
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

 )غير مراجعة( 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل  
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   واألعمال اللوجستية  لالستثمارشركة باتك 

 ( شركة مساهمة سعودية)
 
 

 )غير مراجعة(   الموجزةالقوائم المالية األولية الموحدة فهرس 

 م 2022 مارس  31في   ةالمنتهي أشهر الثالثة ةلفتر 

 

 

 

 فهرس 

 

 الصفحة 

  

 -   الموحدة الموجزةاألولية  القوائم المالية عنالمراجع المستقل تقرير فحص 

  

 3 قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

  

 4 الشاملة األولية الموحدة  الدخلقائمة 

  

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة 

  

 6 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة 

  

 18 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  
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   نبذة عامة .1

  - ااسم الساتق )الشركة السعودية للنقل وااستثمار  -شركة مساهمة سعودية  - تةسست شركة تات  لالستثمار واألعمال اللوجستية )الشركة(  

 م.1984يناير    16هن الموافق  1404رتيع اآلخر  13تتاريخ    1010052902مدينة الرياض تموجب السجل التجاري رقم  ممرد( والمسجلة في  

م تم تعديل المادة الثانية من النظام  3/4/2017هن الموافق  7/1438/ 6تناء  على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في  

 ستثمار واألعمال اللوجستية(. ممرد( إلى )شركة تات  لال - ستثمار من )الشركة السعودية للنقل واا  األساسي للشركة لتغيير اسم الشركة 

يتمثل نشاا الشركة في شراء وتيع األراضي والعقارات وتقسيمها وإدارة وتةجير العقارات المملوكة أو الموجرة )سكنية او غير سكنية(  

ال والغير  السكنية  للمماني  العامة  واألرصفة  ا نشاءات  والشوارع  الطرق  إنشاء  الخ(،   .... الفنادق  المستشفيات،  )المدارس،  مثل  سكنية، 

 ومسلتزمات الطرق، تشطيب المماني.

 . 7939 .ب  –شارع األرز –حي العليا  –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

 ديسممر من كل سنة ميالدية. تمدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي تنهاية شهر 

 رأس المال 

مليون سهم عادي متساوية القيمة ومدفوعة تالكامل وتملغ القيمة   60مليون لاير سعودي مقسمة إلى  600تلغ رأس مال الشركة المصرح ته 

 لاير سعودي.  10سمية للسهم اا

هن أعلنت الشركة عن توصية مجلس ا دارة تزيادة رأس المال عن اريق ارح  1442رمضان     02م الموافق  2021إتريل    14تتاريخ  

ل عن  أسهم حقوق أولوية على أن تكون ااحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس الما

قوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لد  مركز اايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اريق ارح اسهم ح

المحلية  استثماراتها  المختلفة ورفع حجم  أنشطتها  المستقملية وتوسعة  وتنفيذ خططها ومشاريعها  تمويل  الشركة من  لتمكين  الجمعية وذل  

، وااستحواذ على  2030لتغييرات ااقتصادية التي تشهدها المملكة العرتية السعودية في رؤيتها الطموحة  وموائمة خطة نموها مع النهضة وا

أصول مرتحة وشراء شركات واصول مدرة للدخل أو ااستثمار فيها., وقد أصدرت هيئة سوق المال موافقتها علي الب الشركة تزيادة رأس  

هن  وتمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية علي زيادة رأس المال في  1443رتيع أول    26م  الموافق  2021نوفممر    02المال تتاريخ  

سهم   30,000,000هن عن اريق ارح أسهم حقوق اولوية للمساهمين تعدد 1443جمادي األول  02م  الموافق 2021ديسممر  06تاريخ 

( رياات سعودية للسهم الواحد عن اريق اصدار أسهم  10شرة )( رياات سعودية وتسعر ارح يملغ ع10عادي تقيمة اسمية تملغ عشرة )

لاير سعودي و أعلنت الشركة عن فترة تداول حقوق األولوية وااكتتاب في األسهم الجديدة  300,000,000حقوق أولوية تقيمة ارح يملغ 

تاريخ     هن1443جماد األول    09الموافق    م2021ديسممر    13تداية من     هن 1443جماد األول    16الموافق    م2021ديسممر    20حتي 

هن  عن نتائج تداول حقوق األولوية وااكتتاب في األسهم  1443جماد أول     22م الموافق   2021ديسممر    26واعلنت الشركة في تاريخ   

وتم ارح األسهم المتمقية    84.90ة %  تنسمة تغطية من مجمل األسهم المطروحة الجديد  الجديدة وتفاصيل عملية تيع األسهم التي لم ي كتتب فيها

( سهم  المتمقية على عدد من المستثمرين ذوي الطاتع الموسسي، على أن تقوم تل  الموسسات  4,529,915والتي لم يتم ااكتتاب تها والمالغة )

للعرض األعلى سعرا  ثم األقل  تتقديم عروض شراء لألسهم المتمقية، وتخصيص األسهم المتمقية للموسسات ااستثمارية تإعطاء األولوية  

فاألقل )تشرا أا يقل عن سعر الطرح(، على أن يتم تخصيص األسهم تالتناسب على الموسسات ااستثمارية التي تقدم نفس العرض وكان 

لاير    97,483,292لاير للسهم وإجمالي المملغ العائد من عملية تيع األسهم التي لم يكتب فيها    21.52متوسط سعر الميع لألسهم المماعة  

لاير سعودي وتم ااتفاق مع تن  الجزيرة على توزيع متحصالت    52,184,142ليصمى صافي مملغ التعويضات العائد لمالك حقوق األولوية  

لاير سعودي تم تحميلهم على   5,175,000تيع حقوق األولية على المساهمين. تلغت تكاليف الطرح وااكتتاب في أسهم حقوق األولوية  

 م.2022وتمت الزيادة في راس مال الشركة وتعديل النظام األساسي خالل الرتع األول من عام  .رتاح الممقاةاأل
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 ( )تتمة.نبذة عن 1

 هيكل المجموعة 

 :"المجموعة"( على النحو التاليالمالية للشركة األم وشركاتها التاتعة )المشار إليهم مجتمعين تنن  المالية الموحدة الميانات القوائم تتضمن

 2021ديسمبر   31 2022مارس  31  

 بلد التأسيس  الشركة التابعة

نسبة 

االستثمار  

 المباشر 

نسبة 

االستثمار  

 غيرالمباشر 

نسبة 

االستثمار  

 المباشر 

نسبة 

االستثمار  

 غيرالمباشر 

      

 - % 94.88 - % 94.88 السعودية المملكة العرتية  الشركة العرتية لخدمات األمن والسالمة

 - %100 - %100 المملكة العرتية السعودية  ممرد  - الشركة السعودية للنقل وااستثمار

 - %100 - %100 المملكة العرتية السعودية  شركة تات  العقارية 

شركة أتين الطمية )ساتقا شركة تكنولوجيا  

 الشفاء(  
 - %100 - %100 المملكة العرتية السعودية 

 % 66.42 - % 66.42 - المملكة العرتية السعودية  شركة أمنكو  دارة المرافق المحدودة

شركة حلول المدن الذكية لالتصاات  

 وتقنية المعلومات 
 % 5.31 % 72,8 % 5.31 % 72,8 المملكة العرتية السعودية 

 % 56.92 - % 56.92 - المملكة العرتية السعودية  شركة موشرات ااستجاتة لالتصاات 

 % 75 - % 75 - المملكة العرتية السعودية  شركة جسور التعاون الطمية 

 

 اإلعداد أسس  .2

 قائمة االلتزام  1- 2

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة  34لمعيار المحاسمة الدولي رقم )تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة وفقا  

 ويجب قراءتها جنما  إلى جنب مع   للمراجعين والمحاسمينمن الهيئة السعودية    المعتمدةو المعايير وا صدارات األخر     العرتية السعودية

حيث أنها ا تشمل جميع المعلومات المطلوتة  عداد مجموعة كاملة  .  م2021ديسممر    31في  للسنة المنتهية  القوائم المالية السنوية للمجموعة  

  من القوائم المالية، ومع ذل  تذكر السياسات المحاسمية وا يضاحات التفسيرية لشرح المعامالت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي 

 للشركة وأدائها  منذ آخر قوائم مالية موحدة للشركة. 

م ليست تالضرورة موشرا  على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2022 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةاإن نتائج فترة 

 م. 2022ديسممر  31

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2- 2

ويتم تقريب الميانات المالية   مجموعةالسعودي، وهي العملة الوظيفية للولية الموحدة الموجزة المرفقة تالريال  يتم عرض القوائم المالية األ

 المعروضة ألقرب لاير سعودي.  

 األحكام والتقديرات الهامة  3- 2

الموجزة من ا دارة استخدام األحكام والتقديرات التي توثر في تطميق السياسات المحاسمية    الموحدة  يتطلب اعداد هذه القوائم المالية األولية

 والممالغ المدرجة للموجودات، والمطلوتات، واايرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

رات إن التقديرات الهامة الموضوعة من قمل ا دارة عند تطميق السياسات المحاسمية للمجموعة والمصادر الهامة لحاات عدم التةكد من التقدي 

 (. 1إيضاح  (ينة في القوائم المالية السنوية األخيرة. )تاستثناء األحداث والمعامالت التي تم ا فصاح عنها فيكانت مماثلة لتل  المم 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .3

القوائم المالية السنوية  تتوافق السياسات المحاسمية المتمعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع السياسات المتمعة في إعداد  

 م.2021ديسممر  31للشركة للسنة المنتهية في 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات 

م والتي تم شرحها في 2021يناير    1ا توجد معايير جديدة تم اصدارها ومع ذل  فإن عددا من التعديالت على المعايير سارية اعتمارا  من  

 ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.  ،مجموعةللالقوائم المالية السنوية 
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 استثمارات دفعات مقدمة لشراء  .4

 

 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 -   2,000,000 في شركة تاتعة " حلول المدن الذكية"    اضافية دفعات لشراء حصص

 2,000,000   - 

في رأسمال شركة حلول المدن    ذكية  شركة حلولحصص    كاملقامت الشركة تالدخول في اتفاقية شراء اقتناء  م  2022يناير    13تتاريخ  

م لم يتم اانتهاء من ااجراءات النظامية اتمام شراء   2022  مارس  31الذكية لالتصاات وتقنية المعلومات "شركة تاتعة"، وحتى تاريخ  

   تل  الحصص.

 صافي   تجارية،ذمم مدينة  .5

 ذمم مدينة تجارية 

 

 إيضاح 

 م 2022 مارس  31 

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 164,003,989   150,584,260  2- 1- 5 ذمم مدينة تجارية

 (11,329,863)  (11,591,461)  1- 1- 5 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 152,674,126   138,992,799   رصيد الذمم المدينة التجارية، تالصافي 
 

 يوم عمل. 90-30الذمم المدينة التجارية غير محملة تالفائدة وتستحق تشكل عام خالل  •

الشركات التاتعة للمجموعة ضمان رهنى عمارة عن ممنى سكنى محتفظ ته من الشركة التاتعة على انه ضمان لجزء من   أحد يوجد لد   •

 لاير سعودي  1,855,000كما تلغت قيمتها العادلة مملغ  المديونية التجارية ألحد عمالئها.

 

 ائتمانية متوقعة للذمم المدينة التجارية كما يلي: وكانت الحركة على مخصص خسائر  1- 1- 5  

 

 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 21,634,486  11,329,863 رصيد أول الفترة / السنة 

 ( 4,306,180)  410,000 )عكس( خالل الفترة / السنة / المحمل 

 ( 5,998,443)  ( 148,402) المستخدم من المخصص خالل الفترة / السنة 

 -   - شطب الفترة / السنة 

 11,329,863  11,591,461 الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 

 :والمخاار اائتمانيةفيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة  2- 1- 5  

 360أكثر من  

 يوم

271 -360  

 يوم

181 -270  

 يوم
 م2022مارس    31 اإلجمالي الحالي يوم  90-0 يوم   180  - 91

 القيمة الدفترية 150,584,260 50,922,106 56,803,369 12,480,236 3,652,333 1,110,491 25,615,725

 خسائر االئتمان المتوقعة 11,591,461 508,601 589,074 886,047 534,709 37,953 9,035,077

35 % 3% 15 % 7% 1% 1% 8% 
معدل خسائر االئتمان 

 المتوقعة

 

 360أكثر من  

 يوم
 م2021ديسممر    31 اإلجمالي الحالي يوم  90-0 يوم   180  - 91 يوم   270- 181 يوم   360- 271

 القيمة الدفترية 164,003,989 41,867,763 44,315,092 41,389,104 4,273,137 10,026,111 22,132,782

 خسائر اائتمان المتوقعة  11,329,863 276,924 391,947 832,613 515,242 1,766,809 7,546,328

معدل خسائر اائتمان  7% 1% 1% 2% 12% 18% 34%

 المتوقعة
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 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى، بالصافي  .6

 

 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 31,446,174   32,307,190  ذمم صرافين 

 5,287,514   6,003,021  تةمينات خطاتات ضمان 

 42,564,286  41,412,107 مصاريف مدفوعة مقدما   

 1,035,611   1,966,697  دفعات مقدما  لموردين 

 1,146,892   87,243  محتجزات ضمان أعمال  

 15,201,320  14,158,959   أرصدة مدينة أخر  

 96,681,797  95,935,217 إجمالي 

 (29,128,692)  ( 29,578,692) ائتمانية متوقعة لألرصدة المدينة األخر  مخصص خسائر 

 67,553,105  66,356,525 مدينة أخرى، صافي  وأرصدةدفعات مقدمة  

 

الممارسات  تتمثل غالمية ذمم الصرافين في ذمم مدورة ألكثر من عام وتقوم ا دارة تتكوين مخصص لها وفقا  ألعمار تل  األرصدة تاستخدام  *  

 الساتقة في التحصيل. 

 األخر :  فيما يلي حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لألرصدة المدينة

 
 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 26,820,542  29,128,692 أول الفترة / السنة  رصيد

 2,700,000  450,000 المحمل خالل الفترة / السنة 

 ( 391,850)  - الفترة / السنة خالل  المستخدم

 29,128,692  29,578,692 الرصيد نهاية الفترة / السنة 

ليل  تر  ا دارة أن األرصدة المتةخرة ا تتعرض لهموا في قيمتها وما تزال قاتلة للتحصيل تالكامل استنادا  إلى سلوك السداد الساتق والتح

اائتمانية للعميل تما في ذل  التصنيفات اائتمانية األساسية للعميل وساتقة التعامل. وقد قامت المجموعة تاحتساب نسب  الشامل للمخاار  

وفقا  لمدخل الخسائر اائتمانية المتوقعة الممسط الوارد تالمعيار الدولي للتقرير   المخصصات المقدرة لكل )فترة زمنية / فئة من فئات العمالء(،

 (. 9م )المالي رق

 

 

 استثمارات مالية قصيرة االجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   .7

تتمثل تل  ااستثمارات في قيمة المحفظة ااستثمارية المدارة من قمل شركة ااستثمار كاتيتال وقد تم تصنيف ااستثمار قصير األجل  

ققة  تالقمية العادلة من خالل الرتى أو الخسارة ان المجموعة تحتفظ تها لميعها على المد  القصير، مع إدرا  األرتاح او الخسائر غير المح

 في قائمة الدخل الشامل.   المحفظةادة تقييم من إع
 

 فيما يلي الجدول ادناه يوضى حركة ااستثمارات:  

 
 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 -   10,930,023 أول الفترة / السنة  رصيد

 10,000,000  80,000,000 الفترة / السنة  إضافات خالل 

 930,023  4,442,235 إيرادات غير محققة  

 10,930,023  95,372,258 الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 10,000,000  90,000,000 التكلفة 

 

 

 

 

 



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )الممالغ تالريال السعودي( 
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 النقد ومافي حكمه  .8

 
 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

  34,741,835    120,479,995  نقد تالمنوك 

  2,529,998    1,430,938  تالصندوق نقدية 

 -    20,000,000  ودائع قصيرة األجل 

 141,910,933   37,271,833  

 قروض ال .9

 

 قروض قصيرة األجل 

التورق  5/1/2020تتاريخ   (أ تنظام  إئتمانية قصيرة األجل  اتفاقية تسهيالت  تتوقيع  اللوجيستية  تات  لإلستثمار واألعمال  م قامت شركة 

مليون لاير سعودي وتستخدم في تمويل متطلمات    20م والحد األقصى لإلتفاقية  5/1/2023ا سالمي مع أحد المنوك المحلية وتنتهي في  

العامل،   المال  الرياض  رأس  تطريق  الشركة  ألرض  عقاري  ترهن  مضمون  رقم    – والتسهيالت  ص   تموجب  الخر  

 م. 2022إتريل  03السداد في  وتملاير  6,000,000م مملغ 2022 مارس 31تلغ رصيد التسهيالت كما في  711524003191

 

م قامت شركة تات  لإلستثمار واألعمال اللوجستية تتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل تنظام التورق  2021يوليو  28تتاريخ  (ب 

لاير تضمان تنازل لصالى   140,000,000م والحد األقصى لإلتفاقية  2022يوليو    27ا سالمي مع أحد المنوك المحلية وتنتهي في  

لاير سعودي تهدف تمويل شراء حصص شركة حلول المدن   140,000,000قوق األولوية وسند ألمر تقيمة المن  عن عوائد ارح ح

تإستخدام  قامت الشركة  م  2021ديسممر    31تاريخ    وحتي  الذكية لإلتصاات وتقنية المعلومات وتمويل مصاريف رأسمالية وتشغيلية  

 م.2022يناير  13ي تاريخ لاير سعودي وقد سددت كامل قيمة التسهيالت ف 140,000,000

 

م قامت الشركة العرتية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( تتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية تنظام التورق ا سالمي مع 5/9/2019تتاريخ   (ت 

 -تي: مليون لاير وشروا وأحكام استخدام التسهيالت اائتمانية كاآل 55أحد المنوك المحلية والحد األقصى لالتفاقية تمملغ 

 مراتحة لتمويل شراء وتيع السلع  عادة تمويل خطاتات ااعتمادات المستندية عن اريق المن . •

 مراتحة قصيرة األجل تمويل شراء وتيع السلع لتمويل متطلمات رأس المال العامل.  •

 لين للمن . تسهيالت كفاات  صدار ضمانات اتتدائية /ضمانات حسن تنفيذ/ ضمانات الدفع لصالى مستفيدين مقمو •

لالتفاقية   أقصى  تحد  ااتفاقية  تجديد  في    30وتم  أي  م  2022سمتممر    30مليون لاير سعودي وتنتهي  يوجد    تسهيالت مراتحة وا 

 مستخدمة من تل  ا تفاقية في تاريخ القوئم المالية.

 

تسهيالت ائتمانية مع أحد المنوك المحلية   م قامت الشركة العرتية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( تتوقيع اتفاقية8/12/2019تتاريخ   (ث 

 وشروا وأحكام استخدام التسهيالت اائتمانية كاآلتي:  مليون لاير 80والحد األقصى لالتفاقية تمملغ 

مليون لاير سعودي، وتسهيالت قروض قصيرة األجل تحد    10تسهيالت عامة وتشمل تسهيالت كفاات اصدار ضمانات تحد أقصى   -

  سعودي لتمويل رأس المال العامل. مليون لاير 5أقصى 

 مليون لاير سعودي لمشروع مواقف الدمام.  25تسهيالت محددة وتشمل ضمانات دفع تحد أقصى  -

 مليون لاير سعودي لمشروع مواقف الخمر.  40تسهيالت محددة وتشمل ضمانات دفع تحد أقصى  -

 مستخدمة من تل  ا تفاقية في تاريخ القوئم المالية. قروض قصيرة األجل تسهيالتوا يوجد أي 

 

 

 قروض طويلة األجل 

 

تتاريخ   ( أ المحلية  المنوك  أحد  المدة مع  تورق محددة  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  تتوقيع  اللوجستية  تات  لإلستثمار واألعمال  قامت شركة 

لاير سعودي وذل  لتمويل شراء عقار يمثل مكاتب    34,000,000تمملغ    م،31/12/2023م وتنتهي هذه ااتفاقية في  18/12/2018

م، قامت الشركة تاستخدام  2021ديسممر  31إدارية في مدينة الرياض سيتم إستخدام جزء منه كمركز رئيسي للمجموعة وحتى تاريخ 

وات. إن القرض مضمون ترهن عقاري، سند  سن   4إجمالي المملغ من اتفاقية التمويل ويتم سداد التمويل على دفعات نصف سنوية لمدة  

شركة تاتعة وتنازل    –لاير سعودي وضمانا  موقع من الشركة العرتية لخدمات الألمن والسالمة )أمنكو(    34,000,000ألمر تمملغ  

)أمنكو(   الألمن والسالمة  لخدمات  العرتية  الشركة  قمل  المن  من  للعقار  –أصولي لصالى  لعوائد ا يجار  تاتعة  التمويل    شركة  محل 

 لاير سعودي. 23,800,000م مملغ 2022 مارس 31وتوليصة تةمين يكون فيها المن  المستفيد األول تلغ رصيد التسهيالت كما في 

 



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )الممالغ تالريال السعودي( 

12 

 

 )تتمة(  قروض .9

 قروض طويلة األجل )تتمة( 

 

ائتمانية تمويل 17/10/2019تتاريخ   ( ب اتفاقية تسهيالت  تتوقيع  م قامت الشركة العرتية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( وهي شري  

تإجمالي   الشريعة ا سالمية  أحكام  تورق" وضمانات وتحوا متوافقة مع   " التمويل    74اويل األجل    7مليون لاير سعودي، ومدة 

في مشروع المواقف الذكية تالمنطقة الشرقية التاتعة لشركة حلول المدن الذكية لالتصاات وتقنية    سنوات، وتغرض تمويل ااستثمار

م تم توقيع اتفاقية لنقل ااتفاقية وما فيها من شروا والتزامات وتنود إلى شركة  2019/  3/12المعلومات )شركة تاتعة(. في تاريخ  

)يتم سداده تشكل نصف سنوي تعد مضي فترة توفر وهي سنة واحدة من تاريخ خطاب  حلول المدن الذكية لالتصاات وتقنية المعلومات.  

م تم تجديد تنود ا تفاقية تتحويل 12/2021/  30وفي تاريخ  م ومضي فترة سماح مدتها سنة(  17/10/2019عرض التسهيل المورخ  

شركة تات  لإلستثمار   إلىلسالمة شركة تاتعة )المدين(  جميع التسهيالت ا ئتمانية القائمة والممنوحة للشركة العرتية لخدمات األمن وا

% من حصص شركة حلول المدن الذكية من شركة أمنكو الي شركة تات    35واألعمال اللوجستية )المدين الجديد( وذل  تعد تحويل  

 ودي. لاير سع  69,132,576مملغ  2022مارس  31تلغ رصيد التسهيالت كما في  لإلستثمار واألعمال اللوجستية.

 

ممرد )شركة تاتعة( تتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية تنظام التورق ا سالمي مع أحد المنوك  –قامت الشركة السعودية للنقل وااستثمار  ( ت

  15م وذل  لتمويل العمليات التشغيلية تالشركة تحد أقصى 11/6/2023م وتنتهنى هذه ااتفاقية في 11/3/2018المحلية تتاريخ 

لاير سعودي من اتفاقية التمويل   14,820,616م قامت الشركة تاستخدام مملغ 2022 مارس 31وحتنى تاريخ مليون لاير سعودي  

 .سنوات 5وذل  تغرض شراء مقطورات ممردة تستخدم في العملية التشغيلية ويتم سداد التمويل على دفعات رتع سنوية لمدة 

 

م تم توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية تنظام التورق  17/3/2020تعة( وتتاريخ  ممرد )شركة تا  –قامت الشركة السعودية للنقل وااستثمار   ( ث

  24,5م وذل  لتمويل العمليات التشغيلية تالشركة تحد أقصى  17/3/2025ا سالمي مع أحد المنوك المحلية وتنتهني هذه ااتفاقية في  

لاير ويتم سداد التمويل على دفعات    20,887,773لغ  قامت الشركة تاستخدام مم م  2022مارس    31مليون لاير سعودي وحتى تاريخ  

 سنوات.  5رتع سنوية لمدة 

 
 

 تتضمن القروض تعهدات مالية وقد التزمت المجموعة تتل  التعهدات.

 فيما يلي حركة القروض خالل العام: 

 

 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021ديسمبر   31

 )مراجعة( 

    

 153,357,299  2267,861,81 رصيد أول السنة 

 181,060,175  1,336,859 إضافات خالل السنة  

 (66,555,662)  (143,921,052) المسدد خالل السنة 

 267,861,812  125,277,619 إجمالي قيمة القرض 

 (2,606,165)  )1,102,783( يخصم: تكلفة التمويل الموجلة 

 265,255,647  6124,174,83 صافي قيمة القرض 

 90,936,314  90,158,295 الجزء غير المتداول 

 174,319,333  34,016,541 الجزء المتداول 

 

 فيما يلي جدول استحقاق القروض كما في: 

 

 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021ديسمبر   31

 )مراجعة( 

    

 174,319,333   34,016,541  خالل سنة واحدة 

 14,190,025   14,190,025  سنتين ما تين سنة الي 

 76,746,289   75,968,270  سنوات 5ما تين سنتين الي 

 265,255,647   124,174,836  االجمالى 

 

 

 

 



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )الممالغ تالريال السعودي( 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   .10

لد  أعضاء مجلس ا دارة أو  تتكون األاراف ذات العالقة من موظفي ا دارة العليا وأعضاء مجلس ا دارة وأعضاء اللجان والتي يكون  

ت موظفو ا دارة العليا تشكٍل مماشر أو غير مماشر تةثير هام. وقد قامت المجموعة خالل سياق العمل ااعتيادي تإترام العديد من المعامال

 مع الجهات ذات العالقة. وقد تم إترام تل  المعامالت وفقا  لألحكام والشروا المتفق عليها. 
 

  موظفي اإلدارة العليا تعويضات 

أشهر المنتهية   الثالثةلفترة 

 م 2022 مارس 31في 

 )غير مراجعة( 

 

أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

 م2021 مارس 31في 

 )غير مراجعة( 

 1,033,137  1,390,527  رواتب ومنافع قصيرة األجل 

 40,677  63,579  مكافآت نهاية الخدمة 

 1,073,814  1,454,106  مجموع تعويضات اإلدارة العليا  
 

 مخصص الزكاة   .11
 

 الموقف الزكوي  ( أ

م وحصلت على شهادة الزكاة  31/12/2021التزمت المجموعة تتقديم إقراراتها الزكوية تشكل مستقل حتى نهاية العام المالي المنتهي في  

 أدناه وكان الموقف الزكوي كالتالي: م تاستثناء ما ذكر 2023اتريل  30النهائية سارية حتى 

 

 شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية 

م مع الشركات  2021م وقدمت الشركة اقرارموحد للعام  31/12/2021العام المنتهي في    حتىالتزمت الشركة تتقديم اقراراتها الزكوية  

المفعول حتي    )الشركة التاتعة نهائية سارية  الشركة علي شهادة  العقارية( وقد حصلت  تات   للنقل وا ستثمار "ممرد" وشركة  السعودية 

 م.30/4/2023

م وقد تم إغالق ملف الرتط وا عتراض وسددت الشركة  2014م حتى  2008حصلت الشركة على الرتوا الزكوية لألعوام المالية من  

 فروقات الزكاة المستحقة. 

لاير    39.879م واستحق على الشركة تموجمها فرق زكوي تمملغ  31/12/2020م تتاريخ  2018لت الشركة على الرتط الزكوي لعام  حص

 سعودي وافقت الشركة على هذا الرتط وسددت الزكاة المستحقة. 

ت الزكاة المستحقة تموجب  م وتلغت فروقا2017م حتى  2015م صدر على الشركة رتط زكوي لألعوام المالية من  21/10/2020تتاريخ  

مملغ   الرتط  مملغ   2.520.796هذا  الشركة  وقدمت    105,573لاير سعودي، سددت  المعترض عليها  المنود غير  ويمثل  لاير سعودي 

م وتم تصعيد ا عتراض لد   11/2/2021م. رفضت الهيئة ااعتراض تتاريخ  12/12/2020اعتراض على تاقي المملغ المستحق تتاريخ  

 لعامة للجان الضريمية. األمانة ا

م واستحق على الشركة تموجمها فرق زكوي تمملغي 5/10/2020م تتاريخ  2020م و  2019حصلت الشركة على الرتط الزكوي لعامي  

لاير سعودي على التوالي اعترضت الشركة على هذا الرتط وتم قمول جزء من المنود المعترض عليها تقيمة   623,690لاير و     821,314

 لاير ووافق الشركة علي ذل  الرتط وسددت الزكاة المستحقة. 122,146

 

 امنكو ) شركة تابعة(  –الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 

وحصلت على شهادة الزكاة النهائية سارية    م31/12/2022التزمت الشركة تتقديم إقراراتها الزكوية حتى نهاية العام المالي المنتهي في  

 . م2023اتريل  30حتى 

مايو    20لاير وتتاريخ    513,721م تفروقات تمملغ  2015م على رتط زكوي عن العام المالي  2021مارس    29حصلت الشركة تتاريخ  

 م قدمت الشركة اعتراض على الرتط الزكوي الى هيئة الزكاة والضريمة والجمارك. 2021

لاير سعودي وتم السداد خالل شهر    485,749لرتط الزكوي الى  م تم قمول جزئي لإلعتراض وتم تخفيض ا2021أغسطس    10تتاريخ  

 م. 2021أكتوتر 

المالي    04/01/2022تتاريخ   العام  الفحص والرتط عن  إدارة  تيانات من  الشركة الب  الشركة  2016ورد  الميانات الب    علىم ردت 

 وجاري العمل على تقديم اعتراض على الرتط الزكوي.  1,780,435تم اصدار رتط زكوي تقيمة   24/03/2022وتتاريخ 
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 )تتمة(   الموقف الزكوي ( أ
 

 

 تابعة( )شركة –شركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات 

شهادة نهائية سارية المفعول حتي   علىم وقد حصلت الشركة  2021ديسممر    31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  

 ضريمة والجمارك. م. ولم تستلم الشركة أية رتوا زكوية أو ضريمية من هيئة الزكاة وال30/4/2023

 

 امنكو(  –)شركة تابعة للشركة العربية لخدمات األمن والسالمة  –شركة أمنكو إلدارة المرافق 

  .م2023أتريل    30م وحصلت على شهادة سارية المفعول حتى  2021ديسممر    31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى العام المنتهي في  

م وقد تم اغالق ملف الرتط وسددت الشركة فروقات الزكاة  2016م حتى  2006الزكوية لألعوام المالية من  حصلت الشركة على الرتوا  

 .المستحقة
 

لاير. قدمت الشركة اعتراض على كامل المملغ   35,508م تمملغ  2018م ورد للشركة رتط زكوي عن عام  2020سمتممر    17تتارتخ  

 .ووافقت الهيئة على ااعتراض

  لاير سعودي   53,218م، تإجمالي  2020م ،  2019م ،2017م تم اعادة الرتط الزكوي من قمل الهيئة للسنوات  2021ر  خالل شهر سمتمم 

 ووافقت الشركة علي ذل  الرتط وتم سداد الزكاة المستحقة. 

 

 )شركة تابعة(  – شركة أبين الطبية 

أتريل    30وحصلت على شهادة نهائية سارية المفعول حتى    م2021ديسممر    31قدمت الشركة ااقرار الزكوي عن العام المالي المنتهي في  

 ولم تستلم الشركة أية رتوا زكوية من هيئة الزكاة والضريمة والجمارك.  م،2023

 

 )شركة تابعة( –شركة باتك العقارية 

م وحصلت الشركة علي شهادة نهائية سارية المفعول حتي  2021ديسممر    31قدمت الشركة ااقرار الزكوي عن العام المالي المنتهي في  

م تناء على موافقة هيئة الزكاة والضريمة والجمارك وتحاسب زكويا  2020تقدم الشركة إقرار معلومات فقط تدء  من عام  م  30/4/2023

   ضمن ا قرار الموحد الذي تقدمه شركة تات  الموحدة

م من ضمن ا قرار الزكوي الموحد مع شركة تات  وقامت الشركة تتسوية الرتط مع 2020حصلت الشركة علي الرتط الزكوي عن العام  

 هيئة الزكاة والضريمة والجمارك. 

 

 )شركة تابعة(  – الشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد" 

م، وحصلت الشركة علي شهادة نهائية 2021ديسممر  31قدمت الشركة إقراراتها لهيئة الزكاة والضريمة والجمارك حتى السنة المنتهية في 

م تناء على موافقة هيئة الزكاة والضريمة  2020تقدم الشركة إقرار معلومات فقط تدء  من عام  م،30/4/2023سارية المفعول حتي 

 والجمارك وتحاسب زكويا  ضمن ا قرار الموحد الذي تقدمه شركة تات  الموحدة 

تم سداد فروقات الزكاة وضريمة   م وقد2018ديسممر  31م وحتى  2017يوليو  30من  للفترةإستلمت الشركة الرتواات الزكوية 

 .لاير سعودي 59,607ااستقطاع تمملغ 
 

تتسوية الرتط مع   وقامت الشركةم من ضمن ا قرار الزكوي الموحد مع شركة تات  2021وحصلت الشركة علي الرتط الزكوي في العام 

 هيئة الزكاة والضريمة والجمارك. 

 

 )شركة تابعة لشركة ابين الطبية(   –شركة جسور التعاون 

المنتهية في   المالية  الفترة  التعاون الطمية إقرارها الزكوي عن  نهائية 1442صفر    25قدمت شركة جسور  هن وحصلت على شهادة زكاة 

اون الطمية وتعتمر القوائم المالية م وذل  قمل تحويلها لشركة جسور التع2022يناير    28هن الموافق  1443جماد  ااخر    25سارية حتى  

 .م2021م هي اول قوائم مالية للشركة وجاري إصدار لها رقم مميز لدي الهيئة العامة للزكاة لتقديم إقرار عام  2021ديسممر    31المنتهية في  

 

 امنكو(  –) شركة تابعة للشركة العربية لخدمات األمن والسالمة  –شركة مؤشرات االستجابة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

  31وتعتمر القوائم المالية المنتهية في   م2021ديسممر    31الشركة إقراراتها لهيئة الزكاة والضريمة والجمارك حتى السنة المنتهية في  قدمت  

 ول قوائم مالية للشركة م هي ا2021ديسممر 

 

 

 

 



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )الممالغ تالريال السعودي( 

15 

 

 مخصص الزكاة )تتمة( .11

 حركة مخصص الزكاة  -ب  

 

 م 2022مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسممر  31 

 )مراجعة( 

 6,306,107    6,890,949 الرصيد في تداية الفترة / السنة 

 6,426,405    1,513,832 المحمل للفترة / السنة  

 ( 5,841,563)  ( 816,365) المدفوع خالل الفترة / السنة  

 6,890,949  7,588,416 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 المعلومات القطاعية   .12

اتيجية.  حددت إدارة المجموعة القطاعات التشغيلية تناء على التقارير التي يراجعها مجلس ا دارة والتي يتم على أساسها اتخاذ القرارات ااستر

 وحدات أعمال تناء  على خدماتها، وفيما يلي القطاعات التشغيلية للمجموعة:  9وألغراض إدارية يتم تنظيم المجموعة في 

 

 برى قطاع النقل ال 

تةجير السيارات والمقطورات وتةجير مخازن   تالمملكة وخدمات  المرية  نقل المضائع والمهمات تةجر على الطرق  النقل في  يتمثل قطاع 

 التمريد ومحطات الوقود وورش الصيانة وشراء وتيع وصيانة المعدات وآاات ذات الصلة تالنقل المري.

 

 قطاع العقار 

يتمثل قطاع العقار تشراء وتيع األراضي وإقامة المماني عليها واستثمارها تالميع أو ا يجار لصالى المجموعة وإقامة وتشغيل المشاريع  

 التجارية والصناعية.  

 

 قطاع الحراسات االمنية 

 وتشتمل على توفير حراس األمن وخدمات المناوتة للمنوك والشركات.  

 

 قطاع تغذية الصرافات 

 وتشتمل على خدمات تغذية وصيانة الصرافات اآللية للمنوك. 

 

 قطاع نقل االموال المؤمن وعد وفرز النقود والمراسالت 

 وفرز النقود والمراسالت المريديةوتشتمل على خدمات نقل وتةمين نقل األموال وااغراض الثمينة وخدمات عد 

 

 قطاع الصيانة والتشغيل 
 

 ويشتمل على صيانة وتشغيل المماني وإدارة األمالك والتسويق للغير.  

 

 قطاع المواقف الذكية  
 

 يشتمل على تةجير مواقف للغير

 

 قطاع توريد المعدات الطبية 
 

 .ويشمل على توريد المعدات الطمية للغير

 

 ة المنزلية والعالج الطبيعي قطاع الخدمات الطبي
 

 يشتمل على تقديم الخدمات الطمية المنزلية والعال  الطميعي لالفراد وللغير.
 

يم  تراقب ا دارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها تشكل منفصل تغرض اتخاذ القرارات المتعلقة تتخصيص الموارد وتقييم األداء. ويتم تقي 

الرتى أو الخسارة من العمليات وتقاس تشكل متسق مع أرتاح أو خسائر العمليات في القوائم المالية الموحدة  أداء القطاعات تناء  على 

 الموجزة. 



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م 2220 مارس  31في  أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

 )الممالغ تالريال السعودي( 

16 

 

 تتمة( ) القطاعيةالمعلومات .12

 م )غير مراجعة(: 2022 مارس 31يمثل الجدول المعلومات القطاعية للفترة المنتهية في  -

 النقل قطاع  االستثمار العقاري  

قطاع الحراسات  

 األمنية 

قطاع تغذية  

 الصرافات

قطاع نقل األموال 

 المؤمن والمراسالت 

قطاع الصيانة  

 المواقف الذكية والتشغيل

المعدات  توريد

 اإلجمالي  أخرى وتسويات الرعاية المنزلية  الطبية 
            

 109,663,021 (3,232,854)   428,644     -   11,604,242   8,881,862   11,402,345   27,361,281   32,916,862   19,332,292   968,347  اإليرادات  

 (98,153,924)  2,685,625  (498,714)  (31,595)  ( 6,258,479) (7,929,329)  (10,772,838)  (22,857,859) (32,610,506)  (19,404,485)  (475,744)  تكلفة اإليرادات 

  11,509,097 (547,229)  (70,070)  (31,595)  5,345,763  952,533   629,507   4,503,422   306,356  (72,193)   492,603  الربح  مجمل

            

 1,121,836,690  333,809,401   3,432,552   1,114,576   394,648,978   20,231,590   41,802,007   66,061,004   56,674,711   168,025,563   36,036,308  مجموع األصول

 589,887,388  4,221,900   5,311,281   3,539,795   415,549,822  16,668,268  9,930,432   12,800,027   21,736,475   76,329,388   23,800,000  مجموع اإللتزامات  

 

 : (معدلة  - غير مراجعة  ) م2021 مارس 31في المعلومات القطاعية للفترة المنتهية يمثل الجدول  -

 قطاع النقل  االستثمار العقاري  

قطاع الحراسات  

 األمنية 

قطاع تغذية  

 الصرافات

قطاع نقل األموال 

 المؤمن والمراسالت 

قطاع الصيانة  

 المواقف الذكية والتشغيل

المعدات  توريد

 اإلجمالي  أخرى وتسويات الرعاية المنزلية  الطبية 
            

 123,637,227 ( 2,615,674) - - 15,658,785 3,438,321 14,005,065 33,653,478 41,236,965 17,284,392 975,895 اإليرادات  

 ( 114,239,072) 2,093,777 - (19,457) ( 16,516,700) ( 2,840,397) (12,362,070) (29,166,175) (37,716,675) (17,337,424) (373,951) تكلفة اإليرادات 

 9,398,155 ( 521,897) - (19,457) ( 857,915) 597,924 1,642,995 4,487,303 3,520,290 (53,032) 601,944 الربح  مجمل
            

 850,563,144 161,131,289 - 17,240,295 267,819,727 6,091,759 51,705,807 81,712,284 70,102,176 156,095,826 38,663,981 مجموع األصول

 484,636,867 18,151,423 - 1,105,814 279,367,660 5,227,226 19,797,051 25,517,799 43,333,270 61,536,624 30,600,000 مجموع اإللتزامات  



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2220 مارس  31في  أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

 )الممالغ تالريال السعودي( 

17 

 

 السهم األساسية والمخفضة  ربح .13

 

لحملة   ةالسهم األساسية مقاتل الرتى / )الخسارة( المتعلقة تاألسهم العادية تقسمة صافي الخسارة العائد (خسارة ) رتحية /  يتم احتساب

األسهم العادية على المتوسط المرجى لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. إن رتى / )خسارة( السهم المخفضة مماثلة لن رتى /  

 )خسارة( السهم األساسية حيث أن الشركة ليس لديها أدوات مخفضة مصدرة.  

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة(  

 م 2021  م 2022 

 ( 3,224,787)  842,232 الفترة  / )خسارة( رتىصافي 

 30,000,00  55,650,000 السهم األساسية  / )خسارة( رتىالمتوسط المرجى لعدد األسهم العادية احتساب 

 ()0.11  0.02 الفترة)خسارة(   /الرتى األساسي والمخفض للسهم من صافي رتى 

 تعديالت سنوات سابقة   .14

  تم تغيير المعالجة المحاسمية المتعلقة تحقوق امتياز مشروع المواقف الذكية تةحد  الشركات التاتعة وتم تطميقم  2021خالل السنة المالية  

" ترتيمات امتياز الخدمة" ونتج عن ذل  تعديالت تخص سنوات ساتقة وتناء   12تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار  

 تم تعديل أرقام المقارنة الظاهرة في القوائم المالية الموحدةعلى النحو التالي:  فقدعليه 
 

 : الموحدة   الدخل الشاملاألثر على بنود قائمة  

 

 

 واالرتباطات الرأسمالية   المحتملة االلتزامات .15

لاير سعودي تم إصدارها في سياق   مليون107م، لد  المجموعة التزامات محتملة على شكل ضمانات تنكية تمملغ  2022  مارس  31كما في  

مليون    65م مملغ  2022  مارس  31لاير سعودي(. تتضمن الضمانات المنكية كما في    مليون  107,1:  م2021ديسممر    31عتيادي )النشاا اا

 . مليون لاير سعودي( 65م: 2021ديسممر  31لصالى شركة حلول المدن الذكية لإلتصاات وتقنية المعلومات ) ةلاير سعودي صادر

تلغت أرصدتها كما في   ارتمااات رأسمالية  المجموعة  لد   يوجد  قيمة  2022  مارس  31كما    31مليون لاير سعودي )14,285,863م 

سيس وتشغيل  ةت   و أنظمة و معدات  جهزةأفي عقود شراء ممتلكات و  أغلمها  مليون لاير سعودي( تتمثل  14,434,837م:  2021ديسممر  

 . مشروع المواقف الذكية التاتع لشركة حلول المدن الذكية لالتصاات وتقنية المعلومات

 

   هامةأحداث  .16

م قامت شركة تات  تتوقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على كامل حصص المالك في شركة أفكار لوجستي  من خالل 2022مارس    9تتاريخ  -

 أشهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم. 6ممرد( ومدة هذه المذكرة - شركاتها التاتعة )الشركة السعودية للنقل وااستثمار 

تات  تتوقيع  اتفاقيه شراء لكامل الحصص المملوكة للوليد تن خالد المقمل في رأسمال شركة حلول  م قامت شركة  2022مايو    12تتاريخ   -

 لاير.  7,800,000من رأسمال حلول المدن الذكية وذل  تمقاتل مملغ وقدرة  %2.6المدن الذكية لالتصاات وتقنية المعلومات 

 

الرصيد في   

 م 31/03/2021

 قبل التعديل 

 التعديل 

الرصيد في  

 م 31/03/2021

 بعد التعديل 

  123,637,227   14,347,071   109,290,156  اايرادات 

 (114,239,072)  (13,764,969)  (100,474,103)  تكلفة ا يرادات 

 (1,944,735)   814,954  (2,759,689)  التكاليف التمويلية 

 ( 5,591,475) 1,397,057 ( 6,988,532) الدخل للفترة تعد الزكاة صافي 

    

    صافي االربح العائد الى: 

 (3,224,787)  538,215  (3,763,002) مساهمي الشركة 

 (2,366,688)  858,842  (3,225,530) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 (6,988,532)  1,397,057  (5,591,475) 



 واألعمال اللوجستية شركة باتك لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2220 مارس  31في  أشهر المنتهية  الثالثةلفترة 

 )الممالغ تالريال السعودي( 

18 

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  .17

  و ماي   22هن  الموافق  1443  شوال  21الموجزة من قنمننل مجلنننس إدارة الشركة في  اعنننتننمنندت هننذه القنننوائم المنننالينة األولية الموحننندة  

 . م2022


