عام  يتوقع أن يتم   الذي  ( الترخيص الثاني للهاتف الثابت      موعد إصدار     عن
هذا التوسع السريع في قطاع االتصاالت     ويوفر  .)م٢٠٠٦ في عام  هراصد يتوقع إ الذي  (الهاتف الجوال الثالث    

التي تفي بأي طلب حالي أو مستقبلي ينشأ عن          هاومنتجاتقديم خدماتها   تهامة ل  ا لبابطين فرص ا   لشركة السعودي 
البابطين فرصا  هامة لتقديم الخدمات والمنتجات المتعلقة          وتوفر منطقة شمال أفريقيا لشركة . االتصاالتقطاع

وبأخذ هذه العوامل في    . بقطاع االتصاالت حيث أن معدالت انتشار الهاتف الجوال فيها التزال منخفضة   
تتزايد مبيعات الشركة ومنتجاتها من أبراج االتصاالت وتوفير الخدمات تتوقع أن شركة ال إدارة االعتبار، فإن 

 .المرتبطة بها على مدى السنة الحالية والسنوات القادمة

 

                                                 

P

٣٨
P  شرآة المقاوالت الوطنية المحدودة، والشرآة السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية المقاولين  من األمثلة على هؤالء

آة اإلمارات ، وشر. )م.م.ذ(، وشرآة اإلمارات للوآاالت التجارية )باآستان(المحدودة، والمؤسسة الوطنية للقوى الكهربائية المحدودة 
 .، وشرآة آي إي سي العالمية المحدودة، وشرآة هيونداي للهندسة المحدودة.)م.م.ذ(للهندسة الكهربائية 
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 لألبراج والهياكل   صنعا م، ومصنعا  لإلنارة ولوحات التوزيع، و   ألعمدةل ا مصنع  البابطينتضم مصانع شركة
، ومصانع للجلفنة، ومحطة     المتوسطة والثقيلة   المعدنية هياكل األبراج والهياكل    المعدنية المتخصص في انتاج   

 .الختبارات األبراج واألعمدة، ومصنعا  ألنابيب الصلب ومصنعا ألنظمة الري المحوري

ن  يتخزعملية الجلفنة يتم    وبعد  ،  الجلفنة  توحدا األبراج إلى   صانع األعمدة و    من م  الجاهزة ل المنتجات ارسيتم إ
 .إعدادها للتسليمالمنتجات و

 لوحات مفاتيح الجهد المنخفض     مثلالكهربائية  منتجات ولوحات التوزيع وحدات اإلنارة وال       ينتج مصنع اإلنارة  
ئيسية تصنيع القطع والمكونات الر  أوال    وتشمل عمليات المصنع.  وحوامل الكابالت ولوحات توزيع اإلنارة   

 منفصلة للتجميع الميكانيكي    ا  خطوط  كذلك  المصنع تضمن يو .  الكاملةمنتجات ها لتكوين ال  تجميعثانيا و
 . والكهربائي

  . أنظمة الريصنع الصلب ومأنابيب مصنع البابطين مصانع شركةكما تشمل 

 في  ة من نوعهاة وفريد رائد وحدة  فهي ،الخرج-غرب طريق الرياض التي تقع فيأما محطة اختبار األبراج 
 .نقل الطاقةات التحمل على مختلف أبراج وأعمدة اختبارإجراء  في تصميم وةالشرق األوسط ومتخصص

يشرف قسم إدارة    حيث .لجلفنةحدة ل  ألبراج وا األعمدة و  تصنيع ل وطمصر على خط  -  البابطينرافق  مل متوتش
والتصنيع وانتهاء    تحضير خطط االنتاج    الهندسة و  اإلنتاج ابتداء  من التصميم و    مصانع على كامل عملية     ال
 فريق من   عن طريق  تبدأ عملية التصنيع في قسم التصميم      و .   المصنعة إلى العمالء   المنتجات إرسال ب

 . مواصفات العمالء  بحسبالمنتجات  لتصميم وتطوير    بالحاسب اآللي   مستعينين  العالية كفاءةالمهندسين ذوي ال   
قيود    أعطال أو  لكشف عن أي  وذلك ل نتاجية اإل الطاقة ة لمستويات بة منتظما إدارة المصنع رق كما تفرض

 .اإلنتاجعلى محتملة 

 عملية انتاج األعمدة ١-١-٧

تتكون األعمدة أساسا  من صفائح حديد مدرفلة على الساخن يتم تشكيلها ولحامها حسب نوع المنتج والذي            
مختلفة وأيضا  يختلف حسب    يختلف في الشكل من حيث كونه مضلع أو دائري المقطع بأطوال وسماكات       

 :نتاج األعمدة كالتاليا وتتلخص عمليات ،الوزن وسمك طبقة الجلفنة

يتم فرد لفات الحديد وتقطيعها حسب األطوال       و -  عملية فرد وتقطيع لفات الحديد المدرفلة على الساخن        
 .المطلوبة لكل نوع من األعمدة

 تقطيع الصاج إلى جزئيين بحيث يشكل عمودين،    يتم في هذه العملية  و- عملية القطع بشكل شبه منحرف  
 .حيث أن األعمدة المصنعة تكون قاعدتها أكبر من قمتها وذلك لإلستغالل األمثل للمواد الخام

يتم في هذه العملية ثني الصاج إلى الشكل المطلوب بواسطة مكابس              و-  عملية الثني والتشكيل    
 .ةهيدروليكي

ي هذه العملية لحام األعمدة طوليا  بواسطة ماكينات لحام كهرباء          يتم ف و- اللحام الطولي بالكهرباء     
 .أتوماتيكية

 .ستعدال األعمدة التي تم لحامها نتيجة تأثير الحرارة المتولدة من اللحاماحيث يتم  - عملية االستعدال 



 الوظائف التشغيلية والمساندة
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ساسية   يتم في هذه العملية إعداد فتحة الباب ولحام القاعدة وتركيب الملحقات األ      و- عملية التشطيب  
 .لألعمدة

يتم تنظيف األعمدة من أية شحوم أو زيوت أو صدأ من خالل غمرها في               و-  عملية الجلفنة على الساخن    
ثم يتم تجفيفها  و  ثم يتم غمر األعمدة في أحواض الزنك المصهور  .أحواض بها مواد كيماوية مناسبة  

 .إلكساب األعمدة طبقة حماية ضد الصدأ والعوامل الجوية
وتتكون هذه العمليات من عدة عمليات فرعية يتم فيها تصنيع الملحقات والقواعد       -  لمساعدة العمليات ا 

ستخدام ماكينات متنوعة مثل   اوتتم جميع تلك العمليات بواسطة      .واألذرع ومعدات الرفع واإلنزال   
 .المكابس وماكينات اللحام وماكينات القطع والتخريم

مدة وملحقاتها يتم تربيطها وشحنها للعمالء حسب الشروط المتفق          بعد اكتمال تصنيع األع  -  عملية الشحن   
 .عليها

تعتبر عملية مراقبة الجودة من أهم العمليات التي تراقب صناعة األعمدة بدء  من استالم     -  مراقبة الجودة  
لمختلفة   المواد الخام والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ومرورا  بجميع العمليات والمراحل ا        

لإلنتاج للتأكد من جودة األعمدة ومطابقتها للمواصفات الفنية ومتطلبات العمالء وحتى التسليم النهائي     
 .للعمالء

 الهياآل المعدنيةعملية انتاج  ٢-١-٧

إن تصنيع الهياكل المعدنية من عدة عمليات مثل القطع أو التشكيل والتثقيب واللحام وثم الدهان وذلك حسب                    
وتتلخص   . للرسومات المعتمدة سواءا  للمباني الهيكلية أو لألسقف أو الجسور المعدنية       المواصفات وطبقا   

 :نتاج الهياكل المعدنية كالتالياعمليات 

 .ويتم فيه إعداد التصميمات طبقا  للمواصفات العالمية بما يغطي متطلبات العميل - إعداد التصميم 
إعداد الرسومات للمنشأ المطلوب تنفيذه موضحا  به           وهي عملية يتم فيها     -  إعداد الرسومات التشغيلية      

القطاعات المستخدمة واألبعاد بما يحقق التصميم المعتمد والمتطلبات المعمارية والميكانيكية للمنشأ              
 .ويوضح بها بعض التفاصيل أن لزم األمر ويتم إعتمادها من العميل قبل البدء في التصنيع

عداد رسم تفصيلي لكل جزء على حده بناء  على الرسومات التشغيلية            يتم إ  و-  إعداد الرسومات التصنيعية     
 . كافة التفاصيل حتى يتم البدء في تصنيع هذا الجزءاموضحا  به

ويتم في هذه العملية تقطيع القطاعات المختلفة باألطوال المطلوبة حسب              -  عملية القص والتجهيز   
 .ع وتثقيبها بماكينات الثقبالرسومات التصنيعية باستخدام ماكينات القص أو القط

يتم في هذه العملية تجميع األجزاء والقطاعات المختلفة باستخدام            و -  عمليات تجميع القطاعات واألجزاء    
 .اللحام بالقوس الكهربائي وذلك حسب الرسومات التصنيعية

خدام وسائل اللحام    ويتم في هذه العملية لحام المجمعات المختلفة للقطاعات واألجزاء باست   - عمليات اللحام 
 .المختلفة وذلك حسب الرسومات التصنيعية وطبقا  للمواصفات العالمية

ويتم في هذه العملية تجليخ القطاعات المختلفة واألجزاء المجمعة للتأكد من جودة                - عمليات التشطيب  
 .اللحام واستواء سطحه

 الشوائب والصدأ وإعداد األجزاء           ويتم في هذه العملية تنظيف السطح وإزالة        - عملية السفح بالرمال   
 .الحديدية لعملية الدهان وذلك باستخدام السفح بالرمال طبقا  للمواصفات المتفق عليها

 .يتم في هذه العملية دهن جميع األجزاء والقطاعات حسب المواصفات ومتطلبات العميل و- عملية الدهان 
لوب شحنها وتغليف األجزاء المتفق عليها وإعداد         ويتم في هذه العملية تجهيز المواد المط      -  عملية الشحن  

 .قوائم الشحن وتحميلها على الشاحنات بطريقة آمنة تضمن سالمة المنتج حتى وصوله للموقع
تتم مراقبة الجودة في كل عملية من العمليات التصنيعية وال يتم ترحيلها من       و-  عملية مراقبة الجودة   

فيذها بالطريقة الصحيحة طبقا  للرسومات  وحسب المواصفات         عملية إلى أخرى حتى يتم التأكد من تن    
 .العالمية
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 فوانيس وآشافات اإلنارةعملية انتاج  ٣-١-٧

تشمل مجموعة المنتجات فوانيس اإلنارة الخارجية وكشافات اإلنارة وفوانيس إنارة الحدائق التي تتطلب        
نتاج فوانيس اوتتلخص عمليات  .ختباراتعمليات مختلفة مثل قص ألواح األلمنيوم واللف والثني والتجميع واال    

 :وكشافات اإلنارة كالتالي

ويتم في هذه العملية سكب األلمنيوم في نماذج خاصة لتصنيع جسم الفانوس باستخدام                -  عملية السباكة   
 .ماكينات أوتوماتيكية

 الفانوس   يتم في هذه العملية قص ألواح األلمنيوم حسب المقاسات المطلوبة وحسب نوع      و-  عملية القص 
 .باستخدام مقصات هيدروليكية

يتم إجراء عملية التجهيز لأللواح األلمنيوم قبل تشكيلها ويتم في هذه العملية تخريم         و- عمليات التخريم 
 .ألواح األلمنيوم حسب الرسومات المطلوبة بواسطة ماكينات تخريم مختلفة

ألواح األلمنيوم إلى الشكل المطلوب للفانوس        ويتم في هذه العملية ثني وتشكيل    -  عمليات الثني والتشكيل  
 .باستخدام ماكينات ثني وتشكيل هيدروليكية

يتم في هذه العملية دهن أو أنودة الجزء الداخلي للفانوس والذي يتطلب أن           و-)  األنودة  (عملية الدهان  
أما   . المرآةيكون عاكسا  للضوء مثل المرآة، ويتم ذلك من خالل عملية كهروكيميائية لصقله ليصبح ك         

لكي يأخذ اللون المطلوب وكذلك لمقاومة العوامل             ) كهروستاتيكي(الجزء الخارجي فيتطلب دهانه بالبودرة     
 .الجوية

ويتم في هذه العملية تجميع األجزاء المعدنية والتي تم تصنيعها وتشكيلها وتجهيزها في  -  عملية التجميع 
 بالفوانيس أو الكشافات والتي غالبا  ما تكون مستوردة،        المراحل السابقة مع األجزاء الكهربائية الخاصة    

 .ختباروبذلك تكون الفوانيس جاهزة  لال
ويتم في هذه العملية اختبار الفانوس كهربائيا  وأيضا  للتأكد من مقاومتها للعوامل                -  عملية االختبارات  

 .الجوية  مثل الماء والغبار
الجودة من أهم العمليات في تصنيع فوانيس وكشافات اإلنارة           تعتبر عملية مراقبة   -  عملية مراقبة الجودة    

ختبارها لضمان مطابقتها للمواصفات    ابدءا  من استالم المواد الخام واألجزاء الكهربائية والميكانيكية و     
 .نتاج وتصنيع وتجميع الفانوس وحتى عمليات االختبار النهائياالفنية، وأيضا  خالل جميع مراحل 

يتم في هذه العملية تغليف الفوانيس والكشافات وإعدادها  للشحن            ، التعبئة والشحن  عملية التغليف و   
 .للعمالء

 األبراجعملية انتاج  ٤-١-٧

تتكون أبراج نقل الطاقة الكهربائية وأبراج االتصاالت من مجموعة من األجزاء المصنعة من زوايا حديدية          
زاوية   (وتتم عملية التجميع أما مباشرة بين     .مجمعة مع بعضها بشكل هندسي معين حسب التصميم المعد لها    

وعليه   .أو عن طريق قطع من األلواح بأشكال مختلفة وذلك بمسامير مختلفة األطوال والمقاسات      ) وأخرى
زنك  ومسامير وصواميل وحلقات للربط والتجميع     وحديد  ال ألواح  وزوايا  فالمواد األساسية لتصنيع األبراج هي  

 :كالتالياألبراج نتاج اعمليات وتتلخص   .لعملية الجلفنة

 . للعميلالتصميم المبدئي وتقديم العروض 
 .تفاق نهائياالمناقشة مع العميل والوصول إلى  
رسومات تصنيع تفصيلية  ) ـ ج،رسومات التصنيع)  ب،رسومات التركيب ) أ :التصميم النهائي ويشمل  

 .لكل قطعة على حده
 ).فقط كنموذجبرج واحد (تصنيع األجزاء المختلفة للبرج  
تصنيع عينة أو نموذج للبرج ويتم تجميعه بشكل أفقي على سطح األرض داخل حدود المصنع للتأكد من               

المقاسات وعمليات التصنيع التي تمت والمقاسات النهائية للبرج ومدى مطابقتها للتصميم ويتم فحص   
 .دسي المصنعالبرج عن طريق لجنة من الجهة المستفيدة أو االستشاري المشرف مع مهن
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لتجميعه ) بعد الجلفنة(وبعد عملية الفحص يتم فك نموذج البرج ويرسل لمحطة البابطين الختبار األبراج     
مرة أخرى ولكن رأسيا  مثلما يتم في الواقع وتعريضه لجميع األحمال التي سيتعرض لها بعد تركيبه في  

 .هاالموقع والتأكد من سالمة التصميم ونوعية الخامات المصنع من
 .في حالة نجاح عملية االختبار يتم تصنيع الكمية المطلوبة ومن ثم جلفنتها 
بعد إتمام عملية الجلفنة لجميع األجزاء تشحن بعد تجميعها وتصنيفها وتحزيمها إلى موقع العمل التابع          

 .للجهة المستفيدة للتركيب
ت تصنيع الحديد حيث أن التجاوز     تعتبر من أدق عمليا عملية تصنيع األبراج عموما   و-  مراقبة الجودة  

م وهذا يتطلب مهارة فائقة ودقة متناهية في عمليات التصنيع وهذه تتم      ل  م٠,٣في المقاسات ال يتعدى 
لذا فتعتبر عملية مراقبة الجودة من أهم             .خالل برامج الحاسب اآللي التي يتم تغذيتها لماكينات التصنيع       

أجزاء البرج وفي أي مرحلة من مراحل اإلنتاج فمراقب الجودة   العمليات التي تراقب إنتاج أي جزء من   
 تسليم المنتجات لموقع    إلى متواجد دائما  جنبا  إلى جنب مع القائم بعملية التصنيع من استالم المواد الخام               

 .العمل
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القدرة      الستمرار العمل و ريا أمرا  جوه  البابطين استعمال أنظمة المعلومات اإلدارية الحديثة     عتبر إدارة شركة ت
م بتطبيق نظام صمم خصيصا لها  ١٩٨٨بدأت الشركة مبكرا في عام  ولذا فقد    . المنافسة والريادة  على 

م تطبيق نظام ١٩٩٩، ومع توسع الشركة وازدياد حجم نشاطها فقد تم في عام    "الكوبول "باستخدام لغة 
اتخذت   م ٢٠٠٤، وفي عام "٢٠٠٠إيميس "يسمى  و" أوراكل"معلومات متكامل مبني على قواعد البيانات   

م ٢٠٠٦على فترة تمتد لنهاية عام   الشركة مبادرة استراتيجية باالستثمار في أنظمة المعلومات اإلدارية الحديثة    
وبرنامج إدارة      (ERP)ونظام تخطيط موارد الشركات     العملية، جميع تطبيقاته بعن طريق تنفيذ نظام أوراكل    

 .في جميع وحدات العمل االستراتيجية بالشركةوذلك  (CRM) عالقات العمالء

ما أدى إلى تكامل عمل اإلدارات         مم٢٠٠٥ في يونيو من عام   (ERP) تخطيط موارد الشركات    تم تنفيذ نظام
كما تخطط الشركة لتعزيز هذا النظام بحيث       .  المالية والمبيعات وإدارة أوامر الشراء والمخزون        المختلفة ك

 .م٢٠٠٦ عام بنهايةالتصنيع عمليات شرية ويشمل الموارد الب

 لتعزيز فعالية عمل إدارة    م وذلك ٢٠٠٦عام ال في إدارة عالقات العمالء تنفيذ برنامج لبدء  شركة تخطط الكما 
   وزيادة  العمالءخدمة   وسرعة والتقليل من تكاليف التشغيل  موظفين نتاجية ال إعالقات العمالء من خالل زيادة  

 .همرضادرجة 
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وألجل ذلك، فقد تبنت الشركة نظاما  إلدارة الجودة مما ساعدها على            .  تلتزم شركة البابطين بمعايير الجودة  
وتم تحديثه عام   .  من قبل المعهد البريطاني للمواصفات       م١٩٩٦في عام    ٩٠٠١يزواآلحصول على شهادة      ال

وحدات   جميع تتبع كما   .٢٠٠٠ إصدار – ٩٠٠١يزوم لجميع وحدات الشركة ليطابق متطلبات األ   ٢٠٠٢
 .الدولية في تصميم وتطوير مختلف منتجاتهاو  الوطنية البابطين المقاييسشركة

 من خالل تنفيذ السياسات تراعي شروط األمن والسالمة   البابطين بإيجاد بيئة عمل  شركةتلتزمكما 
سعى الشركة لتقليل عدد   كما ت. ميع مناطق العمل  جالمتعارف عليها فيواإلجراءات التي تتفق مع المقاييس  

البيئية في الشركة    المهنية و الصحة والسالمة    إنشاء إدارة   في مكان العمل عن طريق    وتحسين البيئة الحوادث 
 .المعمول بهالضمان اتفاقها مع األنظمة والمقاييس الدولية 
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حول    المعلومات  جميع  تمن خالل   وذلك   المبيعات والتسويق     في  مميزة  من تطوير خطط    شركة لقد تمكنت ال 
من  شركةالتمكنت كما . توقعةالماإلنتاج  المستهدفة ومراقبة المشاريع الحكومية وتقدير متطلبات      هاقاسوأ

ووسائل  تقنيات اإلنتاج الحديثة  من خالل إجراء األبحاث المفصلة حول     المحافظة على مركزها الريادي  
 .منافسةوبأسعار المطلوبة مواصفات البي تفي التعرض المنتجات 

 العديد من االنجازات    حققت الشركة وقد   الشركة،  جميع أقساممنتجاتها تطوير لالبابطين   وشملت خطط شركة   
 .تطوير المنتجات الجديدةلبرامج ال على عدد من  وهي تعمل حاليا في هذا المجال سابقا 

شبكة من الوكالء في األسواق      متخصصين في األسواق المحلية و     مبيعات البابطين موظفي  شركة تستخدمهذا و 
مباشرة حول   الجل اكتساب المعرفة  أل  وذلك  وثيقة مع المقاولين ات وتحافظ على عالق التي تعمل بها،قليميةاإل

 .متطلبات المشاريع في كل من القطاعين العام والخاص
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ركة ليست من المواد التي تخضع ألية احتكارات ومتوفرة في       إن المواد األولية المستخدمة في منتجات الش      
 الخام ذات    مواد  لل  الشركات المنتجة  مع  بالبحث والتعاقد  يقوم قسم المشتريات  و.   األسواق المحلية والعالمية    

  شركة التي تفي بمتطلبات التسليم والتي تضمن في نفس الوقت االلتزام بمقاييس الجودة لدى       العالية  دة  و الج
باإلضافة إلى   وخطط المشتريات    ة الرئيسية لقسم المشتريات تطوير وتنفيذ سياس     يةتشمل المسؤول   . بطينالبا

 . والمحافظة عليها عالقات عمل جيدة مع الموردين الرئيسيينتكوين
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كة من خالل    تحقيق األهداف المستقبلية للشر    ل   إعداد الخطط الالزمة       يهدف قسم التخطيط االستراتيجي إلى   
 تطوير عمل   بغرض  وتحديد األهداف وتطبيق االستراتيجيات المناسبة       لذلك  تطوير اإلجراءات الضرورية  

 . وذلك بالتعاون مع إدارات الشركة األخرىقها المستهدفة وتعزيز موقعها التنافسياسوأالشركة وتوسيع 
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جميع الجوانب المالية للشركة بما فيها الرقابة     ل عملية  االستراتيجية وال اتالمسؤولي كامل  المالية  اإلدارة تحمل ت
 .المالية وإدارة االستثمارات والتقارير المالية النظامية

التفصيلية لكل وحدة     التخطيطية  نات  ازواالمالية إعداد الم    الداخلية      أو المراجعة لرقابةل وسائل الرئيسية  ال تشمل و
إضافة إلى ذلك،    .  الدورية ةالميزانيات من خالل المراجع  ة هذا األداء ب مقارنو ئها مراقبة أدا من وحدات العمل و  

 للسياسات  إدارة المتطلبات المالية للشركة وفقا         وكذلك     مصادر التمويل المثلى   بالبحث عن لمالية  ا دارة  اإلتقوم 
 .المقررة من مجلس اإلدارة
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 تحديد المخاطر المرتبطة بنشاطات العمل في الشركة إضافة إلى تقييم ومراقبة     يهدف نظام إدارة المخاطر إلى  
بالغ   الدورية واإلة بالمراجعخاطر  تقوم وحدة إدارة الم   حيث. العمل أنشطة جميعوالتحكم بالمخاطر في 

 الفوري عن أي أمور تتطلب التحسين أو التطوير أو التعديل في سياسات أو إجراءات أو عمليات الشركة                   
 اتتوصيتقديم الفعالية اإلجراءات و وعادة تقييم كفاية إكما تقوم الوحدة ب. والتي لم يتم معالجتها في حينه

 .ة المقترحاتبالتغيير
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القيام  والتكاليف     عنرـتقاريال عداد    لجمع المعلومـات وإ   لبابطين نظام حاسب آلي مركزي    تستخدم شركة ا  
 النظام    إلىسير العمل  من  إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالتكاليف الناتجة   تم ي. بالتحليالت الالزمة عليها 

على  التخطيطية  زنة  وا ومقارنتها بالمخصصات في الم،)حسب وحدة العمل ومركز التكلفة   (لها إجراء تحليل  و
 .عند اللزوم تصحيحية أي إجراءاتاإلدارة من اتخاذ لتتمكن أساس دوري 

جراء دراسة   إل ، وهي شركة استشارات هندية،   (NPC)   مجلس االنتاجية الوطني   خرا  وقد كلفت الشركة مؤ  
نارة ولوحات  األعمدة واألبراج واإل    (الشركة  نتاجية في جميع مصانع  على تطوير وتعزيز مستويات اإل  

 .ت المجاالهفي هذالشركة ة ينافستلزيادة ) التوزيع
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8    

م دليال     ٢٠٠٤ يونيو  ٢٨ بتاريخ ٦/٢٠٠٤ في االجتماع رقم  ") اإلدارة مجلس ("طين اعتمد إدارة شركة الباب   
تنظيميا  يضم رسالتها والمعلومات األساسية الالزمة للتعريف بالشركة وبيان الرؤية االستراتيجية التي تهتدي       

 .مستوياتها دائما بها إدارتها في توجيه عملياتها واألهداف االستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها وتعظيم 

كما يضم الدليل السياسات الرئيسية التي توجه عمل المسؤولين عن قطاعات النشاط المختلفة وتوفر المعايير                   
ويبين الدليل الهيكل التنظيمي للشركة واختصاصات       . التي يتم االحتكام إليها حين اتخاذ القرارات االستراتيجية   

ويضم الدليل الصالحيات المعتمدة من مجلس           .    الوظائف الرئيسية  ومهام تقسيماتها المختلفة، وبطاقات وصف  
اإلدارة، ويتكامل مع مجموعة االجراءات للعمليات المختلفة بالشركة والتي صدرت تنفيذا لنظام إدارة الجودة                

 .الشاملة

ذا وتقوم    ه.  م٢٠٠٤ فبراير ٢٤ بتاريخ  ١/٢٠٠٤ولقد اعتمد مجلس اإلدارة الهيكل التنظيمي في اجتماعه رقم        
 .الشركة بمراجعة دورية للهيكل التنظيمي من وقت آلخر طبقا الحتياجات العمل

8-1    

 :أعضاء على النحو التالي) ٦(ستة ، ويتألف حاليا  من سنوات) ٣(عن ثالث مجلس اإلدارة ال تزيد مدة 

  الحالية شرآة البابطينمجلس إدار :١-٨ شكل 
نسبة 
 الملكية

 ةـــفوظيال مـاالس الجنسية العمر األسهم

 رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن أبابطين سعوديسعودي ٧٤٧٤ ٥,٤٠٠,٠٠٠ %٢٠,٠٠
TPخالد بن محمد بن عبداهللا أبابطين سعوديسعودي ٣٦ ٤٥٠,٠٠٠ %١,٦٧

٣٩
PT عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن إبراهيم العبداهللا البابطين ديديسعوسعو ٥٤ ٥٦٢,٥٠٠ %٢,٠٨
 عضو مجلس اإلدارة فهد بن محمد بن عبداهللا أبابطين سعوديسعودي ٤٥ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧
 عضو مجلس اإلدارة إبراهيم بن حمد بن عبداهللا أبابطين سعوديسعودي ٤١ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣
 عضو مجلس اإلدارة  البابطينعبدالكريم بن حمد بن عبداهللا سعوديسعودي ٣٩ ٦٥٦,٢٥٠ %٢,٤٣

 شركة البابطين: المصدر

وظيفة سكرتير مجلس اإلدارة     )   عاما ، مصري الجنسية ٤٣العمر   (حسام الدين سيد مصطفى    /  ويشغل السيد  
 .وهو ال يمتلك أية أسهم في الشركة

دارة حيث سيتم تعيين   هذا وسيوجه مجلس اإلدارة دعوة لعقد الجمعية العامة لزيادة أعضاء في مجلس اإل        
وسيضاف . عضوين مستقلين عن المساهمين البائعين وذلك بعد إتمام عملية االكتتاب وبدء تداول األسهم           

 : العضوان التالي أسميهما إلى مجلس اإلدارة

                                                 

P

٣٩
P  ون الفنية والتجاريةؤالمدير العام للش يوجد تشابه أسماء بين اسم عضو مجلس اإلدارة خالد محمد أبابطين وهو مختلف عن نائب - 

 .شغل األخير عضوية في مجلس اإلدارةخالد محمد أبابطين، حيث ال ي
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 دارةاإلمجلس  األعضاء الجدد والمقترحين لعضوية :٢-٨ شكل 
  المقترحةةـــفوظيال مـاالس الجنسية عمرال

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية طيبمحمد بن حمد القن/ الدكتور سعوديسعودي ٥٣
 عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة الداخلية ي ياسين بن عبدالرحمن الجفر/كتوردال سعوديسعودي ٥٢

 شركة البابطين: المصدر

 أي أسهم في محمد بن حمد القنيبط  / الدكتور أو ياسين بن عبدالرحمن الجفري  /  الدكتورأي من  هذا وال يمتلك  
 .الشركة كما في تاريخ نشرة اإلصدار

8-2      

 : الحاليين والمقترحينفيما يلي لمحة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة

أسس الشركة على يديه      ):  عاما ٧٤العمر  (يس مجلس اإلدارة بابطين، رئ  بن عبدالرحمن أ  عبداهللا   بنمحمد
وكان مساعدا ألخيه حمد حتى وفاته   . هو وإخوانه حمد وإبراهيم في منتصف الخمسينات من القرن الماضي  

وقد ساهم بشكل مباشر في بناء وتطوير     . في نهاية السبعينات حيث تولى قيادة أمور الشركة       ) يرحمه اهللا(
صلت إلى ما هي عليه اآلن وذلك من جميع النواحي الفنية واإلدارية والتسويقية التي هي             الشركة إلى أن و  

 .نتاج رؤيته االستراتيجيته

حاصل على     ): عاما  ٥٢العمر   (دارةاإلمجلس  مقترح ل  عضو  ، ياسين بن عبد الرحمن الجفري    /كتوردال
م ودرجة الماجستير في  ١٩٨٦مريكية عام درجة الدكتوراه من جامعة والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األ    

م باإلضافة إلى بكالوريوس    ١٩٨٠التمويل واالستثمار من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية عام         
تدرج بالعمل كمعيد بقسم إدارة األعمال بكلية           . م١٩٧٧إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز عام           

 ثم عمل نائبا  لمدير مركز الحاسب     .  ملك عبدالعزيز ثم أستاذ مشارك ثم إلى أستاذ     االقتصاد واإلدارة بجامعة ال   
وزير لمعالي  وتولى العمل بعد ذلك كمستشار غير متفرغ    . لمركزاآللي بجامعة الملك عبدالعزيز ثم مديرا  ل  

 ويشغل  . مة المقدسة   ثم مستشارا  ألمين العاص، ثم مديرا  لصندوق استثمارات جامعة الملك عبدالعزيز    ،المالية
 ياسين العديد من المشاركات  /كتور دال وقدم   .حاليا  منصب عميد كلية األمير سلطان لعلوم اإلدارة والسياحة    

في الدورات التدريبية والمحاضرات العامة وهو عضو في جمعية التمويل األمريكي وله العديد من األبحاث         
اسات المختلفة واألشراف على رسائل الماجستير في مجال       المنشورة والمؤلفات كما قام بالعديد من الدر      

 .التمويل واالستثمار والمنشآت المالية

حاصل على درجة        ): عاما ٥٣العمر  (مجلس اإلدارة مقترح ل   عضو ،طب محمد بن حمد القني  /الدكتور
ك على  م وحصل كذل   ١٩٨٤الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة والية أوريجن األمريكية عام        

م ودرجة  ١٩٨٠ماجستير في االقتصاد من كلية إدارة األعمال من جامعة والية يوتا األمريكية عام    
   . م١٩٧٦البكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود عام          

ون االقتصادية والطاقة     ؤ لرئيس لجنة الش  عمل أستاذا  في قسم االقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود ونائبا        
ون االقتصادية والطاقة بمجلس الشورى ثم رئيسا  لمجلس إدارة جمعية        ؤبمجلس الشورى ثم رئيسا  للجنة الش   

محمد عضو بمجلس الشورى ونائب لرئيس لجنة الشئون االقتصادية والطاقة          /  الدكتور  و.االقتصاد السعودي  
ف على العديد من رسائل الماجستير في الموارد االقتصادية وشارك في              وقد أشر   .  بمجلس الشورى حاليا   

 كما نشر العديد من البحوث في االقتصاد والموارد االقتصادية وأجرى بعض      ،لجان الحكم على العديد منها  
قد شارك في العديد من المؤتمرات والندوات         لو.    )فاو(الدراسات لمنظمة الزراعة واألغذية لألمم المتحدة        

 .م١٩٩٤في مجلة اليمامة األسبوعية منذ عام ) أكاديميات(القتصادية والبرلمانية وهو كاتب زاوية ا
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TP،بابطينأ   بن عبداهللا  محمدبن خالد 

٤٠
PT   حاصل على بكالوريوس إدارة     : ) عاما ٣٦العمر  ( عضو مجلس اإلدارة

قام بتأسيس .  عام في بريطانيا ثم أكمل دراسته لمدة    م،١٩٩٤األعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام     
 وتضم الشركة ثالث مصانع في مجاالت الميالمين والبالستيك والطالء بالكروم        م١٩٩١شركة خاصة في عام  

قام أيضا  بتأسيس شركة البتروكيماويات  و ،وقد ساهم بشكل مباشر في بناء وتطوير الشركة    . الصناعي
التجارية غرفة في ال ة الصناعات الكيميائية والبالستيكية     وهو عضو لجن  . المتقدمة بمدينة الجبيل الصناعية    

في مجلس الغرف التجارية الصناعية     وعضو لجنة الصناعات الكيميائية    م،١٩٩٦الرياض منذ عام  الصناعية ب
 تم تعينه مديرا  عاما  لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت حتى        م ٢٠٠٣في عام و.   م١٩٩٦ منذ عام   السعودية 

شركة مجلس إدارة   عضوية    وقد تخلى عن شغل هذه المناصب في الشركة لشغل   .م٢٠٠٤منتصف عام 
 .وحتى تاريخهذلك  منذ البابطين للطاقة واالتصاالت

 حاصل على بكالوريوس    ): عاما  ٥٤العمر  (البابطين، عضو مجلس اإلدارة      العبداهللا  براهيمبن إ  عبدالعزيز 
معيد في معهد   كعمل    .لملك سعود بالمملكة العربية السعودية    من جامعة ا م١٩٧٧تاريخ عام /تربية جغرافيا

وتدرج في الوظائف  م ١٩٧٨في عام بمجموعة شركات البابطين  نضم للعمل  ا ثم ،اإلدارة العامة لمدة عام  
 البابطين   وشركة البابطين للمقاوالت   وشركة البابطين للصناعة    ةالقيادية حيث عمل نائب المدير العام لشرك  

وقد واكب نمو وتطور الشركات     .   لهذه الشركات عمل نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام        ثم   .للتجارة
 .م٢٠٠٣عام منذ إلى ما وصلت إليه اآلن ثم تفرغ للعمل عضوية مجلس اإلدارة تلك 

 حاصل على درجة البكالوريوس        : ) عاما ٤٥العمر   (بابطين، عضو مجلس اإلدارة   بن عبداهللا أ  محمد بن فهد 
شركة   عمل في .  الخدمة االجتماعية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية       في 

لمدة سنة في الواليات المتحدة األمريكية   تهسادرأكمل  لمدة أربع سنوات ونصف ثم    ة السعودي االتصاالت
شركة ثم  لن نائب مدير المبيعات ل    تدرج في المناصب القيادية م    .  م١٩٩٠عام في الشركة  ونصف ثم تم تعيينه  

م إلى شركة البابطين لبالنك التي مازال يعمل    ٢٠٠٠ألعمدة واألبراج، وانتقل في عام   لقطاع ا مدير المبيعات 
مجلس إدارة شركة البابطين     ل  ا ختياره عضواتم ، م٢٠٠٣عام  وفي  .بها حتى اآلن في وظيفة نائب المدير العام

 .للطاقة واالتصاالت

حاصل على دبلوم المعهد    ):  عاما ٤١العمر  (بابطين، عضو مجلس اإلدارة  بن عبداهللا أحمد  بن براهيم إ
م في كل من   ١٩٨٨م و   ١٩٨٧ شهر بين عامي   ١٤ لمدة   تةوأكمل دراس   . م١٩٨٧التجاري بالرياض عام 

  ثم مديرا  إلدارة المشتريات،   وتدرج في عدة وظائف إدارية حيث عمل مديرا   ة شركالالتحق ب. بريطانيا وكندا
إلدارة الموارد البشرية، ثم نائب المدير العام بقطاع الصناعات الهندسية، ثم العضو المنتدب لشركة البابطين            

مجلس إدارة      عضوية    وقد تخلى عن شغل هذه المناصب لشغل      .  البابطين للصناعات الهندسية  لكرتون وشركة  ل
للخدمات   المواساة    شركة مجلس إدارة    في أنه عضو    م، كما ٢٠٠٣عام شركة البابطين للطاقة واالتصاالت في     

الرياض لمدة دورتين متتاليتين مدتها     التجارية الصناعية ب غرفة في ال  عضو بلجنة الصناعات المعدنية     الطبية و 
 .م٢٠٠١ إلى عام م١٩٩٦سنوات من عام ) ٦(

اصل على بكالوريوس    ح:) عاما  ٣٩العمر  (البابطين، عضو مجلس اإلدارة     بن عبداهللا   حمد بن    عبدالكريم 
  عمل مديرا     . م١٩٩٢المحاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية عام           

األبراج والهياكل المعدنية ومحطة      لقسم  ا  عام ا  شركة البابطين للتجارة ثم مدير    ل ا   عاما للتسويق ثم مدير  
م، ثم العضو المنتدب لشركة البابطين      ٢٠٠٠عام االت في في شركة البابطين للطاقة واالتص   االختبارات 
مجلس  عضويته في   وقد تخلى عن شغل هذه المناصب في الشركة لشغل     .  م٢٠٠٣م إلى ٢٠٠١للتجارة من  

عضو مجلس إدارة شركة دار األركان      كما أنه . م٢٠٠٣عام شركة البابطين للطاقة واالتصاالت في    إدارة  
 .م٢٠٠٤ عام ذنللتطوير العقاري المحدودة م

                                                 

P

٤٠
P  ٣٤ في صفحة ٣٩ راجع إيضاح رقم. 
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8-3   

يتكون فريق اإلدارة العليا لشركة البابطين من مجموعة من الكوادر السعودية والعربية المؤهلة والتي تجمع                       
وقد نجحت الشركة في المحافظة على فريق اإلدارة العليا وتطوير       .  بين أفضل الخبرات الخارجية والمحلية 

 .راكز العليا في الشركةالموظفين المؤهلين للمشاركة في الم

وتركز الشركة حاليا على تطوير وتأهيل موظفيها السعوديين بنقل المعرفة والخبرة اإلدارية المتراكمة لديها          
 .على مدى السنين

 الهيكل التنظيمي للشرآة :٣-٨ شكل 

الرئيس التنفيذي

المدير العام

نائب المدير العام 
للشؤون الفنية والتجارية

نائب المدير العام 
للتخطيط والتطوير

مدير الشؤون المالية

مدير المصانع
مدير التسويق 
والمبيعات

مدير الجودة

 
 شركة البابطين: المصدر

ارة الشركة بجميع أنشطتها على الرئيس التنفيذي وهو المسؤول أمام مجلس اإلدارة فيما               وتقع مسؤولية إد  
هذا ويرفع المدير   .   يتعلق بأداء الشركة وتحقيقها لألهداف والسياسات التي يضعها مجلس اإلدارة والمساهمون       

 :ة أسماؤهماء التالياألعضالمكونة من إلدارة العليا العام تقاريره إلى الرئيس التنفيذي الذي يترأس ا

  الفريق اإلداري بالشرآة:٤-٨ شكل 
نسبة 
 الملكية

 الوظيفــة االســم الجنسية العمر األسهم

 الرئيس التنفيذي ويصا حناوي ميخائيل مصري ٥٨ - -
 المدير العام عبدالعزيز ناصر الوهيبي سعودي ٤٨ - -

 نائب المدير العام للشؤون الفنية والتجارية خالد محمد أبابطين سعودي ٣٤ ٣١٥,٠٠٠ %١,١٧
 نائب المدير العام للتخطيط والتطوير جواد جميل شحادة أردني ٤٤ - -
 مدير الشؤون المالية محمد نجاح طوخي مصري ٤٠ - -
 مدير المصانع رضا محمد حامد مصري ٥٥ - -
 مدير التسويق والمبيعات وتامر عدنان كال سوري ٣٨ - -
 مدير الجودة أشرف حلمي العدوي مصري ٤١ - -

 شركة البابطين: المصدر
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 : العليا لشركة البابطينفيما يلي لمحة موجزة عن أعضاء اإلدارة

م وهو حاصل على ١٩٧٩ركة منذ عام   عمل بالش:) عاما  ٥٨العمر   (، الرئيس التنفيذي   ميخائيل ويصا حناوي 
م، وتدرج في عمله في عدة   ١٩٧٠بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة في مصر عام  

وظيفة الرئيس  وقد شغل لمقاوالت، البابطين ل شركة ل ا  عاما  ثم مديرا  فنيا وظائف منها مدير مشروع ثم مدير
حصل على عدد كبير من الدورات التدريبية في مجاالت اإلدارة      وقد  .م١٩٩١منذ عام للشركة  التنفيذي 

 وقد شارك في تطوير العمل    ،العامة واإلدارة المالية والتخطيط االستراتيجي والتسويق وفي إدارة التغيير         
وهيكلة الشركات من خالل الوظائف التي شغلها ويشرف بشكل وثيق على أنشطة شركة البابطين للطاقة        

 .واالتصاالت

 حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من         :) عاما ٤٨العمر  (الوهيبي، المدير العام ناصر دالعزيز عب
عمل مع الشركة في وظيفة مدير عام في    و ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية          

م ١٩٩٥ و  ١٩٩٤الل عامي  ثم أسس نشاطا  تجاريا  خاصا  خ   ،م١٩٩٣م حتى عام  ١٩٨٤الفترة من عام   
م في شركة الخزف السعودية مديرا  لمصنع السخانات ثم         ٢٠٠٤م وحتى عام  ١٩٩٦عمل في الفترة من   و

م ٢٠٠٤منذ البابطين للطاقة واالتصاالت     مديرا  لمصنع األدوات الصحية ثم عاد إلى وظيفة مدير عام شركة          
 .وحتى اآلن

TP٤١،بابطين أخالد محمد 
PT حاصل على درجة    : ) عاما  ٣٤العمر  (م للشئون الفنية والتجارية   نائب المدير العا

كما يحمل   . م١٩٩٦البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام          
ل  بدأ العم. م٢٠٠٤شهادة الماجستير في إدارة األعمال من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة عام       

م في إدارة المبيعات والتسويق في مصنع األبراج والهياكل المعدنية، ثم عمل               ١٩٩٧في شركة البابطين عام   
 مصر، ويشغل حاليا منصب نائب المدير العام للشؤون    –مديرا إقليميا لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت   

 .الفنية والتجارية

 تخرج من جامعة الشرق    :) عاما  ٤٤العمر (التطوير   للتخطيط وشحادة، نائب المدير العام  جميل جواد 
م بشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، وقد انضم للشركة في نفس     ١٩٨٥األوسط الفنية بتركيا عام  

م، بعد أن شغل عدة مناصب في شركة   ٢٠٠٥تم تعيينه نائب المدير العام للتخطيط والتطوير عام   . العام
نتاج  للتخطيط ومراقبة اال   لمصنع األعمدة ومديرا    عام للشؤون الفنية والتجارية ومديرا     البابطين كنائب للمدير ال 

 . لمصنع البابطين لألجهزة المنزليةنتاج في مصنع األعمدة ومديرا اومهندس 

 تخرج من كلية التجارة وإدارة األعمال من جامعة          :) عاما ٤٠العمر   (مدير المالي ال،  طوخيمحمد نجاح
 وحاصل على شهادة مستشار       م بشهادة البكالوريوس في التجارة     ١٩٨٧رية مصر العربية عام  حلوان بجمهو 
عمل بوظيفة محاسب  .   م٢٠٠٦ عام (IFC)من المعهد األمريكي للمستشارين الماليين      (CFC)مالي معتمد 

م، ثم التحق بشركة المصطفى ١٩٩٠م إلى ١٩٨٧تكاليف في الشركة المصرية للصمامات من عام 
م، ثم عمل كرئيس قسم المراجعة الداخلية بمجموعة        ١٩٩٢م إلى عام    ١٩٩٠وجات في مصر من عام   للمنس

في عام البابطين للتجارة   شركة  بالتحق   و .م١٩٩٥شركات الجوهر في المملكة العربية السعودية إلى عام      
البابطين للطاقة    وتم تعيينه بوظيفته الحالية في شركة   .   م حيث كان المدير المالي   ٢٠٠٤إلى عام   م ١٩٩٥

 .  م٢٠٠٤واالتصاالت منذ عام 

                                                 

P

٤١
P  ٣٤ في صفحة ٣٩ راجع إيضاح رقم.. 
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 تخرج من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام     :) عاما  ٥٥العمر  ( حامد، مدير المصانع محمدرضا
م، وتم تعيينه مديرا   ١٩٨٨م بشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وقد انضم للشركة عام       ١٩٧٤

 .غل منصب مدير مصنع األبراجم بعد أن ش٢٠٠٤للمصانع عام 

 حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة         :)  عاما ٣٨العمر   ( كالو، مدير التسويق والمبيعات     عدنانتامر
م حيث  ٢٠٠٤منصبه الحالي من بداية عام     شغل م، وقد تم  ١٩٩٠الميكانيكية من جامعة حلب بسوريا في عام 

ويق والمبيعات، من ضمنها منصب مدير التصدير لمنطقة     كان قد شغل عدة وظائف ومناصب في مجال التس   
 عمل في  د وق .   للمبيعات في شركة البابطين للكرتون الشرق األوسط في شركة البابطين للتجارة، وكذلك مديرا       

علما أن إجمالي الخبرة التي يملكها هي     . م١٩٩٠منذ بداية التخرج عام  مصفاة حمص إدارة المبيعات لشركة   
 .ستة عشر عاما 

 حاصل على درجة البكالوريوس في      :) عاما ٤١العمر ( الشاملة  الجودة إدارة العدوي، مدير حلميأشرف
كما حصل كذلك على العديد من الدورات        .  م١٩٨٨الهندسة الميكانيكية من جامعة المنوفية بمصر في عام  

اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي،     التدريبية المتخصصة في مجاالت الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية و          
 في مجالي الجودة    الشركةوقد تدرج بالوظائف في  . وهو حاصل على عضوية المنظمة األمريكية لإلدارة    

 .م١٩٩٤م وحتى ١٩٨٨ عمل كمهندس جودة بالهيئة العربية للتصنيع من بالشركة،وقبل التحاقه . واإلدارة
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حيث تختلف المسؤوليات والمهام التي يقوم بها      واألنظمة الرقابية،  اإلدارةفضل معايير أتلتزم شركة البابطين ب
 .أعضاء مجلس اإلدارة عن تلك المناطة باإلدارة التنفيذية للشركة

 لمجلس اإلدارة تحديد رسالة الشركة وغاياتها وأهدافها االستراتيجية وضمان كفاءة         األساسية  المهامتشمل 
 وكبار موظفي الشركة   والمدير العام   مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي       كما يعين.  بالشركةخطيطوفعالية نظام الت 

مجلس  ويقوم .  بأفضل الطرق الممكنة  هاريطوتجميع الموارد الضرورية و   توفير ن اضمهو مسؤول عن   و
 .نجازاتها واستثماراتها بصورة مستمرةإتقييم نشاطات أعمال الشركة وباإلدارة 

 أربعة لجان تقوم بدراسة  الشركة ويوجد في . فعالة في كافة أقسامها  رقابية داخلية أنظمة بابطين ل اطبق شركةت
 .المجاالت المختصة بها ومراجعة أنشطة الشركة في تلك المجاالت وتقدم تقاريرها واقتراحاتها لمجلس اإلدارة

 الداخلية مراجعةلجنة ال ١-٥-٨

.  الية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية على أعمال الشركة            جوانب الم  ال على  الداخلية     لمراجعة تشرف لجنة ا 
  واإلشراف على مراجع    ومناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية       تشمل مسؤوليات اللجنة مراجعة    

ولها الصالحية في التعاقد    للشركة،    ة والداخلي ة الخارجيمراجعة الخارجي للشركة ومراجعة فعالية ال  الحسابات
 .إدارة الشؤون المالية للشركةب ها المتعلقةلوفاء بالتزاماتمن أجل اذلك ل دعت الحاجة خارجيين إذا مع خبراء

مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وأنظمة المعلومات         مسؤولية مراجعة الداخلية    كما تتحمل لجنة ال
 .بمقاييس المحاسبة المتعارف عليها االلتزام ومدى إدارة الشؤون المالية وقدراتها ةالمحاسبية وكفاء

  أعضاء لجنة المراجعة الداخلية:٥-٨ شكل 
 فةوظيال االسم

 رئيس اللجنة فهد بن محمد بن عبداهللا أبابطين
 عضو اللجنة عبدالكريم بن حمد بن عبداهللا البابطين

 عضو اللجنة خالد بن محمد بن عبداهللا أبابطين
 شركة البابطين: المصدر
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ياسين بن  / الدكتور   لرئاسة لجنة المراجعة الداخلية و   محمد بن حمد القنيبط  / الدكتورهذا وسيتم ترشيح  
 .٣٤ للمشاركة في عضويتها كما أشير إليه في صفحة عبدالرحمن الجفري

 لجنة التخطيط االستراتيجي ٢-٥-٨

إقرار األسس التي يقوم عليها نظام التخطيط االستراتيجي   لتخطيط االستراتيجي مسؤولة عن  تعتبر لجنة ا
بالشركة ومراجعة أساليب التخطيط االستراتيجية وتقييم تنفيذها ودراسة المقومات البشرية والتقنية الالزمة           

بتقديم التوصيات الالزمة    تقوم لجنة التخطيط االستراتيجي     بعد ذلك    و. لدعم إمكانيات التخطيط االستراتيجي    
 .لمجلس اإلدارة إلقرارها

  أعضاء لجنة التخطيط االستراتيجي:٦-٨ شكل 
 فةوظيال االسم

 رئيـس اللجنـة عبدالكريم بن حمد بن عبداهللا البابطين
 عضـو اللجنـة فهد بن محمد بن عبداهللا أبابطين

 كة البابطينشر: المصدر

 الموارد البشرية لجنة ٣-٥-٨

إدارة    نظام  بما في ذلك مراجعة   ،بالموارد البشرية   علقة  األمور المت تشمل اختصاصات هذه اللجنة جميع    
لجنة شؤون الموارد     كما تقوم . والكشف عن مجاالت التطوير الضرورية   الموارد البشرية والهياكل التنظيمية     

ركة واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة وفقا          بمراجعة موقف السعودة بالش    البشرية
 .لألنظمة القائمة

  أعضاء لجنة الموارد البشرية:٧-٨ شكل 
 فةوظيال االسم

 رئيس اللجنة عبدالعزيز بن إبراهيم العبداهللا البابطين
 عضو اللجنة  أبابطينإبراهيم بن حمد بن عبداهللا

 شركة البابطين: المصدر

 لاعماألتنمية  لجنة ٤-٥-٨

، والسعي للتعرف    وتقييم جدوى تطبيقهاة والتقني  ة الصناعيات التطوربحث فرص بتنمية األعمال تقوم لجنة 
البحث عن فرص استثمارية     من خالل    خارجيةاألسواق المحلية وال     على فرص جديدة لتنمية أعمال الشركة في       

ة والنظر في مقترحات االستحواذ على شركات تعمل في مجاالت متجانسة مع أنشطة الشركة باإلضافة            جديد
.   إلى النظر في مشاريع التحالف مع شركات أخرى وطنية أو أجنبية لتنمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركة            

 .ع درفلة الزواياولقد كان أبرز أعمال هذه اللجنة تطوير مصنع الهياكل المعدنية ودراسة مصن

  أعضاء لجنة تنمية األعمال:٨-٨ شكل 
 فةوظيال االسم

 رئيس اللجنة محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن أبابطين
 عضو اللجنة إبراهيم بن حمد بن عبداهللا أبابطين

 شركة البابطين: المصدر
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 مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية، ويقدم أعضاء المجلس خدماتهم للشركة بموجب      يتم تعيين أعضاء
وفيما يلي  .    ويتم تعيين الرئيس التنفيذي من قبل  مجلس اإلدارة     .   بنود النظام األساسي وميثاق مجلس اإلدارة      

 :ملخص لعقود عمل وواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة

 رئيس مجلس اإلدارة ١-٦-٨

 ولياتؤالواجبات والمس
 .عضاءألدوار فيما بين األضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله، وأسس توزيع ا 
 .ع التي تعرض في اجتماعاتهيضاضمان وضوح ودقة خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المو 
 إلمكانياتها أالشركة واالستخدام األكف  ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق االستثمار األمثل لموارد       

 .وأصولها
 .لشركة وفريق اإلدارة بها لضمان وضوح وإيجابية العالقات بين المجلس وبين الرئيس التنفيذي 
 .تنمية روح الفريق بين أعضاء المجلس 
 .المتابعة إلدارة الشركة في تنفيذها لقرارت المجلس 
 .سالمتابعة ألعمال اللجان المنبثقة عن المجل 
 .تفعيل نظام ومعايير لتقويم أداء المجلس وأعضاءه 

 المكافأة
 ريال سعودي وتخصم    ٢٠٠,٠٠٠تبلغ المكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة عن تقديم خدماته للمجلس مبلغ              

 .من أرباح الشركة

 خدمةمدة ال
الث سنوات تنتهي في  الخدمة بموجب بنود النظام األساسي للشركة، وللمجلس فترة عضوية تبلغ ث            مدة   تحدد  
 .)م٢٠٠٩  مايو٢٠الموافق (هـ ١٤٣٠ ى جمادى األول٢٤

 أعضاء مجلس اإلدارة ٢-٦-٨

 ولياتؤالواجبات والمس
 .ألوضاع الشركة والظروف المحيطة بهاالمتابعة  
 .ركة في نطاقهاشالمتابعة المستمرة لتطورات الصناعة التي تعمل ال 
 . حركة السوقىعلمر المست ممارسات المنافسين واالطالع ىالتعرف عل 
 . للشركةستراتيجيالفعالية عمليات التخطيط اوستراتيجية السالمة التوجهات االتأكد من  
 .ر الموارد واالحتياجات الالزمة لتنفيذ الخطط والبرامجيتوف 
 . ما قد يعترضها من معوقات أو مشكالتر الدعم والمساندة إلدارة الشركة في مواجهةيتوف 

 المكافأة
 ريال سعودي تخصم من   ٢٠٠,٠٠٠افأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة عن تقديم خدماته للمجلس مبلغ     تبلغ المك

 .أرباح الشركة

 خدمةمدة ال
الخدمة بموجب بنود النظام األساسي للشركة، وللمجلس فترة عضوية تبلغ ثالث سنوات تنتهي في              مدة   تحدد  
 .)م٢٠٠٩  مايو٢٠الموافق (هـ ١٤٣٠ ى جمادى األول٢٤
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 ئيس التنفيذيالر ٣-٦-٨

 ولياتؤالواجبات والمس
قيادة الجهاز اإلداري والفني للشركة بشكل مباشر وتوجيه أنشطتة وفعالياته بما يحقق التوظيف األمثل     

 . لمواردها ويحقق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة
 . تنسيق الخطط والبرامج المحققة ألهداف الشركة 
 .لتحقيق أهداف الشركةاقتراح السياسات واالستراتيجيات المناسبة  
 . للشركةلإلدارة العليا متابعة أنشطة الشركة وتقديم المساندة اإلدارية والفنية  
 .للشركة ومتابعة تنفيذهااإلدارة العليا إبالغ قرارات مجلس اإلدارة إلى  
 . متابعة أعمال الشركة بالتطوير والتحديث 
 .ر والتحسين فيهمتابعة فعالية الهيكل التنظيمي واقتراح أوجه التطوي 
 ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى         ،نتاجية المتاحةتوجيه الشركة نحو التشغيل األمثل للطاقات اال     

 .ياتهارفع مستو
 .مساندة أنشطة التخطيط االستراتيجي بالشركة 
 .مساندة أنشطة الجودة الشاملة بالشركة والعمل على تنمية ثقافة الجودة بها 
 .ا يكلفة به مجلس اإلدارة ورئيس المجلس من أعمالالقيام بكل م 

 األتعاب
سعودي   ألف ريال  ٥٠٠من أتعاب شامله الرواتب والبدالت والمكافآت      الرئيس التنفيذي   يبلغ ما يحصل عليه  

 .سنويا 

 خدمةمدة ال
بر  ديسم٣١ وتنتهي فيم ٢٠٠٦ يناير ١من تبدأ  سنه ميالدية  تحدد مدة الخدمة بموجب عقد العمل وهي     

 .موافقة مجلس اإلدارةعد تلقائيا  بالعقد م ويجدد ٢٠٠٦
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عبدالعزيز إبراهيم   السيد   و، %١حصة   ) رئيس مجلس اإلدارة ( محمد عبداهللا أبابطين   يمتلك كل من السيد    
% ١حصة   )عضو مجلس اإلدارة     (مد أبابطين إبراهيم ح ، والسيد    %١حصة  )  عضو مجلس اإلدارة    (البابطين 

وهي شركة تابعة تمتلك شركة البابطين للطاقة واالتصاالت     ( مصر –من شركة البابطين للطاقة واالتصاالت    
من   % ٥حصة ) الرئيس التنفيذي(ميخائيل ، ويمتلك أيضا  السيد ويصا حناوي    )من رأسمالها % ٩٧حصة 

%   ٤٣,٣٥ تابعة تمتلك شركة البابطين للطاقة واالتصاالت حصة        وهي شركة ( مصر  –شركة البابطين لبالنك    
 ).من رأسمالها

م في سبيل    ٢٠٠٣ ديسمبر  ٣هذا ويستهدي مجلس اإلدارة بميثاق المجلس المعتمد في االجتماع المنعقد في         
لس في    ويضم هذا الميثاق العديد من االلتزامات التي تقع على عاتق المج            .  تحقيق مصالح المساهمين ورعايتها   

كما يعمل المجلس على تحقيق التزام اإلدارة العليا بهذا الميثاق الذي يغطي مبدأين أساسيين             .  سبيل تحقيق ذلك 
عضاء مجلس   أيقرهما الشفافية والمصداقية فيما يختص بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة، وفي هذا السياق       

 : بالتاليون الماليةومدير الشؤوالمدير العام دارة و الرئيس التنفيذي إلا
 . إفالسإلجراءات أو خضعوا هم في أي وقت من األوقات إفالسشهروابأنهم لم ي 
من نشرة اإلصدار وفي قسم   ) ٧٥( صفحة "التعامالت مع األطراف ذوي العالقة  " قسم  ما ذكر فيباستثناء 
نه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي               أعاله، فإ "  عقود العمل "
مزمع إبرامها د أو ترتيبات  و أو عق  سواء  محررة أو غير محررة كتابة   د أو ترتيبات سارية المفعول وعق

 .صدارنشرة اإلريخ كما في تاأعمال الشركة على لها تأثير كبير 
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 ٤٣ 
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م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المنتهية في لسنة المالية   لمكافآتبلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة من   
TP٤٢.  مليون ريال ١,٦حوالي  م   ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ المنتهية في  مليون ريال وعن السنة المالية        ١,٢حوالي  

PT فيما   
للسنة المالية   رواتب وبدالت ومكافآتمن ) اإلدارة التنفيذية  (ن ون التنفيذي وبلغ إجمالي ما حصل عليه المسؤول  

 للسنة المالية   مليون ريال سعودي  ٢,٥ و  سعودي  مليون ريال ٢حوالي م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المنتهية في 
تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس             هذا وال توجد صالحية        ٤٢.م٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ فيالمنتهية 

أي صالحيات تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة       ، كما ال توجد    تمنح لهمالتي مكافآت  ال لتصويت على   ل  ا التنفيذي حق
 .الشركةأو لكبار التنفيذيين حق االقتراض من 
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ة هي أحد أهم األصول لديها، لذلك فإنها تعمل على تلبية احتياجاتهم        تؤمن شركة البابطين بأن مواردها البشري   
تنفيذ سياسات شؤون الموظفين      ومن أهم ما يعنى به قسم الموارد البشرية        . بما يخدم مصلحة وأهداف الشركة      

 .الشركة بشكل منتظم من أجل الوفاء باحتياجات افي الشركة وتطويره

إلنتاج لديها لتواكب آخر ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال ومع             وقد حرصت الشركة على تطوير أساليب ا     
ذلك فإن هذه األساليب ال زالت تعتمد في مجملها على أداء األعمال بطريقة يدوية نظرا  لطبيعة الصناعة                

جلفنة  وتستلزم هذه العمليات مجهودا  بدنيا  عاليا  خصوصا  في عمليات اللحام وال    . وتنوع العمليات اإلنتاجية 
إال أن الشركة تعمل حاليا  على تطوير         .    والتشطيب األمر الذي يتطلب زيادة أعداد الموظفين من فئة العمال             

أداء بعض العمليات بشكل آلي بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة من أجل ترشيد عدد العمالة وزيادة        
 .االنتاجية

 ١,٥٢٦ منهم ا ، موظف ١,٩٩٣ م حوالي  ٢٠٠٥  بر ديسم٣١بلغ إجمالي عدد موظفي شركة البابطين كما في       
أو ما نسبته     موظفا   ٢٥٤ظفا  في شركة البابطين للطاقة واالتصاالت السعودية، يمثل الموظفون السعوديون            مو

جاهدة     سعى الشركة ت و. البابطين للطاقة واالتصاالت السعودية     من إجمالي القوة العاملة في شركة     % ١٦,٦٥
 نموظفي ات الير مهار  وتطوتدريب  ل ا امجنبر بها حيث أعدت    واالحتفاظ ؤهلة   الم  ة السعودي الكوادر   توظيف  ل

 .السعوديين

 موظفين   ٩ موظفا ، منهم   ١٦٠م حوالي   ٢٠٠٥   ديسمبر٣١وقد بلغ عدد موظفي شركة البابطين لبالنك في         
نسبة لشركة  وبال.  من إجمالي القوة العاملة في شركة البابطين لبالنك   % ٥,٦٣سعوديين يمثلون ما نسبته  

هذا وال    .     موظفا  ٣٠٧م حوالي    ٢٠٠٥   ديسمبر٣١ مصر، فقد بلغ إجمالي عدد الموظفين كما في        –البابطين   
 نسب  يوجد على الشركة أو شركاتها التابعة أية عقوبات أو إجراءات من قبل أي جهة حكومية بخصوص              

 .السعودة

                                                 

P

٤٢
P  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠٠٣ أغسطس ١م على سبعة عشر شهرا  من ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  اشملت السنة المالية النتهية في. 
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 ٤٤ 

 ن وأتعابهموالموظف :٩-٨ شكل 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

Uعدد موظفي شركة البابطين في المملكةPT

٤٣
UTP 

 اإلدارة المركزية ٣٣٣ ٢٥٣ ٢٤٧
TPمصنع األعمدة ٦٥٧ ٧٢٩ ٧١٦

٤٤
PT 

 ٤٤مصنع اإلنارة ١٢٠ ١٤٤ ١٤٧
 ٤٤مصنع األبراج ٢٩٨ ٣٢٠ ٣١٦
 محطة االختبارات ١٩ ٢٢ ٢٢
 الهياكل/الري/مصنع أنابيب الصلب ٩٩ ٧١ -

 المجموع ١,٥٢٦ ١,٥٣٩ ١,٤٤٨
    

Uعدد موظفي شركة البابطين لبالنكPT

٤٥
UTP 

 اإلدارة المركزية ٢ ٣ ٣
 اإلدارة الهندسية ١٤ ١٥ ١٥
 قسم الجودة ٢ ٢ ٢
 اإلدارة المالية ٥ ٦ ٦
 المستودعات ٢٢ ١٨ ١٨
 قسم المشاريع ١٥ ١٥ ١٣
 المواقع ٧٥ ٧٩ ٨٢
 الخدمية ٢٥ ٢٤ ٢٧

 المجموع ١٦٠ ١٦٢ ١٦٦
    

Uمصر-عدد موظفي شركة البابطينU 
 اإلدارة المركزية ١٤٢ ١٢٥ ١١٤
 مصنع الجلفنة ٥٩ ٣٠ ٣٢
 مصنع األبراج ٤٨ ٢٩ ٢٥
 مصنع األعمدة ٥٨ ٣٢ ٤٥
 المجموع ٣٠٧ ٢١٦ ٢١٦

    

U ريال سعودي(رواتب موظفي شركة البابطين في المملكة(U٤٣ 
 اإلدارة المركزية ١٢,١٨٤,٧١٦ ١١,١٨٠,٢٢٧ ٩,٨٤٦,٠٢٩
 مصنع األعمدة ١١,٦٣٧,٨٨٨ ١٠,٦٤٤,٤٥٥ ١٠,٩٢٨,٤٣٤
 مصنع اإلنارة ٢,٥٢٣,٢٧٩ ٢,٣٧١,٨٠٦ ٢,٣٨٧,٩٣١
 مصنع األبراج ٥,٩٤٨,٤٨٦ ٥,٧٢٢,٨٧٦ ٥,٤٢٦,٧٧٣
 محطة االختبارات ٦٠٦,٤٥٧ ٥٣٣,٢١٦ ٥٧٥,٣٣٧
 الهياكل/الري/مصنع أنابيب الصلب ٣,١٠٣,٥٢٩ ٢,٣٩٥,٤٣٦ ٤٨٦,٥٣٤

 المجموع ٣٦,٠٠٤,٣٥٥ ٣٢,٨٤٨,٠١٦ ٢٩,٦٥١,٠٣٨
    

U ريال سعودي(رواتب موظفي شركة البابطين لبالنك(U٤٥ 
 اإلدارة المركزية ٨١٢,٩١٦ ١,١٥٢,٥٦٤ ١,٣٧١,٥٣١
 اإلدارة الهندسية ٨٩٦,٦٢٨ ٨٨٨,٧٥٠ ١,١٣١,٨٧٦

 قسم الجودة ١٠٢,١٨٠ ٩٩,٢٤٠ ٩٨,٦٤٠
 اإلدارة المالية ٣٨٢,٧٢٨ ٤٢٠,٦٠٠ ٣٩٩,١٥٠
 المستودعات ٤٦٣,٠٨٠ ٣٧٠,٥٦٠ ٣٥٨,٨٦٠

 عقسم المشاري ١,٧٠١,٠٧٢ ١,٧٢٢,٥٢٦ ٢,٠٦١,٧٦٠
 المواقع ١,٩٦٠,٧٤٠ ١,٩٦٣,٤١٠ ٢,١٦٦,٤٥٠
 الخدمية ٨٧٦,٨٨٨ ٧٩٨,٠٩٠ ٨٠٩,٠١٠

 المجموع ٧,١٩٦,٢٣٢ ٧,٤١٥,٧٤٠ ٨,٣٩٧,٢٧٧
    

                                                 

P

٤٣
P اليشمل الشرآات التابعة . 

P

٤٤
P  م نظرا  لـتطوير الشرآة لبعض العمليات االنتاجية من يدوية إلى آلية مما أدى إلى خفض ٢٠٠٥ انخفض عدد الموظفين في عام

 .العمالة في مصانع األعمدة واإلنارة واألبراج
P

٤٥
P  مصر – موظفي شرآة البابطين لبالنك يشمل. 
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 ٤٥ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
Uريال سعودي(مصر -رواتب موظفي شركة البابطين(U 

 اإلدارة المركزية ١,٨٥٤,٣٩٦ ١,٥٦١,٤٣٦ ١,٢٦١,٣٧٦
 مصنع الجلفنة ٣٥٠,٦٩١ ٢٨٣,٦٣٩ ٢٤٧,٧٩٣
 مصنع األبراج ٢٩٦,٨٣٣ ٣٠٢,٥٨٠ ١٩٧,٣٧٠
 مصنع األعمدة ٣٩٧,٩٨٦ ٣٥٣,٤١٥ ٣٥٧,٨٠٦

 المجموع ٢,٨٩٩,٩٠٦ ٢,٥٠١,٠٧٠ ٢,٠٦٤,٣٤٥
 

 شركة البابطين: المصدر

 سياسة سعودة الوظائف ١-٩-٨

 ،)م٢٠٠٢ أغسطس  ١٠الموافق  ( هـ ١٤٢٣ الثاني  ى جماد١بموجب تعميم وزير العمل الصادر بتاريخ    
 موظفا  أن يكون الحد األدنى من الموظفين السعوديين      ٢٠ المنشآت التي يوجد لديها أكثر من  يتعين على كافة

الوثيقة مع صندوق الموارد      شركة البابطين   ومن خالل عالقة     . من مجموع القوى العاملة بالمنشأة   %  ٣٠لديها 
مع المؤسسة العامة للتعليم      يف المنتهي بالتوظ  تفاقية تعاون في مجال التدريب   ا بتوقيع اإلدارة   قامت ،البشرية

 وقد أنشأت الشركة لهذا     ). م٢٠٠٤ مايو ٣٠الموافق  (هـ ١٤٢٥ ربيع الثاني ١٠في الفني والتدريب المهني  
الغرض مركزا  لتدريب الشباب السعودي يقوم بتدريس المواد النظرية باإلضافة إلى التدريب العملي من قبل    

التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك من              ني المهمتخصصين من معهد التدريب      دربين م
حيث تم تجهيز المعدنية  خالل برامج متخصصة للمهن التي تحتاج إليها الشركة وهي اللحام وتشكيل الصفائح        

 .المركز بكافة االحتياجات الالزمة لذلك

 تلك البرامج إلى تدريب وتوظيف     خاللمن هدف  اإلدارة ت  فإن ،أنشطة الشركة كثيفة العمالة وحيث تعتبر 
وقد قام المركز بتخريج مجموعتين من     .أعداد متزايدة من الشباب السعودي في كافة قطاعات الشركة      

 المتدربين ويقوم حاليا  بتدريب المجموعة الثالثة وذلك للعمل على تخريجهم لاللتحاق بمن سبقوهم في العمل             
ستشارية بمعهد   من خالل عضويتها في اللجنة اال    عديدةن للشركة إسهامات    كما أ. لدى أقسام الشركة المختلفة 

وتقوم الشركة بالعمل      .التدريب المهني التي تهدف إلى تفعيل التعاون بين الوحدات التدريبية وقطاعات العمل       
وظائف  ستقطاب الشباب السعودي من الجامعيين حديثي التخرج وكذلك من الكفاءات ذات الخبرة لشغل ال             اعلى 

 .اإلدارية

كما تستثمر الشركة بشكل كبير في تدريب الموظفين السعوديين في كثير من التخصصات المطلوبة في العمل    
اإلدارة  وتقدم  . هم على اكتساب المهارات المهنية الضرورية ألداء واجباتهم المكلفين بها في الشركة  تساعدلم

الشركة وتشجعهم على اكتساب    في شغل مناصب قيادية  الفرص للشباب السعودي الذي لديهم قدرات مميزة ل       
 .المهارات المتخصصة وذلك من خالل برامج التدريب والتطوير بالشركة

 



 

 
 ٤٦ 
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م ولكل سنة من   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ م و٢٠٠٥  ديسمبر٣١مالية كما في الشركة ال قوائم ة مراجعتقد تمل
من قبل   اإلصدار هذه   يخ واإليضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة    السنوات الثالث المنتهية في ذلك التار   

 .  كما هو مذكور في تقريرهم المرفق) إنترناشيونالBDO عضو مجموعة( المحاسبون المتضامنون /السادة

 أو مصلحة مهما      أسهما ) إنترناشيونالBDO عضو مجموعة (المحاسبون المتضامنون   /   السادة ال يمتلكهذا و 
)   إنترناشيونالBDO  عضو مجموعة (المحاسبون المتضامنون   / السادة  أعطى  وقد .ا في الشركةكان نوعه

لم يتم سحب تلك    و ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما وردت      تقريرهم المرفق  موافقة خطية على نشر   
 . كما في تاريخ نشرة اإلصدارالموافقة



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٧ 

Uتقرير مراجعي الحسابات 

 

 المحترمين     لس اإلدارة رئيس وأعضاء مج/ السادة 
 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

 الرياض ـ المملكة العربية السعودية
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
 

وشركاتها " الشركة  " لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة والمقارنة لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت             
 :وبهذا الصدد نؤكد ما يلي. م٢٠٠٣و٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ة في التابعة للسنوات المنتهي

 المحاسبون المتضامنون هي المراجع الخارجي للشركة وشركاتها التابعة ، خالل       BDOأن شركتنا  .١
وقد تمت مراجعتنا وفقا  لمعايير . الفترة التي تغطيها القوائم المالية الموحدة والمقارنة المرفقة      

 عليها ، وقد اشتملت على فحص السجالت المحاسبية واإلجراءات األخرى التي    المراجعة المتعارف 
 .وجدناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي حول القوائم المالية

ة  مع القوائم المالية النظامي     وافقةإن القوائم المالية الموحدة والمقارنة مستمدة بالعناية الكافية ومت            .٢
 .المراجعة والمقدمة لكل سنة

 :برأينا أن القوائم المالية الموحدة والمقارنة ، المذكورة أعاله ككل  .٣
تظهر بصورة عادلة وعلى أساس متسق ، المركز المالي الموحد لشركة البابطين للطاقة             ) أ ( 

  م ونتائج٢٠٠٣م و  ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١واالتصاالت وشركاتها التابعة كما في  
أعمالها والتدفقات النقدية للسنوات المنتهية بذلك التاريخ وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف        

 .عليها والمالئمة لظروف الشركة 
تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض            ) ب(

 .القوائم المالية الموحدة

م والتي تغطيها هذه     ٢٠٠٣و٢٠٠٤و٢٠٠٥حصلت خالل السنوات     ليس هنالك أية تغيرات جوهرية      .٤
 .القوائم المالية الموحدة والمقارنة 

ليس هنالك تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية التي اتبعتها الشركة خالل الفترات التي تغطيها             . ٥
 .هذه القوائم المالية الموحدة المقارنة 

 

 لي الربيعانحمود بن ع هـ١٤٢٧ محرم  ١٥: التاريخ 

 الشريك المدير  م ٢٠٠٦ فبراير ١٤:   الموافق

 )٢٢٢ترخيص ( 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٨ 

 واالتصاالتشركة البابطين للطاقة 
 ) سعوديةشركة مساهمة ( 

 والشركات التابعة
 

 ة المركز المالي الموحدة والمقارنة كما فيمقائ
  م٢٠٠٣و ٢٠٠٤و ٢٠٠٥ ديسمبر٣١

 

 
 ل جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم تشك)١٦(إلى ) ١(اإليضاحات المرفقة من  إن

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 U األصولU إيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 :األصول المتداولة    
 النقدية وشبه النقدية      ١٨,٨٢٠,٩٨٨ ١٦,٤٧٩,٢٣٠ ٢٢,٩٣٦,٩٧٠
  مدينة       ذمم ٣و٢ ١٤٥,٣٩٣,٤٠٥ ١٤٤,٢٦٧,١٧٠ ١٠٩,٩٣٠,٢١٦
 عة      بضا ٢ ٣٠٨,٢٥٤,٥٦٧ ١٩٦,٥٨٠,٦٦٩ ١٣٨,٥٤٨,٣٢٢
 وأرصدة مدينة أخرى  صروفات مدفوعة مقدما م      ١١,٧٤٩,٨٠٥ ١١,٧٣٧,٨٢٦ ٨,٦٤٥,٠٥٥
     المطلوب من أطراف ذوي عالقة ٤ ١١,٤٢٩,٩٠٣ ١,٦٩٩,٦٧٦ ٩٢٩,٨٠٨

 وع األصول المتداولةمجم  ٤٩٥,٦٤٨,٦٦٨ ٣٧٠,٧٦٤,٥٧١ ٢٨٠,٩٩٠,٣٧١
     

 تلكات و معداتمم ٥ و٢ ٢١٤,٥٧١,٦١٣ ١٨١,٣٠٩,٠١٥ ١٦٩,٠٠٩,٦٧٣
 جودات مستأجرةمو ٦ و٢ ١٤٨,١٤٨ ٥٨٥,٤٩٨ ---

 موجودات غير ملموسة ٢ ٦,٦٧٥,٣٤٠ ٨,٦١٣,٤٥٦ ٢,٩٢٣,٥٩٤
     

 ع األصول مجمو  ٧١٧,٠٤٣,٧٦٩ ٥٦١,٢٧٢,٥٤٠ ٤٥٢,٩٢٣,٦٣٨
     
    Uوحقوق المساهمينالخصوم U 
 : المتداولة الخصوم    

 بنوك دائنة ٧ ٣٤,٦٧٠,٣٢٨ ٢٨,٦٥٤,٦٩٧ ٩,٧١٦,٤٦٩
 قروض قصيرة األجل ٧ ١٢٧,١١١,٣٨٢ ٣٧,٥٠١,٤٥٥ ٦٢,٤٢١,٢٠٠
 أوراق دفع ٧ ٥٤,٤٣٤,٨٣٠ ١٠٦,٨٥٠,٩١١ ٧٩,٠٩٦,٧٧١
 ذمم دائنة  ٣٩,٦٣٩,٠٠٧ ٢٦,٢٠٤,٣٦٠ ٢٤,٢٥٦,٠٦٩

 المطلوب ألطراف ذوي عالقة ٤ ٢,١٦٠,٠٢٩ ٣,١٠٣,٧٤٢ ٩٤٨,٢١٢
 أمانات المساهمين  --- --- ٩,٩٤٦,٨٩٠
 مستحقه وأرصدة دائنة أخرىمصروفات   ١٨,١٢٦,٧٠٣ ٢٨,٢٠٠,٩٢٨ ١١,٧٢٤,٧٧٣
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٨ ٢,٦٩٠,٣١٧ ٢,٧٦٨,٢٨٣ ١,٩٨٦,٧٧٩

--- ٦ ١٧٩,٦٩٠ ٢٥٢,٣٢٠ 
 الجزء المتداول من التزامات عن عقود إيجار رأسمالي 

 مجموع الخصوم المتداولة  ٢٧٩,٠١٢,٢٨٦ ٢٣٣,٥٣٦,٦٩٦ ٢٠٠,٠٩٧,١٦٣
     
 :الخصوم طويلة األجل    

 قروض طويلة األجل ٧ ٩٣,٩٠٠,٠٠٠ ١٥,٠٥٠,٠٠٠ ١,٤١٥,٠٠٠
 التزامات عن عقود إيجار رأسمالي ٦ --- ٣٣٣,١٧٨ ---

 ص نهاية الخدمةصخم ٢ ١٦,٤٨٦,٧٨٧ ١٣,٤٥١,١٢٤ ١٢,١٧٣,٧٧٥
 حقوق األقلية ٩ ١٤,١٦٩,٨١١ ١٢,٣٨١,٣١٩ ١٧,٦٦٢,٦٥٨

     
 : المساهمين حقوق    

  المالرأس     ١٢و٢ ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  احتياطي نظامي    ١٠ ١٦,١٢٢,٩١٣ ٩,٨٧٩,٣٤٤ ٥١٠,٠٠٠

  أرباح مبقاة     ٧٣,٨٩٧,٩٣١ ٩٧,٠٨٥,٣٤٥ ٤٦,٥٩٥,٧٢٢
  فروق ترجمة    ١١و٢ )١,٥٤٥,٩٥٩( )٤٤٤,٤٦٦( )٥,٥٣٠,٦٨٠(

 صافي حقوق المساهمين  ٣١٣,٤٧٤,٨٨٥ ٢٨٦,٥٢٠,٢٢٣ ٢٢١,٥٧٥,٠٤٢
 مجموع الخصوم وحقوق المساهمين  ٧١٧,٠٤٣,٧٦٩ ٥٦١,٢٧٢,٥٤٠ ٤٥٢,٩٢٣,٦٣٨



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٩ 

 واالتصاالتشركة البابطين للطاقة 
 ) سعوديةشركة مساهمة( 

 والشركات التابعة
 

 قائمة الدخل الموحدة والمقارنة
  م٢٠٠٣و ٢٠٠٤و ٢٠٠٥ ر ديسمب٣١ي للسنوات المنتهية ف

 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  ريال السعودي ريال السعودي ريال السعودي
    

 اإليرادات ٥٤٣,٢٢٥,٨٤١ ٤١٤,٠٢٤,٦١١ ٣٤٢,٧٣٤,٦٥٢
 ـة اإليراداتتكلف )٤١٥,٤٦٣,٧٤٨( )٣٠٣,٤٧٨,١٥٣( )٢٥٢,٨٣٩,٤٢٥(

     
  الدخل مجمل ١٢٧,٧٦٢,٠٩٣ ١١٠,٥٤٦,٤٥٨ ٨٩,٨٩٥,٢٢٧

    
 مصروفات بيع وتسويق:    ينزل )١٧,٥٥٤,٩٧٩( )١٥,٨٧١,٧٢٧( )١٣,٣٧٤,٢١٦(
 مصروفات إدارية وعمومية         :  )٤٠,٠٩٢,٠٢٧( )٣٤,٩١٥,٥٧٥( )٢٧,٨١٥,١٩٩(
    

 الدخل من العمليات ٧٠,١١٥,٠٨٧ ٥٩,٧٥٩,١٥٦ ٤٨,٧٠٥,٨١٢
    

 إيرادات أخرى: يضاف  ٢,٠٨٨,١٥٠ ٢,٣٧٠,٦٥٣ ٧٤١,٠٩٠

 دخل الفترة قبل حقوق األقلية والزكاة ٧٢,٢٠٣,٢٣٧ ٦٢,١٢٩,٨٠٩ ٤٩,٤٤٦,٩٠٢

 حقوق األقلية من األرباح: ينزل    )٣,٣٥٧,٤٤٧( )٢٨٠,٤٦٣( )١,٢٢٥,٤٨٧(

 الدخل قبل الزكاة ٦٨,٨٤٥,٧٩٠ ٦١,٨٤٩,٣٤٦ ٤٨,٢٢١,٤١٥
    
 مخصص الزكاة الشرعية: ينزل    )٣,٠٠١,٣٧٠( )١,٩٩٠,٣٧٩( )٦٧٣,٥٣٥(
    

 صافي دخل السنة ٦٥,٨٤٤,٤٢٠ ٥٩,٨٥٨,٩٦٧ ٤٧,٥٤٧,٨٨٠
    

 الدخل األساسي للسهم ١٤,٦٣ ١٣,٣ ١٠,٥٧
    

 
 
 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٠ 

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت
 ) سعوديةشركة مساهمة ( 

 والشركات التابعة
 ة التدفقات النقدية الموحدة والمقارنةمقائ

  م٢٠٠٣و ٢٠٠٤و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
 :فقات النقدية من األنشطة التشغيلية التد   

  دخل السنةيصاف ٦٥,٨٤٤,٤٢٠ ٥٩،٨٥٨,٩٦٧ ٤٧,٥٤٧,٨٨٠
 الت لتسوية صافي الدخل إلىتعدي   

 : المتولد من األنشطة التشغيلية دـالنقصافي 
 هالكات وإطفاءاتاست ١٧,٨٧٣,٦٤٣ ١٩،٧٦٢,١٤٨ ١٥,٢٢٠,٨٨٨

 ص نهاية الخدمة مخص ٣,٠٣٥,٦٦٣ ١،٢٧٧,٣٤٩ ٥٣٧,٨٢٣
 أرباح بيع معدات )٦٤,٥٤٢( )٧٦٠,٢٥٦( )٨٢,٣٨٠(

 تسويات سنوات سابقة )٥٨٨,٢٦٥( --- ١,٥٢٢
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )٧٧,٩٦٦( ٧٨١,٥٠٤ )١,٦٠٠,٥٠٠(

٨٦,٠٢٢,٩٥٣ ٨٠،٩١٩,٧١٢ ٦١,٦٢٥,٢٣٣  
 :رات في بنود رأس المال العاملالتغي   

 ذمم مدينة )١,١٢٦,٢٣٥( )٣٤،٣٣٦,٩٥٤( ٣٨,٠٩١,٥١٨
 مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخرى )١١,٩٧٩( )٣،٠٩٢,٧٧١( ٣,٢٠٣,٦٠٦

 البضاعـة )١١١,٦٧٣,٨٩٨( )٥٨،٠٣٢,٣٤٧( )٣٧,٩٥٤,٠٨٤(
 ذمم دائنة  ١٣,٤٣٤,٦٤٧ ١،٩٤٨,٢٩١ )٧,٧١٧,٣٩٠(
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى )١٠,٠٧٤,٢٢٥( ١٦،٤٧٦,١٥٥ )١٠,٤١٠,٥٣٢(

 المتولد من األنشطة التشغيلية) المستخدم في( النقد صافي )٢٣,٤٢٨,٧٣٧( ٣،٨٨٢,٠٨٦ ٤٦،٨٣٨,٣٥١
    

 :فقات النقدية من األنشطة االستثمارية التد   
 نفقات راسمالية )٥٠,٠٢٠,٨٤٩( )٢٨،٥٧٨,٠٦٤( )٤١,٢٣٦,١٠٠(

 المتحصل من بيع معدات ٩٣٤,٦٣٥ --- ٧,٦٢٥,٠١٣
 نفقات مؤجلة مدفوعة خالل العام )٥٧٥,٠٣٦( )١،٨٧١,١٨٨( ---

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  )٤٩,٦٦١,٢٥٠( )٣٠،٤٤٩,٢٥٢( )٣٣,٦١١,٠٨٧(
    

 :فقات النقدية من األنشطة التمويلية التد   
 صافي التغير في أرصدة األطراف ذوي العالقة )١٠,٦٧٣,٩٤٠( ١,٣٨٥,٦٦٢ ١,٥٣٩,١٥٧

 من البنوك الدائنة) المسدد(المتحصل  ٦,٠١٥,٦٣١ ١٨,٩٣٨,٢٢٨ )٤,٠٣٣,١٨٤(
 من القروض البنكية) المسدد(المتحصل  ٩٩,١١٠,٤٧١ )١١,٢٨٤,٧٤٥( ٣٣,٤٣٩,٧٠٠
 المتحصل من اوراق الدفع  ١٦,٩٣٣,٣٧٥ ٢٧,٧٥٤,١٤٠ ٢٦,١٧٦,٧٢١

 المدفوع للمساهمين --- )٩,٩٤٦,٨٩٠( )٦٨,٧٥٨,٤٠٩(
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  )١,٢٠٠,٠٠٠( --- ---
 األرباح الموزعة  )٣٦,٠٠٠,٠٠٠( --- ---
 المسدد من عقود إيجار رأسمالي ، أصل المبلغ  )٤٠٥,٨٠٨( --- ---

 حقوق األقلية، صافي  ١,٧٨٨,٤٩٢ )٥,٢٨١,٣٣٩( )٦,٤٠٦,٧٢٩(

نشطة التمويلية ألا) المستخدم في( النقد المتولد من صافي ٧٥,٥٦٨,٢٢١ ٢١,٥٦٥,٠٥٦ )١٨,٠٤٢,٧٤٤(
    

 في النقد المستخدم خالل السنة صا ٢,٤٧٨,٢٣٤ )٥,٠٠٢,١١٠( )٤,٨١٥,٤٨٠(
 أرصدة النقدية وشبه النقدية في أول السنة ١٦,٤٧٩,٢٣٠ ٢٢,٩٣٦,٩٧٠ ٧,٤٢٨,٢٦٨
 أثر فروق أسعار الصرف )١٣٦,٤٧٦( )١,٤٥٥,٦٣٠( ٢٠,٣٢٤,١٨٢
 سنةال ردة النقدية وشبه النقدية في آخصرأ ١٨,٨٢٠,٩٨٨ ١٦,٤٧٩,٢٣٠ ٢٢,٩٣٦,٩٧٠

   
 :جدول العمليات غير النقدية 

 زيادة راس المال  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ --- ---

---
．．．

 ٧٥٦,٩٦٢ ---
．．．

 سيارات مستأجرة 
  من هذه القوائمل جزءا  ال يتجزأ تشك)١٦(إلى ) ١(اإليضاحات المرفقة من  إن



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥١ 

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت
 ) سعوديةشركة مساهمة ( 

 والشركات التابعة
 

 ة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة والمقارنةمقائ
  م٢٠٠٣و ٢٠٠٤و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في 

 
 أرباح المجموع

 مبقاة
 فروق
 الترجمة

 رأس احتياطي نظامي
 المال

 

  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي عوديريال س
     U٢٠٠٣U 

 ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الرصيد في  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣١,٢٩٠,٨٦٧ )١١,٧٠١,٤٢٢( ٤٢,٨٩٠,٧٥٢ ٢٤٢,٤٨٠,١٩٧
 تسويات سنوات سابقة --- --- --- ١,٥٢٢ ١,٥٢٢

 صافي دخل السنة --- --- --- ٤٧,٥٤٧,٨٨٠ ٤٧,٥٤٧,٨٨٠
 أرباح موزعة --- --- --- )٤٣,٨٤٤,٤٣٢( )٤٣,٨٤٤,٤٣٢(
 *المحول ألمانات المساهمين  --- )٣٠,٧٨٠,٨٦٧( --- --- )٣٠,٧٨٠,٨٦٧(

 فروق ترجمة العمالت األجنبية --- --- ٦,١٧٠,٧٤٢ --- ٦,١٧٠,٧٤٢
      
     U٢٠٠٤U 

 ٢٠٠٣مبر  ديس٣١الرصيد في  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠ )٥,٥٣٠,٦٨٠( ٤٦,٥٩٥,٧٢٢ ٢٢١,٥٧٥,٠٤٢
 صافي دخل السنة --- --- --- ٥٩,٨٥٨,٩٦٧ ٥٩,٨٥٨,٩٦٧

 محول إلى االحتياطي النظامي --- ٩,٣٦٩,٣٤٤ --- )٩,٣٦٩,٣٤٤( ---
 فروق ترجمة العمالت األجنبية --- --- ٥,٠٨٦,٢١٤ --- ٥,٠٨٦,٢١٤

      
     U٢٠٠٥U 
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد في  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٨٧٩,٣٤٤ )٤٤٤,٤٦٦( ٩٧,٠٨٥,٣٤٥  ٢٨٦,٥٢٠,٢٢٣  
 تسويات سنوات سابقة  --- --- --- )٥٨٨,٢٦٥( )٥٨٨,٢٦٥(

 صافي دخل السنة  --- --- --- ٦٥,٨٤٤,٤٢٠ ٦٥,٨٤٤,٤٢٠
 المحول إلى االحتياطي النظامي  --- ٦,٢٤٣,٥٦٩ --- )٦,٢٤٣,٥٦٩( ---
 **ل المحول إلى رأس الما ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ --- --- )٤٥,٠٠٠,٠٠٠( ---

 أرباح موزعة  --- --- --- )٣٦,٠٠٠,٠٠٠( )٣٦,٠٠٠,٠٠٠(

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  --- --- --- )١,٢٠٠,٠٠٠( )١,٢٠٠,٠٠٠(
 فروق ترجمة العمالت األجنبية  --- --- )١,١٠١,٤٩٣( --- )١,١٠١,٤٩٣(

 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد في  ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,١٢٢,٩١٣ )١,٥٤٥,٩٥٩( ٧٣,٨٩٧,٩٣١ ٣١٣,٤٧٤,٨٨٥
 
 

، تم تحويل شركة البابطين للصناعة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة ٢٠٠٣خالل سنة * 
مقفلة تحت مسمى شركة البابطين للطاقة واالتصاالت، لذا فقد تم توزيع اإلحتياطي النظامي على 

 .المساهمين بما يتوائم والشكل النظامي الجديد للشركة 
 

 ٢اح رقم انظر إيض** 
 

 ل جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم تشك)١٦(إلى ) ١(اإليضاحات المرفقة من  إن
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 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت
  )سعوديةشركة مساهمة ( 

 والشركات التابعة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمقارنة
  م٢٠٠٣و ٢٠٠٤و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في 

 
 

Uالتنظيم والنشاط ـ١ضاح إي: 
 
هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ، تمارس نشاطها بموجب         هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ، تمارس نشاطها بموجب         " " الشركةالشركة""  واالتصاالتواالتصاالتشـركة البابطـين للطاقة      شـركة البابطـين للطاقة       -أأ

  . .هـهـ١٩١٩/٠٢٠٢/١٤٠٧١٤٠٧ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ  والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٠٦٣٨٦٨١٠١٠٠٦٣٨٦٨جاري الرئيسي رقم جاري الرئيسي رقم لتلتالسجل االسجل ا
لمشاريع الصناعية المتعلقة بالطاقة واالتصاالت     لمشاريع الصناعية المتعلقة بالطاقة واالتصاالت     يتلخص نشاط الشركة الرئيسي في امتالك األراضي وإقامة ا        يتلخص نشاط الشركة الرئيسي في امتالك األراضي وإقامة ا         -بب

والتـي تـشمل تـصنيع أعمـدة اإلنـارة ووحدات اإلنارة الخاصة بها باإلضافة إلى تصنيع وتركيب أبراج                   والتـي تـشمل تـصنيع أعمـدة اإلنـارة ووحدات اإلنارة الخاصة بها باإلضافة إلى تصنيع وتركيب أبراج                   
االتـصاالت وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والقيام بخدمات الصيانة المرتبطة بها، كما تشمل أغراض الشركة               االتـصاالت وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والقيام بخدمات الصيانة المرتبطة بها، كما تشمل أغراض الشركة               

 ..باني المرتبطة بتحقيق أغراضها الرئيسيةباني المرتبطة بتحقيق أغراضها الرئيسيةأيضا امتالك األراضي والمأيضا امتالك األراضي والم
م ، أقرت الجمعية غير العادية اقتراح مجلس اإلدارة بزيادة رأس م ، أقرت الجمعية غير العادية اقتراح مجلس اإلدارة بزيادة رأس ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر   ديسمبر  ٣١٣١خـالل العام المنتهي في      خـالل العام المنتهي في       -جج

 ريـال سـعودي ، وذلـك من خالل رسملة مبلغ الزيادة بواقع               ريـال سـعودي ، وذلـك من خالل رسملة مبلغ الزيادة بواقع              ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠مـال  الـشركة ليـصبح        مـال  الـشركة ليـصبح        
  ٤,٥٠٠,٠٠٠٤,٥٠٠,٠٠٠وقد أصبح رأس المال بعد هذه الزيادة مكونا  من          وقد أصبح رأس المال بعد هذه الزيادة مكوناً من           ريـال مـن األرباح المبقاة ،          ريـال مـن األرباح المبقاة ،         ٤٥,٠٠٠,٠٠٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠

 .. رياال  رياال٥٠٥٠ًسهما  ، قيمة السهم الواحد سهماً ، قيمة السهم الواحد 
 

U اسبية حم السياسات المهأ ـ٢إيضاح:U 
 

أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا لمبدأ االستحقاق وطبقا للمبادئ المحاسبية      
تتلخص أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم   .  السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن الهيئة 

 :المالية الموحدة بما يلي
  
 : أسس توحيد القوائم المالية -أ

دية دية تـشتمل القـوائم المالـية الموحدة على القوائم المالية لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت في المملكة العربية السعو                 تـشتمل القـوائم المالـية الموحدة على القوائم المالية لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت في المملكة العربية السعو                 
 ::والقوائم المالية المراجعة لشركاتها التابعة التالية والقوائم المالية المراجعة لشركاتها التابعة التالية 

 
النسبـة المئوية 

 للملكية
 

 الوضــع النظامي
 

 الشـــــركة
 شركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة  %٥١ *
  مصر-تصاالت شركة البابطين للطاقة واال شركة مساهمة مصرية مقفلةشركة مساهمة مصرية مقفلة  % %٩٧٩٧****

 
 

شركة لبالنك إنترناشيونال بي تي أي ليمتد هي شركة قائمة ومؤسسة بموجب     المتبقية مملوكة من  % ٤٩إن نسبة * 
 .قوانين ولوائح سنغافوره

 
وألغراض القوائم  .   المتبقية مملوكة من بعض مساهمي الشركة ويتم إدارتها من قبل الشركة مباشرة                % ٣إن نسبة   ** 

 . مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل –موحدة فقد تم اعتبار شركة البابطين للطاقة واالتصاالت المالية ال
 

لقد تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت المشتركة مابين الشركة والشركات التابعة لها وكذلك تلك التي ما بين         
 .، وذلك بغرض إعداد القوائم المالية الموحدة االشركات التابعة نفسه

 
لقد تم احتساب حقوق األقلية كحاصل حصتهم في حقوق الملكية الظاهرة في قائمة المركز المالي ونسبتهم من صافي                

 .أرباح السنة الظاهرة في قائمة الدخل 
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U يتبع(اسبية حم السياسات المهأ - ٢إيضاح: (U 
 
 :هالك الممتلكات و األراضي والمعدات است  -ب

صافي التكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم، ويتم احتساب اإلستهالك عليها على أساس     ات بدعم الممتلكات وال تظهر
 :لسنوية التالية سب اماد النعتحياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت، وبا
 ي  مبان %٥-٣

 اتسيار %٢٥
  ومعداتاآلت %١٢,٥-١٠

  ومفروشاتأثاث %١٠
 تاودوأعدد  %٢٠

 
 المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح، والتي ال تزيد جوهريا من عمر األصول، يتم إدراجها ضمن             إن

 .المصروفات
 

يتم بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة فيما يتعلق               
عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف الى أن القيمة المدرجة         بالخسائر الناجمة عن االنخفاض في قيمة األصول     

 .يتم تحميل الخسارة الناجمة عن االنخفاض في القيمة ، ان وجدت، على قائمة الدخل . غير قابلة لالسترداد
 

 .ال يحتسب استهالك على األراضي واألعمال اإلنشائية تحت التنفيذ
  
 :موجودات غير ملموسة   -ج

صول غير الملموسة في غالبيتها بفائض التملك الناجم عن المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة         تتمثل األ
للموجودات المشتراة، وتعتبر بمثابة مبالغ مدفوعة مقابل فروغ األرض المقام عليها األصول المشتراة، وهي أرض       

.  يتم تعديل مصروفات اإليجارات بمبلغ اإلطفاء السنوي. مستأجرة من إدارة المدينة الصناعية األولى والثانية بالرياض 
 .يتم إطفاء هذه التكاليف على المدة المتبقية من عقود اإليجار على اساس القسط الثابت

 
 :ضاعة الب  -د 

 :تقييم البضاعة وفقا لألسس التالية يتم 
 :واد الخام الم  -١
 .ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. الية أيهما أقل تقييم المواد الخام بالتكلفة أو القيمة االستبديتم
 : تشغيل لا اعة تامة الصنع وتحتلبضا  -٢

وتشتمل التكلفة على تكلفة    .  يتم تقييم البضاعة تامة الصنع وتحت التشغيل بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل     
 .والتكاليف الصناعية غير المباشرةالمواد األولية، وتكلفة العمالة المباشرة، 

 
 : الذمم المدينة   -هـ

تدرج الذمم المدينة بالمبلغ األصلي بعد حسم مخصص الديون المشكوك  في تحصيلها، هذا ويقيد مخصص للديون               
م المشكوك في تحصيلها عندما يكون هنالك شك بإمكانية الشركة بتحصيل المبالغ بالكامل وفقا  للشروط األصلية للذم            

 .المدينة
 
 :ص نهاية الخدمة مخص  -و
 االستدراك لتعويض نهاية الخدمة، الذي يستحق للموظف عند انتهاء خدمته في الشركة، على أساس الفترة التي    يتم

 .أمضاها الموظف في الخدمة وفقا لنظام العمل والعمال السعودي
 

 : ترجمة العمالت األجنبية   -ز
لعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية، ويتم    بام  تحويل المعامالت التي تتيتم

هذا  .  يال السعودي باألسعار السائدة في نهاية العام  لر تحويل األصول والخصوم بالعمالت األجنبية في نهاية العام إلى ا 
 .لدخلة ام التحويل الناتجة عن ذلك قد أدرجت ضمن قائروان أرباح أو خسائ

 
الناجمة عن ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة والمعدة بالعمالت  " فروق الترجمة  " أما فروق أسعار الصرف   

هذا وتقيد . الشركة المستثمر بها  األجنبية ، فيتم توزيعها بين الشركة وأقلية المساهمين بنسبة الملكية لكل منهما في   
ود حقوق المساهمين بصورة مستقلة تحت مسمى فروق ترجمة، وتقيد      حصة الشركة في فروق أسعار الصرف كأحد بن  

 .حصة أقلية المساهمين ضمن حقوق األقلية في قائمة المركز المالي 
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U يتبع(اسبية حم السياسات المهأ -٢إيضاح: (U 
 :يرادات إلتحقق ا -ح 
لبضاعة الى العمالء أو اكتمال الخدمة     يد وتحقق اإليرادات من بيع المنتجات أو تقديم الخدمات عند تسليم ا    ق يجري  -

 .على التوالي
 . يجري قيد وتحقق اإليرادات من عقود المقاوالت باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز-
 
  : اإليجارات  -ط

ترسمل عقود اإليجار الرأسمالي والتي تحول بموجبها للشركة كافة منافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل المستأجر            
ويتم  . لعادلة لألصل المستأجر عند نشوء اإليجار، أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما اقل بالقيمة ا

تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات اإليجار ويتم إطفاء تكاليف التمويل باستخدام طريقة   
 .مة الدخل مباشرةهذا وتحمل تكاليف التمويل على قائ. القسط الثابت

تصنف . تستهلك األصول المستأجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقل     
يتم إثبات . اإليجارات التي يحتفظ بموجبها المؤجر على كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل الى إيجارات تشغيلية      

يجار التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة   دفعات اإليجار بموجب عقود اإل
 .اإليجار

 

 : مصروفات إدارية و عمومية و تسويقية  –ي 
تشتمل المصروفات اإلدارية والعمومية والبيع والتسويق على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديدا  غير             

توزع هذه التكاليف بين تكلفة اإليرادات والمصروفات     . وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها    مرتبطة بتكلفة اإليرادات  
 .اإلدارية والعمومية والتسويقية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة

 

  :الزكــاة -ك
هذا هذا . . لمملكةلمملكة في ا في االزكاةالزكاة وقواعد فريضة    وقواعد فريضة   حكامحكام وقياس مخصص الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقا  أل           وقياس مخصص الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقاً أل          إثـبات إثـبات   يـتم يـتم 

 الربط النهائي، ويتم إثبات أي فروقات بين         الربط النهائي، ويتم إثبات أي فروقات بين        اعتماداعتمادوتتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية الموحدة التي يتم خاللها            وتتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية الموحدة التي يتم خاللها            
 .. معيار العرض واإلفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية معيار العرض واإلفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبيةمتطلباتمتطلباتمخصص الزكاة والربط النهائي وفق مخصص الزكاة والربط النهائي وفق 

 

 : توزيعات األرباح  –ل 
 ..التي يقرر توزيعها في حسابات السنة التي تعتمد فيها الجمعية العامة تلك التوزيعاتالتي يقرر توزيعها في حسابات السنة التي تعتمد فيها الجمعية العامة تلك التوزيعاتتقيد األرباح تقيد األرباح 

 

 : دخل السهم الواحد  –م 
 .يتم احتساب دخل السهم على أساس متوسط عدد األسهم القائمة في نهاية كل سنة

 

 :االقتراض_  ن
 .ت المتعلقة بهذه العملياتتدرج القروض بقيمة المبالغ التي تم الحصول عليها، بعد خصم المصروفا

يتم اعتبار تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة هذا األصل ، حيث   
يتم رسملة تلك التكاليف عندما يكون من الممكن لها أن يؤدي إلى منافع اقتصادية مستقبلية للشركة ويكون من الممكن          

 .تمدة قياسها بصورة مع
 .يتم تحميل باقي تكاليف االقتراض على نتائج الفترة التي تحدث خاللها 

 

 : النقدية وشبه النقدية-س
ألغـراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإنه يتم اعتبار كافة االستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة   ألغـراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإنه يتم اعتبار كافة االستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة   

 ..ئها كشبه نقدية ئها كشبه نقدية استحقاقها ثالثة شهور أو أقل من تاريخ شرااستحقاقها ثالثة شهور أو أقل من تاريخ شرا
 

U ذمم مدينــة -٣إيضاح :U 
 

 ::تتألف الذمم المدينة مما يليتتألف الذمم المدينة مما يلي
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
 ذمم مدينة تجاريةذمم مدينة تجارية ١٠٨,٣٩٦,١٠٣١٠٨,٣٩٦,١٠٣ ٩٨,٣٩٦,٢٢١٩٨,٣٩٦,٢٢١ ٨٩,٧٤١,٨٨٢٨٩,٧٤١,٨٨٢
 حجوزات حسن التنفيذحجوزات حسن التنفيذ ٤,٨٠٢,٤٥٠٤,٨٠٢,٤٥٠ ٤,٢٥٢,٣٠٧٤,٢٥٢,٣٠٧ ١١,١١٥,٩٨٥١١,١١٥,٩٨٥

 أوراق قبضأوراق قبض ٣٠,٦١٥,٢٦٣٠,٦١٥,٢٦٨٨ ٢٣,٠٤٢,٨٩٨٢٣,٠٤٢,٨٩٨ ٢٤٣,٠١٤٢٤٣,٠١٤
 إيرادات مستحقةإيرادات مستحقة ٤,٣٦٩,٨٤١٤,٣٦٩,٨٤١ ١٩,٢١١,٠٥٩١٩,٢١١,٠٥٩ ١٠,٢٨٢,٩٨٢١٠,٢٨٢,٩٨٢

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلهامخصص ديون مشكوك في تحصيلها ))٢,٧٩٠,٢٥٧٢,٧٩٠,٢٥٧(( ))٦٣٥,٣١٥٦٣٥,٣١٥(( ))١,٤٥٣,٦٤٧١,٤٥٣,٦٤٧((
١٤٥,٣٩٣,٤٠٥١٤٥,٣٩٣,٤٠٥ ١٤٤,٢٦٧,١٧٠١٤٤,٢٦٧,١٧٠ ١٠٩,٩٣٠,٢١٦١٠٩,٩٣٠,٢١٦  



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٥ 

U يتبع(ذمم مدينــة -٣إيضاح : (U 
 

التصميم والتوريد والتركيب ولم تصدر بها تمثل اإليرادات المستحقة قيمة أعمال المقاوالت التي ينفذها قطاع  
 .وقد تم إصدار المستخلصات الخاصة بها في الفترة الالحقة لتاريخ الميزانية.  ديسمبر٣١مستخلصات حتى 

 
وفقـا  للعقـود المبـرمة مـع العمالء في قطاع التصميم والتوريد والتركيب فانه يتم حجز نسب مئوية محددة من كل                      وفقـاً للعقـود المبـرمة مـع العمالء في قطاع التصميم والتوريد والتركيب فانه يتم حجز نسب مئوية محددة من كل                      

ويتم اإلفراج عن هذه الحجوزات بعد إنهاء العمل        ويتم اإلفراج عن هذه الحجوزات بعد إنهاء العمل        ). ). حجوزات حسن التنفيذ  حجوزات حسن التنفيذ  ((ضمان حسن تنفيذ    ضمان حسن تنفيذ    مـستخلص مقبول الدفع ك    مـستخلص مقبول الدفع ك    
 ..وقبوله من العمالءوقبوله من العمالء

 
 

Uالمطلوب من أطراف ذوي عالقةالمطلوب من أطراف ذوي عالقة  -٤٤  إيضاحإيضاح::   
 

 ::يتألف المطلوب من أطراف ذوي عالقة مما يلييتألف المطلوب من أطراف ذوي عالقة مما يلي
 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 شركة البابطين للتجارةشركة البابطين للتجارة ١١١١٢,١٩٨٢,١٩٨ ١٣٢,٨٠٦١٣٢,٨٠٦ ٤١٤,٩٢٧٤١٤,٩٢٧
 شركة البابطين للمقاوالتشركة البابطين للمقاوالت ١,٨٩٤,٣١٣١,٨٩٤,٣١٣ ١,٢٤١,٦٧٢١,٢٤١,٦٧٢ ٣٧,٦١٩٣٧,٦١٩

 شركة البابطين للكرتون ٩٠,٣٢٥٩٠,٣٢٥ ٩,٦٩٣٩,٦٩٣ ---
 شركات ليبالنك  ٨٦٤,٤٠٣٨٦٤,٤٠٣ ١٩٧,١٦٨١٩٧,١٦٨ ٤٥٣,١٦٦٤٥٣,١٦٦
 شركة النخبة لتطوير قواعد المعلومات  --- ١١٨,٣٣٧١١٨,٣٣٧ ٢٤,٠٩٦٢٤,٠٩٦

  شركة البابطين القابضة ٨,٤٦٨,٦٦٤٨,٤٦٨,٦٦٤ --- ---
١١,٤٢٩,٩٠٣١١,٤٢٩,٩٠٣ ١,٦٩٩,٦٧٦١,٦٩٩,٦٧٦ ٩٢٩,٨٠٨٩٢٩,٨٠٨  

 
 

Uالمطلوب ألطراف ذوي عالقةالمطلوب ألطراف ذوي عالقة:: 
 

 ::يتألف المطلوب ألطراف ذوي عالقة مما يلييتألف المطلوب ألطراف ذوي عالقة مما يلي
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
 شركة البابطين للكرتون --- --- ١٦١,٠٨٩١٦١,٠٨٩
 شركات ليبالنك  --- --- ٣٥٤,١٩١٣٥٤,١٩١
 ركة البابطين للصناعات الهندسية ش ١,٧٥٠,٩٣٣١,٧٥٠,٩٣٣ ٣,١٠٣,٧٤٢٣,١٠٣,٧٤٢ ٤٣٢,٩٣٢٤٣٢,٩٣٢

 شركة النخبة لتطوير قواعد المعلومات  ٤٠٩,٠٩٦٤٠٩,٠٩٦ --- ---

٢,١٦٠,٠٢٩٢,١٦٠,٠٢٩ ٣,١٠٣,٧٤٢٣,١٠٣,٧٤٢ ٩٤٨,٢١٢٩٤٨,٢١٢  
 

تمثل التعامالت مع األطراف ذوي العالقة مبيعات أو مشتريات بضائع باإلضافة إلى الخدمات المتبادلة مع تلك      
 .شروط المتفق عليها وبموافقة اإلدارة األطراف، وقد تمت هذه التعامالت وفقا  لل

 
 :وفيما يلي توضيح لطبيعة وحجم التعامالت التجارية التي تمت مع األطراف ذوي العالقة 

 
Uطبيعة التعامالت:U 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 بيع بضائع ٢,٨٨٣,٧٠٥٢,٨٨٣,٧٠٥ ١,٧٠٤,٤٢٢١,٧٠٤,٤٢٢ ٨٧٩,٩٠٢٨٧٩,٩٠٢
 شراء بضائع و خدماتشراء بضائع و خدمات ٩٩٢٩٩٢,,٧,١٣٦٧,١٣٦ ٤,١٦٣,٥١١٤,١٦٣,٥١١ ٢,٤٧٠,٩٤٦٢,٤٧٠,٩٤٦

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 

 ٥٦ 

Uممتلكات ومعدات -٥ إيضاح: 
 

 ::م م ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١فيما يلي تحليل لحركة الممتلكات والمعدات للسنة المنتهية في فيما يلي تحليل لحركة الممتلكات والمعدات للسنة المنتهية في 
 

  األراضي والمباني اآلت ومعدات سيارات وعدد وأدوات أثاث  وتركيبات  مشاريع تحت التنفيذ وقطع غيار المجموع
  ريال السعودي ريال السعودي ريال السعودي ريال السعودي ديريال السعو ريال السعودي

      UالتكلفةU 
 الرصيد في أول السنةالرصيد في أول السنة ٩٥,٧٦٨,٦٧٢٩٥,٧٦٨,٦٧٢ ١٠١,٩٩٤,٤٤٥ ١٤,٩٦٧,٤٢٢١٤,٩٦٧,٤٢٢ ١٣,٠٦٧,٠١٤ ١٦,٠٢١,٤٩٥١٦,٠٢١,٤٩٥ ٢٤١,٨١٩,٠٤٨٢٤١,٨١٩,٠٤٨

 فروق ترجمةفروق ترجمة ))٣٤١,٨٩٠٣٤١,٨٩٠(( )٥٥٥,٢٦٥( ))٤٤,٨٨١٤٤,٨٨١(( ))١٨٠,٦٥٩١٨٠,٦٥٩(( ))١٨,٤٧١١٨,٤٧١(( ))١,١٤١,١٦٦١,١٤١,١٦٦((
 إضافاتإضافات ١١,٣٥٠,٨٩٥١١,٣٥٠,٨٩٥ ٦,٢٨٨,٩٣٩ ١,٩٥٥,٣٤٧١,٩٥٥,٣٤٧ ١,١٥٩,٦٠١١,١٥٩,٦٠١ ٣٧,٥٧٤,٧٠٢٣٧,٥٧٤,٧٠٢ ٥٨,٣٢٩,٤٨٤٥٨,٣٢٩,٤٨٤

 استبعاداتاستبعادات ))٥,٩٠١,٩٧٦٥,٩٠١,٩٧٦(( )١,١٦٩,٩٣٩( ))٢٨٩,٢٦٩٢٨٩,٢٦٩(( ))٢,٨٨٦٢,٨٨٦(( ))١,٨١٨,٧٦٧١,٨١٨,٧٦٧(( ))٩,١٨٢,٨٣٧٩,١٨٢,٨٣٧((
 الرصيد في نهاية السنة الرصيد في نهاية السنة  ١٠٠,٨٧٥,٧٠١١٠٠,٨٧٥,٧٠١ ١٠٦,٥٥٨,١٨٠ ١٦,٥٨٨,٦١٩١٦,٥٨٨,٦١٩ ١٤,٠٤٣,٠٧٠١٤,٠٤٣,٠٧٠ ٥١,٧٥٨,٩٥٩٥١,٧٥٨,٩٥٩ ٢٨٩,٨٢٤,٥٢٩٢٨٩,٨٢٤,٥٢٩

       

      Uاالستهالك المتراكمU 
 الرصيد في أول السنةالرصيد في أول السنة ))١٠,٨٨٢,٨٤٦١٠,٨٨٢,٨٤٦(( )٣٥,٥٢٢,٨٦٦( ))١٠,٤٤٠,٣٨٤١٠,٤٤٠,٣٨٤(( ))٣,٦٦٣,٩٣٧٣,٦٦٣,٩٣٧(( --- ))٦٠,٥١٠,٠٣٣٦٠,٥١٠,٠٣٣((

 فروق ترجمةفروق ترجمة ٢٤,٣٧٠٢٤,٣٧٠ ٩٨,١٦٨ ١١,٦٣٥١١,٦٣٥ ٤١,٩٧٦ --- ١٧٦,١٤٩
 المحمل على السنةالمحمل على السنة ))٣,٠٤٤,٣٩١٣,٠٤٤,٣٩١(( )١١,٢٠٢,٩٢٣( ))١,٦٠٧,٣٠١١,٦٠٧,٣٠١(( ))١,١٨٧,٩٤١١,١٨٧,٩٤١(( --- )١٧,٠٤٢,٥٥٦(

 استبعاداتاستبعادات ١,٤٩٥,٦٥٣١,٤٩٥,٦٥٣ ٥٠٥,٢٧٣ ١٢٠,٨٧١١٢٠,٨٧١ ١,٧٢٧ --- ٢,١٢٣,٥٢٤
 الرصيد في نهاية السنة الرصيد في نهاية السنة  ))١٢,٤٠٧,٢١٤١٢,٤٠٧,٢١٤(( )٤٦,١٢٢,٣٤٨( ))١١,٩١٥,١٧٩١١,٩١٥,١٧٩(( )٤,٨٠٨,١٧٥( --- ٧٥,٢٥٢,٩١٦

       

 ::صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية       
       

 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في  ٨٨,٤٦٨,٤٨٧ ٦٠,٤٣٥,٨٣٢ ٤,٦٧٣,٤٤٠ ٩,٢٣٤,٨٩٥ ٥١,٧٥٨,٩٥٩ ٢١٤,٥٧١,٦١٣
       

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في  ٨٤,٨٨٥,٨٢٦ ٦٦,٤٧١,٥٧٩ ٤,٥٢٧,٠٣٨ ٩,٤٠٣,٠٧٧ ١٦,٠٢١,٤٩٥ ١٨١,٣٠٩,٠١٥
       

 ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في  ٨٣,٧٨٣,٦٠٤ ٧٠,٤٢٣,١٨٩ ٥,٥٠٦,٦٧٦ ١,٧٨٩,٣٤١ ٧,٥٠٦,٨٦٣ ١٦٩,٠٠٩,٦٧٣
 
 . حسب اآلالت والمعدات  ريال على١,٩٣١,٤٦٩خالل السنة قامت الشركة التابعة في مصر برسملة تكاليف تمويل بمبلغ  -
 ريال من المباني إلى المشروعات تحت التنفيذ       ٤,٥٥٨,٣٩٩ ريال من المشروعات تحت التنفيذ إلى بقية األصول األخرى وكذلك مبلغ       ١,٨١٨,٧٦٧تم تحويل مبلغ   -
. 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 

 ٥٧ 

Uيتبع(ممتلكات ومعدات  -٥ إيضاح: ( 
 

م تكلفة تطوير وتحديث بعض  ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١ في   ريال كما ٤٧,٧٩٢,١٠٩تمثل المشروعات تحت التنفيذ والبالغة  
وقد  . مصانع الشركة وتكلفة اإلعداد لنقل بعض مصانع الشركة من حي السلي إلى المدينة الصناعية الثانية في الرياض        

 .قامت اإلدارة بعمل كافة التسويات الالزمة للموجودات التي ستعتبر مستنفذة 
 

ع المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض ، فإنه لدى الشركة عقد إيجار   بموجب أحكام اتفاقية إيجار األرض م
تعتبر مبالغ اإليجار ونفقات الخدمات السنوية التي تدفع للمدينة الصناعية مبالغ        .  سنة قابل للتجديد  ٢٥تشغيلي مدته 

 .رمزية 
 

ة الصناعية السعودي كرهن من       ريال لصالح صندوق التنمي  ٣,٤٨٧,٠٠٠إن بعض مصانع الشركة مرهونة بمبلغ      
 .الدرجة األولى 

 

Uموجودات مستأجرة موجودات مستأجرة   -٦٦  إيضاحإيضاح:: 
 

وقد تم رسملة هذه العقود بمعدل عمولة         وقد تم رسملة هذه العقود بمعدل عمولة         . .  سنوات لتمويل شراء سيارات     سنوات لتمويل شراء سيارات    ٣٣دخلـت الشركة في عقود إيجار رأسمالي لمدة         دخلـت الشركة في عقود إيجار رأسمالي لمدة         
  ٣١٣١موجودات المستأجرة كما في     موجودات المستأجرة كما في     وقد كانت القيمة الدفترية لل    وقد كانت القيمة الدفترية لل    . . سـنويا ، ويتم استهالك هذه األصول على مدة العقد        سـنوياً، ويتم استهالك هذه األصول على مدة العقد        % % ١٠١٠

 ::ديسمبر كما يليديسمبر كما يلي
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
  سيارات مستأجرة سيارات مستأجرة ٧٥٦,٩٦٢٧٥٦,٩٦٢ ٧٥٦,٩٦٢٧٥٦,٩٦٢ ---
  استهالك متراكم استهالك متراكم ))٦٠٨,٨١٤٦٠٨,٨١٤(( ))١٧١,٤٦٤١٧١,٤٦٤(( ---
--- ١٤٨,١٤٨١٤٨,١٤٨ ٥٨٥,٤٩٨٥٨٥,٤٩٨  

 
 :: ديسمبر كما يلي ديسمبر كما يلي٣١٣١  بلغت االلتزامات ونفقات التمويل الناجمة عن تلك العقود كما فيبلغت االلتزامات ونفقات التمويل الناجمة عن تلك العقود كما في

 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
  التزامات عن عقود ٢٤٢,٧٧٥ ٦٨٠,١٢٥ ---
  خصم على االلتزامات )٦٣,٠٨٥( )٩٤,٦٢٧( ---
--- ١٧٩,٦٩٠ ٥٨٥,٤٩٨  

 

Uتسهيالت بنكية تسهيالت بنكية   -٧٧  إيضاحإيضاح:: 
 

 ريال سعودي، وكذلك   ٨٩٤,٩٧٦,٣٩٨ن بنوك تجارية بقيمة حصلت الشركة وشركاتها التابعة على تسهيالت ائتمانية م  
 ريال على شكل سحب على المكشوف       ١٥,٥٨٥,٠٠٠على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة      

ان هذه التسهيالت االئتمانية . وقروض قصيرة و تسهيالت فتح اعتمادات مستنديه مؤجلة وإصدار ضمانات بنكية مختلفة  
 ريال سعودي، وخطابات ضمان بالتكافل     ٦٤٥,٣٦٢,٠٠٠ أمر تستحق الدفع عند الطلب بقيمة    مضمونة بسندات

 ريال سعودي وخطابات ضمان مشترك بين      ٥٤١,٩٠٠,٠٠٠والتضامن أو منفردة من قبل بعض المساهمين بقيمة   
 ريال ٧١٨,٣٧٣,٣١٣لصناعات الهندسية بقيمة  البابطين ل  شركة البابطين للكرتون و   للتجارة وشركة   البابطين  شركة 

)   مصر (التي يمولها بنك االستثمار العربي  ) الذمم المدينة(سعودي ، باإلضافة الى تنازل مؤكد عن جميع عوائد العقود    
  ٣,٤٨٧,٠٠٠والبنك المصري لتنمية الصادرات وكذلك رهن بعض ممتلكات ومعدات مصنع األعمدة بالمملكة بقيمة     

لسعودي باإلضافة إلى رهن أرض المركز الرئيسي بالرياض وأرض فرع          ريال لصالح صندوق التنمية الصناعية ا  
 . ريال سعودي لصالح البنك األهلي التجاري٥,٦٤٦,٩٥٠الشركة بالخبر بمبلغ 

   :: ديسمبر كما يلي ديسمبر كما يلي٣١٣١بلغ المستغل من هذه التسهيالت كما في بلغ المستغل من هذه التسهيالت كما في 
 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
  بالريال السعوديبالريال السعودي بالريال السعوديبالريال السعودي بالريال السعوديبالريال السعودي
 بنوك دائنةبنوك دائنة ٣٤,٦٧٠,٣٢٨٣٤,٦٧٠,٣٢٨ ٢٨,٦٥٤,٦٩٧٢٨,٦٥٤,٦٩٧ ٩,٧٩,٧١٦,٤٦٩١٦,٤٦٩
 قروض قصيرة األجلقروض قصيرة األجل ١٢٧,١١١,٣٨٢١٢٧,١١١,٣٨٢ ٣٧,٥٠١,٤٥٥٣٧,٥٠١,٤٥٥ ٦٢,٤٢١,٢٠٠٦٢,٤٢١,٢٠٠
 أوراق دفعأوراق دفع ٥٤,٤٣٤,٨٣٠٥٤,٤٣٤,٨٣٠ ١٠٦,٨٥٠,٩١١١٠٦,٨٥٠,٩١١ ٧٩,٠٩٦,٧٧١٧٩,٠٩٦,٧٧١
 قروض طويلة األجلقروض طويلة األجل ٩٣,٩٠٠,٠٠٠٩٣,٩٠٠,٠٠٠ ١٥,٠٥٠,٠٠٠١٥,٠٥٠,٠٠٠ ١,٤١٥,٠٠٠١,٤١٥,٠٠٠

 

. وقد أدرجت مصروفات خدمة هذه التسهيالت االئتمانية ضمن قائمة الدخل



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٨ 

Uمخصص الزكاة وضريبة الدخل – ٨ إيضاح : 
 

تخضع شركة البابطين للطاقة واالتصاالت وشركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة ألنظمة مصلحة الزكاة              تخضع شركة البابطين للطاقة واالتصاالت وشركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة ألنظمة مصلحة الزكاة              
يتم االستدراك لمصروف الزكاة في القوائم المالية لكل من شركة          يتم االستدراك لمصروف الزكاة في القوائم المالية لكل من شركة          . . والـدخل المعمـول بها في المملكة العربية السعودية        والـدخل المعمـول بها في المملكة العربية السعودية        

 ..طين للطاقة واالتصاالت في السعودية وشركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة طين للطاقة واالتصاالت في السعودية وشركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة البابالباب
 

 مصر، الشركة التابعة في مصر، بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من              مصر، الشركة التابعة في مصر، بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من             -تتمتع شركة البابطين للطاقة واالتصاالت      تتمتع شركة البابطين للطاقة واالتصاالت      
 ..تاريخ ممارسة النشاطتاريخ ممارسة النشاط

     
U حقوق األقلية  - ٩إيضاح:U 

 
والتي ) شركة تابعة(لية حصة الشريك األجنبي في شركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة تمثل حقوق األق
 .من رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع% ٤٩تمثل ما نسبته 

 
U احتياطي نظامي  -١٠إيضاح:U 

 
ة والنظام األساسي للشركة    تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربي      

من األرباح السنوية على التوالي وتجنيبه لالحتياطي النظامي حتى      %  ٥و  % ١٠والشركات التابعة يتم اقتطاع ما نسبته    
 .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس مال الشركة المصدر% ٢٠و % ٥٠يبلغ هذا اإلحتياطي 

 
U فروق ترجمة  -١١إيضاح:U 

 
ات ترجمة العملة ناجمة عن عملية ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة في مصر والصادرة بالجنيه المصري       إن فروق

 ).الريال السعودي(إلى عملة الشركة االم 
 

Uتوزيعات األرباح  توزيعات األرباح -١٢١٢  إيضاحإيضاح  : : 
 
ق المساهمين كمبالغ   ق المساهمين كمبالغ   يـتم احتساب مكافأة مجلس اإلدارة وفقا لعقد تأسيس الشركة و تظهر في قائمة التغيرات في حقو                يـتم احتساب مكافأة مجلس اإلدارة وفقا لعقد تأسيس الشركة و تظهر في قائمة التغيرات في حقو                 -  أأ

 ).).توزيع لألرباحتوزيع لألرباح((مخصصة مخصصة 
 فيما يلي بيان األرباح التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها والتي ستقيد في الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العامة                    فيما يلي بيان األرباح التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها والتي ستقيد في الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العامة                   -بب

 ):):لل//٢٢إيضاح إيضاح ( ( للمساهمين للمساهمين 

 
 .. ريال سعودي ريال سعودي١٦٦,٧٣٦١٦٦,٧٣٦م م ٢٠٠٥٢٠٠٥ بلغت مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة  خالل العام  بلغت مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة  خالل العام -جـجـ
م، بأن يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية        م، بأن يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية        ٢٠٠٥٢٠٠٥    اقترح مجلس اإلدارة في تاريخ الحق لقائمة المركز المالي لعام             اقترح مجلس اإلدارة في تاريخ الحق لقائمة المركز المالي لعام           -د  د  

  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠ من خالل دمج جزء من األرباح المبقاة بواقع           من خالل دمج جزء من األرباح المبقاة بواقع          ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠وذلـك للنظر في زيادة رأس المال إلى         وذلـك للنظر في زيادة رأس المال إلى         
ريـال فـي رأس المال، بحيث يتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة اسهم يملكها المساهمين في نهاية يوم انعقاد                      ريـال فـي رأس المال، بحيث يتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة اسهم يملكها المساهمين في نهاية يوم انعقاد                      

 ..الجمعيةالجمعية
 

Uاالرتباطات وااللتزامات المحتملة  االرتباطات وااللتزامات المحتملة -  ١٣١٣  إيضاحإيضاح  : : 
 

م ارتباطات مالية ناجمة عن     م ارتباطات مالية ناجمة عن     ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر    ديسمبر   ٣١٣١ علـى شـركة البابطـين للطاقة واالتصاالت في السعودية كما في               علـى شـركة البابطـين للطاقة واالتصاالت في السعودية كما في              -أ  أ  
  وقد بلغت تلك االرتباطات   وقد بلغت تلك االرتباطات   . . مشاريع رأسمالية مستقبلية ، متعلقة بتحديث المعدات الصناعية وتكاليف نقل بعض المصانع           مشاريع رأسمالية مستقبلية ، متعلقة بتحديث المعدات الصناعية وتكاليف نقل بعض المصانع           

 .. ريال ريال٩,٠٠٠,٠٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠
م ناجمة  م ناجمة  ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر    ديسمبر   ٣١٣١ علـى شركة البابطين للطاقة واالتصاالت وشركاتها التابعة التزامات محتملة كما في               علـى شركة البابطين للطاقة واالتصاالت وشركاتها التابعة التزامات محتملة كما في              -ب  ب  

 : : عما يلي عما يلي 
 ريال سعودي 

 ٣٢,٥٩٨,٨٣٦ اعتمادات مستندية 
 ١١٨,٢٦٥,٦٠٨ خطابات ضمان بنكية 

 ٤٤٤,٧٨٣,٢٥٠٤,٧٨٣,٢٥٠ ضمانات صادرة من بنوك الشركة نيابة عن شركاتها التابعةضمانات صادرة من بنوك الشركة نيابة عن شركاتها التابعة

٢٠٠٣ 
 ريال سعودي

٢٠٠٤ 
 ريال سعودي

٢٠٠٥ 
 ريال سعودي

 

 )م٢٠٠٤ ريال للسهم في ١٠(  ريال للسهم ٣اح مقترح توزيعها بواقع  أرب ١٣,٥٠٠,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ ---
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ١,٢٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠ ---



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٩ 

Uأحداث الحقة  أحداث الحقة –  ١٤١٤  إيضاحإيضاح :: 
 

م باعتماد اقتراح مجلس اإلدارة بتعيين      م باعتماد اقتراح مجلس اإلدارة بتعيين      ٢٠٠٥٢٠٠٥ لعام    لعام   ييقامت الجمعية العامة للمساهمين في تاريخ الحق لقائمة المركز المال         قامت الجمعية العامة للمساهمين في تاريخ الحق لقائمة المركز المال         
 البـنك الـسعودي البريطانـي كمستشار في الطرح األولي ألسهم الشركة لالكتتاب العام، وقد أعطى هذا المشروع اسم         البـنك الـسعودي البريطانـي كمستشار في الطرح األولي ألسهم الشركة لالكتتاب العام، وقد أعطى هذا المشروع اسم         

" " Project Xenon." ."  
 

بحـسب فهمـنا فإن القوائم المالية التاريخية المرفقة سيتم إرفاقها في نشرة اإلصدار وفقا  لمتطلبات هيئة السوق المالية                   بحـسب فهمـنا فإن القوائم المالية التاريخية المرفقة سيتم إرفاقها في نشرة اإلصدار وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية                   
 ..السعودية ألغراض إدراج أسهم الشركة السعودية ألغراض إدراج أسهم الشركة 

 
 

U قطاعات التشغيل والمعلومات الجغرافية - ١٥إيضاح :U 
 

 : التاليةتتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية
 : :  قطاع األعمدة واإلنارة  قطاع األعمدة واإلنارة -

ويشتمل على إنتاج أعمدة الكهرباء واإلنارة والصواري المجلفنة وملحقاتها باإلضافة الى إنتاج فوانيس إنارة الشوارع    
 .والمالعب والحدائق وإنتاج لوحات توزيع الكهرباء

 : :  قطاع األبراج والهياكل المعدنية  قطاع األبراج والهياكل المعدنية -
 .الطاقة الكهربائية وأبراج االتصاالت المجلفنة واختباراتها واإلنشاءات الحديدية المجلفنةويشتمل على إنتاج أبراج نقل 

 : :  قطاع التصميم والتوريد والتركيب  قطاع التصميم والتوريد والتركيب -
 . . ويشمل القيام بأعمال توريد وتركيب وصيانة أنظمة االتصاالتويشمل القيام بأعمال توريد وتركيب وصيانة أنظمة االتصاالت

 : :  المركز الرئيسي  المركز الرئيسي -
 ..باإلضافة الى األنشطة االستثمارية في شركات تابعةباإلضافة الى األنشطة االستثمارية في شركات تابعةيقوم المركز الرئيسي باإلشراف على قطاعات الشركة المختلفة يقوم المركز الرئيسي باإلشراف على قطاعات الشركة المختلفة 

 
 

قامت اإلدارة التنفيذية للشركة بوضع مجموعة من األسس يتم بموجبها تحديد دخل أو خسائر كل قطاع مما أدى الى   
  :٢٠٠٥وفيما يلي نتائج قطاعات الشركة كما في سنة . وجود إيرادات متداخلة بين القطاعات المختلفة للشركة

 
 ::م م ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١ا يلي نتائج قطاعات الشركة عن الفترة المنتهية في ا يلي نتائج قطاعات الشركة عن الفترة المنتهية في فيمفيم

 
 
 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٦٠ 

 
 

 
U- التوزيع الجغرافــي  : 

يا يا يتركـز جـزء كبير من األصول التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر دول الشرق األوسط وروس                 يتركـز جـزء كبير من األصول التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر دول الشرق األوسط وروس                 
 من عمالء غير تابعين على أساس المناطق    من عمالء غير تابعين على أساس المناطق   تتوفيما يلي اإليرادا  وفيما يلي اإليرادا  . . وشمال افريقيا غالبا األسواق الرئيسية لمنتجات الشركة      وشمال افريقيا غالبا األسواق الرئيسية لمنتجات الشركة      

 ::الجغرافيةالجغرافية
 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣   
 المملكة العربية السعودية ٤٩١,٧٧٩,٥٥٤ ٣٥٠,٧٨٤,٥٣٧ ٣٢٠,٣٥٩,٤٦٥
 ةجمهورية مصر العربي ٥١,٤٤٦,٢٨٧ ٦٣,٢٤٠,٠٧٤ ٢٢,٣٧٥,١٨٧
٥٤٣,٢٢٥,٨٤١ ٤١٤,٠٢٤,٦١١ ٣٤٢,٧٣٤,٦٥٢  

 
U إدارة المخــاطر  ـ١٦إيضاح:U 

 
تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيس، على النقدية وشبه النقدية، والذمم المدينة،        

 .غير المتداولة األخرىوالموجودات األخرى، والقروض البنكية، والذمم الدائنة، والخصوم المستحقة والخصوم 
 
  مخاطر االئتمان-

يوجد  . تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية      
وتحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف إئتماني  . لدى الشركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان  

 .يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاجيد، 
 
  مخاطر السيولة-

تحدث مخاطر    . وتمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية       
تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها   . قيمته العادلةالسيولة عند عدم التمكن من بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب 
 .بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية

 المركز الرئيسي اإلجمالي
قطاع التصميم 
 والتوريد والتركيب

قطاع األبراج 
  قطاع األعمدة والهياكل المعدنية

      

٢٧٩,٣٤٢,٩٧١ ١٣٦,٤٤٢,٨٤٤ ١٢٧,٤٤٠,٠٢٦ --- ٥٤٣,٢٢٥,٨٤١ 
   من العمليات مع    من العمليات مع   تتاإليرادااإليرادا

 أطراف خارج الشركةأطراف خارج الشركة

 --- --- ٣١,٨٣٦,٧٥٦٣١,٨٣٦,٧٥٦ ٦٨,٦٦١,٥٨٠٦٨,٦٦١,٥٨٠ 
إيـرادات تمت مع قطاعات     إيـرادات تمت مع قطاعات     

 تشغيلية داخل الشركةتشغيلية داخل الشركة
 مجموع اإليراداتمجموع اإليرادات ٣١١,١٧٩,٧٢٧٣١١,١٧٩,٧٢٧ ٢٠٥,١٠٤,٤٢٤٢٠٥,١٠٤,٤٢٤ ١٢٧,٤٤٠,٠٢٦١٢٧,٤٤٠,٠٢٦ --- 
      

 صافي دخل  السنةصافي دخل  السنة ٣٥,٧٣٦,٥٤٩ ٢٩,٠٧٨,٦٩٧ ٧,٣٨٧,٩٩١ --- ٧٢,٢٠٣,٢٣٧

)٣,٠٠١,٣٧٠(     
ة ة مخـصص الزكاة وضريب   مخـصص الزكاة وضريب   

 الدخلالدخل
 حصة األقلية من األرباححصة األقلية من األرباح     )٣,٣٥٧,٤٤٧(

 صافي دخل الشركة الموحد     ٦٥,٨٤٤,٤٢٠
      

 ممتلكات ومصانع ومعدات ٨٤,٨٦٦,٢٢٢٨٤,٨٦٦,٢٢٢ ٣٨,٧٠٦,٤١٦٣٨,٧٠٦,٤١٦ ١,٥١١,٢٦٣١,٥١١,٢٦٣ ٨٩,٤٨٧,٧١٢٨٩,٤٨٧,٧١٢ ٢١٤,٥٧١,٦١٣٢١٤,٥٧١,٦١٣
      

٤,٢٨٤,٥٤٥ ٦,١٧٢,٣٧٤ ٣٦٠,٨٣٣ ٣٩,٢٠٣,٠٩٧ ٥٠,٠٢٠,٨٤٩ 
إضافات للممتلكات 

 والمعدات
      

 نفقات تمويل ٧,٠٦١,١٠٦٧,٠٦١,١٠٦ ٥,٨٨٦,٧٩٠٥,٨٨٦,٧٩٠ ٤٥٠,٧٥٦٤٥٠,٧٥٦ --- ١٣,٣٩٨,٦٥٢١٣,٣٩٨,٦٥٢
      

 استهالكات ٩,٩٨٩,٦٨٠٩,٩٨٩,٦٨٠ ٤,٤٨١,٢١٣٤,٤٨١,٢١٣ ٦٧٦,٩٢٠٦٧٦,٩٢٠ ١,٨٩٤,٧٤٣١,٨٩٤,٧٤٣ ١٧,٠٤٢,٥٥٦١٧,٠٤٢,٥٥٦



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٦١ 

  مخاطر العمالت-
تقوم اإلدارة بمراقبة    . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي      

إن تعامالت الشركة في    . في أسعار الصرف األجنبي وتحمل آثارها على القوائم المالية الموحدة وفقا  لذلك    التغيرات 
وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل رئيسي بالدوالر االمريكي فإن           . معظمها بالريال السعودي و الدوالر األمريكي    

 .عليها بشكل فعالالمخاطر التي قد تنجم عن اإلختالفات في سعر الصرف مسيطر 
 
  القيمة العادلة-

وحيث انه . تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل او سداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل   
ة والقيمة فانه يمكن أن تنتج فروق بين القيمة الدفتري  . يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية 

قيمها   تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة للموجودات والخصوم المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيرا  عن    . العادلة المقدرة
 .الدفترية
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 مع القوائم   تقرأيجب ان    مبنية على و عمالها أ دارة شركة البابطين لمركزها المالي ونتائج      إ إن مناقشة وتحليل   
/ السادة   من مراجعتها ، والتي تم  م٢٠٠٣م و ٢٠٠٤   وم٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المالية للسنوات المنتهية في    

  ولقد وافقت الجمعية العمومية على تعيين        .) إنترناشيونالBDO  عضو مجموعة  (المحاسبون المتضامنون   
المحاسبون المتضامنون      /   وشركاهم كمراجع مشترك مع السادة   الخير  بو أبكر  -ديلويت آند توش       /السادة 

 مارس   ١٩الموافق  (هـ ١٤٢٧ صفر  ١٩في اجتماعها المنعقد في )  إنترناشيونالBDO  عضو مجموعة (
 أو مصلحة مهما كان نوعها      أسهما    وشركاهمبو الخير  أبكر   -ديلويت آند توش      /   السادة  ال يمتلك و).   م٢٠٠٦

اإلشارة إليهم   موافقة خطية على     وشركاهم بو الخير   أبكر  -ديلويت آند توش      /  السادة  أعطى   وقد  .  في الشركة
لم يتم  و  م٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١كمراجع مشترك للشركة عن السنة المالية المنتهية في        ضمن نشرة اإلصدار    

 . كما في تاريخ نشرة اإلصدارسحب تلك الموافقة

  مستقبلية دارة الشركة بيانات ذات طبيعة   إ عمال بواسطة   ي ونتائج األتشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المال    
 عن هذه  جوهري وقد تختلف البيانات الختامية بشكل     .  تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة       
 خرى من هذه النشرة، خصوصا     أدناه او في مواضع  أالبيانات نتيجة لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة      

 ".طرةاخمعوامل ال"م قسفي 
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم           
مالية ومراجعتها  المالية المراجعة لشركة البابطين دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم ال                  

 .  وفقا  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل      
 .اإلصدارم وحتى تاريخ نشرة ٢٠٠٥  وم٢٠٠٤  ديسمبر٣١في السنتين الماليتين المنتهيتين 

10-2   

م و ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١تلخص الجداول التالية بيانات قائمة الدخل المراجعة للسنوات المالية المنتهية في          
 .م٢٠٠٣م و ٢٠٠٤



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 
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 )آالف الرياالت(قائمة الدخل : ١-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المبيعات  ٥٤٣,٢٢٦   ٤١٤,٠٢٥  ٣٤٢,٧٣٥ 

 تكلفة المبيعات (٤١٥,٤٦٤) (٣٠٣,٤٧٨) (٢٥٢,٨٣٩)
 مجمل الربح ١٢٧,٧٦٢  ١١٠,٥٤٧   ٨٩,٨٩٦ 
    

 مصاريف البيع والتسويق (١٧,٥٥٥) (١٥,٨٧٢) (١٣,٣٧٤)
 المصاريف العمومية واإلدارية (٤٠,٠٩٢) (٣٤,٩١٦) (٢٧,٨١٥)

 الدخل من األعمال الرئيسية ٧٠,١١٥  ٥٩,٧٥٩  ٤٨,٧٠٧ 
    

 إيرادات أخرى ٢,٠٨٨  ٢,٣٧١  ٧٤١ 
 حقوق األقلية (٣,٣٥٧) (٢٨٠) (١,٢٢٥)

 الزكاة (٣,٠٠١) (١,٩٩٠) (٦٧٤)
 صافي الدخل ٦٥,٨٤٤  ٥٩,٨٦٠  ٤٧,٥٤٩ 
    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

أنظر  . (م نظرا  الرتفاع تكاليف مدخالت االنتاج من المواد األولية ٢٠٠٥ولقد ارتفعت تكلفة المبيعات في العام 
 )."تكلفة المبيعات"قسم 

 )نسبة من المبيعات(قائمة الدخل : ٢-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المبيعات %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠ 

 تكلفة المبيعات %-٧٦,٥ %-٧٣,٣ %-٧٣,٨
 مجمل الربح %٢٣,٥  %٢٦,٧  %٢٦,٢ 
    

 مصاريف البيع والتسويق %-٣,٢ %-٣,٨ %-٣,٩
 المصاريف العمومية واإلدارية %-٧,٤ %-٨,٤ %-٨,١

 الدخل من األعمال الرئيسية %١٢,٩  %١٤,٤  %١٤,٢ 
    

 إيرادات أخرى %٠,٤  %٠,٦  %٠,٢ 
 حقوق األقلية %٠,٦- %-٠,١ %-٠,٤
 الزكاة %-٠,٦ %-٠,٥ %-٠,٢

 صافي الدخل %١٢,١  %١٤,٥  %١٣,٩ 
    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 المبيعات ١-٢-١٠

ون    ـ ملي ٥٤٣,٢بلغت مبيعات الشركة من تصنيع وتوزيع منتجاتها وتقديم خدمات التركيب والتصميم حوالي        
 .م على التوالي٢٠٠٣ وم ٢٠٠٤ وم ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في األعوام ٣٤٢,٧مليون و  ٤١٤ و

 وتأتي  ،ة من عمليات إنتاج أعمدة النقل وملحقاتها       ككبر في المبيعات إلى إيرادات الشر     وتعود المساهمة األ  
 .رتبة الثانيةة من منتجات أبراج الطاقة واالتصاالت والهياكل المعدنية في المكمبيعات الشر
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 المبيعات حسب المنتج: ٣-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 األعمدة وملحقاتها  ٢٧٩,٣٤٣ ٢٢٠,٤٨٤ ٢٢٣,٠٤٩
 والهياكل المعدنيةاألبراج   ١٣٦,٤٤٣ ١٣٧,٤١٨ ٥٩,١٥٥
 خدمات التصميم والتوريد والتركيب  ١٢٧,٤٤٠ ٥٠,٥٩٦ ٥٧,٦١٦
 مبيعات أخرى  - ٥,٥٢٧ ٢,٩١٥

 المجموع  ٥٤٣,٢٢٦ ٤١٤,٠٢٥ ٣٤٢,٧٣٥
    

   Uنسبة من المجموعU 

 األعمدة وملحقاتها  %٥١,٤ %٥٣,٣ %٦٥,١
 والهياكل المعدنيةاألبراج   %٢٥,١ %٣٣,٢ %١٧,٣
 م والتوريد والتركيبخدمات التصمي  %٢٣,٥ %١٢,٢ %١٦,٨
 مبيعات أخرى  - %١,٣ %٠,٩

 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
    

 شركة البابطين:  المصدر

٨٥,٢ بحوالي  ة ـم مقارن ٢٠٠٥من المبيعات في عام   %  ٨٩المملكة بحوالي    من  الشركة  نشاط  هذا وقد ساهم   
مصر الجزء  من النشاط في   لشركة  تشكل مبيعات ابينما  ،م٢٠٠٣في عام % ٩٤,٥م و  ٢٠٠٤في العام % 

 .المتبقي

 المبيعات حسب التوزيع الجغرافي: ٤-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 المملكة العربية السعودية  ٤٩١,٧٨٠ ٣٥٠,٧٨٥ ٣٢٠,٣٥٩
 جمهورية مصر العربية  ٥١,٤٤٦ ٦٣,٢٤٠ ٢٢,٣٧٦

 المجموع  ٥٤٣,٢٢٦ ٤١٤,٠٢٥ ٣٤٢,٧٣٥
    

   Uنسبة من المجموعU 

 المملكة العربية السعودية  %٨٩,٠ %٨٥,٢ %٩٤,٥
 جمهورية مصر العربية  %١١,٠ %١٤,٨ %٥,٥

 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
    

 شركة البابطين:  المصدر

 تكلفة المبيعات ٢-٢-١٠

 لفات ألواح   هذه المواد    تشمل  و.   عيصنعمليات الت ولية بشكل مباشر في   من المواد األ    ا  لشركة عدد   اتستخدم
 ئها وتمثل تكلفة شراأخرى متنوعة،  ا مواد ووزوايا الحديد المدرفل على الساخن والمثبتات والزنك وكيماويات         

 .انية وتأتي تكلفة العمالة في المرتبة الث،الجزء األكبر من تكاليف المبيعات

وتمثل المخلفات بواقي المواد األولية الزائدة من العملية اإلنتاجية والتي يتم إعادة استخدامها في العمليات         
 من أجمالي تكلفة )%٢أقل من  والتي بلغت  (وتقوم الشركة بخصم قيمة هذه المخلفات   .  التصنيعية الالحقة 

 .المبيعات
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 تكلفة المبيعات: ٥-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 تكلفة المواد األولية  ٣١١,٥٩٨  ٢٢٦,٣٣١  ١٨٦,٢١٥ 
 تكلفة العمالة  ٦٢,٣٢٠  ٤٢,١٩٨  ٣٧,٦٧٦ 
 تكلفة االستهالك  ٢٩,٠٨٢  ٢٣,٣٧٦  ١٤,٢٠٣ 

 خلفاتالم  (٨,٣٠٩) (٤,٩٤٨) (٤,٩٣٠)
 تكاليف أخرى  ٢٠,٧٧٣  ١٦,٥٢٠  ١٩,٦٧٥ 
 المجموع  ٤١٥,٤٦٤  ٣٠٣,٤٧٧  ٢٥٢,٨٣٩ 
    

   Uنسبة من المجموعU 

 تكلفة المواد األولية  %٧٥,٠  %٧٤,٦  %٧٣,٦ 
 تكلفة العمالة  %١٥,٠  %١٣,٩  %١٤,٩ 
 تكلفة االستهالك  %٧,٠  %٧,٧  %٥,٦ 

 المخلفات  %-٢,٠ %-١,٦ %-١,٩
 تكاليف أخرى  %٥,٠  %٥,٤  %٧,٨ 
 المجموع  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %٠٠,٠١ 
    

 شركة البابطين:  المصدر

دة في  حمن تكلفة المبيعات المو%  ٩٣,٥و % ٨٤,٤و % ٨٩,٣المملكة بحوالي  من الشركة نشاط وقد ساهم 
 .م على التوالي٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ وم ٢٠٠٥كل من السنوات 

 تكلفة المبيعات ومجمل الربح حسب التوزيع الجغرافي: ٦-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   U آالف الرياالت(تكلفة المبيعات(U 

 المملكة العربية السعودية  ٣٧٠,٨٩٦ ٢٥٦,١١٦ ٢٣٦,٤٨٤
 جمهورية مصر العربية  ٤٤,٥٦٨ ٤٧,٣٦٢ ١٦,٣٥٥

 المجموع  ٤١٥,٤٦٤ ٣٠٣,٤٧٨ ٢٥٢,٨٣٩
    

   Uنسبة من المجموعU 

 المملكة العربية السعودية  %٨٩,٣٠ %٨٤,٤٠ %٩٣,٥٠
 جمهورية مصر العربية  %١٠,٧٠ %١٥,٦٠ %٦,٥٠

 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
    
   Uآالف الرياالت( مجمل الربح(U 

 ربية السعوديةالمملكة الع  ١١٢,٣٧٢ ٩٦,٦٨٣ ٨٧,٣٤١
 جمهورية مصر العربية  ١٥,٣٩٠ ١٣,٨٦٤ ٢,٥٥٥

 المجموع  ١٢٧,٧٦٢ ١١٠,٥٤٧ ٨٩,٨٩٦
    

   Uهامش مجمل الربحU 

 المملكة العربية السعودية  %٢٣,٣ %٢٧,٤ %٢٧,٠
 جمهورية مصر العربية  %٢٥,٧ %٢٢,٦ %١٣,٥
 هامش مجمل الربح الموحد  %٢٣,٥ %٢٦,٧ %٢٦,٢

    

 شركة البابطين:  المصدر

هذا وتقوم اإلدارة بتطبيق سياسات لشراء المواد األولية تحقق بقدر المستطاع توريدا  منتظما  لهذه المواد بشكل                   
 أثرت التقلبات التي شهدتها أسعار المواد       ، وفي هذا الصدد  . يخفف من تقلبات أسعارها في األسواق المحلية   

من المبيعات في العام   % ٥٧,٤زيادة تكلفة شراء المواد الخام لتصل إلى   الخام في السنوات القليلة الماضية في   
قد  وبالتالي ف. م على التوالي   ٢٠٠٣ و م ٢٠٠٤في األعوام  %  ٥٤,٤و  % ٥٤,٧م مقارنة بحوالي  ٢٠٠٥

 .م٢٠٠٤م مقارنة في العام ٢٠٠٥ نقطة مئوية في العام ٣,٢انخفض هامش مجمل الربح بمقدار 
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 مصاريف البيع والتوزيع ٣-٢-١٠

 مليون ريال سعودي في األعوام     ١٣,٤ مليون و   ١٥,٩ مليون و    ١٧,٦لغت مصاريف البيع والتوزيع حوالي    ب
دناه تفاصيل هذه المصاريف وتوزيعها        أ وتوضح البيانات    ،م على التوالي   ٢٠٠٣م و  ٢٠٠٤م و   ٢٠٠٥

 :الجغرافي

 التوزيعمصاريف البيع و: ٧-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 مصاريف نقل وشحن  ٥,٧٨٥ ٧,٦٥٠ ٥,٠٥٧
 رواتب وملحقاتها  ٤,٨٣٩ ٣,٧٣٦ ٢,٧٨٢
 عموالت بيع وتسويق  ١,٥٠٢ ٢,٥٤٣ ١٤٤
 مصاريف سفر وتنقل  ٤٥٧ ٢٧٢ ١٠٣

 مصاريف أخرى  ٤,٩٧٢ ١,٦٧١ ٥,٢٨٨
 المجموع  ١٧,٥٥٥ ١٥,٨٧٢ ١٣,٣٧٤

    

   Uنسبة من المجموعU 

 مصاريف نقل وشحن  %٣٣,٠ %٤٨,٢ %٣٧,٨
 رواتب وملحقاتها  %٢٧,٦ %٢٣,٥ %٢٠,٨
 عموالت بيع وتسويق  %٨,٦ %١٦,٠ %١,١
 مصاريف سفر وتنقل  %٢,٦ %١,٧ %٠,٨
 مصاريف أخرى  %٢٨,٣ %١٠,٥ %٣٩,٥
 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %٠٠,٠١

    

 شركة البابطين:  المصدر

 

  حسب التوزيع الجغرافيمصاريف البيع والتوزيع: ٨-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 المملكة العربية السعودية  ١٦,٢١٣ ١٥,١٨٣ ١٢,٦١٤
 مهورية مصر العربيةج  ١,٣٤٢ ٦٨٩ ٧٦٠

 المجموع  ١٧,٥٥٥ ١٥,٨٧٢ ١٣,٣٧٤
    

   Uنسبة من المجموعU 

 المملكة العربية السعودية  %٩٢,٤٠ %٩٥,٧٠ %٩٤,٣
 جمهورية مصر العربية  %٧,٦٠ %٤,٣٠ %٥,٧٠

 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
    

 شركة البابطين:  المصدر

 المصاريف العمومية واإلدارية ٤-٢-١٠

 مليون ريال سعودي في    ٢٧,٨ليون و    م٣٤,٩ مليون و    ٤٠,١ المصاريف العمومية واإلدارية حوالي      بلغت
 وتوضح البيانات التالية تفاصيل هذه المصاريف        ، م على التوالي   ٢٠٠٣ وم   ٢٠٠٤ و م ٢٠٠٥األعوام  

 :وتوزيعها الجغرافي



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٦٧ 

 العمومية واإلداريةمصاريف ال: ٩-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 رواتب وملحقاتها  ١١,٩٣٧ ١٠,٥٦٧ ١٠,١٢٦
 مصاريف استئجار  ١,٣٥٥ ٢,١٨٢ ١,٥٤٦
 مصاريف صيانة ومصاريف وقود  ٧٢٨ ١,٤٤١ ١,٠٨١
 مصاريف تدريب موظفين  ٦٥٩ ٢٦٢ ١٦١

  معدومة ديونمخصص  - ١٢١ -
 مصاريف أخرى  ٢٥,٤١٣ ٢٠,٣٤٣ ١٤,٩٠١
 المجموع  ٤٠,٠٩٢ ٣٤,٩١٦ ٢٧,٨١٥

    

   Uنسبة من المجموعU 

 رواتب وملحقاتها  %٢٩,٨ %٣٠,٣ %٣٦,٤
 مصاريف استئجار  %٣,٤ %٦,٢ %٥,٦
 مصاريف صيانة ومصاريف وقود  %١,٨ %٤,١ %٣,٩
 مصاريف تدريب موظفين  %١,٦ %٠,٨ %٠,٦

  ديون معدومةمخصص  - %٠,٣ -
 مصاريف أخرى  %٦٣,٤ %٥٨,٣ %٥٣,٦
 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %٠٠,٠١

    

 شركة البابطين:  المصدر

 

 العمومية واإلدارية حسب التوزيع الجغرافيمصاريف ال: ١٠-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 المملكة العربية السعودية  ٣٣,٧٩٤ ٢٦,٦٤٥ ٢٤,٥٥٥
 جمهورية مصر العربية  ٦,٢٩٨ ٨,٢٧١ ٣,٢٦٠

 المجموع  ٤٠,٠٩٢ ٣٤,٩١٦ ٢٧,٨١٥
    

   Uنسبة من المجموعU 

 المملكة العربية السعودية  %٨٤,٣ %٧٦,٣ %٨٨,٣
 ربيةجمهورية مصر الع  %١٥,٧ %٢٣,٧ %١١,٧

 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
    

 شركة البابطين:  المصدر

 اإليرادات األخرى وحقوق األقلية ٥-٢-١٠

 وقد بلغت اإليرادات     ،ة الناتجة عن عمليات التصنيع   دتمثل اإليرادات األخرى األرباح من مبيعات الشركة للخر  
ام  ـمليون ريال سعودي في الع     ٢,٤وحوالي   م  ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في العام     ٢,١األخرى حوالي  

هذا وتمثل حقوق األقلية حصة شركة لبالنك من أرباح      . م٢٠٠٣ ريال سعودي في العام   ألف٧٤١م و ٢٠٠٤
 .شركة البابطين لبالنك

 دخلصافي ال ٦-٢-١٠

، حيث  مليون ريال سعودي ١,٧م بلغت ٢٠٠٣ مصر خسائر صافية في العام –البابطين  شركة  لقد سجلت 
من  %  ٩٠في المملكة بنسبة تزيد عن    النشاط   ومع استمرار مساهمة     . ية الفترة التأسيسية   كانت تلك السنة نها  

نشاط   األخيران انخفاضا  تدريجيا  لهذه النسبة مقابل ارتفاع تدريجي لمساهمة     العامان   فقد شهد  ،أرباح الشركة
 . الموحدة لشركة البابطينالشركة في مصر في األرباح الصافية



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٦٨ 

 صافي الدخل حسب التوزيع الجغرافي: ١١-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   Uآالف الرياالتU 

 المملكة العربية السعودية  ٦٠,١٣٧ ٥٥,٠٦٤ ٤٩,٢٣٠
 جمهورية مصر العربية  ٥,٧٠٧ ٤,٧٩٦ (١,٦٨١)
 وعالمجم  ٦٥,٨٤٤ ٥٩,٨٦٠ ٤٧,٥٤٩

    

   Uنسبة من المجموعU 

 المملكة العربية السعودية  %٩١,٣  %٩٢,٠  %١٠٣,٥ 
 جمهورية مصر العربية  %٨,٧  %٨,٠  %-٣,٥

 المجموع  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠ 
    

   Uهامش صافي الدخلU 

 المملكة العربية السعودية  %١٢,٢  %١٥,٧  %١٥,٤ 
  مصر العربيةجمهورية  %١١,١  %٧,٦  %-٧,٥

  الموحدهامش صافي الدخل  %١٢,١  %١٤,٥  %١٣,٩ 
    

 شركة البابطين:  المصدر

م و  ٢٠٠٤في األعوام  % ١٤ ،حوالي حسب المركز المالي الموحد للشركة   ،هذا وقد بلغ هامش صافي الدخل   
نخفض هامش صافي    فقد ا،)على الخصوص الحديد والزنك       (نظرا  الرتفاع تكاليف المواد األولية       و.  م٢٠٠٣

 .%١٢,١ليصل م ٢٠٠٥نقطة مئوية في العام  ٢,٤الدخل بمقدار يبلغ 

 و   م٢٠٠٥في األعوام  % ١١,٨و  %  ٩,٢ولقد ارتفع صافي الدخل من عمليات الشركة في المملكة بنسبة       
 أما  .  م٢٠٠٥في العام  % ١٩ بينما ارتفع الدخل من عمليات الشركة في مصر بنسبة       ،م على التوالي  ٢٠٠٤

 مليون  ٥٩,٩م لتصل حوالي     ٢٠٠٤في العام  %  ٢٥,٩ فلقد ارتفعت بنسبة   ،النسبة لألرباح الموحدة للشركة    ب
 مليون ريال   ٦٥,٨لتصل إلى حوالي    % ١٠م بنسبة  ٢٠٠٥ريال سعودي واستمرت في النمو في العام   

 .سعودي

10-3      

 ديسمبر   ٣١شركة كما في القوائم المراجعة عن الفترات المنتهية في    خص الجدول التالي المركز المالي لل    لي
 .م٢٠٠٣ م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٥



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٦٩ 

 )آالف الرياالت(قائمة المرآز المالي : ١٢-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 ول المتداولةاألص ٤٩٥,٦٤٩  ٣٧٠,٧٦٥  ٢٨٠,٩٩٠ 
 ممتلكات ومعدات ٢١٤,٥٧٢  ١٨١,٣٠٩  ١٦٩,٠١٠ 
 موجودات مستأجرة ١٤٨  ٥٨٥  -
 موجودات غير ملموسة ٦,٦٧٥  ٨,٦١٣  ٢,٩٢٤ 
 مجموع األصول ٧١٧,٠٤٤  ٥٦١,٢٧٢  ٤٥٢,٩٢٤ 
    

 الخصوم المتداولة ٢٧٩,٠١٢  ٢٣٣,٥٣٧  ٢٠٠,٠٩٧ 
 لقروض طويلة األج ٩٣,٩٠٠  ١٥,٠٥٠  ١,٤١٥ 
 التزامات عن عقود إيجار رأسمالي - ٣٣٣  -
 مخصص نهاية الخدمة ١٦,٤٨٧  ١٣,٤٥١  ١٢,١٧٤ 
 الخصوممجوع  ٣٨٩,٣٩٩  ٢٦٢,٣٧١  ٢١٣,٦٨٦ 
    
 حقوق األقلية ١٤,١٧٠  ١٢,٣٨١  ١٧,٦٦٣ 
    
 رأس المال ٢٢٥,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠ 
 احتياطي نظامي ١٦,١٢٣  ٩,٨٧٩  ٥١٠ 
 أرباح مبقاة ٧٣,٨٩٨  ٩٧,٠٨٥  ٤٦,٥٩٦ 

 فروق ترجمة (١,٥٤٦) (٤٤٤) (٥,٥٣١)
 صافي حقوق المساهمين ٣١٣,٤٧٥  ٢٨٦,٥٢٠  ٢٢١,٥٧٥ 
    

 مجموع الخصوم وحقوق المساهمين ٧١٧,٠٤٤  ٥٦١,٢٧٢  ٤٥٢,٩٢٤ 
    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 

 )نسبة من مجموع األصول(قائمة المرآز المالي : ١٣-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 األصول المتداولة %٦٩,١  %٦٦,١  %٦٢,٠ 
 ممتلكات ومعدات %٢٩,٩  %٣٢,٣  %٣٧,٣ 
 موجودات مستأجرة - %٠,١ -
 موجودات غير ملموسة %٠,٩  %١,٥  %٠,٦ 
 مجموع األصول %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠ 
    

 الخصوم المتداولة %٣٨,٩  %٤١,٦  %٤٤,٢ 
 قروض طويلة األجل %١٣,١  %٢,٧  %٠,٣ 
 التزامات عن عقود إيجار رأسمالي - %٠,١ -
 مخصص نهاية الخدمة %٢,٣  %٢,٤  %٢,٧ 
 الخصوممجوع  %٥٤,٣  %٤٦,٧  %٤٧,٢ 
    

 حقوق األقلية %٢,٠  %٢,٢  %٣,٩ 
    
 رأس المال %٣١,٤  %٣٢,١  %٣٩,٧ 
 احتياطي نظامي %٢,٣  %١,٨  %٠,١ 
 أرباح مبقاة %١٠,٣  %١٧,٣  %١٠,٣ 

 فروق ترجمة %-٠,٢ %-٠,١ %-١,٢
 صافي حقوق المساهمين %٤٣,٧  %٥١,٠  %٤٨,٩ 
    

 مجموع الخصوم وحقوق المساهمين %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠ 
    

 لمالية المراجعةالقوائم ا: المصدر



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٧٠ 

 التدفقات النقدية ١-٣-١٠

 ديسمبر  ٣١يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة كما في القوائم المراجعة عن الفترات المنتهية في                
 .م٢٠٠٣ وم ٢٠٠٤ وم ٢٠٠٥

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية : ١٤-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١تهية في السنة المن

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 األنشطة التشغيلية) المستخدمة في/(التدفقات النقدية من )٢٣,٤٢٩( ٣,٨٨٢  ٤٦,٨٣٨ 

 األنشطة االستثمارية) المستخدمة في/(التدفقات النقدية من (٤٩,٦٦١) (٣٠,٤٤٩) (٣٣,٦١١)
 األنشطة التمويلية) المستخدمة في/(التدفقات النقدية من ٧٥,٥٦٨  ٢١,٥٦٥  (١٨,٠٤٢)
 في رصيد النقد) النقص(/الزيادة  ٢,٤٧٨  (٥,٠٠٢) (٤,٨١٥)

 رصيد النقد أول الفترة ١٦,٤٧٩  ٢٢,٩٣٧  ٧,٤٢٨ 
 أثر فروق أسعار الصرف  (١٣٦) (١,٤٥٦) ٢٠,٣٢٤ 
 رصيد النقد في آخر الفترة  ١٨,٨٢١  ١٦,٤٧٩  ٢٢,٩٣٧ 
    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

م  ٢٠٠٥ين مليون ريال سعودي في العام    ٤٣  مليون و    ٢٧,٣  لقد انخفضت التدفقات النقدية التشغيلية بحوالي     
م نظرا  لقيام الشركة بالبدء في زيادة المخزون من المواد األولية لمواجهة ارتفاع أسعارها في      ٢٠٠٤ و

 مليون ريال    ١١٣,٧فيا  بلغ حوالي    هذا وقد أنفقت شركة البابطين مبلغا  صا        .  األسواق المحلية والعالمية    
 وتشمل هذه النفقات بناء خطوط إنتاج  ،سعودي وذلك على نفقات رأسمالية خالل السنوات الثالثة الماضية     

 .الرياضمدينة في ) المرحلة الثالثة(جديدة في المنطقة الصناعية الثانية 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٧١ 

 رأس المال العامل ٢-٣-١٠

 ٣١ مليون ريال سعودي كما في    ٨٠,٩ مليون و   ١٣٧,٢   مليون و  ٢١٦,٦ حوالي    العامل لقد بلغ رأس المال   
 .م على التوالي كما هو موضوع أدناه٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ديسمبر 

 )آالف الرياالت(رأس المال العامل : ١٥-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 لمتداولةاألصول ا   

 النقدية وشبه النقدية  ١٨,٨٢١ ١٦,٤٧٩ ٢٢,٩٣٧
 ذمم مدينة  ١٤٥,٣٩٣ ١٤٤,٢٦٧ ١٠٩,٩٣٠
 بضاعة  ٣٠٨,٢٥٥ ١٩٦,٥٨١ ١٣٨,٥٤٨
 مصروفات مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة أخرى  ١١,٧٥٠ ١١,٧٣٨ ٨,٦٤٥
 المطلوب من أطراف ذوي عالقة  ١١,٤٣٠ ١,٧٠٠ ٩٣٠

 موع األصول المتداولةمج ٤٩٥,٦٤٩ ٣٧٠,٧٦٥ ٢٨٠,٩٩٠
    

 الخصوم المتداولة   
 بنوك دائنة  ٣٤,٦٧٠ ٢٨,٦٥٥ ٩,٧١٦
 قروض قصيرة االجل  ١٢٧,١١١ ٣٧,٥٠١ ٦٢,٤٢١
 وراق دفعأ  ٥٤,٤٣٥ ١٠٦,٨٥١ ٧٩,٠٩٧
 ذمم دائنة  ٣٩,٦٣٩ ٢٦,٢٠٤ ٢٤,٢٥٦

 المطلوب ألطراف ذوي عالقة  ٢,١٦٠ ٣,١٠٤ ٩٤٨
 مينأمانات المساه  - - ٩,٩٤٧
 مصروفات مستحقه وأرصدة دائنة اخرى  ١٨,١٢٧ ٢٨,٢٠١ ١١,٧٢٥

 توزيعات أرباح مستحقة  - - -
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ٢,٦٩٠ ٢,٧٦٨ ١,٩٨٧

 سماليأيجار رإالجزء المتداول من التزامات عن عقود   ١٨٠ ٢٥٣ -
 مجموع الخصوم المتداولة ٢٧٩,٠١٢ ٢٣٣,٥٣٧ ٢٠٠,٠٩٧

    

 رأس المال العامل ٢١٦,٦٣٧ ١٣٧,٢٢٨ ٨٠,٨٩٣
    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

هذا ويقر أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر شهرا                      
 .تلي تاريخ نشرة اإلصدار مباشرة 
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 تلكات والمعداتممال ٣-٣-١٠

 )آالف الرياالت(الممتلكات والمعدات : ١٦-١٠ شكل 
أثاث  حاسب آلي أخرى المجموع

 وتركيبات
  أراض مباني آالت ومعدات سيارات عدد وأدوات

 Uالتكلفة         

 م٢٠٠٣ يناير ١ ٢٥,٢١٢ ٦٢,٣٦٧ ٧٧,٨٧٢ ١٠,١٠٨ ٤,٤٨٣ ٤,٧٤٦ ٢,٠٧١ ٩,٧٢٩ ١٩٦,٥٨٨

 فرق العملة (١,٣٨٤) (٤,٨٨٠) (٦,٩٠٣) (٢٩٩) (١٢٤) (٥٦٥) - - (١٤,١٥٥)
 اإلضافات - ٩,٧١٣ ٢١,٨٣٦ ٧٢٢ ٧٦٧ ٩٦٤ ٦٩١ ٦,٥٤٥ ٤١,٢٣٨

 االستبعادات - - (١٨) (٦٢٠) (٩) (٦٧) (٢٤) (٩,٩٩٩) (١٠,٧٣٧)
 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ٢٣,٨٢٨ ٦٧,٢٠٠ ٩٢,٧٨٧ ٩,٩١١ ٥,١١٧ ٥,٠٧٨ ٢,٧٣٨ ٦,٢٧٥ ٢١٢,٩٣٤

 فرق العملة ٦١١ ٢,٣١٨ ٣,١٢٠ ١٣٩ ٦٥ ٢٨٨ - - ٦,٥٤١
 اإلضافات - ٦,٨٦٣ ٩,١٣١ ١,٥٤٦ ١٨٣ ٥٦٧ ٥٦٠ ٩,٧٢٩ ٢٨,٥٧٩

 االستبعادات - - (٥,٥٨٩) (٧٦٩) (٣) (٤٦) (٣٢) - (٦,٤٣٩)
 م٢٠٠٤ ديسمر ٣١ ٢٤,٤٣٩ ٧٦,٣٨١ ٩٩,٤٤٩ ١٠,٨٢٧ ٥,٣٦٢ ٥,٨٨٧ ٣,٢٦٦ ١٦,٠٠٤ ٢٤١,٦١٥

 فرق العملة (٩٧) (٢٤٥) (٥٥٥) (٣٥) (١٠) (٥١) (١٣٠) (١٨) (١,١٤١)
 اإلضافات ٩,٦٦٩ ١,٦٨٢ ٦,٢٨٩ ١,٢٠١ ٧٥٤ ٦٩٣ ٤٦٦ ٣٧,٥٧٥ ٥٨,٣٢٩

 االستبعادات - (٥,٩٠٢) (١,١٧٠) (٢٨٩) - (٣) - (١,٨١٩) (٩,١٨٣)
 تسويات (١٧) (٥,٠٣٥) ٢,٥٤٥ ١١٦ (١,٣٣٧) ٧٧ ٣,٨٣٨ ١٧ ١٨٦

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ٣٣,٩٩٤ ٦٦,٨٨١ ١٠٦,٥٥٨ ١١,٨٢٠ ٤,٧٦٩ ٦,٦٠٣ ٧,٤٤٠ ٥١,٧٥٩ ٢٨٩,٨٢٥

          

 Uالمتراكماالستهالك          

 م٢٠٠٣ يناير ١ - ٥,٧٨١ ٢٢,٤٧٢ ٦,٥٤٨ ١,٦٨٨ ١,٢٢٣ ٥٦٩ - ٣٨,٢٨١

 فرق العملة - (٣٦٨) (٦٩٢) (٤٠) (١٢) (١١٥) - - (١,٢٢٧)
 المحمل للسنة - ٣,٠٤٢ ٨,٨٧٦ ١,٥٧٧ ٨٨٤ ٤٥٩ ٣٨٤ - ١٥,٢٢٢

 االستبعادات - (١٩٠) (٧,٠٥٥) (١,٠٠٢) (١٤) (٨٦) (٥) - (٨,٣٥٢)
 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ - ٨,٢٦٥ ٢٣,٦٠١ ٧,٠٨٣ ٢,٥٤٦ ١,٤٨١ ٩٤٨ - ٤٣,٩٢٤

 فرق العملة - ٢٢٤ ٤٣٣ ٢٥ ٩ ٧٧ - - ٧٦٨
 المحمل للسنة - ٣,٦٤٣ ١١,٨٤٦ ١,٨٤١ ٨١٩ ٥٧٦ ٤٠٣ - ١٩,١٢٨

 االستبعادات - (٢٩٧) (٢,٤٢٩) (٧٥٩) (١٠) (١٧) (٢) - (٣,٥١٤)
 م٢٠٠٤ ديسمر ٣١ - ١١,٨٣٥ ٣٣,٤٥١ ٨,١٩٠ ٣,٣٦٤ ٢,١١٧ ١,٣٤٩ - ٦٠,٣٠٦

 فرق العملة - (٢٤) (٩٨) (٩) (٢) (١٧) (٢٥) - (١٧٥)
 المحمل للسنة - ٣,٠٤٤ ١١,٢٠٣ ٨٠٢ ٨٠٥ ٦١٥ ٥٧٢ - ١٧,٠٤١

 االستبعادات - (١,٤٩٦) (٥٠٥) (١٢١) - (٢) - - (٢,١٢٤)
 وياتتس - (٩٥٢) ٢,٠٧١ ١٤٠ (١,٢٥٤) ٤ ١٩٥ - ٢٠٤

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ - ١٢,٤٠٧ ٤٦,١٢٢ ٩,٠٠٢ ٢,٩١٣ ٢,٧١٧ ٢,٠٩١ - ٧٥,٢٥٣

          

 Uصافي القيمة الدفترية         

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ٣٣,٩٩٤ ٥٤,٤٧٤ ٦٠,٤٣٦ ٢,٨١٨ ١,٨٥٦ ٣,٨٨٥ ٥,٣٤٩ ٥١,٧٥٩ ٢١٤,٥٧٢
 م٢٠٠٤ديسمر  ٣١ ٢٤,٤٣٩ ٦٤,٥٤٦ ٦٥,٩٩٨ ٢,٦٣٧ ١,٩٩٨ ٣,٧٧٠ ١,٩١٧ ١٦,٠٠٤ ١٨١,٣٠٩
 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ٢٣,٨٢٨ ٥٨,٩٣٥ ٦٩,١٨٦ ٢,٨٢٨ ٢,٥٧١ ٣,٥٩٧ ١,٧٩٠ ٦,٢٧٥ ١٦٩,٠١٠

          

 شركة البابطين:  المصدر

مليون ريال سعودي في    ٤١,٢ مليون و    ٢٨,٦ مليون و    ٥٨,٣لقد بلغت اإلضافات إلى األصول الثابتة حوالي      
م بشراء قطعة أرض   ٢٠٠٥  ولقد قامت الشركة في عام    .يم على التوال   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و   ٢٠٠٥األعوام  
 الخرج إلقامة مشاريع – ماليين ريال سعودي تبلغ مساحتها مليون متر مربع على طريق الرياض     ٩بحوالي 

 .توسعية في المستقبل
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 حوالي  )   مصر–شركة البابطين   (وتبلغ صافي القيمة الدفترية للمتلكات والمعدات في نشاط الشركة في مصر           
من صافي القيمة الدفترية     % ١٧م بحيث شكلت ما يقارب   ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١ مليون ريال كما في    ٣٦,٩

 من  ١٥ في صفحة رقم "٣-٣ شكل " و ١٣ في صفحة رقم "٢-٣ شكل "راجع .  (الموحدة ألصول الشركة    
 ).نشرة اإلصدار لتفاصيل موجودات الشركة خارج المملكة

 مليون ريال سعودي كما في    ٥١,٧٨ بلغت حوالي   مشروعات تحت التنفيذ هذا وتمثل األصول الثابتة األخرى      
ل مرافق الشركة من منطقة   وهي مكونة من تكاليف تحديث لخطوط اإلنتاج وتكاليف نق  ،م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 . الرياض مدينةفي) المرحلة الثانية(السلي إلى المنطقة الصناعية 

 ٣١ مليون ريال سعودي كما في   ١,٤حوالي  قيمتها الدفترية  صافيتم رهن بعض األصول الثابتة بلغ   قدلو
 .التنمية الصناعية السعوديم لصالح صندوق ٢٠٠٥ديسمبر 

 مستأجرةال األصول ٤-٣-١٠

وتقوم الشركة برسملة مبلغ        . سنوات  ٣ لمركبات ولمدة   يا  تأجير ا   أبرمت الشركة عقد ،م٢٠٠٤في العام 
وقد بلغ صافي القيمة    .   العقدمدة  ستهالك على  اال ويتم ،%١٠اإليجار السنوي باستخدام معامل خصم يبلغ    

 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ريال سعودي كما في ١٤٨,١٤٨مبلغ الدفترية لألصول المستأجرة 

 )ريال (لموجودات المستأجرةصافي القيمة الدفترية ل: ١٧-١٠  شكل
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 التكلفة ٧٥٦,٩٦٢  ٧٥٦,٩٦٢  -
 االستهالك المتراكم (٦٠٨,٨١٤) (١٧١,٤٦٤) -
 تريةصافي القيمة الدف ١٤٨,١٤٨  ٥٨٥,٤٩٨  -

    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 :كما يليم ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١بلغت االلتزامات الناجمة عن تلك العقود كما في هذا ولقد 

 )ريال ( المستأجرةااللتزامات الناتجة عن األصول: ١٨-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١ في السنة المنتهية

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 سماليأيجار رإالتزامات عن عقود    
 الجزء المتداول  ٢٤٢,٧٧٥  ٢٩٣,١٠٠  -
 الجزء طويل األجل  - (٤٠,٧٨٠) -

 المجموع  ٢٤٢,٧٧٥  ٢٥٢,٣٢٠  
 سماليأيجار رإالتزامات عن عقود المخصوم من    -

 الجزء المتداول  ٦٣,٠٨٥  ٣٨٧,٠٢٥  
 الجزء طويل األجل  - (٥٣,٨٤٧) -
 المجموع  ٦٣,٠٨٥  ٣٣٣,١٧٨  -
 سماليأيجار رإالتزامات عن عقود صافي  ١٧٩,٦٩٠  ٥٨٥,٤٩٨  -

    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 ملموسةال غير األصول ٥-٣-١٠

لشركة  تتألف األصول غير الملموسة من نفقات ماقبل التشغيل وفائض تملك نتج عن المبالغ التي دفعتها ا             
ن  ، باإلضافة إلى مبالغ إيجار سنوية مرسملة حيث أ     على أصول ثابتة بقيمة أعلى من قيمتها السوقية      ذستحوا لال

 سنة لقطعة أرض صناعية في المدينة الصناعية      ٢٥الشركة طرف في عقد تأجير تشغيلي يجدد تلقائيا  لمدة      
 اإليجار السنوي باستخدام طريقة القسط الثابت  وتقوم الشركة برسملة وإطفاء مبلغ . الثانية في مدينة الرياض

 .على مدة هذا العقد
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 )آالف الرياالت (األصول غير الملموسة: ١٩-١٠ شكل 
غ إيجار الإطفاء مب   المجموع

 ةسنوي
  نفقات ماقبل التشغيل فائض تملك  

 Uالتكلفة    

 م٢٠٠٣ يناير ١  ٥,٩٣٤ -  ٢٥٨ ٦,١٩٢ 
 فرق العملة (١,٥١٤) - - (١,٥١٤)

 اإلضافات - -  ١٦  ١٦
 االستبعادات - - - -
 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١  ٤,٤٢٠ -  ٢٧٤ ٤,٦٩٤ 

 فرق العملة (٦٠) - - (٦٠)
 اإلضافات -  ٧,٠٤٩ -  ٧,٠٤٩

 االستبعادات - - - -
 م٢٠٠٤ ديسمر ٣١  ٤,٣٦٠  ٧,٠٤٩  ٢٧٤ ١١,٦٨٣ 
 فرق العملة - - - -
 اإلضافات - - - -
 االستبعادات - - - -
 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٤,٣٦٠  ٧,٠٤٩  ٢٧٤ ١١,٦٨٣ 
     
 Uاالطفاء المتراكم    

 م٢٠٠٣ يناير ١ ١,٦٨٦  - - ١,٦٨٦ 
 فرق العملة (٤٣٤) - - (٤٣٤)
 المحمل للسنة  ٥١٩ - -  ٥١٩

 االستبعادات    
 م٢٠٠٣سمبر  دي٣١  ١,٧٧١ - -  ١,٧٧١
 فرق العملة  ١١٩ - -  ١١٩

 المحمل للسنة  ٨٤٤ ٢٦٦   ٦٩ ١,١٧٩ 
 االستبعادات - - - -
 م٢٠٠٤ ديسمر ٣١ ٢,٧٣٤  ٢٦٦   ٦٩ ٣,٠٦٩ 
 فرق العملة - -  ٣  ٣

 المحمل للسنة ١,٦٢٦  ٣٠٩  -  ١,٩٣٥
 االستبعادات - - - -
 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٤,٣٦٠ ٥٧٥   ٧٢ ٥,٠٠٧ 
     
 Uصافي القيمة الدفترية    

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ - ٦,٤٧٤   ٢٠٢ ٦,٦٧٦ 
 م٢٠٠٤ ديسمر ٣١ ١,٦٢٦  ٦,٧٨٣   ٢٠٥ ٨,٦١٤ 

 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ٢,٦٤٩  -  ٢٧٤  ٢,٩٢٣
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 ٧٥ 

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ٦-٣-١٠

خدمات بموجب شروط متفق عليها وتقديم ع البضاعة  تشمل التعامالت مع األطراف ذوي العالقة عمليات بي  
 .ألطراف ومعتمدة من إدارة الشركةابين 

 )آالف الرياالت(التعامالت مع األطراف ذوي العالقة : ٢٠-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
   U ف ذوي العالقةاألطراالمطلوب منU 

 شركة البابطين للتجارة   ١١٢  ١٣٣  ٤١٥
 شركة البابطين للمقاوالت   ١,٨٩٤  ١,٢٤٢  ٣٨

 شركة البابطين للكرتون   ٩٠  ١٠ -
 شركات لبالنك لالتصاالت  ٨٦٤ ١٩٧  ٤٥٣

 شركة البابطين للصناعات الهندسية  - - -
 شركة النخبة لتطوير األعمال  - ١١٨  ٢٤

 شركة البابطين القابضة لالستثمار   ٨,٤٦٩ - -
 المجموع   ١١,٤٣٠ ١,٧٠٠  ٩٣٠

    
   Uألطراف ذوي العالقةالمستحق لU 

 شركة البابطين للتجارة  - - -
 شركة البابطين للمقاوالت  - - -

 شركة البابطين للكرتون  - - (١٦١)
 شركات لبالنك لالتصاالت  - - (٣٥٤)
 شركة البابطين للصناعات الهندسية  (١,٧٥١) (٣,١٠٤) (٤٣٣)

 شركة النخبة لتطوير األعمال  (٤٠٩) - -
 شركة البابطين القابضة لالستثمار  - - -

 المجموع  (٢,١٦٠) (٣,١٠٤) (٩٤٨)
    
   Uألطراف ذوي العالقةا) المستحق لـ/(صافي المطلوب منU 

 شركة البابطين للتجارة   ١١٢  ١٣٣  ٤١٥
 شركة البابطين للمقاوالت   ١,٨٩٤  ١,٢٤٢  ٣٨

 شركة البابطين للكرتون   ٩٠  ١٠ (١٦١)
 شركات لبالنك لالتصاالت   ٨٦٤  ١٩٧  ٩٩

 شركة البابطين للصناعات الهندسية  (١,٧٥١) (٣,١٠٤) (٤٣٣)
 شركة النخبة لتطوير األعمال  (٤٠٩)  ١١٨  ٢٤

 شركة البابطين القابضة لالستثمار   ٨,٤٦٩ - -
 المجموع   ٩,٢٧٠ (١,٤٠٤) (١٨)

    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 كما تتمثل البضائع  ،كرتونالمسبوكات وال قوالب و ال منتجات منوتتمثل المواد المشتراة من الشركات الشقيقة      
 .لطاقةلالمباعة لهم في أعمدة وأبراج 

 )آالف الرياالت(التعامالت مع األطراف ذوي العالقة طبيعة : ٢١-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 أو تقديم خدمات/بيع بضاعة و ٢,٨٨٤ ١,٧٠٤ ٨٨٠

 أو خدمات/شراء بضاعة و ٧,١٣٧ ٤,١٦٤ ٢,٤٧١
    

 القوائم المالية المراجعة: المصدر
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 القروض ٧-٣-١٠

شكل سحب على المكشوف وقروض   على  على تسهيالت مصرفية من بنوك تجارية  حصلت شركة البابطين 
خالل العام     بلغ مجموعها ،قصيرة األجل وتسهيالت فتح اعتمادات مستندية مؤجلة وضمانات بنكية مختلفة    

 ريال سعودي لعمليات الشركة في المملكة و    مليون ٧٨٥منها (  مليون ريال سعودي ٨٩٥ م حوالي ٢٠٠٥
 مليون ريال    ٤٣٠منها  (  مليون ريال سعودي   ٤٦٢باإلضافة إلى    ،)ريال سعودي للشركات التابعة    مليون   ١١٠

 ولقد   .  م٢٠٠٤  خالل العام    ) مليون ريال سعودي للشركات التابعة     ٣٢و   لعمليات الشركة في المملكة   سعودي  
 :حصلت الشركة على هذه القروض بتقديم الضمانات التالية

   مليون ريال سعودي     ٦٠٥منها  ( مليون ريال سعودي    ٦٤٥ الطلب بقيمة   سندات أمر تستحق الدفع عن      
 .)لعمليات الشركة في المملكة

 لصالح البنك      مليون ريال سعودي   ٥,٦بقيمة األرض التابعة للشركة في منطقة السلي في الرياض   رهن  
 .األهلي التجاري

 لصالح صندوق       ريال سعودي   مليون  ٣,٥بقيمة األعمدة في المملكة    ممتلكات ومعدات مصنع   بعض رهن  
 .التنمية الصناعية السعودي

والبنك المصري لتنمية   )  مصر ( التي يمولها بنك االستثمار العربي  ) الذمم المدينة(تنازل مؤكد عن عوائد العقود     
 .الصادرات

  هللا امحمد عبد:  خطابات ضمان بالتكافل والتضامن أو منفردة من قبل المساهمين البائعين التالية أسماؤهم     
٥٤٢ وتبلغ قيمة هذه الخطابات حوالي      .    أبابطين وإبراهيم حمد أبابطين وعبدالعزيز إبراهيم البابطين       

قد حصلت الشركة على موافقة البنوك الخطية إللغاء خطابات الضمان هذه وذلك           ل و سعودي، مليون ريال
 .بعد االنتهاء من عملية االكتتاب

شركة  : طاقة واالتصاالت والشركات الشقيقة التالية   مشتركة بين شركة البابطين لل  خطابات ضمان  
 مليون ريال   ٧١٨البابطين للتجارة وشركة البابطين للكرتون وشركة البابطين للصناعات الهندسية بقيمة           

قد حصلت الشركة على موافقة البنوك الخطية إللغاء خطابات       ل و سعودي لعمليات الشركة في المملكة،  
 .اء من عملية االكتتابالضمان هذه وذلك بعد االنته

ويل جميع   حلتوحصلت على موافقاتهم الخطية   ة نمع البنوك الدائ    الالزمة ترتيبات ال هذا وقد أتمت الشركة   
 . التسهيالت المصرفية إلى تسهيالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 )آالف الرياالت(دفترية للقروض صافي القيمة ال: ٢٢-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 بنوك دائنة ٣٤,٦٧٠ ٢٨,٦٥٥ ٩,٧١٦
 قروض قصيرة األجل ١٢٧,١١١ ٣٧,٥٠١ ٦٢,٤٢١
 أوراق دفع ٥٤,٤٣٥ ١٠٦,٨٥١ ٧٩,٠٩٧
 قروض طويلة األجل ٩٣,٩٠٠ ١٥,٠٥٠ ١,٤١٥

 المجموع ٣١٠,١١٦ ١٨٨,٠٥٧ ١٥٢,٦٤٩
    

 القروض البنكية مصروفات خدمة    
 بنك السعودي الهولندي  ٦,٧٨٨ ٤,٢٠٩ ١,٣١٥
 البنك األهلي التجاري  ٣,٣٤٩ ١,٨٢٤ ٧٣٠
 مجموعة سامبا المالية  ١,٥٢٠ ١,٢٢٠ ٧١٢
 بنك الرياض  ٤٢٠ ٥٢٠ ٤٤٨
 بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي  ٩٠٤ ٦٢٠ ٤٢٥

 لبريطانيالبنك السعودي ا  ٤١٨ ٢٥ -
 المجموع  ١٣,٣٩٩ ٨,٤١٨ ٣,٦٣٠

    

 شركة البابطين : المصدر
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة ٨-٣-١٠

 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ١٩٥بلغت االلتزامات المحتملة على الشركة حوالي 

 )آالف الرياالت(اللتزامات المحتملة االرتباطات وا: ٢٣-١٠ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 مستنديةالعتمادات اال   
 بنك السعودي الهولندي  (٧٦٩) ٢٨,٣٩٤ ٣٠,٥٨٠ 
 البنك األهلي التجاري  ٧,٧٤٨  ٩,٢٧٠ ٢٦,٤٥٧ 

 مجموعة سامبا المالية  ٦,١٩٥  ١٥,٢٣٣ (٩٩٣)
 بنك الرياض  ٤,١٨٢  ٩,٢٤٠ ١٧,٩٥٠ 
 بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي  ٤,٣٣٢  ٣,٣٤٦ ٢٣,١١٢ 
 البنك السعودي البريطاني  (٧٨) ١,٢١٢ ٤٦٦ 
 يجيبتإبنك باركليز   ٣,١٣٥  ٨,٩٢١ ٧,٣٤٠ 
 بوظبى الوطنىأبنك   ٧,٨٥٤  ١١,٩٢٩ ٨٧٧ 
 البنك المصرى لتنمية الصادرات  -  ١١,٧٠٦ -
 مستنديةالعتمادات االمجموع   ٣٢,٥٩٩  ٩٩,٢٥٠ ١٠٥,٧٨٩ 
    
 خطابات ضمان بنكية   
 بنك السعودي الهولندي  ٦٨,٩١٨  ٥٥,٤٠٥ ٣٣,٧٧٦ 
 البنك األهلي التجاري  ٤,٤٥٢  ٢,٣٩٩ ١,٥٧٨ 
 مجموعة سامبا المالية  ٨,١٥٤  ٢,١٣٩ - 
 بنك الرياض  ٣٣,٤٣٣  ٢١,٦٧٥ ٩,٠٩٤ 
 ودي البريطانيالبنك السع  ٣,٩٣٨  ٣,٩٣٨ - 
 يجيبتإبنك باركليز   ٩,٨٧٣  ٩,٤٢٧ ٢,٠٩٨ 
 بوظبى الوطنىأبنك   ١٧,٦٠٢  ١٣,٤٣٦ ٣,٢١٩ 
 البنك المصرى لتنمية الصادرات  ١٠,٣٦٧  ٨,٣٦٧ - 
 )مصر (بنك االستثمار العربى  ٦,٣١٢  - - 
 مجموع خطابات ضمان بنكية  ١٦٣,٠٤٩  ١١٦,٧٨٥ ٤٩,٧٦٥ 
    
 االلتزامات المحتملةمجموع  ١٩٥,٦٤٨  ٢١٦,٠٣٥ ١٥٥,٥٥٤ 
    

 شركة البابطين: المصدر

 موجز عن نشاط الشرآة حتى تاريخه ٩-٣-١٠

ريال سعودي   ٤٥٧,٠٢٩,٤٨٨بلغت  موحدة   مبيعات ، بحسب قوائم اإلدارة الغير مراجعة،     حققت الشركة  لقد 
 ٧٨,٠١٤,٠٩١ ل تلك الفترة  خالالربح  مجمل ، فيما بلغ م٢٠٠٦ أغسطس    ٣١م حتى ٢٠٠٦ يناير  ١للفترة من 

 أغسطس   ٣١أشهر المنتهية في  للثمانية  ريال سعودي   ٤٩,٩٧٤,٣٠٦أما صافي الدخل فقد بلغ   . ريال سعودي
 من نشرة اإلصدار لعرض ومناقشة النتائج المالية المراجعة للستة           "التطورات الالحقة  "انظر قسم    ( .م٢٠٠٦

 .)م٢٠٠٦ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في 
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ه من   ددارة، وتم اعتما   اإلمن قبل   "عمالدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األ    إلمناقشة وتحليل ا  "  قسمعداد  إتم 
 على القوائم المالية أو       جوهريدارة بأنه لم يكن هناك أي تغيرات ذات أثر           تعتقد اإل .دارة قبل مجلس اإل 

دارة المسؤولية الكاملة       وتتحمل اإل  . م إلى تاريخ نشرة اإلصدار   ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١منذ التوقعات المستقبلية 
فصاح جراءات الالزمة وأنها قامت باإل   عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكل اإل        

 إغفالها إلى أن تكون      وثائق أخرى قد يؤدي   كما ال توجد أية معلومات أو  . الكامل والعادل عن هذه البيانات     
 .األشكالالبيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من 
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تعتزم شركة البابطين توزيع أرباح ربع سنوية لتعزيز قيمة العائد للمساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة      
ها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص    ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغير     

االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية وتأثير أي           
 .توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية

 ريال سعودي عن    مليون  ١٣,٥عين بلغت وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين البائ     
 ١الموافق (هـ ١٤٢٧ ربيع األول  ٣م تم توزيعها في ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١نتائج السنة المالية المنتهية في  

 مليون ريال    ٤٣,٨كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين البائعين بلغت           ).   م٢٠٠٦أبريل 
هـ  ١٤٢٦ ربيع األول   ٧م وتم توزيعها في  ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١نتهية في سعودي عن نتائج السنة المالية الم      

TP.)م٢٠٠٥ أبريل  ١٦الموافق  (

٤٦
PT       سهما  مجانيا   ٩٠٠,٠٠٠ وباإلضافة إلى األرباح النقدية، فقد وزعت الشركة 

قاة، م تم تمويلها من األرباح المب   ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١بواقع سهم لكل خمسة أسهم عن السنة المالية المنتهية في        
م تم  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ سهما  مجانيا  بواقع سهم لكل أربعة أسهم عن السنة المالية المنتهية في          ٩٠٠,٠٠٠و 

 .تمويلها من األرباح المبقاة

وبالرغم من توقع الشركة توزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين، فانه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح،       
وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع        . لتي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل    كما ال يوجد أي ضمان للمبالغ ا      

 .األرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة

كما في تاريخ استحقاقها خالل السنة      لالكتتاب أية أرباح تعلنها وتوزعها الشركة     طروحة تستحق األسهم الم 
ولقد أعلنت الشركة عن توزيع عائد نقدي      . السنوات المالية التي تليها    و م ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١المالية المنتهية في  

هـ  ١٤٢٧ جمادى األولى  ٢٤ مليون ريال سعودي وذلك في   ١٦,٢م بلغ ٢٠٠٦عن الربع األول من عام   
 ). م٢٠٠٦ يونيو ٢٠الموافق (

 

 

                                                 

P

٤٦
P  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠٠٣ أغسطس ١م على سبعة عشر شهرا  من ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ اشتملت السنة المالية المنتهية في. 
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) م ٢٠٠٥ مايو ٣١الموافق (هـ  ١٤٢٦ي  ربيع الثان٢٣لقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  
 ٤,٥ مقسم إلى  سعودي مليون ريال ٢٢٥  مليون ريال سعودي إلى ١٨٠الموافقة على زيادة رأس المال من   

 عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل أربعة     للسهم الواحد    سعوديا    رياال ٥٠سمية قدرها   امليون سهم بقيمة 
   .قاد الجمعية بحيث يتم تمويل مبلغ الزيادة من األرباح المبقاةأسهم يملكها المساهمون بنهاية يوم انع

هـ ١٤٢٧ محرم ٢٧هذا وقد تمت زيادة رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في      
 ٥,٤مقسم إلى   مليون ريال سعودي    ٢٧٠ مليون ريال سعودي إلى       ٢٢٥من )   م٢٠٠٦ فبراير  ٢٦الموافق  (

 عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل خمسة   للسهم الواحد    سعوديا   رياال ٥٠سمية قدرها امة مليون سهم بقي
TP٤٧.أسهم يملكها المساهمون بنهاية يوم انعقاد الجمعية بحيث يتم تمويل مبلغ الزيادة من األرباح المبقاة

PTP

 و 
T

٤٨
TP   

م و    ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ في ويوضح الجدول أدناه رسملة الشركة كما في القوائم المالية المراجعة        
ويجب قراءة هذه البيانات المالية بالتالزم مع القوائم المالية المراجعة للشركة بما فيها من إيضاحات          .  م٢٠٠٣
 )."تقرير مراجعي الحسابات"راجع قسم . (مرفقة

                                                 

P

٤٧
P  آتتابال اتمام عملية االشرآة قبل وبعدالملكية لمساهمي  الذي يوضح نسبة ١-٣ شكل  لتفاصيل هيكل ملكية شرآة البابطين راجع. 

P

٤٨
P  إلى سبعة  بموجب توجيهات الجهات المختصة بتجزئة القيمة االسمية ألسهم الشرآات المساهمة العامة، فسيقسم رأس مال الشرآة

رياالت سعودية ) ١٠(نها عشرة سهم متساوي القيمة ومدفوع بالكامل تبلغ القيمة االسمية لكل م) ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠( وعشرين مليون
 .وجميعها أسهم عادية
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 )االتآالف الري(رسملة الشرآة : ١-١٢ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

  ٢٠٠٥   ٢٠٠٤   ٢٠٠٣  
 الخصوم   
 قصيرة األجل  ٢٧٩,٠١٢  ٢٣٣,٥٣٧  ٢٠٠,٠٩٧ 
 طويلة األجل  ١١٠,٣٨٧  ٢٨,٨٣٤  ١٣,٥٨٩ 
 إجمالي الخصوم  ٣٨٩,٣٩٩  ٢٦٢,٣٧١  ٢١٣,٦٨٦ 
    
 حقوق المساهمين   
    Uرأس المالU 
 رصيد بداية المدة   ١٨٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠ 
 التحويل من األرباح المبقاة   ٤٥,٠٠٠  - -
 رصيد آخر المدة   ٢٢٥,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠ 
    Uاحتياطي نظاميU 
 رصيد بداية المدة   ٩,٨٧٩  ٥١٠  ٣١,٢٩١ 
 المخصص من أرباح الفترة   ٦,٢٤٤  ٩,٣٦٩  -
TPألمانات المساهمينالمحول    - - )٣٠,٧٨١(

٤٩
PT 

 رصيد آخر المدة   ١٦,١٢٣  ٩,٨٧٩  ٥١٠ 
    Uأرباح مبقاةU 
 رصيد بداية المدة   ٩٧,٠٨٦  ٤٦,٥٩٦  ٤٢,٨٩٢ 
 تسويات سنوات سابقة   )٥٨٨( - ١ 
 صافي أرباح الفترة   ٦٥,٨٤٤  ٥٩,٨٥٩  ٤٧,٥٤٨ 
 المحول إلى االحتياطي النظامي   )٦,٢٤٤( )٩,٣٦٩( -
 إلى رأس المالالمحول    )٤٥,٠٠٠( - -
  موزعةأرباح   )٣٦,٠٠٠( - )٤٣,٨٤٤(
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   )١,٢٠٠( - -
 رصيد آخر المدة   ٧٣,٨٩٨  ٩٧,٠٨٦  ٤٦,٥٩٦ 
)١,٥٤٦( )٤٤٤( )٥,٥٣١(  Uفروق ترجمة عمالتU 
 ٣١٣,٤٧٥  ٢٨٦,٥٢٠  ٢٢١,٥٧٥  Uإجمالي حقوق المساهمينU 
    
 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين ٧٠٢,٨٧٤  ٥٤٨,٨٩١  ٤٣٥,٢٦١ 

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

ويؤكد أعضاء   .   بحق خيار مشموال  ا لهةتابعشركة  ي ألمال أو    أي رأس هذا وتؤكد الشركة بأنه ال يوجد لها      
 "القروض"مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل فيما عدا ما أشير إليه في قسم                 

صفحة  ("مويلاتفاقيات الت"وفي قسم ) ٧٧صفحة ("االرتباطات وااللتزامات المحتملة "وفي قسم  ) ٧٦صفحة (
 .من هذه النشرة) ٩٢

 

 

                                                 

P

٤٩
P  م، فقد قامت بإقفال حساب جاري ٢٠٠٣ نظرا  لتحول الشرآة من شرآة ذات مسؤولية محدودة إلى شرآة مساهمة خالل العام

 .النظاميم على المساهمين البائعين، وذلك بالخصم من االحتياطي ٢٠٠٣ أغسطس ١الشرآاء وتوزيع صافي الرصيد آما في 
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 مليون  ١١ مليون ريال سعودي، سيدفع منها حوالي  ٣٢٤ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت االكتتاب  تبلغ
ي لالكتتاب والمراجع    ريال سعودي كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانون     

القانوني، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة             
هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت االكتتاب بالكامل      .   والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار    

 هم للنسبة المئوية لملكية كل من   طبقا بائعين فقط ريال سعودي على المساهمين ال     مليون ٣١٣والمقدرة بحوالي    
 .  ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتابكتتاب، لالطروحةلألسهم الم

خالل   شركة  ها التأي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منح             كما أنه ال يوجد    
ث سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف     نشرة اإلصدار هذه، حي  السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ  

 . عملية اإلصدار
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 . شركة مساهمة سعودية- "شركة البابطين للطاقة واالتصاالت"  اسم الشركة هو :سم الشركةا

إلنارة وملحقاتها  أعمدة كهرباء وأعمدة وصواري ا     دريوإنتاج وتتشمل أغراض الشركة   :  أغراض الشركة
اإلنشائات واختباراتها، و ) مجلفنة( أبراج نقل الطـاقة الكهربائية وأبراج االتصاالت    دريوإنتاج وت، ووجلفنتها

،   إنارة الشوارع والمالعب والحدائق، وقواعد لمبات الفلورسنت     د فوانيسريوإنتاج وت، والمجلفنة الحديدية  
 جهد منخفض، وصناديق عدادات، ومجاري حمل وتمديد      إنتاج وتركيب وصيانة لوحات توزيع كهرباء و

لإلستخدامات العامة ولألغراض     ) غير مجلفنة( صلب ملحومة طوليا  سوداء        أنابيبإنتاج  ، والكابالت وملحقاتها 
إنتاج مستلزمات وتجهيزات أنظمة الرى المحورية   ولخطوط نقل البترول والغاز ولآلبار العميقة، و    اإلنشائية

 إلى أغراض أخرى وردت في  باإلضافة البالستيكية وغيرها،  بخاخات والمستلزمات الزراعية  والرشاشات وال 
 .النظام األساسي للشركة

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات        :المشاركة في شركات أخرى 
أية أعمال تحقق      ها على تحقيق أغراضها أو    أو الشركات التي تزاول أعماال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون          

المصلحة العامة للشركة ولها أن تتملك أسهم أو حصص في هذه الشركات أو تدمجها أو تندمج فيها أو                   
كما يجوز لها أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى بما ال               .تشتريها

من رأس مال  % ) ١٠(تياطياتها الحرة وال يزيد على عشرة بالمائة       من اح% ) ٢٠(يتجاوز عشرون بالمائة  
الشركة التي تشارك فيها، على أال تتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه االحتياطات، مع إبالغ الجمعية      

 .العامة العادية في أول اجتماع لها

، ويجوز   بالمملكة العربية السعودية الرياضيقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة    :المركز الرئيسي للشركة 
 .إنشاء فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها

تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن        ميالدية   سنة )٩٩ (مدة الشركة تسعة وتسعون     :مدة الشركة
 أجلها بسنة على     تحويلها، ويجوز دائما  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء              

 .األقل

  ريال سعودي  )  ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠(  مليون سبعين ومائتين    بمبلغ حدد رأس مال الشركة        :مال الشركة رأس
سمية   تبلغ القيمة اال ومدفوعة بالكامل   متساوية القيمة  مسه )٢٧,٠٠٠,٠٠٠( مقسم إلى سبعة وعشرين مليون  

يجوز أن تصدر   سمية والاتكون أسهم الشركة    . أسهم عاديةوجميعهارياالت سعودية ) ١٠(لكل منها عشر 
سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف        األسهم بأقل من قيمتها اال

والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا         . فرق القيمة إلى اإلحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى         
ستعمال الحقوق المتصلة بالسهم    ان وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في    تملكه أشخاص عديدو 

 .ن بالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن ملكية السهمولؤوويكون هؤالء األشخاص مس

وجميع أسهم الشركة قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها وبعد موافقة هيئة السوق المالية، ويؤشر على هذه                   
 .يدل على نوعها وتاريخ تحويل الشركة إلى شركة مساهمةالصكوك بما 

 سهم   )٢٧,٠٠٠,٠٠٠( اكتتب الشركاء بجميع أسهم الشركة البالغة سبعة وعشرين مليون      :  مساهمو الشركة
 .مدفوعة قيمتها كاملةريال سعودي ) ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠(  مليونسبعونو مائتين وقيمتها
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د في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء        سمية بالقيالتتداول األسهم ا :  سجل األسهم
المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقاماتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد         

أو   على األسهم، واليعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور            
كتتاب في األسهم  الويترتب على ا . إستكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم        

لتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا  ألحكام هذا     اوتملكها قبول المساهم لنظام الشركة و   
 .ذه القرارات أو مخالفا  لها كان حاضرا  أو غائبا  وسواء كان موافقا  على هالنظام سواء 

 وبعد موافقة الجهات   االقتصاديةلجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى        ل يجوز   :زيادة رأس المال
سمية  مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال           المختصة أن تقرر زيادة رأس   

 .يقضي به نظام الشركات    ل األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما     لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس الما      
كتتاب في األسهم الجديدة النقدية   ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال     

ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس             
يوما  ) ١٥( حقه في األولوية خالل خمسة عشر  استعمالكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في لمال وشروط اال  ا

 .من تاريخ النشر أو اإلخطار المشار إليه

يملكونه من أسهم  كتتاب بها بنسبة ماوتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا اال       
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على                 أصلية بشرط أال يتجاوز ما   

 المساهمين األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما           
 . كتتاب العاميتبقى من األسهم لال يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما

على مبررات مقبولة وبعد موافقة   ء   يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا   : رأس المال تخفيض
وال  .  زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر     مال الشركة إذا ما    تخفيض رأسوزير التجارة والصناعة 

وعن االلتزامات التي على      يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الم وجبة له          
ويبين القرار طريقة        .الشركة وأثر ذلك التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات          

هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء         
اريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة      يوما  من ت  ) ٦٠( إعتراضاتهم عليه خالل ستين    

فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور          .   التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة  
  . للوفاء به إذا كان الدين آجال  كافيا  أو تقدم ضمانا وجب على الشركة أن تؤدى إليه دينه إذا كان حاال 

أعضاء تعينهم الجمعية العامة   ) ٦ (ة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ست       :  ين مجلس اإلدارة تكو
 .سنوات) ٣(العادية لمدة ال تزيد عن ثالث 

سمية عن    تقل قيمتها اال يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكا  لعدد من أسهم الشركة ال         :   أسهم التأهيل
يوما  من تاريخ تعيين العضو   ) ٣٠( وتودع هذه األسهم خالل ثالثين   ي سعودريال) ١٠,٠٠٠(عشرة آالف 

ولية   ؤوتخصص هذه األسهم لضمان مس.   لهذا الغرض   والصناعة  لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة   
ولية المنصوص    ؤمجلس اإلدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المس               

وإذا لم يقدم عضو مجلس     . من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة     ) ٧٦( المادة  عليها في
 .اإلدارة أو المساهم الذي يمثله عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته

ح   صالإذا أصبح غير     و   تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإستقالة العضو أو وفاته أ          :  شغور العضوية 
  .  أو بموجب قرار من الجمعية العمومية للشركة        لعضوية المجلس وفقا  ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة        

على أن  ، ر مركز أحد أعضاء المجلس جاز لمجلس اإلدارة أن يعين مؤقتا  عضوا  في المركز الشاغر            غوإذا ش 
ية في أول إجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا هبط            يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العاد   

جتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب      اعدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة         
 .وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء
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  عامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع      مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية ال     : صالحيات مجلس اإلدارة
 لمجلس اإلدارة،      و.وخارجها السلطات والصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخـل المملكـة          

على سبيل المثال ال الحصر، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة          
 وللمجلس حق اإلقرار    ودرجاتها  ات على اختالف أنواعها الهيئات الخاصة والشركات والمؤسس    والمحاكم 

والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن            
حق التعاقد   اإلدارة  كما لمجلس    .الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ     

اط باسم الشركة ونيابة عنها والدخول في المناقصات والقيام بكافة األعمال والتصرفات       وااللتزام واالرتب 
والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي            

 وكذلك اتفاقيات  التوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية،    وتشترك فيها الشركة 
القروض والضمانات والكفاالت وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ              
وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب وااليداع              

لى كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت       صدار الضمانات المصرفية والتوقيع ع    إ لدى البنوك و   
كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج               .  المصرفية

 .قامات ونقل الكفاالت والتنازل عنهاالمملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإل

على أنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات           يع عقارات الشركة    كما يجوز لمجلس اإلدارة ب    
 :قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية

 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له  
 أن يكون البيع مقاربا  لثمن المثل  
 أن يكون البيع حاضرا  إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية  

 يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية التي ال               و
 .تجاوز آجالها نهاية مدة الشركةت

 حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا  لما   ، وفي الحاالت التي يقدرها ،كون لمجلس إدارة الشركة   يو
 :مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التاليةيحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر 

 .أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى 
 .أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد 
 .اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه 

اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير        ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود      
بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة ، فيما عدا ما نص عليه في النظام            

 .األساسي للشركة

   من النسبة المنصوص عليها في المـادة   مجلس اإلدارة أعضاء كون مكافأة  تت:  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
من النظام األساسي للشركة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو                     ) ٣٤/٤(

وفقا  لألنظمة  ونتقال وفقا  لما يحدده مجلس اإلدارة      اأخرى مكملة له، باإلضافة إلى بدل حضور وبدل    تعليمات 
ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى       .صةوالقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المخت       

الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من            
رواتب ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس             

 نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها        بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه    
 .الجمعية العامة للشركة

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا  كما يجوز له          :  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير  
لس ومركز   أن يعين من بين أعضائه عضوا  منتدبا ،  ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المج           

ويختص رئيس     .جتماعات المجلس اجتماع ورئاسة   الويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس ل        . العضو المنتدب  
 مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام )في حالة تعيينه(المجلس والعضو المنتدب   
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نازعات بإختالف أنواعها وهيئات التحكيم   القضاء والجهات الحكومية وكتاب العدل والمحاكم ولجان فض الم    
والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على إختالف أنواعها والتوقيع على                
كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها                  

تفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام كتاب العدل والجهات      ال والتوقيع على ا الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها  
تفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والرهون وفكها وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن       االرسمية و

الشركة وفي المرافعة والمدافعة والصلح واإلقرار والتحكيم عن الشركة، ويجوز ألي منهما تفويض واحد أو                
ويتمتع العضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك        .ختصاصهما في مباشرة عمل أو أعمال معينة    اأكثر في حدود  

يحدد مجلس      .بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة ويقوم بتصريف األعمال اليومية للشركة           
دب باإلضافة إلى المكافأة    اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو المنت             

TP.من هذا النظام) ٣٤/٤(المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى المادة 

٥٠
PT 

 من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر    يعين مجلس اإلدارة سكرتيرا  للمجلس سواء     
ب ممارسة  جتماعات وحفظها إلى جان   الإجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه ا            

  .ختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد المجلس مكافآتهالا

تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كل              ال
 .منهم في المجلس، ويجوز دائما  إعادة تعيينهم

بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد         يجتمع مجلس اإلدارة     :جتماعات مجلس اإلدارة ا
أو ترسل بالبريد أو الفاكس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اإلجتماع  متى طلب إليه ذلك               

  .إثنان من األعضاء

 )٤(جتماع المجلس صحيحا  إال إذا حضره أربعة      اال يكون  :   نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة   
 آخر في حضور اجتماعات وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا      .  على األقلباألصالة أعضاء 

 : للضوابط التاليةالمجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا 
 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع 
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة 
على المنيب التصويت  األساسي للشركة  ائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام     ال يجوز للن 

 بشأنها

تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في               
 اإلجـتماع وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال       

من أعضاء المجلس      ) ٤(غيابه، وإستثناء من ذلك فإن القرارات التاليـة تقتضي موافقة ما ال يقل عن أربعة            
 :الحاضرين أو الممثلين في اإلجتماع

 .مال الشركة خالل أية سنة مالية واحدة من رأس%) ٣٠(قتراض بما يزيد عن اال 
 .ال الشركة خالل أية سنة مالية واحدةم من رأس%) ٢٠(عتماد المصاريف الرأسمالية بما يزيد عن ا 
 .إنشاء مصانع جديدة أو ممارسة أنشطة صناعية جديدة 
 .بيع عقارات الشـركة 
 .بيع حصص تملكها الشركة في شركات أخرى 

لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد      و
لمجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال                  األعضاء كتابة إجتماع ا 

 .له

                                                 

P

٥٠
P لم ي عين مجلس اإلدارة عضوا  منتدبا  للشرآة حتى تاريخ نشرة اإلصدار . 
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تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس ويوقعها     :   محاضر اإلجتماعات 
لى إحدى رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوقيع جميع األعضاء الحاضرين ع       

ويتم إثبات حضور  . نسخ المحضر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير        
 .أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور

يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية يختاروا من بينهم رئيسا                  :اللجنة التنفـيذيـة 
 .قة عمل اللجنـة واختصاصاتهالها، ويحدد مجلس اإلدارة طري

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع             :حضور الجمعيات
 ،سهما  على األقل حق حضور الجمعية العامة      ) ٢٠(ولكل مساهم حائز لعشرين   .  بها المركز الرئيسي للشركة 

ا  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور            وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهم     
 .الجمعية العامة

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة       :الجمعية العامة العادية  
شهر التالية إلنتهاء السنة   العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أ 
 .المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي بإستثناء      :الجمعية العامة غير العادية 
ون للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات          وفضال  عن ذلك يك     .األحكام المحظور عليها تعديلها نظاما   

ختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية             افي األمور الداخلة في     
 .األخيرة

وعلى مجلس   . تنعقـد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة       :دعوة الجمعيات العامة
 الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في                   اإلدارة أن يدعو    

نعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة      التنشر الدعوة      و .من رأس المال على األقل    %) ٥(المائة 
ن ـد لإلنعقاد بخمسة وعشري يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحد   

 .نعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلينايحرر عند و.  يوما  على األقل) ٢٥(

جتماع الجمعية العامة العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون       ا ال يكون     :نصـاب الجمعية العامة العادية    
جتماع ثان   اج هت الدعوة إلى       جتماع و اال هذا النصاب في    يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر        

ادة  ـجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في الم       لالة ـيوما  التالي  ) ٣٠(يعقد خالل الثالثين  
 .جتماع الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيهالويعتبر ااألساسي للشركة من النظام ) ٢٣(

ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا  إال إذا حضره             :لجمعية العامة غير العادية  نصـاب ا 
مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوة       

تماع الثاني صحيحا  إذا حضره     ج الجتماع ثان  بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون ا           اإلى  
 .عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

تحسب األصوات في الجمعيات العامة    و ،يعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد       :القـوة التصـويتية  
ومع ذلك ال يكون ألي مساهم     .   ممثل في اإلجتماعالعادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم         

 من مجموع أسهم    )%٢٠(  عشرين بالمائة  باألصالة أو بالنيابة أو بالصفتين معا  عددا  من األصوات يتجاوز          
الشركة، وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتعلقة بتعيين وعزل أعضاء            

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة     و مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات وتعديل النظام األساسي للشركة،     
 .شتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهمالا

لألسهم الممثلة في %) ٥١(تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة      :القــرارات
جتماع إال إذا  اال  بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في    تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية     ، بينما جتماعاال
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كان القرار متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة            
المحددة في نظامها أو بإندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا  إال إذا                   

 . ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماعصدر بأغلبية

ع المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة      يضا لكل مساهم حق مناقشة المو     :مناقشـة جـدول األعمـال 
وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب               

يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد         ر الذي ال  الحسابات على أسئلة المساهمين بالقد  
 .حتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا ا ،على سؤاله غير مقنع

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حالة غيابه،          :إجـراءات الجمعيات العامة
تماع وجامعا  لألصوات ويحرر بإجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء     جويعين الرئيس سكرتيرا  لال  

المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة وعدد األصوات المقررة            
ارت لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي د                  

جتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية   اجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل   الافي 
 .وسكرتيرها وجامع األصوات

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل           :تعـيين مراقب الحسـابات  
بما يتفق مع التعليمات  ويجوز لها إعادة تعيينه ، د مكافآتهفي المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنويا  وتحد  

 .والقرارات الصادرة في هذا الصدد

طالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن            االلمراقب الحسابات في كل وقت حق    
جودات الشركة   يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا  أن يتحقق من مو        

 .والتزاماتها

منه موقف الشركة من تمكينه  وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا  ي ض          
من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات      

 .ابقة  حسابات الشركة للواقعأو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مط

طالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير  االلمراقب الحسابات في كل وقت حق    :طـالع على السجـالت  اال
ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا  أن يتحقق            

 . لتزاماتهاامن موجودات الشركة و

وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا  يضمنه موقف      :  قب الحساباتتقرير مرا
الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات   

 .عألحكام نظام الشركات وأحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواق

 . ديسمبر من كل سنة ميالدية٣١ يناير و تنتهي في ١للشركة من تبدأ السنة المالية   :السـنة المـالية

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا  لقيمة أصول الشركة وخصومها في                 :مـيزانية الشـركة  
ريرا  عن نشاط الشركة ومركزها      التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتق        

نعقاد الجمعية    االمالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل      
يوما  على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات الشركة        ) ٦٠(العامة العادية بستين   
يوما  على األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة      )  ٥٥(عية بخمسة وخمسين نعقاد الجم القبل الموعد المقرر    

الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف   
يوما  على األقل وعلى رئيس    ) ٢٥(نعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين  المقرر ال  المساهمين قبل الموعد  

دارة أن ينشر في صحيفة توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب          مجلس اإل 
األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل     



 وتعديالته للشركة األساسي النظام ملخص

 
 ٨٩ 

يوما   )  ٢٥(امة بخمسة وعشرين   نعقاد الجمعية الع   اصورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل              
 .على األقل

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف              :تـوزيع األربـاح  
 :األخرى على الوجه اآلتي

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية     %) ١٠(عشرة بالمائة يجنب  
 .ذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المالوقف ه

 من  )%١٠(عشرة بالمائة  ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة      
 .األرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى

 .المال المدفوعمن رأس %) ٥(خمسة بالمائة يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى في  %) ١٠ ( عشرة بالمائةيخصص بعد ما تقدم نسبة 

جميع األحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقا  للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في          
 .هذا الشأن

من األرباح الصافية إلنشاء  %) ١٠(بالمائة  جاوز عشرة يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة ال تت     
 .مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة الستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم

 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح 

ي المكان والمواعيد التي يحددها مجلس      تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين ف    :ســداد األربـاح 
 . والصناعةاإلدارة وفقا  للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة

إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة  دعوة         :   خسائر الشركة
من هذا النظام    ) ٦( المعين بالمادة    ستمرار الشركة أو حلها قبل أجلها     االجمعية العامة غير العادية للنظر في     

 .وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية

ـ  ولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس    ؤ لكل مساهم الحق في رفع دعوى المس     :وليةؤدعـوى المس
ة في رفعها اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشرك          

 .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. ما زال قائما 

نتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير         اعند     :حل الشركة وتصفيتها 
حيتهم وأتعابهم  قتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صال    ا على  ء العادية بنا

وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة إلى أن         
 .ختصاصات المصفيناختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع ايتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة 

 . للشركةكره في النظام األساسييطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذ  :نظام الشركات
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15-1    

بابطين بالتراخيص التالية المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لالستثمار في               ال شركة  تحتفظ
 :المملكة العربية السعودية

  المملكة العربية السعودية–تراخيص الحكومية الرئيسية ال: ١-١٥  شكل
 الجهة المصدرة الترخيص الصناعي

 مصنع البابطين لألبراج والهياكل المعدنية
 مصنع البابطين للصناعات المعدنية وأنظمة الري

 مصنع البابطين لإلنارة ولوحات التوزيع
 مصنع البابطين لألعمدة والصواري المجلفنة وملحقاتها

 ارة التجارة والصناعةوز

 الهيئة العامة لالستثمار شركة البابطين لبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة

 شركة البابطين: المصدر

ال توجد فترة صالحية للتراخيص المذكورة في الجدول أعاله فهي نافذة وصالحة المفعول كما في تاريخ نشرة           
 :حة المفعول كما هو موضح في الشهادات الواردة بياناتها أدناهوللشركة سجالت تجارية نافذة وصال. اإلصدار

 شهادات السجل التجاري: ٢-١٥  شكل
 الشركة أو الفرع رقم السجل التجاري تاريخ انتهاء الصالحية

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت ١٠١٠٠٦٣٨٦٨ هـ٣٠/٥/١٤٢٨
  فرع–مصنع البابطين لإلنارة ولوحات التوزيع  ١٠١٠٠٦٤١٣٠ هـ٣٠/٥/١٤٢٩
  فرع-مصنع البابطين لألعمدة والصواري المجلفنة  ١٠١٠٠٦٤١٣١ هـ٣٠/٥/١٤٢٨
  فرع-مصنع البابطين لألبراج والهياكل المعدنية  ١٠١٠١٣٩٣٩٩ هـ٦/٧/١٤٣١
 الت المحدودةشركة البابطين لبالنك ألنظمة االتصا ١٠١٠١١٤٩٥٤ هـ١٩/٣/١٤٢٨
 مصر-شركة البابطين للطاقة واالتصاالت ١٣٢٢ م٧/٧/٢٠٢٩
 مصر-شركة البابطين لبالنك ٢٦٤٨ م٢٢/٩/٢٠٢٤

 شركة البابطين: المصدر

15-2   

باللغة اإلنجليزية هو العالمة التجارية الوحيدة للشركة،      " B"باللغة العربية و" ب"الشعار على شكل الحرفين  
TP٥١، )شركة البابطين للصناعة(العالمة التجارية مسجلة في المملكة لمالكتها    وهذه  

PT برقم تسجيل ) ١١( تحت الفئة
هـ  ١٤٢٠ صفر  ١٨وبموجب هذا التسجيل، للشركة فترة حماية لهذه العالمـة من تاريخ         . ٥٧٢/٣هو 

وتقوم الشركة    ).   م٢٠٠٩ فبراير ١٣الموافق   (هـ ١٤٣٠ صفر  ١٧إلى تاريخ  ) م١٩٩٩ يونيو  ٣الموافق  (
 .حاليا  بانهاء إجراءات تسجيل هذه العالمة في جمهورية مصر العربية

                                                 

P

٥١
P  بموجب قرار معالي وزير التجارة " شرآة البابطين للطاقة واالتصاالت"إلى " شرآة البابطين للصناعة" تم تغيير اسم الشرآة من

 .)م٢٠٠٣ يوليو ٢٧الموافق (هـ ١٤٢٤ جمادى األول ٢٧وتاريخ  وتاريخ ١٣٠٤والصناعة رقم 
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تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي نشاطاتها في المملكة، وهي تحديدا  وحدات الجلفنة ومصنع األعمدة ومصنع                
كاتب في حي السلي والمنطقة     األبراج ومصنع اإلنارة ومحطة اختبار األبراج واألعمدة ومجمعات الم         

وتشمل هذه التغطية على وثيقة تأمين على الممتلكات    . في مدينة الرياض) المرحلة الثالثة (الصناعية الثانية  
البحر المتوسط والخليج      "تغطي جميع األخطار ووثيقة تأمين على المصانع واآلالت والمعدات لدى شركة        

م استثناء خطر األضرار الناتجة عن الهجمات اإلرهابية في جميع  وقد ت). مدجلف" (للتأمين وإعادة التأمين  
 .وثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة

15-4    

 الوآاالت التجارية ١-٤-١٥

تتعلق بعض العقود الرئيسية بتعيين الوكالء التجاريين لبيع وتوزيع منتجات الشركة في الشرق األوسط              
ة بموجب اتفاقيات مع وكالء تجاريين باستثناء مصر، حيث تصنع   ويتم تسويق صادرات الشرك  .  وأوروبا

 ". مصر–شركة البابطين للطاقة واالتصاالت "وتسوق الشركة منتجاتها عن طريق شركتها التابعة 

 :وفيما يلي قائمة بأسماء الوكالء في الدول التي تصدر إليها الشركة منتجاتها

 وآالء شرآة البابطين: ٣-١٥  شكل
 الدولة اسم الوكيل نوع الوكالة بداية العالقة مدة الصالحية والتجديد

م تجدد تلقائيا كل ٢٠/٨/٢٠٠٥حتى
سنتين ما لم يتم فسخها بموجب 

 . إشعار مسبق

 وكالة حصرية م١٩٨٨
 )أعمدة(

 اإلمارات مؤسسة الشروق للكهرباء

  تجدد سنويا ٣١/١٢/٢٠٠٦حتى
 .بموجب إشعار مسبق

الكويت لصناعة األعمدة  وكالة عامة م١٩٩٢
 WWL. الكهربائية واإلنارة

 الكويت

 ٣م تجدد كل ٢٠/٨/٢٠٠٥حتى
 .سنوات بإشعار مسبق

 وكالة حصرية م١٩٩٣
 )فوانيس إنارة(

 اإلمارات مؤسسة الشروق للكهرباء

 وميا سوسياتيه سل وكالة حصرية م١٩٩٥ . م تجدد خطيا ٢٤/٧/٢٠٠٦حتى
(Sociati Slomia) 

 لبنـان

م تجدد سنويا  ٥/٦/٢٠٠٠حتى
بموجب إشعار مسبق، ما لم ينهها 

 . أحد الطرفين

 Stras)ستارز اليت المحدودة  وكالة حصرية م١٩٩٩
Light LLC) 

 عمـان

م تجدد سنويا  ١٤/٦/٢٠٠٠حتى
 .بإشعار ما لم ينهها احد الطرفين

TPروسيـا مةشركة أميرة المساه وكالة حصرية م١٩٩٩

٥٢
PT 

م تجدد سنويا  ٣١/١٢/٢٠٠٥حتى
بموجب إشعار مسبق ما لم ينهها 

 .أحد الطرفين

 قطـر شركة الدرويش للتجارة وكالة حصرية م٢٠٠٤

م تجدد تلقائيا  كل ١/١/٢٠٠٧حتى 
سنتين بموجب إشعار مسبق ما لم 

 .ينهها أحد الطرفين

 األردن األردن-شركة أميرة وكالة حصرية م٢٠٠٥

 شركة البابطين: صدرالم

                                                 

P

٥٢
P  تشمل هذه الوآالة باإلضافة إلى روسيا آل من أوآرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وآازاخستان 

 .وترآمانستان وتاجيكستان وإسيتونيا والتفيا ومولدوفيا وليتوانيا وآرغيزستان
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 اتفاقيات التمويل ٢-٤-١٥

 التجاري  األهليترتبط شركة البابطين باتفاقيات قروض وتسهيالت مع عدد من البنوك التجارية هي البنك              
والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض والبنك العربي             

 .لمصرفية اإلسالمي وصندوق التنمية الصناعية السعوديالوطني وبنك المؤسسة العربية ا

وتثبت المستندات المصرفية مختلف القروض الدوارة وتسهيالت الجاري مدين وخطابات الضمان وتسهيالت      
ومنحت بعض هذه التسهيالت بضمان شخصي من عدد من أفراد عائلة     .  بالعمالت األجنبية المتاحة للشركة 

كة على موافقات من البنوك المانحة للتسهيالت بإلغاء هذه الضمانات الشخصية بعد          البابطين، وقد حصلت الشر   
 .إتمام عملية االكتتاب

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة أنهت إجراءات تحويل جميع اتفاقيات التمويل مع البنوك أعاله إلى              
 .اتفاقيات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

سالمية ولمدة  اإلعلى التسهيالت البنكية   معدالت المرابحة والتورق  برام اتفاقية لتثبيت إشركة بال هذا وقد قامت 
معدالت المرابحة والتورق   وذلك لتفادى التقلبات المحتملة فى   ي، مع البنك السعودى البريطان    أعوام ةخمس
وى المملكة الذى يستفيد     عميل على مست  ثاني  حيث تعد الشركة   ، للمخاطر التى قد تواجه الشركة مستقبال       ودرء 

 .مؤخرا ي قرته اللجنة الشرعية بالبنك السعودى البريطانأمن هذا المنتج االسالمى الجديد والذى 

15-5      

أبرمت الشركة ثالثة اتفاقيات مع شركة النخبة لتطوير األعمال في السعودية لتطبيق وصيانة ومساندة برامج      
 يونيو  ١م والعقد الثالث في    ٢٠٠٤ مايو  ٢٥تم إبرام عقدين منها في    وإدارة عالقات العمالء،     الحاسب اآللي 

 مايو  ٣٠العقد الثالث فهو على وشك االنتهاء في    أما  و،العقدين األولين  وتم إنجاز جزء كبير من . م٢٠٠٥
محمد عبداهللا    ال، وهم  ويمتلك عدد من المساهمين البائعين رأس مال شركة النخبة لتطوير األعم        .  م٢٠٠٦

 .أبابطين وإبراهيم حمد أبابطين وعبدالعزيز إبراهيم البابطين وفهد محمد أبابطين

 عامالت ت أية يوجد حاليا    المن نشرة اإلصدار هذه، فإنه     ) ٤٢( وصفحة ) ١٥( وبخالف ما ورد في صفحة  
  أسهم   من أو أكثر  %٥  حصة من يمتلك  أو و مدرائها التنفيذيين  ء مجلس إدارتها أ   عضاأمع أي من  تجارية 
من هذه التعامالت، وال توجد     مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة      أو لهم  لهأقاربهم ممن أي من   أو الشركة

 .أية صالحيات تعطي أي منهم حقا  للتصويت على هذه التعامالت

15-6   

عضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة بتاريخ نشرة اإلصدار هذه أن شركة البابطين ليست طرفا                    يؤكد أ 
في أي ادعاء أو تحكيم قضائي أو أي متابعات أو تسويات مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر سلبا  وبشكل           

 .جوهري على وضع الشركة المالي أو نتائج أعمالها
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 ،يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب   
حيث يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب    

 .المذكورة

16-1  

البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين          ألي من     التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه     إن 
 .والمكتتب

 وسيكون بإمكان المواطنين السعوديين      .ر للشركة  دمن رأس المال المص  % ١٠٠يمتلك المساهمون البائعون  
   ونشرة إلصدار  الحصول على نشرة ا    للمكتتبين  ويمكن .    من إجمالي األسهم المصدرة    % ٣٠االكتتاب في 

 : وطلب االكتتاب من البنوك المستلمة على النحو التالياإلصدار المختصرة

  البنك السعودي البريطاني )١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب. ص(

  البنك األهلي التجاري )٢١٤٨١جدة ، ٣٥٥٥ .ب. ص(

  بنك البالد )١١٤١١، الرياض ١٤٠. ب. ص(

  بنك الجزيرة )٢١٤٤٢، جدة ٦٢٧٧. ب. ص(

  بنك الرياض )١١٦١٤، الرياض ٢٢٦٢٢ .ب. ص(

  البنك السعودي الفرنسي )١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦. ب. ص(

  البنك السعودي الهولندي )١١٤٣١الرياض ، ١٤٦٧ .ب. ص(

 البنك السعودي لالستثمار )١١٤٣١، الرياض ٣٥٣٣. ب. ص(
 

  البنك العربي الوطني )١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب. ص(

  مجموعة سامبا المالية )١١٤٢١الرياض ، ٨٣٣ .ب. ص(

المصرفية شركة الراجحي  )١١٤١١، الرياض ٢٨. ب. ص(
  لإلستثمار



 تتابكشروط وتعليمات اال

 
 ٩٤ 

لى  إ هـ ١٤٢٧ شوال   ١٣ سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من تاريخ        
 وعند توقيع وتقديم طلب     ،)م٢٠٠٦ نوفمبر  ١٣لى  إ م٢٠٠٦ نوفمبر  ٤الموافق  ( هـ١٤٢٧  شوال  ٢٢ تاريخ

 أن المعلومات المقدمة في    تبينوفي حال. االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة منه    
يعتبر طلب االكتتاب  فس ،غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم    ملة أوتطلب االكتتاب غير مك

 .الغيا 

، ويكون المبلغ     هابفي طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب      يوضح  مكتتب أن ال  على يجب
اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر االكتتاب    

أسهم، ويجب أن تكون أي  ) ١٠(إن الحد األدنى لالكتتاب هو عشرة      .  رياال  سعوديا  للسهم) ٤٠(البالغ أربعين  
)  ٢٥,٠٠٠(كما أن الحد األقصى لالكتتاب هو خمسة وعشرون ألف      .ادة عن ذلك بمضاعفات الحد األدنى   زي

 .سهم لكل مكتتب

   .وإجمالي مبلغ االكتتاب  ،أو دفتر العائلة المدنية،  أصل وصورة بطاقة األحوال     ات االكتتاب مع طلبتقديم يجب 
على  يوقع أن يكتب الوكيل اسمه و يجب ألبوين فقط،  لألوالد وا  عن المكتتب بالوكالة  وفي حال تقديم الطلب  

ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة        .  سارية المفعول أصل وصورة وكالة      االكتتاب وأن يرفق   طلب
بلد المكتتب لألشخاص   السفارة أو القنصلية السعودية في      أو من خالل    ،في المملكة نيقيمالملألشخاص  العدل  

ل وإعادة      وصور مع األص   الالمستلم بمطابقة  الموظف المسؤول في البنك        يقوم و  .لمقيمين خارج المملكة ا
  .ل للمكتتبواألص

كان أفراد العائلة     إذا   في دفتر العائلة العائلة المقيدين     وأفراد  ياكتتاب واحد للمكتتب الرئيس   يكتفى بتعبئة طلب  
يتم تسجيل   )أ: (تب على ذلك ما يأتي الرئيس بطلبها، ويتر المكتتب األسهم التي يتقدم   نفس عدد  سيكتتبون ب

مبالغ جميع ال عاد  ت)ب(، جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيس     
 أرباحكامل   على المكتتب الرئيس يحصل) جـ(عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيس،    فائضة ال
وفي حال رغبت الزوجة االكتتاب باسمها     . لمكتتبين التابعينل و ه  لالمخصصة   الموزعة عن األسهم   ألسهم ا

لحسابها، فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها       
 .وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

باسم   المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها      رغبإذا  )  ١ (:في حالةستخدم طلب اكتتاب منفصل   ي 
، المكتتب الرئيس التي يرغب التابع االكتتاب بها عن   األسهم اختلفت كمية إذا   )  ٢ (،المكتتب الرئيس اسم غير 

وفي حال قام الزوج    (إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها         ) ٣(
 يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها       باالكتتاب باسمها، فسوف

 ).وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

 االكتتاب اتطلبالمحددة وامتالك ذلك العدد منها في     األسهم في ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب 
   البالغ كتتابتتاب فيها مضروبا بسعر اال من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االك      ةالمقدم

العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له    امتلك ذلك  ويعتبر كل مكتتب قد  .  لكل سهم ا  سعوديرياال ) ٤٠(أربعين 
،   ستمارة طلب االكتتاب إلى أي  من البنوك المستلمة     التقديم المكتتب  )١  (: تحقق كل من الشروط التالية     عند

تقديم البنك     )٣(، و لقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم      دفع المكتتب ا  )٢(
 .المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم

 لدى البنك   من حساب المكتتب   خصم بالها لدى أحد فروع البنوك المستلمة      ب قيمة األسهم المكتتب   كاملسدد ت
  .قدم له طلب االكتتابالمستلم الذي 

 وسيقبل  ،شروط وتعليمات االكتتاب   الطلب  إذا لم يستوف    أو جزئيا  كليا الطلب   ترفضويحق للشركة أن  
 .ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بهاله األسهم المخصصة المكتتب عدد 
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ويجب على كل بنك     ". االكتتاب العام في شركة البابطين   "ته  بفتح حساب أمانة تتم تسمي  المستلمة ستقوم البنوك   
 .مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور

هـ ١٤٢٧  شوال  ٢٨األحد  سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم              
دد األسهم المكتتب بها عن األسهم المطروحة لالكتتاب،          وفي حال زاد ع   .  )م٢٠٠٦  نوفمبر ١٩الموافق  (

 يتبقى من األسهم المطروحة    سيتم تخصيص ماو،  حد أدنى  كلكل مكتتب أسهم  )  ١٠(فسيتم تخصيص عشرة  
بناء  على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب       على أساس تناسبي  )إن وجدت (لالكتتاب 

تضمن الحد األدنى    مكتتب، فإن الشركة ال ثمانمائة وعشرة آالف  عدد المكتتبين وإذا تجاوز . االكتتاب فيها
وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد األسهم      .   للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين     

 .  السوق الماليةيتم التخصيص حسب ما تقرره هيئةفسوف  ،المطروحة لالكتتاب

إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك          )   إن وجد (كتتاب وسوف تتم إعادة فائض اال   
 شوال     ٢٨األحد وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم        . المستلمة
 ].)م٢٠٠٦ نوفمبر ١٩الموافق (هـ ١٤٢٧

ائي لألسهم المخصصة والمبالغ التي        سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النه         
سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين                 

ويجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه     . لدى البنك المستلم   
 .ةللحصول على أي معلومات إضافي
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 :طلب االكتتاب، فإن المكتتبتقديم بموجب تعبئة و

 .البابطين بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتابشركة يوافق على اكتتابه في  
 . ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها 
ط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناء  على ذلك اكتتب            يوافق على النظام األساسي لشركة البابطين والشرو         

 .في األسهم المذكورة
ال يتنازل عن حقه بمطالبة شركة البابطين والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء      

احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات    
 .وله باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرةجوهرية تؤثر على قب

يعلن أنه لم يسبق له وال ألحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب آخر في                
 . أسهم شركة البابطين، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب

االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة    يعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب طلب     
 .في الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم 
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هم ائ وخلفولمنفعة أطرافها  ة ملزمة  العالق  ذات   الشروط واألحكام والتعهدات    كافةطلب االكتتاب و  يكون 
ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص         .    لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة      هموالمتنازل من 

عليه تحديدا  في هذه النشرة، وال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق او مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو                    
ة كتابية مسبقة من التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافق          

 .الطرف اآلخر

ص العربي والنص   تعارض بين الن ال ة، وفي حال واإلنجليزية هذه باللغتين العربية     اإلصدار تم إصدار نشرة   
 .اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار
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تروني، وبدأ تداول      المالية اإللك األوراق م، كنظام بديل لنظام معلومات   ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام   
  وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول           . م١٩٩٠األسهم اإللكتروني في المملكة عام   

  ٨١ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام       . م٢٠٠٦ سبتمبر  ٢٧في  مليار ريال سعودي   ١,٦٨٣
 .شركة حتى تاريخه

ويتم التداول على     .  بتنفيذ الصفقة وانتهاء  بالتسوية ابتداء ل متكامل ونظام تداول يغطي عملية التداول بشك   
 عصرا  وحتى   ٤:٣٠الثانية من الساعة    )  ٢(  ظهرا ، و   ١٢ صباحا  وحتى   ١٠األولى من الساعة    ) ١: (فترتين
ائها ما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغ       أ.ا تنفيذ األوامر م مساء  ويتم خالله ٦:٣٠

وتتغير . مساء  ٨ إلى ٦:٣٠ وبين فترتي التداول إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة     ٨صباحا  من الساعة  
أصدر مجلس هيئة السوق المالية           هذا ولقد     .هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول            

  عصرا  ٣:٣٠صباحا  حتى الساعة     ١١ة  قرارا  بتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة  من الساع             
  ٢٨الموافق  (هـ ١٤٢٧  شوال  ٦ من كل أسبوع وذلك ابتداء  من يوم السبت         األربعاءمن يوم السبت حتى يوم   

 .)م٢٠٠٦ أكتوبر

وبشكل عام  . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا  للسعر            و
وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها     . لسوق أوال ، وتليها األوامر محددة السعر      تنفذ أوامر ا 

 .وفقا  لتوقيت اإلدخال

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على             
وتتم تسوية   .مات المعروفين مثل رويترز  اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلو      

 .الصفقات آنيا  خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

.  ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول         
 .هدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوقوتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق ب

16-6    

تاريخ  " تداول"، وستؤكد السوق المالية     سهم الشركةأليتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي     
دالل  ستلال ذكرت    تواريخ مبدئية  التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة         وتعتبر . تداول األسهم في حينه   

 .فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية
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السوق      إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في      طروحة  الم األسهميمكن التداول في      ال
فيما عدا   و   ."تداول "، وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية       "تداول "المالية 

يحظر التداول فيها حظرا  تاما  ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول                لك، ذ
 .ولية قانونية في هذه الحالةؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤالمس
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 واإليضاحات المتعلقة بها المدرجة     م٢٠٠٦ يونيو  ٣٠ للشركة كما في   لقد تم مراجعة البيانات المالية األولية     
 بكر أبو الخير وشركاهم كما هو مذكور في      -في نشرة اإلصدار هذه من قبل السادة مكتب ديلويت آند توش            

 .تقريرهم المرفق

  . ها في الشركة أو مصلحة مهما كان نوع   أسهما   وشركاهمبو الخير  أبكر  -ديلويت آند توش     /   السادة يمتلك ال
ضمن نشرة  اإلشارة إليهم  موافقة خطية على    وشركاهم بو الخير  أبكر  -ديلويت آند توش    /  السادة   أعطى  وقد

لم يتم سحب تلك   و  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كمراجع مشترك للشركة عن السنة المالية المنتهية في      اإلصدار 
 . كما في تاريخ نشرة اإلصدارالموافقة
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 باتتقرير مراجعي الحسا
 

 إلى السادة المساهمين المحترمين
 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

 )شركة مساهمة سعودية ( 
  المملكة العربية السعودية-الرياض 

 
) وهي شركة مساهمة سعودية(لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت         

الية الموحدة للدخل وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة اشهر              والقوائم الم   ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠كما في 
 المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة والمعدة            ٢٤ الى  ١المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات من    

يانات التى   من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والب        ١٢٣من قبل الشركة وفقا لنص المادة      
ان هذه القوائم المالية الموحدة هي مسئولية إدارة الشركة وأن مسئوليتنا هي إبداء رأينا على هذه                   .   طلبناها 

 . القوائم المالية الموحدة بناء على المراجعة التي أجريناها 
 

ض المقارنة ولم يتم    هي فقط ألغرا  ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ان القوائم المالية الموحدة لفترة الستة اشهر المنتهية في             
 .مراجعتها 

 
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها ، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ        

. مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية               
 فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم            تشتمل إجراءات المراجعة على   

المالية الموحدة ، كما تشتمل على تقييم المعاييرالمحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها االدارة        
 معقوال نستند عليه في   وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا   . وعلى تقييم عرض القوائم المالية الموحدة ككل      

 .ابداء رأينا 
 

وبرأينا ، ان القوائم المالية الموحدة المذكورة اعاله ككل تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز              
 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠المالي الموحد لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت كما في      

ستة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المالئمة لظروف     الموحدة لفترة ال   
الشركة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم      

 .المالية الموحدة 
 

 ديلويت آند توش 
 بكر ابو الخير وشركاهم

 
 يربكر عبداهللا أبوالخ
 ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

 
 ١٤٢٧ شعبان ٢٣

 ٢٠٠٦ سبتمبر ١٦الموافق 
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 شركة البابطين للطاقة واالتصاالتشركة البابطين للطاقة واالتصاالت
 ))شركة مساهمة سعودية شركة مساهمة سعودية ( ( 

 

 قائمة المركز المالي االولية الموحدةقائمة المركز المالي االولية الموحدة
 ٢٠٠٦٢٠٠٦يونيو يونيو   ٣٠٣٠كما في  كما في  

  ) )بالريال السعوديبالريال السعودي( ( 
  إيضاح  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥

 الموجودات     
 داولةموجودات مت     
 النقد وما في حكمه ٣  ٤٣,٥١٣,٨٤٠    ١٧,٩٧٢,٥٣٢  
 مدينون ٤  ١٦٠,٦٤٧,٢١٥    ١٦٦,٥٦٩,٢٤٤  
 مخزون ٥  ٢٥٥,٤٠٩,٩٢٨    ٣٠٧,٥٣١,١٧٧  
  وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما ٦  ٢٣,٣٧٤,٨٦٢    ١٨,٠٨٣,٧١٣   

 المطلوب من جهات ذات عالقة ٧  ١١,٥٣٨,٦٩٥    ٣٧,٣٣٤,٨٢٦  
 مجموع الموجودات المتداولة   ٤٩٤,٤٨٤,٥٤٠    ٥٤٧,٤٩١,٤٩٢  
      
  متداولة غيرموجودات     
 ممتلكات ومعدات ٨  ٢١٦,٧٥١,٣٩٨    ١٧٦,٩١٤,٤٩٠  
 موجودات غير ملموسة ٩  ١٦,٨٢٠,٤٥٨    ١٥,٥٤٣,٦٥٤  
 استثمار في شركة زميلة   ١,٥٠٢,٩٢٩    -
 مجموع الموجودات غير المتداولة   ٢٣٥,٠٧٤,٧٨٥    ١٩٢,٤٥٨,١٤٤  
      
 مجموع الموجودات   ٧٢٩,٥٥٩,٣٢٥    ٧٣٩,٩٤٩,٦٣٦  
      
 وحقوق المساهمينالمطلوبات      
 مطلوبات متداولة     
 بنوك دائنة ١٠  ١٥٩,٠٤٣,٢٩٤    ٢٥٨,١٢٦,١٩٦  
 ة األجل الجزء المتداول من قروض طويل ١١  ٣٠,٦٣٥,٠٠٠    ١٢,٧٥٨,٧٥٠  
 دائنون   ٥٠,٠٦١,٠٣٥    ٣٤,٢٩٦,٤٦٤  
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ١٢  ٤٦,٨٩٠,٠٨٩    ٢٩,٣١١,١٢٩  
 المطلوب الى جهات ذات عالقة  ٧  ٩٠٩,٣٨٨    ٢,٣٩١,٦٤٩  
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ١٣  ٣,٨١٩,٣٢٥    ٧٨٢,١١٨  
 لوبات المتداولةمجموع المط   ٢٩١,٣٥٨,١٣١    ٣٣٧,٦٦٦,٣٠٦  
      
 مطلوبات غير متداولة     
 قروض طويلة األجل ١١  ٧٥,٩٧٢,٠٠٠    ٩٦,٧٦٥,٠٠٠  
 تعويضات الصرف من الخدمة   ١٨,٤٣٨,٤٧٦    ١٥,٦٣٤,٣٨٩  
 مجموع المطلوبات غير المتداولة   ٩٤,٤١٠,٤٧٦    ١١٢,٣٩٩,٣٨٩  
      
 ع المطلوباتمجمو   ٣٨٥,٧٦٨,٦٠٧    ٤٥٠,٠٦٥,٦٩٥  
      
 حقوق الملكية     
 حقوق المساهمين     
 رأس المال ١٤  ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠  
 إحتياطي نظامي ١٥  ١٩,١٢٩,٠٠٠    ١٢,٨٥٤,٢٠٦  
 
 )١,٦٣٥,٢٤٥(     

  
 )٩٣٦,٤٣٤(      

 تسويات فروقات ترجمة العمالت االجنبية المتعلقة   
 شركات التابعة في الخارج   باالستثمارات في ال

 أرباح مستبقاة ١٦  ٤١,٢٥٢,٧١٨    ٤١,٣٦٢,٢٣٦  
 حقوق المساهمينمجموع    ٣٢٩,٤٤٥,٢٨٤    ٢٧٧,٥٨١,١٩٧  
      
 حقوق األقلية  ١٤,٣٤٥,٤٣٤   ١٢,٣٠٢,٧٤٤  
      
 وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات   ٧٢٩,٥٥٩,٣٢٥   ٧٣٩,٩٤٩,٦٣٦  

 

  المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموحدةان االيضاحات



 التطورات الالحقة

 
 ١٠١ 

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 قائمة الدخل  الموحدة
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 ))بالريال السعودي بالريال السعودي ( ( 
 

  ايضاح  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥
 االيراداتااليرادات ١٧  ٣٠٧,٣٨٥,٠٩٧    ٢٦١,٧٦٥,٧١٩  
  االيرادات االيراداتكلفةكلفةتت    )٢٤٠,٣٧٢,٣٦٠(     )٢٠٦,٧٤٧,٧٧٣( 
 الربح االجماليالربح االجمالي   ٦٧,٠١٢,٧٣٧    ٥٥,٠١٧,٩٤٦  
  و توزيع و توزيعمصاريف بيعمصاريف بيع ١٨   )١١,٢٧٤,٦٥٧(        )٦,٨٦١,٩٦٠( 
 عموميةعمومية و واداريةادارية  مصاريفمصاريف ١٩   )١٥,١٠٣,٢٨٥(      )١١,٩٠٧,١١٦( 
 الربح من االعمال   ٤٠,٦٣٤,٧٩٥    ٣٦,٢٤٨,٨٧٠  
١١ و ١٠   )٨,٠٣٩,٦٤٢(        )٤,٨٥٧,١١٦(   مصاريف ماليةمصاريف مالية
   ايرادات أخرىايرادات أخرى ٢٠  ٣,٣٣٢,٣٦٦    ٣٤٧,٤٩٣  
  قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقليةالربح   ٣٥,٩٢٧,٥١٩    ٣١,٧٣٩,٢٤٧  
 الزكاة وضريبة الدخلالزكاة وضريبة الدخل ١٣   )٣,٦٦٢,٧٢٥(          )٧٨٢,١١٨( 
 الربح قبل حقوق األقلية   ٣٢,٢٦٤,٧٩٤    ٣٠,٩٥٧,١٢٩  
 حصة حقوق االقلية في صافي دخل الشركات التابعةحصة حقوق االقلية في صافي دخل الشركات التابعة    )٢,٢٠٣,٩٢١(        )١,١١٦,٦١٨( 
 الربح الصافي للفترة   ٣٠,٠٦٠,٨٧٣    ٢٩,٨٤٠,٥١١  

 ربحية السهم بالريال السعودي ١٤  ١,١١  ١,١٠
 

 ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدةان االيضاحات المرفقة تشكل جزء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التطورات الالحقة

 ١٠٢ 

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 قائمة حقوق المساهمين الموحدة
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 ))بالريال السعودي بالريال السعودي ( ( 
 
 
 
 
 

 المجموع

 
 
 
 
 

 أرباح مستبقاه

ات ترجمة تسويات فروق
العمالت األجنبية 

المتعلقة باالستثمارات 
 في الشركات التابعة

 في الخارج

 
 
 
 
 

 إحتياطي نظامي

 
 
 
 
 

 رأس المال

 
 
 
 
 
 إيضاح

 

 ٢٠٠٥ يناير ١الرصيد في   ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠   ٩,٨٧٠,١٥٥        )٤٤٤,٤٦٦(  ٩٧,٠٨٥,٣٤٤   ٢٨٦,٥١١,٠٣٣  
 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في الربح الصافي   - - - ٢٩,٨٤٠,٥١١   ٢٩,٨٤٠,٥١١  

٢٠٠٥ 
  االحتياطي النظاميإلى المحول ١٥ - ٢,٩٨٤,٠٥١   -     )٢,٩٨٤,٠٥١(  -
 الزيادة في رأس المال  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠   - -   )٤٥,٠٠٠,٠٠٠(  -

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة  ١٦ - - -     )١,٢٠٠,٠٠٠(      )١,٢٠٠,٠٠٠( 
 توزيعات أرباح ١٦ - - -   )٣٦,٣٧٩,٥٦٨(    )٣٦,٣٧٩,٥٦٨( 
 صافي التغير في فروقات ترجمة العمالت األجنبية  - -   )١,١٩٠,٧٧٩(  -     )١,١٩٠,٧٧٩( 
 ٢٠٠٥  يونيو٣٠الرصيد في   ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٢,٨٥٤,٢٠٦     )١,٦٣٥,٢٤٥(  ٤١,٣٦٢,٢٣٦   ٢٧٧,٥٨١,١٩٧  
       
 ٢٠٠٦ يناير ١الرصيد في   ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٦,١٢٢,٩١٣      )١,٥٤٥,٩٥٩(  ٧٣,٨٩٧,٩٣٢   ٣١٣,٤٧٤,٨٨٦  
 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في الربح الصافي   - - - ٣٠,٠٦٠,٨٧٣   ٣٠,٠٦٠,٨٧٣  

٢٠٠٦ 
  االحتياطي النظاميإلى المحول ١٥ - ٣,٠٠٦,٠٨٧   -    )٣,٠٠٦,٠٨٧(  -
 الزيادة في رأس المال ١٤ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠   - -  )٤٥,٠٠٠,٠٠٠(  -

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ١٦ - - -    )١,٢٠٠,٠٠٠(     )١,٢٠٠,٠٠٠( 
 توزيعات أرباح ١٦ - - -  )١٣,٥٠٠,٠٠٠(   )١٣,٥٠٠,٠٠٠( 
 صافي التغير في فروقات ترجمة العمالت األجنبية  - - ٦٠٩,٥٢٥   - ٦٠٩,٥٢٥  
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الرصيد في   ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٩,١٢٩,٠٠٠       )٩٣٦,٤٣٤(  ٤١,٢٥٢,٧١٨   ٣٢٩,٤٤٥,٢٨٤  

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
 



 التطورات الالحقة

 ١٠٣ 

 صاالتشركة البابطين للطاقة واالت
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 قائمة التدفقات النقدية  الموحدة
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 ))بالريال السعودي بالريال السعودي ( ( 
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

 نشطة التشغيليةاأل   
 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية  ٣٥,٩٢٧,٥١٩   ٣١,٧٣٩,٢٤٧  
    
 : الربح الصافيعلىتعديالت    

 تسوية أرباح غير محققة عن مخزون شركة تابعة غير مباع     )٢,٦٠٠,٠٠٠(  -
  واطفاءاتاستهالكات  ٩,٧٤٠,٨٧٥   ٨,٩٧١,١٣٢  

  بيع ممتلكات ومعداتمكاسب       )٢٦٠,٤٠٧(  -
 تعويضات الصرف من الخدمة  ١,٠٦٤,٦٨٥   ٢,١٨٣,٢٦٥  
 :ة  العاملوباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في    
 ونمدينال   )١٥,٢٥٣,٨١٠(      )٢٢,٣٠٢,٠٧٤( 
 المخزون  ٥٢,٨٤٤,٦٣٩     )١١٠,٩٥٠,٥٠٨( 
 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى     )٢,٥١٠,٨٧٢(       )٤,٠٦٠,٩٦٨( 
 بالصافي, جهات ذات عالقة ) الى(المطلوب من      )١,٣٥٩,٤٣٣(      )٣٦,٣٤٧,٢٤٣( 
 وندائنال  ١٠,٤٢٢,٠٢٨   ٨,٠٩٢,١٠٤  
 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  ٢٨,٥٨٣,٦٩٦        )١,٢٩٧,١٣٣( 

  مدفوعةتعويضات الصرف من الخدمة       )٥٢٤,٨٢١(  -
 زكاة وضريبة دخل مدفوعة    )٣,٠٧٦,٧٦٠(       )٢,٦٩٠,٣١٧( 
  االنشطة التشغيلية)المستخدم في (نم صافي النقد المتوفر  ١١٢,٩٩٧,٣٣٩     )١٢٦,٦٦٢,٤٩٥( 
     
 نشطة االستثماريةاأل   

 الموجودات غير الملموسة     )١,٣٢٤,١٥٨(  -
 شراء ممتلكات ومعدات   )٢٧,٢٨٠,٠٤٠(    )١٠,٥١٥,٩٠٩( 

 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  ٧٩٣,٢٦٣   -
 ستثمار في شركة زميلةا     )١,٥٠٢,٩٢٩(  -

 المستخدم في االنشطة االستثمارية صافي النقد   )٢٩,٣١٣,٨٦٤(    )١٠,٥١٥,٩٠٩( 
     
 األنشطة التمويلية   

 ودائع ألجل مرهونة     )٤,٢٩٠,٤١٤(  -
 بنوك دائنة   )٥٣,٦٨٦,٢٤٦(  ١٨٠,٤٢٨,٥٥٤  

 ل قروض طويلة االج  ٩,٢٢٠,٠٠٠      )١,٠٠٠,٠٠٠ ( 
 توزيعات أرباح   )١٣,٥٠٠,٠٠٠(    )٣٦,٣٧٩,٥٦٨( 
 مكافأة اعضاء مجلس االدارة     )١,٢٠٠,٠٠٠(      )١,٢٠٠,٠٠٠( 
 حقوق االقلية  ١٧٥,٦٢٣       )٣,١٧٧,٢٨٠( 
 المتوفر من األنشطة التمويلية) المستخدم في(صافي النقد    )٦٣,٢٨١,٠٣٧(  ١٣٨,٦٧١,٧٠٦  
     
 وما في حكمه في النقد التغيرصافي   ٢٠,٤٠٢,٤٣٨   ١,٤٩٣,٣٠٢  
  يناير١ في وما في حكمهالنقد   ١٨,٨٢٠,٩٨٨   ١٦,٤٧٩,٢٣٠  
 يونيو  ٣٠ وما في حكمه فيالنقد   ٣٩,٢٢٣,٤٢٦   ١٧,٩٧٢,٥٣٢  
     
 :بنود غير نقدية    
  )١٤ايضاح ( رباح المستبقاة زيادة رأس المال بتحويل من اال  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠   ٤٥,٠٠٠,٠٠٠  
     
 
 )١,١٩٠,٧٧٩(  

 
  ٦٠٩,٥٢٥ 

 تسويات فروقات ترجمة العمالت االجنبية المتعلقة 
   باالستثمارات في الشركات التابعة في الخارج

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
 



 التطورات الالحقة

 
 ١٠٤ 

 التكوين والنشاط- ١
هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ومسجلة بمدينة    " ) الشركة ( " بابطين للطاقة واالتصاالت    إن شركة ال 

بالسجل    ) ٢٠٠٢ أغسطس   ١١الموافق   ( ١٤٢٣ جمادى اآلخر  ٢الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ      
تمارس نشاطها بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة        . ١٠١٠٠٦٣٨٦٨التجاري رقم 

   ) .٢٠٠٣ يوليو ٢٧الموافق  ( ١٤٢٤ جمادى االول ٢٧ بتاريخ ١٣٠٤الصناعة رقم و
 

يتمثل نشاط الشركة طبقا لسجلها التجاري في شراء األراضي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع     
ة المشاريع  أو اإليجار لصالح الشركة وتركيب وتشغيل وصيانة برامج وأنظمة االتصاالت وامتالك وإقام          

الصناعية وعلى األخص مجال الطاقة واالتصاالت وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشأها الشركة وتجارة                 
كما وتقوم الشركات  . الجملة والتجزئة فيما يتعلق بأعمال الشركة وأعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية         

قة وملحقاتها وأبراج نقل الطاقة وملحقاتها وتصنيع   التابعة بانتاج أعمدة اإلنارة وملحقاتها وأعمدة نقل الطا    
األجهزة المنزلية وتصنيع فوانيس وكشافات اإلنارة الداخلية والخارجية وتشغيل وصيانة برامج وأنظمة             

 .االتصاالت
 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية- ٢

 العام الصادر عن وزارة التجارة        لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا لمعيار العرض واالفصاح         
ان السياسات المحاسبية الهامة      .  ووفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين            

 :المتبعة هي على النحو اآلتي 
 

 العرف المحاسبي
 .تعد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق 

 
 أسس توحيد القوائم المالية 

وشركاتها التابعة "  الشركة"تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات شركة البابطين للطاقة واالتصاالت          
يتم . بعد استبعاد المعامالت المتبادلة بين هذه الشركات لغرض توحيد القوائم المالية         ") الشركات التابعة("

 تابعة بناء  على درجة السيطرة التي تمارسها الشركة على تلك الشركات         تصنيف الشركة المستثمر بها كشركة  
كما تم حذف وتسوية جميع    . مقارنة بالشركاء اآلخرين واعتبارا  من التاريخ الفعلي لممارسة السيطرة     

 . االرصدة والعمليات ذات العالقة عند توحيد القوائم المالية 
 

، وهم الشركاء االخرين   " ) حقوق األقلية  ( " ية غير المسيطرة   وتم ايضا احتساب حصة اصحاب حقوق الملك  
 .مع الشركة في الشركات التابعة في صافي موجودات الشركات التابعة وحصتهم من أرباحها 

 :فيما يلي بيان بالشركات التابعة التي تم توحيدها 
 

 
نسبة الملكية 

 
 المنشأبلد 

 رقم 
 التجاري السجل

 
 الشركات التابعة

 
١٠٠% 

 
 جمهورية مصر العربية

 
١٣٢٢ 

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  
  شركة مساهمة مصرية شركة مساهمة مصرية–) ) مصر مصر   (   ( 

     
 
٥١% 

 
 المملكة العربية السعودية

 
١٠١٠١١٤٩٥٤ 

 شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت شركة البابطين ليبالنك النظمة االتصاالت  
  شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة–  المحدودة   المحدودة 

 



 التطورات الالحقة

 
 ١٠٥ 

أعاله مملوك بشكل مباشر    ) مصر (  التابعة ، شركة البابطين للطاقة واالتصاالت     إن االستثمار في الشركة
الباقية فهي مسجلة بأسماء بعض المساهمين المؤسسين ، والذي يتم      % ٣من قبل الشركة أما ال     % ٩٧بنسبة 

 .إدارته من قبل الشركة مباشرة 
 

 شركة البابطين ليبالنك ايجبت     -ركة تابعة  تمتلك شركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة ، ش         
  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في % ٨٥لهندسة االتصاالت في جمهورية مصر العربية وبنسبة ملكية تبلغ 

 
 استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات            
 قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحاتها المحتملة بتاريخ القوائم المالية         واالفتراضات التي 

وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية    . الموحدة ، اضافة الى مبالغ االيرادات والمصروفات خالل تلك الفترة      
فعلية النهائية قد تختلف عن هذه      على افضل المعلومات واالحداث الحالية المتوفرة لدى االدارة اال ان النتائج ال            

 .التقديرات 
 

 النقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع البنكية ذات السيولة العالية                     

 .التي يمكن تسييلها خالل ثالثة أشهر أو أقل 
 

 تحقيق االيرادات
وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او      . عة وتقديم الخدمات إلى العمالء     يتحقق اإليراد عند بيع وتسليم البضا      

 . خصم الكميات 
 

وتقاس مرحلة اإلنجاز  . تتحقق اإليرادات من العقود طويلة األجل باستخدام طريقة نسبة العمل المنجز         
قيق إيرادات العقود قصيرة       ويتم تح .  باحتساب نسبة التكاليف المنفقة لتاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للعقد          

 .األجل عند تقديم الخدمة للعمالء 
 

 المصاريف
ويتم  .  خدمات الشركة / تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من المصاريف المنفقة لبيع منتجات       

 .تصنيف المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية 
 

اشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر   تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المب    
ويتم توزيع المصاريف ، إذا دعت الحاجة لذلك ،      . بتكلفة االيرادات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 

 . بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة االيرادات على أساس ثابت 
 

 المخزون
ويتم تحديد الكلفة للبضاعة الجاهزة على أساس    . و السوق، أيهما أقل    تظهر البضاعة الجاهزة بسعر الكلفة أ  

كما يتم  . طريقة المتوسط المرجح وتتضمن كلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة                   
يتم تكوين مخصص مالئم . تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى على أساس الكلفة الوسطية المرجحة        

 .لمتقادم وبطيء الحركة عند الحاجة للمخزون ا
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 الممتلكات والمعدات

تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة  . تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة     
ويجري احتساب اإلستهالكات عليها   .  مصاريفا إيرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية    

إن نسب االستهالك للبنود الرئيسية    . حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت     على أساس 
 :لهذه األصول هي 

 
 الممتلكات والمعداتالممتلكات والمعدات النسبة

 مبانيمباني ٧ - ٢
 آالت ومعداتآالت ومعدات ١٢,٥ - ١٠

 سياراتسيارات ٢٥
 عدد وادواتعدد وادوات ٢٠
 أجهزة حاسب آليأجهزة حاسب آلي ١٠

  ومعدات مكتبية ومعدات مكتبيةاثاث ومفروشاتاثاث ومفروشات ١٢,٥ – ١٠
 

 الموجودات غير الملموسة
تتكون الموجودات غير الملموسة في غالبيتها من فائض التملك وهو عبارة عن المبالغ المدفوعة بالزيادة عن        
القيمة العادلة للموجودات المشتراة ، وهي بمثابة مبالغ مدفوعة مقابل فروغ االرض المقام عليها الموجودات       

ة المدينة الصناعية االولى والثانية بمدينة الرياض ، باإلضافة إلى     المشتراة ، وهي أرض مستأجرة من إدار   
ويتم اطفاء فائض التملك باستعمال طريقة القسط الثابت  . تكاليف تطوير وتطبيق مشاريع وبرامج وأنظمة  

 سنة ، بينما يتم إطفاء تكاليف تطوير وتطبيق مشاريع وبرامج وأنظمة      ١٦,٥على فترة اإليجار البالغة   
 . سنوات إبتداءا  من تاريخ التطبيق واالستفادة منها ٥مال طريقة القسط الثابت على مدى باستع

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات 

يتم ، بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موحدة ، إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير            
وفي حالة . سارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات  الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي خ        

وفي الحاالت . وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة            
داد  التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالستر        

 . للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل 
 

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية ،                
لها ، ويتم إثبات عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد            

 . خسائر االنخفاض في قيمة األصل مصروفات فورا  في قائمة الدخل الموحدة 
 

وإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة                     
د القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن    المدرة للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزي           

القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو              
يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فورا  في   . الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة       

 .موحدة قائمة الدخل ال
 

 االستثمار في شركة زميلة
وهناك تأثيرا   %  ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصة تزيد نسبة ملكيتها عن         

ووفقا لهذه الطريقة يتم تعديل القيمة الجارية لالستثمارات        .  فعاال للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية      
 .الشركة المستثمر بها ، وتظهر هذه التعديالت ضمن قائمة الدخل الموحدة في ضوء التغير في حقوق ملكية 
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تم اظهار االستثمار في شركة زميلة بالكلفة وذلك ان الشركة المستثمر بها ال تزال في مرحلة التأسيس كما      

  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠في 
 

 تحويل العمالت األجنبية
ويتم  . ل السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة     يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريا

تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الريال         
إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت         . السعودي باألسعار السائدة في نهاية العام   

 .األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل الموحدة 
 

ألغراض توحيد القوائم المالية  ، تحول القوائم المالية بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية بأسعار التحويل                 
السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي وذلك للموجودات والمطلوبات ، وبمتوسط سعر التحويل لكل فترة بالنسبة             

تحول عناصر حقوق الملكية فيما عدا األرباح المستبقاة بسعر     .  رادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر    لإلي
تدرج التسويات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية ،    . التحويل السائد عند نشوء كل عنصر    

 .إذا كانت جوهرية ، في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين 
 

 لصرف من الخدمةتعويضات ا
يتم االستدراك لتعويضات الصرف من  الخدمة للموظفين في القوائم المالية الموحدة وفقا  لسياسة الشركة          
ولنظام العمل والعمال السعودي والقوانين المرعية بالنسبة للموظفين العاملين في الشركة التابعة خارج المملكة        

 .العربية السعودية 
 

 الزكاة وضريبة الدخل
يتم االستدراك للزكاة وفقا    . خضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية         ت

يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ، يجري تسجيل أية فروقات بين         . لمبدأ االستحقاق  
 . مخصص المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال ال

 
باعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من     ) مصر(تتمتع الشركة التابعة ، شركة البابطين للطاقة واالتصاالت      

  .٢٠١٠تاريخ بدء النشاط وتنتهي في سنة 
 

كما يخضع الشركاء األجانب في احدى الشركات التابعة ، شركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة           
 . والتي تم إدراجها ضمن حقوق األقلية في القوائم المالية الموحدة لضريبة الدخل

 
 توزيعات أرباح

 .تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة للشركة عند اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين 
 

 عقود اإليجار
كافة منافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل     يتم رسملة عقود اإليجار الرأسمالية ، التي تحول بموجبها للشركة         

المستأجر ، بالقيمة العادلة لألصل المستأجر عند نشأة االيجار ، أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار                     
تتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات اإليجار للوصول إلى معدل     . ، أيهما أقل 

 .تحمل تكاليف التمويل على الدخل مباشرة . بت على الرصيد المتبقي من االلتزام عائد ثا
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 .تستهلك الموجودات المستأجرة المرسملة على ثالثة سنوات فترة إيجار 
 

يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل  الموحدة خالل فترة عقد          
 .ذلك باستخدام طريقة القسط الثابت اإليجار التشغيلي و

 
 ربح السهم

يتم إحتساب عائد السهم من األرباح على أساس قيمة صافي دخل الفترة المالية على المتوسط المرجح لعدد            
 .األسهم القائمة خالل الفترة 

 
 النقد وما في حكمهالنقد وما في حكمه-  ٣٣

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 لصندوق لصندوق في افي انقد نقد الال ٦٩٥,٢٠١٦٩٥,٢٠١      ٤٦٦,٤٨٥٤٦٦,٤٨٥    
 النقد لدى البنوكالنقد لدى البنوك ٣٨,٥٢٨,٢٢٥٣٨,٥٢٨,٢٢٥      ١٧,٥٠٦,٠٤٧١٧,٥٠٦,٠٤٧    
  ٣٩,٢٢٣,٤٢٦٣٩,٢٢٣,٤٢٦      ١٧,٩٧٢,٥٣٢  

 ودائع ألجل مرهونةودائع ألجل مرهونة ٤,٢٩٠,٤١٤٤,٢٩٠,٤١٤      -
    ٤٣,٥١٣,٨٤٠٤٣,٥١٣,٨٤٠      ١٧,٩٧٢,٥٣٢١٧,٩٧٢,٥٣٢  

 
إن الودائع ألجل أعاله والمحتفظ بها من قبل إحدى الشركات التابعة مرهونة مقابل خطابات ضمان صادرة                    

 .م الشركة التابعة ولصالح الغير عن بنك دولي باس
 
 المدينونالمدينون-  ٤٤

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 مدينون تجاريونمدينون تجاريون ١٤٧,٧٩٥,٤١٢١٤٧,٧٩٥,٤١٢    ١٦١,٨٧٥,٦١٠١٦١,٨٧٥,٦١٠    
 إيرادات لم يصدر بها فواتيرإيرادات لم يصدر بها فواتير ١٠,٧٥٠,٠٠٥١٠,٧٥٠,٠٠٥      ٤٤٤,٢٣٣٤٤٤,٢٣٣    
 ذمم محتجزةذمم محتجزة ٤,٦١١,٢٥٦٤,٦١١,٢٥٦      ٣,٦٥٤,١٢٠٣,٦٥٤,١٢٠    
 أوراق قبضأوراق قبض ١٧٨,٠٤٠١٧٨,٠٤٠      ٥٩٥,٢٨١٥٩٥,٢٨١    

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها::ينزل ينزل   ) )٢,٦٨٧,٤٢,٦٨٧,٤٩٨٩٨( (   -
    ١٦٠,٦٤٧,٢١٥١٦٠,٦٤٧,٢١٥      ١٦٦,٥٦٩,٢٤٤١٦٦,٥٦٩,٢٤٤  

 
 المخزونالمخزون-  ٥٥

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 مواد خاممواد خام ١٦٦,٤٢٩,٣٨٦١٦٦,٤٢٩,٣٨٦      ٢٠٥,٢٦٣,٥٣٨٢٠٥,٢٦٣,٥٣٨    
 بضاعة جاهزةبضاعة جاهزة ٣٧,٠٦٥,٥١٥٣٧,٠٦٥,٥١٥      ٤٦,١٠٦,٦١٦٤٦,١٠٦,٦١٦    
 أعمال تحت التنفيذأعمال تحت التنفيذ ٢٨,٥٤٠,٤١٤٢٨,٥٤٠,٤١٤      ٢٧,٧٠١,٢٧٠٢٧,٧٠١,٢٧٠    
 بضاعة بالطريقبضاعة بالطريق ١٧,٧٨٤,٩٢٨١٧,٧٨٤,٩٢٨      ٢٢,٣٣٠,٧٢١٢٢,٣٣٠,٧٢١    
 قطع غيار ومستلزمات صناعيةقطع غيار ومستلزمات صناعية ٦,٠٦٢,٣٦٥٦,٠٦٢,٣٦٥      ٦,١٢٩,٠٣٢٦,١٢٩,٠٣٢    

  بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة::ينزل ينزل       )     )٤٧٢,٦٨٠٤٧٢,٦٨٠( (   -
    ٢٥٥,٤٠٩,٩٢٨٢٥٥,٤٠٩,٩٢٨      ٣٠٧,٥٣١,١٧٧٣٠٧,٥٣١,١٧٧  

 
 
 
 
 
 



 التطورات الالحقة

 
 ١٠٩ 

 
 
 المصاريف المدفوعة مقدما  والموجودات األخرىالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى-  ٦٦

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 دفعات مقدمة لموردين ومستشاريندفعات مقدمة لموردين ومستشارين ١٤,٥٢٠,٧٩٤١٤,٥٢٠,٧٩٤      ١,٩٥٩,٩٣٩١,٩٥٩,٩٣٩    
 مصاريف مدفوعة مقدما مصاريف مدفوعة مقدماً ٢,٧٢٥,١٠٣٢,٧٢٥,١٠٣      ١,٥٨١,٦٤٤١,٥٨١,٦٤٤    
 ذمم موظفينذمم موظفين ٢,٣٠٩,١٢٨٢,٣٠٩,١٢٨      ١,٢٤٧,١٣٤١,٢٤٧,١٣٤    
 تأمينات مستردةتأمينات مستردة ٤٤٨,٧٤٥٤٤٨,٧٤٥      ٥,٦٩٧,٦٢٣٥,٦٩٧,٦٢٣    
 تأمينات نقدية مقابل اعتمادات مستنديةتأمينات نقدية مقابل اعتمادات مستندية ٤٢٩,٨٣٩٤٢٩,٨٣٩      ٦٨٠,٩٦٢٦٨٠,٩٦٢    
 أخرىأخرى ٢,٩٤٢,٩٤١,٢٥٣١,٢٥٣      ٦,٩١٦,٤١١٦,٩١٦,٤١١    
    ٢٣,٣٧٤,٨٦٢٢٣,٣٧٤,٨٦٢      ١٨,٠٨٣,٧١٣١٨,٠٨٣,٧١٣  

 
 المعامالت مع جهات ذات عالقةالمعامالت مع جهات ذات عالقة-  ٧٧

 باجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠قامت الشركة خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  
 :ين ان شروط هذه المعامالت مماثلة للمعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين العادي. التالية 

 االسم  العالقة
 شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالتشركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالت  شقيقة
 شركة البابطين للمقاوالتشركة البابطين للمقاوالت  شقيقة
 شركة البابطين القابضة لالستثمارشركة البابطين القابضة لالستثمار  شقيقة
 شركة البابطين للتجارةشركة البابطين للتجارة  شقيقة
 شركة البابطين للصناعات الهندسيةشركة البابطين للصناعات الهندسية  شقيقة

 
 هي كما  ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠لقة بها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في      إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتع      

 :يلي 
   بالرياالت السعودية

 طبيعة المعاملةطبيعة المعاملة  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥
 مبيعاتمبيعات  ٧٥٢,٦١٤٧٥٢,٦١٤      ٤٨٦,٦٥٤٤٨٦,٦٥٤    
 مشترياتمشتريات   ) )٢,٧٧٣,٠٩٢٢,٧٧٣,٠٩٢( (    ) )٢,٧٥٣,٩٥٤٢,٧٥٣,٩٥٤( ( 
 تمويل لجهات ذات عالقةتمويل لجهات ذات عالقة  ١,٦٠٧,٠٢٦١,٦٠٧,٠٢٦      ١,١٥٢,٣٧٢١,١٥٢,٣٧٢    

 
 : مما يلي ٢٠٠٦ يونيو ٣٠جهات ذات عالقة كما في ) لىا(يتكون المطلوب من 

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 :المطلوب من جهات ذات عالقة    
 شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالتشركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالت ٧,٧١٢,١٥٥    -

 شركة البابطين للمقاوالتشركة البابطين للمقاوالت ٢,٦٥٦,٥٧٦    ٣٧٨,٣٨٩٣٧٨,٣٨٩    
 لقابضة لالستثمارلقابضة لالستثمارشركة البابطين اشركة البابطين ا ٥٥٨,٠١٦    -

 شركة البابطين للتجارةشركة البابطين للتجارة ٢٦٣,٧١٠    ٣٤,٢٦٨,٦٣٥٣٤,٢٦٨,٦٣٥    
 أخرىأخرى ٣٤٨,٢٣٨    ٢,٦٨٧,٨٠٢٢,٦٨٧,٨٠٢    
    ١١,٥٣٨,٦٩٥    ٣٧,٣٣٤,٨٢٦٣٧,٣٣٤,٨٢٦  

 
  بالرياالت السعودية

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 :المطلوب إلى جهات ذات عالقة    
 شركة البابطين للصناعات الهندسيةشركة البابطين للصناعات الهندسية  )٦٢٨,٠٩٤(      )   )٢,٣٩١,٦٤٩٢,٣٩١,٦٤٩( ( 

 أخرىأخرى  )٢٨١,٢٩٤(   -
 )٩٠٩,٣٨٨(      )٢,٣٩١,٦٤٩(   

 



 التطورات الالحقة

 ١١٠ 

 ))االف الرياالتاالف الرياالت ( (الممتلكات والمعداتالممتلكات والمعدات-  ٨٨

 
 المجموع

 
سيارات 
 مستأجرة

 مشاريع
 تحت التنفيذ

أثاث ومفروشات
ومعدات مكتبية

 أجهزة
 أراضي مباني آالت ومعدات سيارات عدد وأدوات حاسب آلي

 

 الكلفة          
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يناير  يناير ١١ ٣٣,٩٩٤   ٦٦,٨٨١   ١٠٢,٢٩٨    ١١,٨١٩   ٩,٠٢٨   ٧,٤٤٠   ٦,٦٠٢   ٣٦,٥١٣   ٧٥٦   ٢٧٥,٣٣٦  
 اإلضافاتاإلضافات ٣١٠   ٣٩١   ٧,٠٦٣   ١,٢٧٤   ٢٢٣   ٣٠٩   ٣٥٦   ١٦,٨٠٤   ٥٤٧   ٢٧,٢٨٠  
 اإلستبعاداتاإلستبعادات - - - )١,٨٤٩( )٥(  )٢(  )٤(  - - )١,٨٦١(
 التحويالتالتحويالت - ٥,١٦٥   ١٧,٩٣٠  ٨٣٧   ١٥٦   - ١٥٩   )٢٤,٢٤٩( - -
ــروقات العمــالت  )١٠(  )٢٦(  )٨٧(  )٥٨(  )١(  )١٤(  )١٣(   - )٢١٣(  ــروقات العمــالت تــسوية ف تــسوية ف

 األجنبيةاألجنبية
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ٣٤,٢٩٣   ٧٢,٤١١   ١٢٧,٢٠٤   ١٢,٠٢٣   ٩,٤٠١   ٧,٧٣٣   ٧,١٠٠   ٢٩,٠٦٧   ١,٣٠٤   ٣٠٠,٥٤٠  

           

 مجمع اإلستهالكات          
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يناير  يناير ١١ - ١٢,٤٠٧   ٤٢,٣٨٦   ٩,٠٠٢   ٦,٦٤٨   ٢,٠٩١   ٢,٧١٧   - ٦٠٨   ٧٥,٨٦١  
 اإلضافاتاإلضافات - ١,٣٤٥   ٦,٣٦٧   ٤٧٨   ٤٢٨   ٣١٠   ٣٤٣   - ١٩٥   ٩,٤٧٠  
 اإلستبعاداتاإلستبعادات - - - )١,٥٠١(  )٥(  - )١(  - - )١,٥٠٨( 
ــروقات العمــالت  - )٤(  )١٩(  - - )٤(  )٣(  - - )٣٤(  ــروقات العمــالت تــسوية ف تــسوية ف

 جنبيةجنبيةاألاأل
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ - ١٣,٧٤٨   ٤٨,٧٣٤   ٧,٩٧٨   ٧,٠٧١   ٢,٣٩٥   ٣,٠٥٦   - ٨٠٣   ٨٣,٧٨٩ 

           

 القيمة الدفترية الصافية          
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ٣٤,٢٩٣   ٥٨,٦٦٢   ٧٨,٤٦٩   ٤,٠٤٥   ٢,٣٢٩   ٥,٣٣٧   ٤,٠٤٤   ٢٩,٠٦٧  ٥٠٠   ٢١٦,٧٥١

 ٢٠٠٥٢٠٠٥ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ٢٤,٩٥٥   ٥٨,٩٨٣   ٦٣,٣٥٦   ٣,٠٣٥   ١,٨٤٩   ١,٩٨٢   ٣,٨٤٨   ١٨,٤٩٩   ٤٠٥   ١٧٦,٩١٤ 
 

 مرهونة بالكامل مقابل  مرهونة بالكامل مقابل ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ريال سعودي كما في  ريال سعودي كما في ٥,٠٨٦,٨٧٠٥,٠٨٦,٨٧٠ ريال سعودي و    ريال سعودي و   ٧,٠٧٢,٤٣٠٧,٠٧٢,٤٣٠تتـضمن األراضي أعاله قطع أراضي بقيمة  دفترية إجمالية تبلغ            تتـضمن األراضي أعاله قطع أراضي بقيمة  دفترية إجمالية تبلغ            
  ) . ) .١١١١ و  و ١٠١٠إيضاحي إيضاحي ( ( ية السعودي ، على التوالي ية السعودي ، على التوالي بنوك دائنة وقرض صندوق التنمية الصناعبنوك دائنة وقرض صندوق التنمية الصناع

 

سنويا  ، ويتم استهالكها باستعمال     سنوياً ، ويتم استهالكها باستعمال     % % ١٠١٠وقد تم رسملة هذه العقود بمعدل عمولة        وقد تم رسملة هذه العقود بمعدل عمولة        " ) . " ) . سيارات مستأجرة   سيارات مستأجرة   ( " ( " أبـرمت الـشركة عقـود إيجار رأسمالي لتمويل شراء سيارات            أبـرمت الـشركة عقـود إيجار رأسمالي لتمويل شراء سيارات            
مات ونفقات التمويل الناجمة عن تلك العقود قد تم إدراجها ضمن بند المصاريف المستحقة والمطلوبات     مات ونفقات التمويل الناجمة عن تلك العقود قد تم إدراجها ضمن بند المصاريف المستحقة والمطلوبات     إن اإللتزا إن اإللتزا . .  فترة العقد     فترة العقد    – سنوات    سنوات   ٣٣طـريقة القـسط الـثابت على مدة         طـريقة القـسط الـثابت على مدة         

 ..األخرى األخرى 
 

 سنة هجرية    سنة هجرية   ٢٥٢٥تتـضمن المباني أعاله مباني مقامة على قطعة أرض مستأجرة من المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بايجار سنوي رمزي بموجب عقد ايجار لمدة                         تتـضمن المباني أعاله مباني مقامة على قطعة أرض مستأجرة من المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بايجار سنوي رمزي بموجب عقد ايجار لمدة                         
 ..للتجديدللتجديدقابلة قابلة 
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 الموجودات غير الملموسةالموجودات غير الملموسة-  ٩٩
 
 

  المجموع

تكاليف تطوير 
وتطبيق مشاريع 
  وبرامج وأنظمة

فائض التملك مقابل 
 فروغ األرض

 

 الكلفةالكلفة     
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يناير  يناير ١١ ٧,٠٤٩,٣٢٨٧,٠٤٩,٣٢٨      ٩,٧٨٢,٤٨٤٩,٧٨٢,٤٨٤      ١٦,٨٣١,٨١٢١٦,٨٣١,٨١٢  

 اإلضافاتاإلضافات -  ١,٣٢٤,١٥٨١,٣٢٤,١٥٨      ١,٣٢٤,١٥٨١,٣٢٤,١٥٨    
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ٧,٠٧,٠٤٩,٣٢٨٤٩,٣٢٨      ١١,١٠٦,٦٤٢١١,١٠٦,٦٤٢      ١٨,١٥٥,٩٧٠١٨,١٥٥,٩٧٠    
      
 مجمع اإلطفاءاتمجمع اإلطفاءات     
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يناير  يناير ١١ ١,٠٦٤,٧٤٣١,٠٦٤,٧٤٣      -  ١,٠٦٤,٥٨٨١,٠٦٤,٥٨٨    
 اإلضافاتاإلضافات ٢٢٠,٢٩١٢٢٠,٢٩١      ٥٠,٤٧٨٥٠,٤٧٨      ٢٧٠,٧٦٩٢٧٠,٧٦٩    
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ١,٢٨٥,٠٣٤١,٢٨٥,٠٣٤      ٥٠,٤٧٨٥٠,٤٧٨      ١,٣٣٥,٥١٢١,٣٣٥,٥١٢    
      
 القيمة الدفترية الصافيةالقيمة الدفترية الصافية     
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ٢٩٤٢٩٤,,٥,٧٦٤٥,٧٦٤      ١١,٠٥٦,١٦٤١١,٠٥٦,١٦٤      ١٦,٨٢٠,٤٥٨١٦,٨٢٠,٤٥٨    
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ يونيو  يونيو ٣٠٣٠ ٥,٩٨٤,٥٨٥٥,٩٨٤,٥٨٥      ٩,٥٥٩,٠٦٩٩,٥٥٩,٠٦٩      ١٥,٥٤٣,٦٥٤١٥,٥٤٣,٦٥٤    

 
 البنوك الدائنةالبنوك الدائنة-  ١٠١٠

لدى الشركة وشركاتها التابعة تسهيالت بنكية من بنوك تجارية محلية ودولية على شكل سحب على المكشوف            
مل ، وثائق مستندية     وقروض قصيرة االجل وقروض تورق واوراق دفع لتمويل متطلبات رأس المال العا              

ان هذه التسهيالت البنكية تخضع لعمولة وفقا لألسعار السائدة في السوق       . واصدار اعتمادات مستندية   
يتضمن بند الممتلكات والمعدات قطعتي   . وضمانات شخصية من المساهمين المؤسسين واطراف ذات عالقة      

 مرهونة بالكامل   ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠ في  ريال سعودي كما   ٧,٠٧٢,٤٣٠ارض بقيمة دفترية إجمالية تبلغ    
 .كضمان مقابل هذه التسهيالت 

 
 : مما يلي ٢٠٠٦ يونيو ٣٠تتكون البنوك الدائنة كما في 

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 سحب على المكشوفسحب على المكشوف ٣٥,٣٣٤,٢٤٩    ١٥,٥٥٢,٦٦٠١٥,٥٥٢,٦٦٠    
 قروض بنكية وتورق قصيرة االجلقروض بنكية وتورق قصيرة االجل ٩٩,١٦٩,٢٣٠    ١٤٩,١٠٩,٦٩٧١٤٩,١٠٩,٦٩٧    
 اوراق دفعاوراق دفع ٢٤,٥٣٩,٨١٥    ٩٣,٤٩٣,٤٦٣,٨٣٩٦٣,٨٣٩    
    ١٥٩,٠٤٣,٢٩٤    ٢٥٨,١٢٦,١٩٦٢٥٨,١٢٦,١٩٦  

 
 القروض طويلة االجلالقروض طويلة االجل-  ١١١١

 : مما يلي ٢٠٠٦ يونيو ٣٠تتكون القروض طويلة االجل كما في 
  بالرياالت السعودية

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 البنك السعودي الهولنديالبنك السعودي الهولندي ٥٢,١٥٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠    
 نك الرياضنك الرياضبب ٢٨,١٠٠,٠٠٠    ٢١,٦٩٣,٧٥٠٢١,٦٩٣,٧٥٠    
 مجموعة سامبا الماليةمجموعة سامبا المالية ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠    
 صندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعودي ٦,٣٥٧,٠٠٠    ٨٣٠,٠٠٠٨٣٠,٠٠٠    
 " )" )ساب ساب ( " ( " البنك السعودي البريطاني البنك السعودي البريطاني  -  ١٧,٠٠٠,٠٠٠١٧,٠٠٠,٠٠٠    
    ١٠٦,٦٠٧,٠٠٠    ١٠٩,٥٢٣,٧٥٠١٠٩,٥٢٣,٧٥٠  
 الجزء المتداولالجزء المتداول  )٣٠,٦٣٥,٠٠٠(    )١٢,٧٥٨,٧٥٠( 
 الجزء طويل االجلالجزء طويل االجل ٧٥,٩٧٢,٠٠٠    ٩٦,٧٦٥,٠٩٦,٧٦٥,٠٠٠٠٠    

 
  اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك السعودي الهولندي ، تتضمن االتفاقية          ٢٠٠٥وقعت الشركة خالل عام      ) أ 

 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل انشاء مصنع الجلفنة الجديد         ٦٧قرضين طويلي االجل بمبلغ اجمالي قدره   



 التطورات الالحقة

 
 ١١٢ 

  ٣٠اعية واالستثمار في الشركات ، حيث بلغ الرصيد القائم للقرضين كما في       ونقل المصانع الى المدينة الصن     
تحتسب مصاريف تمويل على القرضين على اساس        .   مليون ريال سعودي    ٥٢,١٥ مبلغ اجمالي  ٢٠٠٦يونيو 

"SIBOR) "    يستحق سداد القرضين القائمين على       . زائدا نسبة متفق عليها   ) العمولة بين البنوك السعودية
  .٢٠٠٦ اغسطس ١٣وعشرين قسطا غير متساوية ابتداء من خمسة 

 
ان هذين القرضين مضمونان مقابل اصدار سند ألمر والتنازل عن جميع عوائد العقود التي يمولها البنك               

 .السعودي الهولندي للشركة 
 

  مليون ريال سعودي ،   ١٤,٥ اتفاقية قرض مع بنك الرياض بمبلغ ٢٠٠٥وقعت الشركة خالل عام  )ب 
وذلك لتمويل انشاء وحدة جديدة لجلفنة الحديد بالمنطقة الصناعية بالرياض الخاصة بالشركة ، حيث بلغ              

تحتسب مصاريف تمويل على  .  مليون ريال سعودي   ١٣,٠٥ مبلغ  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الرصيد القائم كما في  
يستحق سداد رصيد       . ا زائدا نسبة متفق عليه    ) العمولة بين البنوك السعودية      " (SIBOR" القرض على اساس   

  .٢٠٠٦ يوليو ٢القرض القائم على تسعة اقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من 
  

 مليون ريال سعودي ، وذلك    ٢١,٥ على قرض من بنك الرياض بمبلغ ٢٠٠٣كما حصلت الشركة خالل عام  
 مليون   ١٥,٠٥ مبلغ  ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠لتمويل شراء وانشاء مصانع للشركة ، حيث بلغ الرصيد القائم كما في      

)  العمولة بين البنوك السعودية       " (SIBOR" تحتسب مصاريف تمويل على القرض على اساس       .  ريال سعودي  
  ٥يستحق سداد رصيد القرض القائم على ستة اقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من       . زائدا نسبة متفق عليها 

  .٢٠٠٦نوفمبر 
 

 .د ألمر وبضمانات شخصية من قبل المساهمين المؤسسين ان هذين القرضين مضمونين مقابل إصدار سن
 

 اتفاقية تسهيالت بنكية مع مجموعة سامبا المالية ، تتضمن االتفاقية       ٢٠٠٦وقعت الشركة خالل عام     )ج 
 مليون ريال سعودي ، وذلك لتمويل مشاريع الشركة ، تحتسب مصاريف             ٢٠قرض تورق طويل االجل بمبلغ     

يستحق   . زائدا نسبة متفق عليها   ) العمولة بين البنوك السعودية    " (SIBOR"اس  تمويل على القرض على اس 
  .٢٠٠٦ سبتمبر ٢٢سداد القرض على ستة عشر قسط ربع سنوية متساوية ابتداء من 

 
 مليون   ١٩,٥ اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ       ٢٠٠٠وقعت الشركة خالل عام    )د 

شركة وذلك لتمويل توسعة وتحديث مصانع انتاج االعمدة والصواري الحديدية              ريال سعودي لصالح ال   
.   مليون ريال سعودي     ٦,٣٦ مبلغ  ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠المجلفنة وملحقاتها، حيث بلغ الرصيد القائم كما في      

 نوفمبر ٧يستحق سداد رصيد القرض القائم على اثنى عشر قسطا نصف سنوي غير متساوية ابتداء من          
 ريال سعودي   ٥,٠٨٦,٨٧٠ضمن بند الممتلكات والمعدات قطعتي ارض بقيمة دفترية إجمالية تبلغ      يت .  ٢٠٠٦

 . مرهونة بالكامل كضمان مقابل هذا القرض ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في 
 

تتضمن االتفاقيات البنكية المتعلقة بالقروض اعاله قيودا وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيع االرباح ،                
 الملكية ونسبة السيولة ونسبة المديونية الى حقوق الملكية ورأس المال العامل ونسبة المطلوبات                     صافي حقوق

إلى الموجودات الملموسة ونسبة القروض إلى صافي الموجودات الملموسة والتي التزمت الشركة بها كما في                    
  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠

 
 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرىالمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى-  ١٢١٢

  وديةبالرياالت السع
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 دفعات مقدمة من عمالءدفعات مقدمة من عمالء ٤٢,١٠٣,٦٦٨٤٢,١٠٣,٦٦٨      ٤,٤٢٢,٧٣٤٤,٤٢٢,٧٣٤    
 مصاريف مستحقةمصاريف مستحقة ٣,٧٢١,٩٧٧٣,٧٢١,٩٧٧      ٢١,٠٩٥,٠٦٩٢١,٠٩٥,٠٦٩    
 أخرىأخرى ١,٠٦٤,٤٤٤١,٠٦٤,٤٤٤      ٣,٧٩٣,٣٢٦٣,٧٩٣,٣٢٦    
    ٤٦,٨٩٠,٠٨٩٤٦,٨٩٠,٠٨٩      ٢٩,٣١١,١٢٩٢٩,٣١١,١٢٩  

 



 التطورات الالحقة

 
 ١١٣ 

 الزكاة وضريبة الدخل- ١٣
م المالية المنفردة لكل من الشركة         تم احتساب الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل على أساس القوائ            ) أ 

وفيما يلي حركة مخصص الزكاة   .  والشركة التابعة لها ، شركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة      
 : على أساس موحد ٢٠٠٦ يونيو ٣٠وضريبة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ٢٠٠٦  الزكاة  ضريبة الدخل  اإلجمالي

 الرصيد ، بداية الفترةالرصيد ، بداية الفترة  ٢,٦٩٠,٣١٧٢,٦٩٠,٣١٧      ٥٤٣,٠٤٣٥٤٣,٠٤٣      ٣,٢٣٣,٣٦٠٣,٢٣٣,٣٦٠    
 المخصص للفترةالمخصص للفترة  ٢,٦٤٩,٨٦٩٢,٦٤٩,٨٦٩      ١,٠١٢,٨٥٦١,٠١٢,٨٥٦      ٣,٦٦٢,٧٢٥٣,٦٦٢,٧٢٥    
 المسدد خالل الفترةالمسدد خالل الفترة   ) )٢,٣٥٥,٨٣٨٢,٣٥٥,٨٣٨( (     )  )٧٢٠,٩٢٢٧٢٠,٩٢٢( (    ) )٣,٠٧٦,٧٦٠٣,٠٧٦,٧٦٠( ( 
 الرصيد ، نهاية الفترةالرصيد ، نهاية الفترة  ٢,٩٨٤,٣٤٨٢,٩٨٤,٣٤٨      ٨٣٤,٩٧٧٨٣٤,٩٧٧      ٣,٨١٩,٣٢٥٣,٨١٩,٣٢٥    

 
 ٢٠٠٥  الزكاة  ضريبة الدخل  اإلجمالي

 الرصيد ، بداية الفترةالرصيد ، بداية الفترة  ٢,٣٥٥,٨٣٨٢,٣٥٥,٨٣٨      ٣٣٤,٤٧٩٣٣٤,٤٧٩      ٢,٦٩٠,٣١٧٢,٦٩٠,٣١٧    
 المخصص للفترةالمخصص للفترة  ٧٨٢,١١٨٧٨٢,١١٨      -  ٧٨٢,١١٨٧٨٢,١١٨    
 المسدد خالل الفترةالمسدد خالل الفترة   ) )٢,٣٥٥,٨٣٨٢,٣٥٥,٨٣٨( (    ) )٣٣٤,٤٧٩٣٣٤,٤٧٩( (    ) )٢,٦٩٠,٣١٧٢,٦٩٠,٣١٧( ( 
 الرصيد ، نهاية الفترةالرصيد ، نهاية الفترة  ٧٨٢,١١٨٧٨٢,١١٨      -  ٧٨٢,١١٨٧٨٢,١١٨    

 
 ضمن قائمة   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠عة لفترة الستة أشهر المنتهية في  تم إدراج مخصص ضريبة الدخل للشركة التاب  

 .الدخل الموحدة ألغراض عرض القوائم المالية الموحدة للشركة 
 

 الوضع الزكوي والضريبي)ب 
  ٣١الموافق  (هـ  ١٤٢٤ جمادى الثاني  ١أنهت الشركة وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل حتى       

 ديسمبر   ٣١ وحتى   ٢٠٠٣ أغسطس   ١اإلقرارات الزكوية عن الفترة من    وقد قدمت الشركة    )  . ٢٠٠٣يوليو  
 إلى مصلحة الزكاة والدخل ودفعت الزكاة طبقا  لذلك ، حيث ما            ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتهية في    ٢٠٠٤

وتعتقد إدارة الشركة      . تزال اإلقرارات الزكوية قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل في الرياض        
 قد كونت المخصصات الالزمة لمقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة والدخل عند إعتماد                      بأنها

 .الربط النهائي 
 

بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ       ) مصر (   تتمتع الشركة التابعة ، شركة البابطين للطاقة واالتصاالت        
  .٢٠١٠من تاريخ النشاط وتنتهي في سنة 

 
التابعة ، شركة البابطين ليبالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة وضعها الزكوي والضريبي              أنهت الشركة  
كما وقدمت الشركة     .  مع مصلحة الزكاة والدخل ودفعت الزكاة والضريبة طبقا لذلك              ٢٠٠٤للسنوات حتى   

ة طبقا    ودفعت الزكاة والضريب   ٢٠٠٥التابعة اإلقرار الزكوي والضريبي لمصلحة الزكاة والدخل عن سنة         
 .لذلك، حيث ما يزال اإلقرار الزكوي والضريبي قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل في الرياض 

 
كما أنهت شركة البابطين ليبالنك إيجبت لهندسة االتصاالت ، وهي شركة تابعة لشركة البابطين ليبالنك       

كما  .  ٢٠٠٣المختصة للسنوات حتى     ألنظمة االتصاالت المحدودة وضعها الضريبي مع الجهات الحكومية            
 ودفعت  ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١وقدمت هذه الشركة التابعة اإلقرارات الضريبية للسنتين المنتهيتين في    

الضريبة طبقا  لذلك ، حيث ما تزال هذه اإلقرارات الضريبية قيد المراجعة من قبل الجهات الحكومية                 
 .المختصة 

 
 رأس المال- ١٤

 ريال سعودي ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية  ٢٧ مليون ريال سعودي مقسم إلى   ٢٧٠لشركة يبلغ رأس مال ا 
 .للسهم مدفوعة بالكامل 

 
 مليون سهم بقيمة  ٤,٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى    ٢٢٥ مبلغ  ٢٠٠٦كان رأس مال الشركة في بداية عام   

 . ريال سعودي ٥٠اسمية 
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 ١١٤ 

 
وافقت الجمعية العمومية غير   ) ٢٠٠٦ فبراير  ٢٦ الموافق  (١٤٢٧ محرم ٢٧وفي إجتماعها المنعقد بتاريخ 

 مليون ريال سعودي ،    ٢٧٠ مليون ريال سعودي إلى  ٢٢٥العادية  للشركة على زيادة رأس مال الشركة من    
 مليون ريال سعودي يتم   ٤٥ أسهم قائمة ، بقيمة إجمالية قدرها  ٥وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل   

 . مليون سهم ٥,٤وتم بموجبه زيادة عدد األسهم إلى . مستبقاه تحويلها من األرباح ال
 

  ٢٧الموافق    ( ١٤٢٧ صفر ٢٧ المؤرخ في  ٢٠٠٦ –  ١٥٤ – ٤وتم وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم    
المبني على قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة أسهم الشركات المساهمة بذلك التاريخ ،           ) ٢٠٠٦مارس 

 ريال سعودي ، وبذلك أصبح عدد أسهم           ٥٠ رياالت سعودية بدال من     ١٠مية للسهم لتصبح   تجزئة القيمة االس 
  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليون سهم كما في ٢٧الشركة 

 
 إلظهار أثر تجزئة السهم والزيادة في    ٢٠٠٥تم إحتساب ربح السهم األساسي على الفترات المقارنة من عام   

 .ي  بأثر رجع٢٠٠٦رأس المال التي تمت في عام 
 

 اإلحتياطي النظامي- ١٥
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ، تقوم الشركة    

 بالمئة من رأس    ٥٠ بالمئة من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي    ١٠بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 
 . كأنصبة أرباح إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. المال 

 
 توزيعات األرباح- ١٦

 مارس   ١٩الموافق    (١٤٢٧ صفر  ١٩وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ        
 مليون ريال سعودي    ١٣,٥ بمبلغ  ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١على توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في      ) ٢٠٠٦
 مليون ريال     ١,٢وصرف مبلغ   )    مليون ريال سعودي     ٣٦,٤ :  ٢٠٠٥(   رياالت للسهم الواحد    ٣بواقع 

 ) . مليون ريال سعودي ١,٢ : ٢٠٠٥( سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 

 العمالء الرئيسيين- ١٧
من ايرادات    % ٣٤ مليون ريال سعودي ، والذي يمثل        ١٠٦,١بلغت االيرادات من ثالثة عمالء رئيسيين مبلغ      

من % ١٦ مليون ريال سعودي ، والذي يمثل    ٤٢,٩ : ٢٠٠٥ ( ٢٠٠٦ يونيو ٣٠هية في الشركة للفترة المنت  
 ٥٩,١ مبلغ ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠، كما وبلغ رصيد المدينون التجاريون المتعلق بهم كما في      )ايرادات الشركة  

 ) . مليون ريال سعودي ١٨,٩ : ٢٠٠٥( مليون ريال سعودي 
 

 مصاريف البيع والتوزيعمصاريف البيع والتوزيع-  ١٨١٨
  عوديةبالرياالت الس

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 رواتب ومزايا موظفين ٣,٨٦٥,١٦٠٣,٨٦٥,١٦٠      ٢,٠٠٤,٧٥٠٢,٠٠٤,٧٥٠    
 استهالكات ٢,٥١٧,٤٩٩٢,٥١٧,٤٩٩      ٢,٠٥٩,٦٤٢٢,٠٥٩,٦٤٢    
 عموالت بيع ١,٣١٩,٥٧٥١,٣١٩,٥٧٥      ٥٧,١١٧٥٧,١١٧    
 شحن وتخليص ١,٣٩١,٠٩٧١,٣٩١,٠٩٧      ٨٧٧,٩٠١٨٧٧,٩٠١    
 دعاية وإعالن ٣٦٦,٦٣٩٣٦٦,٦٣٩      ٢٧٥,٧٢٥٢٧٥,٧٢٥    
 مواد تعبئة وتغليف ٣١٣,٣٨٢٣١٣,٣٨٢      ١١١,٩٧٥١١١,٩٧٥    
 أخرى ١,٥٠١,٣٠٥١,٥٠١,٣٠٥      ١,٤٧٤,٨١,٤٧٤,٨٥٠٥٠    
    ١١,٢٧٤,٦٥٧١١,٢٧٤,٦٥٧      ٦,٨٦١,٩٦٠٦,٨٦١,٩٦٠  
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 ١١٥ 

 المصاريف اإلدارية والعموميةالمصاريف اإلدارية والعمومية-  ١٩١٩
  بالرياالت السعودية

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 رواتب ومزايا موظفينرواتب ومزايا موظفين ٧,٣٤٥,٩١٢٧,٣٤٥,٩١٢      ٦,١٨٢,٢١٧٦,١٨٢,٢١٧    
 استهالكات وإطفاءاتاستهالكات وإطفاءات ١,٠٨٦,٢٢٨١,٠٨٦,٢٢٨      ١,٣٤٩,٨١٦١,٣٤٩,٨١٦    
 إيجاراتإيجارات ٦٥٨,٤٣٧٦٥٨,٤٣٧      ٦٠٨,٨٩٩٦٠٨,٨٩٩    
 أتعاب مهنيةأتعاب مهنية ٥٧٤,٩٤٧٥٧٤,٩٤٧      ١٠٢,٨٣٣١٠٢,٨٣٣    
 رسوم واشتراكاترسوم واشتراكات ٥٣٦,٦٧٠٥٣٦,٦٧٠      ١٧١,١٨٤١٧١,١٨٤    
 منافعمنافع ٢٦٥,٤٢٨٢٦٥,٤٢٨      ٤٣٦,٥٢٤٤٣٦,٥٢٤    
 برق وبريد وهاتفبرق وبريد وهاتف ٢٣٢,٠٢٠٢٣٢,٠٢٠      ١٤٩,٢٠٦١٤٩,٢٠٦    
 أخرىأخرى ٤,٤٠٣,٦٤٣٤,٤٠٣,٦٤٣      ٢,٩٠٦,٤٣٧٢,٩٠٦,٤٣٧    
    ١٥,١٠٣,٢٨٥١٥,١٠٣,٢٨٥      ١١,٩٠٧,١١٦١١,٩٠٧,١١٦  

 
 اإليرادات األخرىاإليرادات األخرى-  ٢٠٢٠

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 يرادات بيع خردةيرادات بيع خردةإإ ١,٩٢٣,٥٢٨١,٩٢٣,٥٢٨      -
 إيرادات خدمات إصالح وصيانةإيرادات خدمات إصالح وصيانة ٦١٨,٨٩٢٦١٨,٨٩٢      -
 مكاسب بيع ممتلكات ومعداتمكاسب بيع ممتلكات ومعدات ٢٦٠,٤٠٧٢٦٠,٤٠٧      -

 أخرىأخرى ٥٢٠,٦٩٩٥٢٠,٦٩٩      ٣٤٧,٤٩٣٣٤٧,٤٩٣    
    ٣,٣٢٣,٣٦٦٣,٣٢٣,٣٦٦      ٣٤٧,٤٩٣٣٤٧,٤٩٣  

 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة- ٢١
ات مستندية وضمانات بنكية   على الشركة وشركاتها التابعة التزامات ومطلوبات محتملة على شكل اعتماد             ) أ 

 ، على   ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠ ريال سعودي كما في   ١٤٧,١٦٤,٧٦٠ ريال سعودي و  ٩٩,٨٩٩,٧٠٥بقيمة 
 ) . ريال سعودي ، على التوالي ١١٣,٥٣٧,٩٥٧ ريال سعودي و ٦٤,٨٧٤,٣٧٩ : ٢٠٠٥(  التوالي

 
وك المحلية لتثبيت معدل      قامت الشركة بابرام عقد حماية العموالت البنكية على القروض مع البن          )ب 

 ، وذلك لتالفي االرتفاع في معدل       ٢٠٠٦ فبراير  ٢٠العموالت البنكية خالل الخمس سنوات القادمة ابتداء من          
 . شهور ٣ مليون ريال سعودي وبسعر سايبور زائدا  نسبة متفق عليها كل ١٥٠العموالت البنكية بمبلغ 

 
 األدوات المالية- ٢٢

 القيمة العادلة
لقيمة العادلة لكل من النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدينين والمخزون والدائنين والموجودات                        تعتبر ا

 .والمطلوبات األخرى مقاربة للقيمة المسجلة بها نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة األجل
 

 االجنبية ال تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة إلدارة مخاطر معدالت العمولة وتقلبات أسعار صرف العمالت   
 :وذلك بسبب العوامل المبينة أدناه 

 
 مخاطر معدالت العمولة

هي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العمولة في السوق على المركز المالي االولي الموحد        
ما  ليس لدى الشركة موجودات او مطلوبات جوهرية تحمل معدالت عمولة عائمة ك             .  للشركة وتدفقاتها النقدية   

وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل       . م ٢٠٠٦   يونيو٣٠في  
ويتم استثمار الفائض النقدي لزيادة دخل الشركة من العمولة من خالل أرصدة            . والتدفق النقدي المستخدم  

 . ذا الخصوص ال تعتبر جوهرية إال أن مخاطر معدالت العمولة في ه. يحتفظ بها كودائع قصيرة األجل
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 مخاطر تغير أسعار الصرف 
تراقب . هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية    

اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف               
 ألن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل بها                   بدرجة كبيرة نظرا  

 .الشركة وسعره ثابت حاليا  وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي
 

 مخاطر االئتمان
هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة                

تتكون األدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من          .  رة ماليةلخسا
تقوم الشركة بايداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات      . األرصدة النقدية وحسابات المدينين    

وال تعتقد   .  في كل مؤسسة مالية  القدرات االئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة       
وال تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر  . الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية      

تركز المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظرا  لقاعدة عمالئها المتنوعة التي تعمل في مجاالت عمل              
 .متنوعة موزعة على مناطق عديدة 

 
 خاطر السيولةم

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة       
تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات           . باألدوات المالية  

 . قة بالسيولة وال تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعل. مستقبلية
 .ال تعتبر الشركة أنها عرضة ألي مخاطر هامة نسبيا  ذات عالقة بما سبق 

 
 المعلومات القطاعية- ٢٣

إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل قطاعات الشركة هي نفس السياسات المبينة في السياسات المحاسبية       
 :قطاعات وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه ال. الهامة 

 
 :تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية 

 ويشتمل على انتاج وجلفنة أعمدة الكهرباء واالنارة والصواري وملحقاتها باالضافة      :قطاع االعمدة واالنارة  
 .إلى إنتاج فوانيس إنارة الشوارع والمالعب والحدائق وانتاج لوحات توزيع الكهرباء 

 
 ويشتمل على انتاج ابراج نقل الطاقة وابراج االتصاالت المجلفنة         :هياكل المعدنية   قطاع األبراج وال  

 .واختباراتها واالنشاءات الحديدية المجلفنة 
 

 .ويشمل القيام باعمال توريد وتركيب وصيانة أنظمة االتصاالت : قطاع التصميم والتوريد والتركيب 
 

اف على قطاعات الشركة المختلفة باالضافة إلى األنشطة       يقوم المركز الرئيسي باالشر : المركز الرئيسي 
 .االستثمارية في الشركات تابعة  

 
قامت االدراة  التنفيذية للشركة بوضع مجموعة من األسس يتم بموجبها تحديد دخل أو خسائر كل قطاع مما      

 .أدى إلى ورود إيرادات متداخلة بين القطاعات المختلفة للشركة 
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  )االف الرياالت (٢٠٠٦ يونيو ٣٠تة اشهر المنتهية في لفترة الس

 
 المجموع

 
 المركز الرئيسي

 قطاع التصميم
والتوريد 
 والتركيب

 قطاع األبراج
والهياكل المعدنية

 
 قطاع االعمدة

 

 االيرادات من العمليات االيرادات من العمليات  ١٦٣,٧٨١   ١٢٢,٢٦٤   ٦٣,٥٦٥   - ٣٤٩,٦١١  
 
 )٤٢,٢٢٦( 

 
- 

 
- 

 
 )٣٢,١٠٧( 

 
 )١٠,١١٨( 

 إيرادات تمت من قطاعات إيرادات تمت من قطاعات 
   تشغيلية داخل الشركة  تشغيلية داخل الشركة

 
  ٣٠٧,٣٨٥ 

 
- 

 
  ٦٣,٥٦٥ 

 
  ٩٠,١٥٦ 

 
  ١٥٣,٦٦٣ 
االيرادات من العمليات مع اطراف     االيرادات من العمليات مع اطراف     

 خارج الشركةخارج الشركة
 
  ٣٥,٩٢٧ 

 
- 

 
  ٥,٩٤٢ 

 
  ١٥,٩٨٧ 

 
  ١٣,٩٩٧ 
الـربح قبل الزكاة وضريبة الدخل      الـربح قبل الزكاة وضريبة الدخل      

 وحقوق الملكيةوحقوق الملكية
 
 )٣,٦٦٢( 

ة الدخل  ة الدخل  مخـصص الـزكاة وضريب    مخـصص الـزكاة وضريب        
 للفترةللفترة

 حصة حقوق األقلية من االرباححصة حقوق األقلية من االرباح     )٢,٢٠٣( 
 الربح الصافي للفترةالربح الصافي للفترة     ٣٠,٠٦٠  
 ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات ٨٢,٢٣٨   ٥٩,٢١٣   ١,٩٣٦   ٧٣,٣٦٣   ٢١٦,٧٥١  
 شراء ممتلكات والمعداتشراء ممتلكات والمعدات ١٦,٣٠٧   ٧,٣١١   ٥٨٦   ٣,٠٧٤   ٢٧,٢٨٠  
 اليةاليةمصاريف ممصاريف م ٣,٨٤٤   ٣,٧٨٨   ٤٠٦   - ٨,٠٣٩  
 استهالكات واطفاءاتاستهالكات واطفاءات ٥,٩٤٠   ٣,٤٥٠   ٣٤٩   - ٩,٧٤٠  

 
  )االف الرياالت (٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 
 المجموع

 
 المركز الرئيسي

 قطاع التصميم
والتوريد 
 والتركيب

 قطاع األبراج
والهياكل المعدنية

 
 قطاع االعمدة

 

 االيرادات من العمليات االيرادات من العمليات  ١٥٠,٥٣٠   ١٠١,٤٣٦١٠١,٤٣٦     ٥٣,٥٥٠٥٣,٥٥٠     - ٣٠٥,٥١٧٣٠٥,٥١٧    
 
 ) )٤٣,٧٥١٤٣,٧٥١(( 

 
- 

 
- 

 
 ) )٣٠,٣٦١٣٠,٣٦١(( 

 
 )١٣,٣٨٩( 
إيرادات تمت من قطاعات تشغيلية     إيرادات تمت من قطاعات تشغيلية     

 داخل الشركةداخل الشركة
 
    ٢٦١,٧٦٥٢٦١,٧٦٥ 

 
- 

 
    ٥٣,٥٥٠٥٣,٥٥٠ 

 
    ٧١,٠٧٤٧١,٠٧٤ 

 
  ١٣٧,١٤١ 
االيرادات من العمليات مع اطراف     االيرادات من العمليات مع اطراف     

 خارج الشركةخارج الشركة
 
    ٣١,٧٣٩٣١,٧٣٩ 

 
- 

 
    ٢,٤٠٣٢,٤٠٣ 

 
    ١٣,٧٢١١٣,٧٢١ 

 
    ١٥,٦١٤١٥,٦١٤ 

لزكاة وضريبة الدخل   لزكاة وضريبة الدخل   الـربح قبل ا   الـربح قبل ا   
 وحقوق الملكيةوحقوق الملكية

 
 ) )٧٨٢٧٨٢(( 

مخـصص الـزكاة وضريبة الدخل      مخـصص الـزكاة وضريبة الدخل          
 للفترةللفترة

 حصة حقوق األقلية من االرباححصة حقوق األقلية من االرباح     ))١,١١٦١,١١٦( ( 
 الربح الصافي للفترةالربح الصافي للفترة     ٢٩,٨٤٠٢٩,٨٤٠    
 ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات ٦٨,٤٦٢٦٨,٤٦٢     ٥٤,٤١١٥٤,٤١١     ١,٧٩٧١,٧٩٧     ٥٢,٢٤٢٥٢,٢٤٢     ١٧٦,٩١٤١٧٦,٩١٤    
 ممتلكات والمعداتممتلكات والمعداتشراء شراء  ١,٧٥٥١,٧٥٥     ٣,٥١٧٣,٥١٧     - ٥,٢٤٢   ١٠,٥١٥١٠,٥١٥    
 مصاريف ماليةمصاريف مالية ٢,٣٢٩٢,٣٢٩     ٢,٤٩٠٢,٤٩٠     ٣٧٣٧     - ٤,٨٥٧٤,٨٥٧    
 استهالكات واطفاءاتاستهالكات واطفاءات ٥,٢٠٥٥,٢٠٥     ٣,٤٢٠٣,٤٢٠     ٣٤٥٣٤٥     - ٨,٩٧١٨,٩٧١    

 
 .بسبب طبيعة نشاط الشركة فانه ليس من العملي االفصاح عن المزيد من المعلومات القطاعية 

 
 ارقام المقارنة- ٢٤

 لتتماشى مع  ٢٠٠٥ يونيو  ٣٠ لفترة الستة اشهر المنتهية في     تم اعادة تصنيف بعض البيانات الحسابية   
  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠التصنيف المستخدم لفترة الستة اشهر المنتهية في 
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17-2         

 مع القوائم تقرأب ان  يج مبنية على وعمالهاأدارة شركة البابطين لمركزها المالي ونتائج   إإن مناقشة وتحليل  
  -ديلويت آند توش       /السادة   وافقت الجمعية العمومية على تعيين     .م٢٠٠٦ يونيو  ٣٠ المنتهية في  للفترة المالية  
  BDO عضو مجموعة (المحاسبون المتضامنون   /  وشركاهم كمراجع مشترك مع السادة بو الخير أبكر 

 ).م٢٠٠٦ مارس ١٩الموافق (هـ ١٤٢٧ صفر ١٩في اجتماعها المنعقد في ) إنترناشيونال

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية ١-٢-١٧

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم                
ئم المالية   المالية المراجعة لشركة البابطين دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوا    

 .ومراجعتها وفقا  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة من         
 .م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار٢٠٠٦يونيو  ٣٠

 نتائج التشغيل ٢-٢-١٧

 .م٢٠٠٦ يونيو ٣٠ المالية المنتهية في للفترةلية بيانات قائمة الدخل المراجعة تلخص الجداول التا

 )آالف الرياالت(قائمة الدخل : ١-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 االيرادات ٣٠٧,٣٨٥ ٢٦١,٧٦٥

 اليراداتا تكلفة (٢٤٠,٣٧٢)  (٢٠٦,٧٤٧)
 االجمالي الربح ٦٧,٠١٢ ٥٥,٠١٧
 و توزيع بيع مصاريف (١١,٢٧٤)  (٦,٨٦١)

 وعمومية ادارية مصاريف (١٥,١٠٣) (١١,٩٠٧)
 االعمال من الربح ٤٠,٦٣٤ ٣٦,٢٤٨
 مالية مصاريف (٨,٠٣٩) (٤,٨٥٧)

  أخرى ايرادات ٣,٣٣٢ ٣٤٧
 األقليةالزكاة وضريبة الدخل وحقوق  قبل الربح ٣٥,٩٢٧ ٣١,٧٣٩

 الدخل وضريبة الزكاة (٣,٦٦٢) (٧٨٢)
 حقوق األقلية قبل الربح ٣٢,٢٦٤ ٣٠,٩٥٧
 االقلية في صافي دخل الشركات التابعة حقوق حصة (٢,٢٠٣) (١,١١٦)
 للفترة الصافي الربح ٣٠,٠٦ ٢٩,٨٤

   

 القوائم المالية المراجعة: المصدر



 التطورات الالحقة

 
 ١١٩ 

 )نسبة من المبيعات(قائمة الدخل : ٢-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 االيرادات %١٠٠,٠  %١٠٠,٠ 
 االيرادات تكلفة %٧٨,٢- %٧٩,٠-
 االجمالي الربح %٢١,٨  %٢١,٠ 
 و توزيع بيع مصاريف %٣,٧- %٢,٦-
 وعمومية ادارية مصاريف %٤,٩- %٤,٥-
 االعمال من الربح %١٣,٢  %١٣,٨ 
 مالية مصاريف %٢,٦- %١,٩-
  أخرى ايرادات %١,١  %٠,١ 
 الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية قبل الربح %١١,٧  %١٢,١ 
 الدخل وضريبة الزكاة %١,٢- %٠,٣-
 حقوق األقلية قبل الربح %١٠,٥  %١١,٨ 
 ةاالقلية في صافي دخل الشركات التابع حقوق حصة %٠,٧- %٠,٤-
 للفترة الصافي الربح %٩,٨  %١١,٤ 

   

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 المبيعات

   ماليين ٣٠٧بلغت مبيعات الشركة من تصنيع وتوزيع منتجاتها وتقديم خدمات التركيب والتصميم حوالي       
من  % ٣٤تمثل االيرادات من ثالثة عمالء رئيسيين ما يقارب     . م٢٠٠٦ يونيو  ٣٠ريال سعودي للفترة   

 : إجمالي إيرادات الشركة، وهؤالء العمالء هم
 الشركة السعودية للكهرباء 
 الشركة الوطنية للمقاوالت 
 مؤسسة الشروق للكهرباء 

 

 مصاريف البيع والتوزيع

 يونيو   ٣٠ مليون ريال سعودي للفترة     ٦,٩ ريال سعودي و   مليون ١١,٣بلغت مصاريف البيع والتوزيع حوالي    
 : وتوضح البيانات أدناه تفاصيل هذه المصاريفلتواليم على ا٢٠٠٥م و٢٠٠٦

 



 التطورات الالحقة

 
 ١٢٠ 

 مصاريف البيع والتوزيع: ٣-١٧ آل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 آالف الرياالت  

 موظفين ومزايا رواتب  ٣,٨٦٥ ٢,٠٠٤
 استهالكات  ٢,٥١٧ ٢,٠٥٩

 بيع عموالت  ١,٣١٩   ٥٧
 وتخليص شحن  ١,٣٩١ ٨٧٧
 وإعالن دعاية  ٣٦٦ ٢٧٥
 وتغليف تعبئة مواد  ٣١٣ ١١١

 أخرى  ١,٥٠١ ١,٤٧٤
 المجموع  ١١,٢٧٤ ٦,٨٦١

 نسبة من المجموع  
 موظفين ومزايا رواتب  ٣٤,٣٪ ٢٩,٢٪
 استهالكات  ٢٢,٣٪ ٣٠,٠٪
 بيع عموالت  ١١,٧٪ ٠,٨٪
 وتخليص شحن  ١٢,٣٪ ١٢,٨٪
 وإعالن دعاية  ٣,٣٪ ٤,٠٪
 وتغليف تعبئة مواد  ٢,٨٪ ١,٦٪
 أخرى  ١٣,٣٪ ٢١,٥٪
 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
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 المصاريف العمومية واإلدارية

 مليون ريال سعودي للفترة       ١١,٩ ريال سعودي و   مليون ١٥,١ حوالي   واإلدارية   العموميةمصاريف  البلغت 
 : وتوضح البيانات أدناه تفاصيل هذه المصاريفم على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٦ونيو  ي٣٠

 المصاريف العمومية واإلدارية: ٤-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 آالف الرياالت  

 ومزايا موظفين رواتب  ٧,٣٤٥ ٦,١٨٢
 وإطفاءات استهالكات  ١,٠٨٦ ١,٣٤٩
 إيجارات  ٦٥٨ ٦٠٨
 مهنية أتعاب  ٥٧٤ ١٠٢
 واشتراكات رسوم  ٥٣٦ ١٧١
 منافع  ٢٦٥ ٤٣٦
 وبريد وهاتف برق  ٢٣٢ ١٤٩

 أخرى  ٤,٤٠٣ ٢,٩٠٦
 المجموع  ١٥,١٠٣ ١١,٩٠٧

 نسبة من المجموع  
 ومزايا موظفين رواتب  ٤٨,٦٪ ٥١,٩٪
 ءاتوإطفا استهالكات  ٧,٢٪ ١١,٣٪
 إيجارات  ٤,٤٪ ٥,١٪
 مهنية أتعاب  ٣,٨٪ ٠,٩٪
 واشتراكات رسوم  ٣,٦٪ ١,٤٪
 منافع  ١,٨٪ ٣,٧٪
 وبريد وهاتف برق  ١,٥٪ ١,٣٪
 أخرى  ٢٩,٢٪ ٢٤,٤٪
 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
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 التطورات الالحقة

 
 ١٢١ 

 إيرادات أخرى

م  ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠ ألف ريال سعودي للفترة      ٣٤٧ل سعودي و   ريا  مليون ٣,٣ حوالي   اإليرادات األخرى بلغت 
 :اإليراداتأدناه تفاصيل هذه الجدول وضح ي وم على التوالي٢٠٠٥و

 إيرادات أخرى: ٥-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 االف الرياالت  
 يع خردةإيرادات ب  ١,٩٢٣ -
 إيرادات خدمات إصالح وصيانة  ٦١٨ -
 مكاسب بيع ممتلكات ومعدات  ٢٦٠ -

 أخرى  ٥٢٠ ٣٤٧
 المجموع  ٣,٣٢٣ ٣٤٧

   
 نسبة من المجموع  
 إيرادات بيع خردة  ٥٧,٩٪ -
 إيرادات خدمات إصالح وصيانة  ١٨,٦٪ -
 مكاسب بيع ممتلكات ومعدات  ٧,٨٪ -

 أخرى  ١٥,٧٪ %١٠٠,٠
 المجموع  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
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 ١٢٢ 

 المرآز المالي والسيولة والبنود األخرى ٣-٢-١٧

  يونيو ٣٠يلخص الجدول التالي المركز المالي للشركة كما في القوائم المراجعة عن الفترات المنتهية في        
 .م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦

 )آالف الرياالت(قائمة المرآز المالي : ٦-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 الموجودات  
 موجودات متداولة  

 النقد وما في حكمه ٤٣,٥١٣ ١٧,٩٧٢
 مدينون ١٦٠,٦٤٧ ١٦٦,٥٦٩
 مخزون ٢٥٥,٤٠٩ ٣٠٧,٥٣١
  وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما ٢٣,٣٧٤ ١٨,٠٨٣
 المطلوب من جهات ذات عالقة ١١,٥٣٨ ٣٧,٣٣٤

 مجموع الموجودات المتداولة ٤٩٤,٤٨٤ ٥٤٧,٤٩١
   

  متداولة غيرموجودات  
 ممتلكات ومعدات ٢١٦,٧٥١ ١٧٦,٩١٤
 موجودات غير ملموسة ١٦,٨٢٠ ١٥,٥٤٣

 استثمار في شركة زميلة ١,٥٠٢ -
 مجموع الموجودات غير المتداولة ٢٣٥,٠٧٤ ١٩٢,٤٥٨

   

 مجموع الموجودات ٧٢٩,٥٥٩ ٧٣٩,٩٤٩
   

 وحقوق المساهمينالمطلوبات   
 مطلوبات متداولة  

 بنوك دائنة ١٥٩,٠٤٣ ٢٥٨,١٢٦
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل  ٣٠,٦٣٥ ١٢,٧٥٨
 دائنون ٥٠,٠٦١ ٣٤,٢٩٦
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ٤٦,٨٩٠ ٢٩,٣١١
 قة المطلوب الى جهات ذات عال ٩٠٩ ٢,٣٩١
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٣,٨١٩ ٧٨٢

 مجموع المطلوبات المتداولة ٢٩١,٣٥٨ ٣٣٧,٦٦٦
   

 مطلوبات غير متداولة  
 قروض طويلة األجل ٧٥,٩٧٢ ٩٦,٧٦٥
 تعويضات الصرف من الخدمة ١٨,٤٣٨ ١٥,٦٣٤

 مجموع المطلوبات غير المتداولة ٩٤,٤١٠ ١١٢,٣٩٩
   

 لمطلوباتمجموع ا ٣٨٥,٧٦٨ ٤٥٠,٠٦٥
   
 حقوق الملكية  
 حقوق المساهمين  

 رأس المال ٢٧٠,٠٠٠ ٢٢٥,٠٠٠
 إحتياطي نظامي ١٩,١٢٩ ١٢,٨٥٤

تسويات فروقات ترجمة العمالت االجنبية المتعلقة  )٩٣٦( )١,٦٣٥(
 باالستثمارات في الشركات التابعة في الخارج

 أرباح مستبقاة ٤١,٢٥٢ ٤١,٣٦٢
 حقوق المساهمينع مجمو ٣٢٩,٤٤٥ ٢٧٧,٥٨١

   

 حقوق األقلية ١٤,٣٤٥ ١٢,٣٠٢
   

 وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات  ٧٢٩,٥٥٩ ٧٣٩,٩٤٩
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 ١٢٣ 

 )نسبة من المجموع(قائمة المرآز المالي : ٧-١٧ شكل 
  ونيو ي٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 الموجودات  
 موجودات متداولة  

 النقد وما في حكمه %٦,٠ ٢,٤٪
 مدينون %٢٢,٠ ٢٢,٥٪
 مخزون %٣٥,٠ ٤١,٦٪
  وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما ٣,٢٪ ٢,٤٪
 المطلوب من جهات ذات عالقة %١,٦ ٥,٠٪

 مجموع الموجودات المتداولة ٦٧,٨٪ ٧٤,٠٪
   

  متداولةر غيموجودات  
 ممتلكات ومعدات ٢٩,٧٪ ٢٣,٩٪
 موجودات غير ملموسة ٢,٣٪ ٢,١٪

 استثمار في شركة زميلة ٠,٢٪ -
 مجموع الموجودات غير المتداولة ٣٢,٢٪ ٢٦,٠٪

   

 مجموع الموجودات ١٠٠,٠٪ ١٠٠,٠٪
   

 وحقوق المساهمينالمطلوبات   
 مطلوبات متداولة  

 بنوك دائنة ٢١,٨٪ ٣٤,٩٪
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل  ٤,٢٪ ١,٧٪
 دائنون ٦,٩٪ ٤,٦٪
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى %٦,٤ ٤,٠٪
 المطلوب الى جهات ذات عالقة  %٠,١ ٠,٣٪
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٠,٥٪ ٠,١٪

 مجموع المطلوبات المتداولة ٣٩,٩٪ ٤٥,٦٪
   

 مطلوبات غير متداولة  
 وض طويلة األجلقر ١٠,٤٪ ١٣,١٪
 تعويضات الصرف من الخدمة ٢,٥٪ ٢,١٪

 مجموع المطلوبات غير المتداولة ١٢,٩٪ ١٥,٢٪
   

 مجموع المطلوبات ٥٢,٩٪ ٦٠,٨٪
   

 حقوق الملكية  
 حقوق المساهمين  

 رأس المال %٣٧,٠ ٣٠,٤٪
 إحتياطي نظامي ٢,٦٪ ١,٧٪

جنبية المتعلقة باالستثمارات في تسويات فروقات ترجمة العمالت اال %٠,١- %٠,٢-
 الشركات التابعة في الخارج

 أرباح مستبقاة %٥,٧ ٥,٦٪
 حقوق المساهمينمجموع  %٤٥,٢ ٣٧,٥٪

   

 حقوق األقلية %٢,٠ ١,٧٪
   

 وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات  %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
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 ١٢٤ 

  يونيو ٣٠الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة كما في القوائم المراجعة عن الفترات المنتهية في               يلخص 
 .م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦

 )الرياالتآالف (التدفقات النقدية : ٨-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 االنشطة التشغيلية) المستخدم في(المتوفر من  النقد صافي ١١٢,٩٩٧  )١٢٦,٦٦٢(
  االستثماريةاألنشطةالمستخدم في  النقد صافي )٢٩,٣١٣( )١٠,٥١٥(
 المتوفر من األنشطة التمويلية) المستخدم في (النقد صافي )٦٣,٢٨١( ١٣٨,٦٧١ 
 في النقد وما في حكمه التغير صافي ٢٠,٤٠٢  ١,٤٩٣ 
  يناير١في حكمه في  وما النقد ١٨,٨٢٠  ١٦,٤٧٩ 
   يونيو٣٠وما في حكمه في  النقد ٣٩,٢٢٣  ١٧,٩٧٢ 

   

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 يونيو   ٣٠ ملين ريال سعودي في الفترة المنتهية      ١٢٦,٧ارتفع التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية من سالب        
أما صافي التدفق النقدي    . م٢٠٠٦ يونيو  ٣٠رة المنتهية   مليون ريال سعودي في الفت   ١١٢,٩م إلى  ٢٠٠٥

 . مليون ريال سعودي٣٩,٢ مليون ريال سعودي و ١٧,٩خالل نفس الفترة فقد بلغ 

 رأس المال العامل

 ٣٠ كما في  ريال سعودي  مليون٢٠٩,٨ و  ريال سعودي   مليون ٢٠٣,١لقد بلغ رأس المال العامل حوالي      
 .الي على التوم٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ يونيو

 )الرياالتآالف (رأس المال العامل : ٩-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 موجودات متداولة  

 النقد وما في حكمه ٤٣,٥١٣ ١٧,٩٧٢
 مدينون ١٦٠,٦٤٧ ١٦٦,٥٦٩
 مخزون ٢٥٥,٤٠٩ ٣٠٧,٥٣١
  وموجودات أخرىمدفوعة مقدمامصاريف  ٢٣,٣٧٤ ١٨,٠٨٣
 المطلوب من جهات ذات عالقة ١١,٥٣٨ ٣٧,٣٣٤

 مجموع الموجودات المتداولة ٤٩٤,٤٨٤ ٥٤٧,٤٩١
   
 مطلوبات متداولة  

 بنوك دائنة ١٥٩,٠٤٣ ٢٥٨,١٢٦
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل  ٣٠,٦٣٥ ١٢,٧٥٨
 دائنون ٥٠,٠٦١ ٣٤,٢٩٦
  مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف ٤٦,٨٩٠ ٢٩,٣١١
 المطلوب الى جهات ذات عالقة  ٩٠٩ ٢,٣٩١
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٣,٨١٩ ٧٨٢

 مجموع المطلوبات المتداولة ٢٩١,٣٥٨ ٣٣٧,٦٦٦
   

 رأس المال العامل ٢٠٣,١٢٦ ٢٠٩,٨٢٥
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 ١٢٥ 

 الممتلكات والمعدات

 )الرياالتآالف (الممتلكات والمعدات: ١٠-١٧ شكل 

 المجموع
سيارات 
 مستأجرة

مشاريع 
تحت 
 التنفيذ

أثاث 
ومفروشات 
ومعدات 
 مكتبية

أجهزة 
 حاسب آلي

عدد 
 سيارات وأدوات

آالت 
 أراضي مباني ومعدات

 

 الكلفة          
 ٢٠٠٦ يناير ١ ٣٣,٩٩٤ ٦٦,٨٨١ ١٠٢,٢٩٨ ١١,٨١٩ ٩,٠٢٨ ٧,٤٤٠ ٦,٦٠٢ ٣٦,٥١٣ ٧٥٦ ٢٧٥,٣٣٦
 اإلضافات ٣١٠ ٣٩١ ٧,٠٦٣ ١,٢٧٤ ٢٢٣ ٣٠٩ ٣٥٦ ١٦,٨٠٤ ٥٤٧ ٢٧,٢٨

 اإلستبعادات - - - ١,٨٤٩-  -- ٤- - - ١,٨٦١-
 التحويالت - ٥,١٦٥ ١٧,٩٣ ٨٣٧ ١٥٦ - ١٥٩ ٢٤,٢٤٩- - -
تسوية فروقات العمالت  ١٠- ٢٦- ٨٧- ٥٨- ١- ١٤- ١٣- - - ٢١٣-

 جنبيةاأل
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ٣٤,٢٩٣ ٧٢,٤١١ ١٢٧,٢٠٤ ١٢,٠٢٣ ٩,٤٠١ ٧,٧٣٣ ٧,١ ٢٩,٠٦٧ ١,٣٠٤ ٣٠٠,٥٤٠

           
 مجمع اإلستهالكات          

 ٢٠٠٦ يناير ١ - ١٢,٤٠٧ ٤٢,٣٨٦ ٩,٠٠٢ ٦,٦٤٨ ٢,٠٩١ ٢,٧١٧ - ٦٠٨ ٧٥,٨٦١
 اإلضافات - ١,٣٤٥ ٦,٣٦٧ ٤٧٨ ٤٢٨ ٣١٠ ٣٤٣ - ١٩٥ ٩,٤٧٠

 اإلستبعادات - - - ١,٥٠١-   ١- - - ١,٥٠٨-
تسوية فروقات العمالت  - ٤- ١٩- - - ٤- ٣- - - ٣٤-

 األجنبية
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ - ١٣,٧٤٨ ٤٨,٧٣٤ ٧,٩٧٨ ٧,٠٧١ ٢,٣٩٥ ٣,٠٥٦ - ٨٠٣ ٨٣,٧٨٩

           
 القيمة الدفترية الصافية          

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ٣٤,٢٩٣ ٥٨,٦٦٢ ٧٨,٤٦٩ ٤,٠٤٥ ٢,٣٢٩ ٥,٣٣٧ ٤,٠٤٤ ٢٩,٠٦٧ ٥٠٠ ٢١٦,٧٥١
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ ٢٤,٩٥٥ ٥٨,٩٨٣ ٦٣,٣٥٦ ٣,٠٣٥ ١,٨٤٩ ١,٩٨٢ ٣,٨٤٨ ١٨,٤٩٩ ٤٠٥ ١٧٦,٩١٤
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 مرهونة بالكامل مقابل بنوك   م٢٠٠٦ يونيو ٣٠في ريال سعودي كما  مليون  ٥,١ ريال سعودي و  ماليين٧تتضمن األراضي أعاله قطع أراضي بقيمة دفترية إجمالية تبلغ  
%   ١٠ تم رسملة هذه العقود بمعدل عمولة         ،أبرمت الشركة عقود إيجار رأسمالي لتمويل شراء سيارات        ولقد   .دائنة وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، على التوالي           

تتضمن المباني أعاله مباني مقامة على قطعة أرض مستأجرة من المدينة الصناعية        و . ) سنوات٣(ة العقد  سنويا ، ويتم استهالكها باستعمال طريقة القسط الثابت على مدة فتر    
 . سنة هجرية قابلة للتجديد٢٥الثانية في مدينة الرياض بايجار سنوي رمزي بموجب عقد ايجار لمدة 



 التطورات الالحقة

 ١٢٦ 

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

خدمات بموجب شروط متفق عليها وتقديم عمليات بيع البضاعة  تشمل التعامالت مع األطراف ذوي العالقة   
 .ألطراف ومعتمدة من إدارة الشركةابين 

 )الرياالتآالف (تعامالت مع األطراف ذوي العالقة : ١١-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 :ات عالقة المطلوب من جهات ذ  
 شركة البابطين ليبالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالت ٧,٧١٢  -
 شركة البابطين للمقاوالت ٢,٦٥٦  ٣٧٨ 
 شركة البابطين القابضة لالستثمار ٥٥٨  -
 شركة البابطين للتجارة ٢٦٣  ٣٤,٢٦٨ 
 أخرى ٣٤٨  ٢,٦٨٧ 
 المجموع ١١,٥٣٨  ٣٧,٣٣٤ 
   
 :قة المطلوب إلى جهات ذات عال  
 شركة البابطين للصناعات الهندسية )٦٢٨( )٢,٣٩١(
 أخرى )٢٨١( -
 المجموع )٩٠٩( )٢,٣٩١(
   
 أصراف ذوي العالقة) إلى(صافي المطلوب من  ١٠,٦٢٩  ٣٤,٩٤٣ 
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 )الرياالتآالف (املة مع األطراف ذوي العالقة طبيعة المع: ١٢-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 مبيعات ٧٥٢  ٤٨٦ 
 مشتريات )٢,٧٧٣( )٢,٧٥٣(
 تمويل لجهات ذات عالقة ١,٦٠٧  ١,١٥٢ 
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مبالغ يتم م ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليون ريال كما في  ١,٦والبالغة  عالقة ال  ويذلألطراف  تمثل عمليات التمويل  
 :دفعها نيابة عن الشركات الشقيقة مثل

 نترنت وإ هواتف،فواتير كهرباء 
 تأمينات اجتماعيةوجور عمالة أ 
 صيانةوفواتير خدمات  
 يالت ومعدات ومبانآصول من سيارات وأتحويل  

الموافق   (هـ ١٤٢٧ رمضان ١١فيذي بتاريخ قد أقرت إدارة الشركة بموجب التعميم الصادر عن الرئيس التن      و
 هذا وقدمت      .مع الشركات الشقيقة  التمويلية   رصدة الحسابات الجارية    إقفال جميع أ ) م٢٠٠٦ أكتوبر  ٣

 ديسمبر  ٣١الشركات الشقيقة تعهدات خطية بتسديد المستحق من مبالغ التمويل للشركة في موعد أقصاه                
 .م٢٠٠٦
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 ١٢٧ 

 القروض 
لتابعة تسهيالت بنكية من بنوك تجارية محلية ودولية على شكل سحب على المكشوف      لدى الشركة وشركاتها ا  

وراق دفع لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وثائق مستندية         أ وقروض تورق و  األجل وقروض قصيرة 
 . صدار اعتمادات مستنديةإو
 

 )الرياالتآالف (رية للقروض البنكية القيمة الدفت: ١٣-١٧ شكل 
   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 البنوك الدائنة  
 سحب على المكشوف ٣٥٫٣٣٤  ١٥٫٥٥٢ 
 قروض بنكية وتورق قصيرة األجل ٩٩٫١٦٩  ١٤٩٫١٠٩ 
 أوراق دفع ٢٤٫٥٣٩  ٩٣٫٤٦٣ 
 المجموع ١٥٩٫٠٤٣  ٢٥٨,١٢٦ 
   
 قروض طويلة االجل  
 البنك السعودي الهولندي ٥٢,١٥٠  ٥٠,٠٠٠ 
 بنك الرياض ٢٨,١٠٠  ٢١,٦٩٣ 
 مجموعة سامبا المالية ٢٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠ 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي ٦,٣٥٧  ٨٣٠ 
 ساب - ١٧,٠٠٠ 
 المجموع ١٠٦,٦٠٧  ١٠٩,٥٢٣ 
 الجزء المتداول )٣٠,٦٣٥( )١٢,٧٥٨(
 الجزء طويل األجل ٧٥,٩٧٢  ٩٦,٧٦٥ 
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 على ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليون ريال لنهاية فترة ٤,٨ ماليين ريال و٨بلغ مجموع مصاريف التمويل 
 .التوالي

 
 

 



 

 ١٢٨ 
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 حتى الساعة     صباحا  ٨:٣٠ المستندات التالية للفحص في المركز الرئيسي لشركة البابطين من الساعة              توفرست
 .قبل أسبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتابء   مسا٥

 . مع تعديالتهساسي للشركةاألالنظام  
المستشارون القانونيون، تركي الشبيكي باالشتراك مع بيكر آند ماكينزي ليمتد     /  موافقة خطية من السادة  

 .على اإلشارة إليهم ضمن نشرة اإلصدار كمستشار قانوني
 .م٢٠٠٦يونيو  ٣٠المنتهية في للفترة  المالية المراجعة لقوائما 
 .م٢٠٠٣م و٢٠٠٤و م٢٠٠٥  ديسمبر٣١لقوائم المالية المراجعة لألعوام المنتهية في ا 
 ضمن  تقريرهم على نشر   وشركاهم على   بو الخير  أبكر   -ديلويت آند توش       /السادة  خطية من   ةموافق 

 .نشرة اإلصدار
على نشر   )  إنترناشيونالBDOعضو مجموعة    (اسبون المتضامنون   المح /  خطية من السادة   ةموافق 

 . ضمن نشرة اإلصدارتقريرهم
 .المعد من قبل المستشار المالي) باللغة العربية(تقرير التقييم  
 .موافقات البنوك الدائنة على تحويل قروض الشركة إلى قروض متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
خطابات ضمان بالتكافل والتضامن أو منفردة من قبل المساهمين البائعين          ل إلغاء   موافقات البنوك الدائنة ع     

، وذلك بعد اتمام    محمد عبداهللا أبابطين وإبراهيم حمد أبابطين وعبدالعزيز إبراهيم البابطين      : التالية أسماؤهم 
 .عملية االكتتاب

ابطين للطاقة واالتصاالت  خطابات ضمان مشتركة بين شركة الب موافقات البنوك الدائنة عل إلغاء      
 والشركات الشقيقة

 م٢٠٠٥ النشرة االقتصادية السعودية، الربع األخير – ساب تقرير  
 م٢٠٠٥ تقرير الميزانية السنوية لعام – ساب تقرير  
 م٢٠٠٥ –وحدة ايكونومست انتلجنس تقرير   
 لشركة السعودية للكهرباءالتقرير السنوي ل 
 م٢٠٠٥مارس  –نشرة زاوية للصناعة : المصدر 
 " Telecom Arabiya ٢٠٠٥" 
 "Saudi Telecom profit doubles, but revenue growth slows " 
  "Saudi Arabia: Mobily Announces SR١,٦ Billion Income" 
  "Saudi Arabia: STC to Add More Mobile Lines" 
  "Saudi Arabia: Second Land Line Phone License to Be Advanced by Two Years"  
  "Saudi Arabia: ٣rd Cell Phone Operator in ٢٠٠٧" 
 .طرح األسهمعلى موافقة هيئة السوق المالية  
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