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 التكوين واألنشطة الرئيسية  -1
 

االسم السابق )الشركة السعودية للنقل    -شركة مساهمة سعودية    -شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية )"الشركة"(    تأسست
هـ 1404ربيع اآلخر  13بتاريخ    1010052902في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم    والمسجلةمبرد(    -واالستثمار  

 م. 1984يناير  16الموافق 
 

م تم تعديل المادة الثانية من  2017/ 4/ 3هـ الموافق  7/1438/ 6ة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في  بناًء على موافق
مبرد( إلى )شركة باتك لالستثمار واألعمال   -النظام األساسي للشركة لتغيير اسم الشركة من )الشركة السعودية للنقل واالستثمار  

 اللوجستية(.
 

شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية    رئيسية فيالتتمثل أنشطة الشركة  
الطرق  إنشاء  الخ(،   .... الفنادق  المستشفيات،  )المدارس،  السكنية، مثل  والغير  السكنية  للمباني  العامة  اإلنشاءات  او غير سكنية( 

 ب المباني. الطرق، تشطي ومستلزماتوالشوارع واألرصفة 
 

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

 رأس المال
 

( زيادة رأس مال الشركة من 2021ديسمبر  6هـ )الموافق  1443جمادى األول  2قرر مساهمي الشركة في اجتماعهم المنعقد في 
لاير سعودي(.   10سهم قيمة كل سهم    60.000.000لاير سعودي )يتكون من    600.000.000لاير سعودي إلى    300.000.000

ربيع   26أس المال بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية والتي تم الحصول عليها في  من اإلجراءات النظامية لزيادة ر  االنتهاءتم  
 . م 2022وتم اإلنتهاء من إجراءات زيادة رأس المال خالل عام ( 2021نوفمبر  2هـ )الموافق  1443األول 

 
 هيكل المجموعة 

 
التابعة لها )يشار إليهما مجتمعتين بـ    األم والشركاتتشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة  

 "المجموعة"( كما يلي:       
  

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 
 بلد التأسيس 

نسبة  
االستثمار  

 المباشر 

نسبة  
االستثمار  

 غير المباشر 

نسبة  
االستثمار 

 المباشر

نسبة  
االستثمار 

 غير المباشر

 - % 94.88 - % 94.88 المملكة العربية السعودية  الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة
 مبرد  -الشركة السعودية للنقل واالستثمار

 
 - % 100 - %100 المملكة العربية السعودية 

 - % 100 - %100 السعودية المملكة العربية  شركة باتك العقارية
شركة أبين الطبية )سابقا شركة تكنولوجيا  

 - % 100 - %100 المملكة العربية السعودية  الشفاء(  
 % 66.42 - % 66.42 - المملكة العربية السعودية  شركة أمنكو إلدارة المرافق المحدودة

شركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية 
 ( 1-1المعلومات )إيضاح 

 % 5.31 % 72.8 % 5.31 % 79.4 المملكة العربية السعودية 

 % 56.93 - % 56.93 - المملكة العربية السعودية  شركة مؤشرات االستجابة لالتصاالت 
 % 75 - % 75 - المملكة العربية السعودية  شركة جسور التعاون الطبية 

 
اعتباًرا    أسهممن خالل اتفاقيات شراء  وذلك  من مساهمين آخرين    %6.6خالل الفترة، استحوذت الشركة على حصص إضافية قدرها     1-1

(. أكملت الشركة اإلجراءات  2022مايو    12هـ )الموافق    1443شوال    11و(  2022يناير    13هـ )الموافق    1443رمضان    19من  
   النظامية.

  



  واألعمال اللوجستيةشركة باتك لالستثمار 
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 أسس اإلعداد    -  2
 
 بيان االلتزام   2-1

( "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة  34األولية الموحدة الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )   القوائم الماليةتم إعداد هذه  
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية    ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة

في وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية  
 . 2021ديسمبر  31

 
 أسس القياس 2-2

 ية الموحدة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.تم إعداد القوائم المالية األول
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة باللاير السعودي، وهي العملة الوظيفية للمجموعة ويتم تقريب القوائم 
 المالية المعروضة ألقرب لاير سعودي. 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-4

   عمليات تجميع األعمال

باستخدام طريقة    إن المحاسبة عنها  يتم  المجمعة"(  المشتركة )"المنشآت  السيطرة  التي تتضمن منشآت تحت   تجميع عمليات تجميع األعمال 
ويتم إجراء التسويات على قيمة الدفترية وذلك    الدفترية لها.إظهار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآت المندمجة بالقيمة  يتم    المصالح.

ال يتم إثبات شهرة أو أرباح نتيجة    إلدراج أي فروقات ناتجة عن االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المنشآت المجمعة. 
بالمجموعة.لعملية تجميع األعمال ويتم إثبات أي فرق بين العوض المدفوع/ المحول وحقوق ال   ملكية المستحوذ عليها ضمن حقوق الملكية 

 تعكس قائمة الدخل الشامل الموحدة نتائج المنشآت المجمعة اعتباًرا من تاريخ حدوث عملية تجميع األعمال. 

د القوائم المالية الموحدة  تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعدا
 .  2021ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 
 1. هناك تعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من  2022يناير    1ال توجد أية معايير أو تفسيرات جديده تسري اعتباًرا من  

 ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.  ،2022يناير 
 
 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة   -3
 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 
المبالغ المصرح عنها لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  

ت. وكانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد هذه التقديرا
 المالية الموحدة السنوية األخيرة. في القوائممن التقديرات هي نفس األحكام التي تم توضيحها 

 
 الممتلكات والمعدات -4

  

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

     
 198,165,641  172,930,290  صافي القيمة الدفترية    -الرصيد االفتتاحي

 4,224,351  3,565,564  السنة  / الفترةإضافات 
 2,602,985  1,561,155  تحويالت 

 (28,316,190)  ( 13,250,308)  للسنة  /  االستهالك المحمل للفترة
 ( 3,746,497)  ( 2,516,185)  السنة  /  الفترة  صافي استبعادات

 172,930,290  162,290,516  صافي القيمة الدفترية - الرصيد الختامي
  



  باتك لالستثمار واألعمال اللوجستيةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 غير مراجعة( )تتمة(الموجزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

9 

 

 عقارات استثمارية   -5
 

  
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(
     

 41,236,189  38,317,753  صافي القيمة الدفترية  -الرصيد االفتتاحي
 6,900  151,554,983  السنة   / فترةالإضافات 
 (2,454,498)  ( 2,173,998)  تحويالت 

 ( 470,838)  ( 210,223)  االستهالك المحمل للفترة/ للسنة

 38,317,753  187,488,515  صافي القيمة الدفترية -الرصيد الختامي

 
 موجودات غير ملموسة     -6
 

  
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(
     

 388,776,509  342,198,429    حقوق امتياز المواقف الذكية
 79,773,177  79,770,427  الشهرة
 4,465,196  4,613,626    أخرى

  426,582,482  473,014,882 
 

 ذمم مدينة تجارية -7
 

 مدينون تجاريون 

 2022يونيو  30
 مراجعة()غير 

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 164,003,989 141,108,751 ( 1-7)إيضاح  مدينون تجاريون

 ( 11,329,863) ( 8,909,028) (2-7)إيضاح مخصص االنخفاض في القيمة 

 132,199,723 152,674,126 

 

 يوم عمل.  90- 30إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتستحق عموًما خالل  •

يوجد لدى أحد الشركات التابعة للمجموعة ضمان رهنى، وهم عبارة عن مبنى بأرض محتفظ بها كضمان وذلك كجزء من  •
 الذمم المدينة التجارية ألحد عمالئها. 

 
 : المتوقعة االئتمان وخسائرفيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة    7-1

 يوًما   360-271 يوًما   270-181 يوًما  180-91 يوًما  90-0 الحالي  اإلجمالي  2022يونيو  30
من     360أكثر 

 ً  يوما

 23,610,030 694,145 18,854,729 24,936,176 25,866,853 47,146,818 141,108,751 القيمة الدفترية 
 5,904,444 121,681 1,042,674 833,151 483,345 523,733 8,909,028 خسائر االئتمان المتوقعة 

 % 25 % 18 % 6 % 3 % 2 % 1 % 6 االئتمان المتوقعةمعدل خسائر  

 

 يوًما  180-91 يوًما  90-0 الحالي اإلجمالي  2021ديسمبر  31
181-270 
 يوًما 

 يوًما  271-360
من     360أكثر 

 ً  يوما

 22,132,782 10,026,111 4,273,137 41,389,104 44,315,092 41,867,763 164,003,989 القيمة الدفترية 
 7,546,328 1,766,809 515,242 832,613 391,947 276,924 11,329,863 االئتمان المتوقعةخسائر 

 %34 %18 %12 %2 %1 %1 %7 معدل خسائر االئتمان المتوقعة
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية  -7
 
 التجارية: فيما يلي بيان الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة  7-2
 

 

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   
 21,634,486 11,329,863 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 (4,306,180) ( 2,269,134) محمل/ )عكس قيد( خالل الفترة/ السنة 
 (5,998,443) ( 151,701) مستخدم خالل الفترة

 11,329,863 8,909,028 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  

 
 
 ارصدة مدينة االخرىمصاريف مدفوعة مقدما و  -8
 

 

   2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 35,844,555 42,722,962 ( 1- 8)إيضاح  صرافين ذمم 

 ( 29,128,692) ( 34,607,826) الصرافين ناقصاً: مخصص ذمم  

 6,715,863 8,115,136 ، صافي الصرافينذمم 
 ً  42,564,286 41,654,610 مصاريف مدفوعة مقدما

 2,504,842 7,994,534 ضريبة قيمة مضافة مدينة 
 5,287,514 5,602,230 تأمين  -خطابات ضمان

 1,035,611 2,504,788 دفعات مقدمة لموردين
 1,146,892 87,243 ضمان أعمال  محتجزات

 8,286,811 6,634,002 أخرى 

 67,541,819 72,592,543 اإلجمالي

 
تلك    مستحقة ألكثرهي ذمم مدينة    الصرافينإن غالبية ذمم     8-1 لها وفقًا ألعمار  بتجنيب مخصص  اإلدارة  من سنة، وتقوم 

اإلدارة  ويمثل قرارات المحكمة الصادرة لصالح المجموعة،  ولاير سعودي    5,746,730يتضمن الرصيد حوالي    األرصدة.
 على ثقة من أنه سيتم تحصيل هذه المبالغ في المستقبل القريب، وبالتالي، لم يتم تجنيب أي مخصص مقابل هذه األرصدة. 

 
 على النحو التالي:  الصرافين كانت الحركة في مخصص ذمم  

 

   2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   
 26,820,542 29,128,692 السنة  / الرصيد في بداية الفترة

 2,700,000 5,479,134 السنة  / محمل خالل الفترة
 ( 391,850) - السنة  / المستخدم خالل الفترة

 29,128,692 34,607,826 السنة  / الرصيد في نهاية الفترة
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 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية   -9
 

 بين المجموعة وشركة االستثمار كابيتال.  تقديريةاالستثمار كابيتال بموجب اتفاقية إدارة محافظ    شركة   تدار االستثمارات من قبل
تحتفظ المجموعة به للبيع في فترة    والخسارة حيثيتم تصنيف االستثمار )استثمار قصير األجل( بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 قصيرة األجل، ويتم تسجيل األرباح أو الخسائر غير المحققة للمحفظة في قائمة الدخل الشامل.  
 

 : االستثماراتحركة يلي فيما 

 

   2022يونيو  30
 مراجعة()غير 

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   
 - 10,930,023 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 10,000,000 80,000,000 إضافات خالل الفترة/ السنة 
 - ( 6,049,597) استبعادات خالل الفترة/ السنة 

 930,023 2,085,947 األرباح غير المحققة

 10,930,023 86,966,373 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

 
 ما في حكمها النقدية و  -10

 

   2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   
 34,741,835 28,196,777 نقد لدى البنوك

 2,529,998 1,288,882  نقدية بالصندوق
 - 20,000,000 يوم( 90ودائع قصيرة األجل )

 49,485,659 37,271,833 
 

 بنكية  قروض - 11
 

 قروض قصيرة األجل 
، قامت الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( )شركة تابعة( بإبرام اتفاقية تجديد مع 2021اكتوبر    24بتاريخ   أ( 

مليون لاير سعودي وتنتهي    30  بحد أقصيبموجب نظام التورق اإلسالمي مع أحد البنوك المحلية    ائتمانية  لتسهيالت  تمديد
 . فيما يلي شروط وأحكام استخدام التسهيالت االئتمانية: 2022سبتمبر  30في 
 البنك. عن طريقإلعادة تمويل االعتمادات المستندية  السلعمرابحة لتمويل شراء وبيع  •
 األجل لشراء وبيع السلع لتمويل متطلبات رأس المال العامل.  ةقصير مرابحة •
 ضمانات الدفع لصالح مستفيدين مقبولين للبنك. /تنفيذ/ضمانات حسن  االبتدائيةإلصدار الضمانات  كفالةتسهيالت  •

 
 كخطابات ضمان فقط. إئتمانيةوكما بتاريخ إعداد القوائم المالية، تم استخدام تسهيالت 

 
، قامت الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( )شركة تابعة( بتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية 2019بر  ديسم  8في   ب( 

 مليون لاير سعودي. فيما يلي شروط وأحكام استخدام التسهيالت االئتمانية: 80ىحد أقص مع أحد البنوك المحلية ب
عامة،   • كفالةتسهيالت  بح  وتشمل تسهيالت  قدره  إلصدار ضمانات  أقصى  وتسهيالت    سعودي،مليون لاير    10د 

 مليون لاير سعودي لتمويل رأس المال العامل.  5قدره قروض قصيرة األجل بحد أقصى 
 مليون لاير سعودي لمشروع مواقف الدمام. 25تسهيالت محددة وتشمل ضمانات دفع بحد أقصى قدره  •
 سعودي لمشروع مواقف الخبر.  مليون لاير 40تسهيالت محددة وتشمل ضمانات دفع بحد أقصى   •

 
 كخطابات ضمان فقط. ائتمانيةوكما بتاريخ إعداد القوائم المالية، تم استخدام تسهيالت   
 

 وتمديد   ، قامت الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( )شركة تابعة( بإبرام اتفاقية تجديد2022فبراير    6بتاريخ   ج( 
مليون لاير سعودي    21.7األقصى  ، بموجب نظام التورق اإلسالمي مع أحد البنوك المحلية بلغ الحد  ائتمانيةلتسهيالت  

، تم استخدام  2022يونيو    30. كما في  إلصدار ضمانات  كفالةوذلك لغرض تسهيالت    2023  مارس  31وتنتهي في  
 ضمان.   اتلاير سعودي كخطاب 14.8

قصيرة األجل بنظام   ائتمانيةواألعمال اللوجيستية بتوقيع اتفاقية تسهيالت    تثمارلالسم قامت شركة باتك  2020/ 5/1في  د(        
مليون لاير سعودي وتستخدم   20  لالتفاقيةم والحد األقصى  2023/ 5/1التورق اإلسالمي مع أحد البنوك المحلية وتنتهي في  

الخرج وال   –ركة بطريق الرياض  في تمويل متطلبات رأس المال العامل، والتسهيالت مضمون برهن عقاري ألرض الش
 م 2022يونيو   -30كما في  االتفاقيةيوجد اي تسهيالت مستخدمة من تلك 



  باتك لالستثمار واألعمال اللوجستيةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 غير مراجعة( )تتمة(الموجزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 األجل طويلةقروض 

 
 االسالمي  تورقبنظام ال  ة ائتماني  تأبرمت شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية اتفاقية تسهيال  ،2018ديسمبر    18في   ( أ

. خالل  2023ديسمبر    31مليون لاير سعودي. تسري اتفاقية التمويل إلى    34بمبلغ    ةمحليالك  وبنأحد المع    المدةمحدد  
 . 2024يونيو  30، تم تمديد تاريخ االتفاقية إلى 2020عام 

 
أقساط    8مليون لاير سعودي، ويستحق السداد على    34  اقدره و  تتسهيالكامل ال  إستخدامتم    ، 2022يونيو    30  حتي تاريخ    

الدفع وفقًا للمعدالت السائدة في السوق على أساس نصف سنوي. يتمثل    الفوائدموزعة على أساس نصف سنوي، وتستحق  
ري في مدينة الرياض، بما في ذلك مكاتب الشركة والشركات التابعة إدا  بنيالغرض من هذه االتفاقية في تمويل شراء م

  32,547,172:  2021) لاير سعودي    32,179,575  وبلغ صافي قيمتة الدفترية  لها. إن القرض مضمون برهن عقاري
أمنكو(  )والسالمة  موقع من الشركة العربية لخدمات األمن    سعودي وضمانمليون لاير    34بمبلغ    ألمروسند    لاير سعودي(

البنك المستفيد   فيها  عن متحصالت اإليجار من شركة أمنكو، ووثيقة تأمين يكون  أصولي)شركة تابعة للمجموعة(، وتنازل  
 مليون لاير سعودي.  20.4 مبلغ 2022يونيو  30األول. بلغ رصيد القرض المتبقي كما في 

 
وقعت الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )أمنكو( )شركة تابعة وشريك في االتفاقية الموقعة(   ،2019أكتوبر    17في   ( ب

مليون لاير سعودي. تبلغ فترة التمويل  74اتفاقية تمويل طويل األجل بموجب نظام التورق اإلسالمي مع بنك محلي بمبلغ 
ية وشروطها والتزاماتها وبنودها إلى شركة حلول المدن  تم توقيع اتفاقية لنقل االتفاق  ،2019ديسمبر    3سنوات. في    7

% من   35، تم تجديد شروط االتفاقية، وذلك نتيجة تحويل  2021ديسمبر    30الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات.  في  
ركة باتك  أسهم شركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات من الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة إلى ش

اللوجستية. كما في   مليون لاير سعودي، ويستحق   69.1تم سحب تسهيل قدره    ، 2022يونيو    30لالستثمار واألعمال 
الدفع وفقًا للمعدالت السائدة في   الفوائدأقساط موزعة على أساس نصف سنوي، وتستحق    10المبلغ األصلي السداد على  

ذه االتفاقية في تمويل مشروع المواقف الذكية في المنطقة الشرقية  السوق على أساس نصف سنوي. يتمثل الغرض من ه 
 30المتعلق بشركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات )شركة تابعة(. بلغ رصيد القرض المتبقي كما في  

 مليون لاير سعودي. 62.2 مبلغ 2022يونيو 
 
مبرد )شركة تابعة( بتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية   –واالستثمار  ، قامت الشركة السعودية للنقل  2018مارس    11في   ( ج

مليون لاير سعودي. تسري اتفاقية التمويل   15بموجب نظام التورق اإلسالمي مع أحد البنوك المحلية بلغ حدها األقصى  
السداد    الفوائدستحق  تمليون لاير سعودي.    14.8، تم سحب تسهيل قدره  2022يونيو    30. كما في  2025نوفمبر    11إلى  

قسًطا موزع على أساس ربع سنوي وتستحق العمولة السداد وفقًا لمعدالت السوق السائدة على أساس ربع سنوي.    20على  
 2022يونيو    30يتمثل الغرض من هذه االتفاقية في تمويل األنشطة التشغيلية للشركة. بلغ رصيد القرض المتبقي كما في  

 دي. مليون لاير سعو 9.3 مبلغ
 

مبرد )شركة تابعة( بإبرام اتفاقية تسهيالت ائتمانية    –، قامت الشركة السعودية للنقل واالستثمار  2020مارس    17في   ( د
مليون لاير سعودي. تسري اتفاقية التمويل    24.5بموجب نظام التورق اإلسالمي مع أحد البنوك المحلية بلغ حدها األقصى  

مليون لاير سعودي. يستحق المبلغ األصلي    20.9، تم سحب تسهيل قدره  2022يو  يون  30. كما في  2025مارس    17إلى  
السداد وفقًا لمعدالت السوق السائدة على أساس ربع   الفوائدقسًطا موزع على أساس ربع سنوي وتستحق    20السداد على  

يونيو    30لقرض المتبقي كما في  سنوي. يتمثل الغرض من هذه االتفاقية في تمويل األنشطة التشغيلية للشركة. بلغ رصيد ا 
 مليون لاير سعودي.  14 مبلغ 2022

 
األجل وفقاً ألحكام الشريعة  ةطويل ةائتماني ت أبرمت شركة باتك العقارية )شركة تابعة( اتفاقية تسهيال ،2022مايو  9في  ( هـ

قية في تمويل صفقات االستثمار مليون لاير سعودي. يتمثل الغرض من هذه االتفا  200اإلسالمية مع بنك محلي بحد أقصى  
  السداد مليون لاير سعودي، ويستحق    100، تم سحب تسهيل قدره  2022يونيو    30العقاري لشركة باتك العقارية. كما في  

السداد وفقًا ألسعار    الفوائدأو تاريخ بيع االستثمار العقاري، أيهما أقرب، وتستحق    2025مايو    9على دفعة واحدة في  
على أساس نصف سنوي. إن اتفاقية التسهيل االئتماني مضمونة من قبل شركة باتك لالستثمار واألعمال   السوق السائدة

من شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية، ورهن عقاري. بلغ رصيد القرض المتبقي كما في   ألمراللوجستية، وسند  
  مليون لاير سعودي. 100 مبلغ 2022يونيو  30
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 غير مراجعة( )تتمة(الموجزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

13 

 
 بنكية )تتمة(  قروض - 11

 
 فيما يلي حركة القروض خالل الفترة/ السنة:

 

 

  2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   
 150,039,097 265,255,647 الرصيد في بداية السنة 

 179,885,983 101,336,859 إضافات خالل السنة 

 ( 64,669,433) ( 160,578,435) مدفوع خالل السنة 

 206,014,071 265,255,647 

 90,936,314 177,997,531 غير المتداول الجزء

 174,319,333 28,016,540 المتداول  الجزء

 
 فيما يلي تواريخ استحقاق القروض:

 

 

   2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   
 174,319,333 28,016,540 أقل من سنة 

 27,749,168 34,816,541 من سنة إلى سنتين

 63,187,146 143,180,990 ما بين سنتين إلى خمس سنوات

 265,255,647 206,014,071 اإلجمالي

 

 التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة   -12

 اتفاقية امتياز الخدمة:  بموجب اإللتزامالمتداول وغير المتداول من   ءالجز تصنيففيما يلي 

  
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

 201,007,732 329,746,251  بداية الفترةالرصيد في 
 139,890,174 -  السنة   / لفترةاإضافات 

 - ( 44,564,401)  تعديل 
 6,373,129 3,342,410  تكاليف تمويل 

 ( 17,524,784) -  للسنة  / لفترةخالل امدفوع 

  288,524,260 329,746,251 

 

 317,513,811 273,389,112 غير المتداول الجزء

 12,232,440 15,135,148 المتداول  الجزء

 
  



  باتك لالستثمار واألعمال اللوجستيةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 غير مراجعة( )تتمة(الموجزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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 ذات العالقة وأرصدتها  االطرافالمعامالت الهامة مع   -13

 
ذات العالقة من موظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان والتي يكون لدى أعضاء مجلس   االطرافتتكون  

المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بإجراء    وقد قامتاإلدارة أو موظفو اإلدارة العليا بشكٍل مباشر أو غير مباشر تأثير هام.   
 . تم إجراء هذه المعامالت وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها. ذات عالقة اطرافالعديد من المعامالت مع 

 
 خالل فترة الستة أشهر، لم يتم إجراء أية معامالت هامة مع منشآت الجهات ذات العالقة. 

 
 يتضمن كبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين على مستوى المجموعة. فيما يلي ملخًصا للمعامالت: 

 

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )غير مراجعة(

 2022 2021 
   تعويضات موظفي اإلدارة العليا 

 2,061,143 3,936,720 رواتب ومنافع قصيرة األجل 
 81,354 127,158 مكافأة نهاية الخدمة  

 2,142,497 4,063,878 اإلجمالي

 
 مخصص الزكاة   -14

 
 الموقف الزكوي  أ( 
 
 ، باستثناء اآلتي: 2021ديسمبر  31يوجد تغيير في حالة الربوط الزكوية للمجموعة منذ ال 
على شهادة  وحصلت 2021ديسمبر  31قامت المجموعة والشركات التابعة لها بتقديم إقراراتها الزكوية للسنة المنتهية في  أ( 

 . 2023إبريل   30الزكاة النهائية التي تسري حتى  
 . إعتراضتقديم  والشركة بصدد    مليون لاير سعودي.  1.8بمبلغ    2016ألمنكو وذلك لسنة    دار ربط زكويبإصقامت الهيئة   ب( 
  2019و   2017، أعيد إجراء الربط الزكوي لشركة أمنكو إلدارة المرافق المحدودة من قبل الهيئة للسنوات  2021خالل عام   ج( 

 . وتم سدادة، قبُلت الشركة الربط المعاد إجرائه 2022لاير سعودي. خالل عام  53,218بمبلغ  2020و
 

 حركة مخصص الزكاة   ب( 
 

 

   2022يونيو  30
 مراجعة()غير 

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

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

 6,426,405 2,924,832 للسنة    / المحمل للفترة

 (5,841,563) ( 6,579,554) السنة    / مدفوع خالل الفترة

 6,890,949 3,236,227   السنة / الرصيد في نهاية الفترة



  شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية   -15

 
حددت إدارة المجموعة القطاعات التشغيلية بناء على التقارير التي يراجعها مجلس اإلدارة والتي يتم على أساسها اتخاذ القرارات 

وحدات أعمال بناًء على خدماتها، وفيما يلي القطاعات التشغيلية   10االستراتيجية.  وألغراض إدارية يتم تنظيم المجموعة إلى  
 للمجموعة: 

 
 قطاع النقل 

السيارات والمقطورات وتأجير  تأجير  بالمملكة وخدمات  البرية  الطرق  البضائع والمهمات بأجر على  نقل  النقل في  يتمثل قطاع 
 معدات وآالالت ذات الصلة بالنقل البري. مخازن التبريد ومحطات الوقود وورش الصيانة وشراء وبيع وصيانة ال

 
 قطاع العقار 

وإقامة وتشغيل   المجموعة  لصالح  اإليجار  أو  بالبيع  واستثمارها  عليها  المباني  وإقامة  األراضي  وبيع  العقار بشراء  قطاع  يتمثل 
 المشاريع التجارية والصناعية.  

 
 األمنية قطاع الحراسات 

 وتشتمل على توفير حراس األمن وخدمات المناوبة للبنوك والشركات. 
 

 اآللية  قطاع تغذية الصرافات
 وتشتمل على خدمات تغذية وصيانة الصرافات اآللية للبنوك.

 
 وعد وفرز النقود والمراسالتالمؤمن قطاع نقل االموال 

 مات عد وفرز النقود والمراسالت البريدية.وتشتمل على خدمات نقل وتأمين نقل األموال واالغراض الثمينة وخد
 

 إدارة المرافق قطاع 
 ويشتمل على صيانة وتشغيل المباني وإدارة األمالك والتسويق للغير. 

 
 قطاع المواقف الذكية  

 يشتمل على تأجير مواقف للغير.
 

 قطاع توريد المعدات الطبية 
 والمؤسسات الطبية.ويشمل على توريد المعدات الطبية للمنشآت 

 
 قطاع الخدمات الطبية المنزلية والعالج الطبيعي

 وللغير.  لألفراديشتمل على تقديم الخدمات الطبية المنزلية والعالج الطبيعي 
 

 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات:
الحرائق وأنظمة اإلنذار اإللكترونية ويشمل تركيب وصيانة والبيع بالجملة ألجهزة األمن اإللكترونية ومعدات الوقاية والحماية من  

 . عن قربعن بعد أو 
 

. القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء  اتخاذ   بغرض  بشكل منفصل   أعمالهاتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج العمليات لوحدات  
في القوائم   أرباح أو خسائر العملياتمع    وتقاس بشكل متسقعلى أساس الربح أو الخسارة من العمليات    القطاعات يتم تقييم أداء  

 المالية األولية الموحدة الموجزة.
 



  شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

16 

 
 المعلومات القطاعية )تتمة(  - 15

 
 )غير مراجعة(: 2022يونيو  30الجدول أدناه المعلومات القطاعية للفترة المنتهية في يبين 

 

 قطاع النقل  االستثمار العقاري   
قطاع الحراسات  

 االمنية 
قطاع تغذية  

 اآللية   الصرافات

قطاع نقل األموال  
المؤمن  

 إدارة المرافققطاع  والمراسالت  

االتصاالت  
وتقنية  

 المعلومات 
المواقف  حلول 
 الذكية 

توريد المعدات  
 الطبية  

الخدمات الطبية  
 اإلجمالي  أخرى وتسويات  المنزلية  

             

 210,086,786 ( 4,666,846) 709,648 - 24,445,825 - 19,038,140 21,394,899 47,779,499 56,320,407 43,128,521 1,936,693 اإليرادات   

 ( 189,950,655) 3,703,232 ( 954,673) ( 64,473) ( 14,011,490) ( 485,220) ( 16,859,838) ( 21,578,593) ( 42,245,637) ( 55,210,001) ( 41,280,593) ( 963,369) تكلفة اإليرادات 

 20,136,131 ( 963,614) ( 245,025) ( 64,473) 10,434,335 ( 485,220) 2,178,302 ( 183,694) 5,533,862 1,110,406 1,847,928 973,324 الربح   مجمل
             

 1,161,311,402 175,827,271 1,169,069 4,271,850 390,019,251 143,759 20,882,823 51,451,431 82,541,286 83,025,498 165,832,083 186,147,081 إجمالي الموجودات 

 662,181,348 ( 80,190,741) 4,038,180 6,788,795 410,425,562 1,286,742 15,660,246 14,071,854 16,518,621 28,769,770 74,195,184 170,617,135 إجمالي المطلوبات 

 
 معدلة(: -)غير مراجعة 2021يونيو  30يبين الجدول أدناه المعلومات القطاعية للفترة المنتهية في 

 

 قطاع النقل  االستثمار العقاري  
قطاع الحراسات  

 االمنية 
قطاع تغذية  

 اآللية   الصرافات

قطاع نقل األموال  
المؤمن  

 إدارة المرافققطاع  والمراسالت  

 
 

االتصاالت  
وتقنية  

 المعلومات 
حلول المواقف  

 الذكية 
توريد المعدات  

 الطبية 

الخدمات الطبية  
 اإلجمالي  أخرى وتسويات  المنزلية 

             

 236,730,825 ( 5,564,160) - - 21,957,697 - 7,825,859 28,612,319 65,698,137 80,739,235 35,509,920 1,951,818 اإليرادات   

 ( 217,104,115) 4,484,020 - ( 19,457) ( 23,595,069) - ( 6,499,863) ( 24,617,626) ( 57,728,474) ( 74,965,752) ( 33,423,468) ( 738,426) تكلفة اإليرادات 

 19,626,710 ( 1,080,140) - ( 19,457) ( 1,637,372) - 1,325,996 3,994,693 7,969,663 5,773,483 2,086,452 1,213,392 الربح   مجمل
             

 845,602,297 206,245,686 - 3,372,247 270,125,670 - 7,892,371 41,804,076 66,064,273 57,857,106 153,694,596 38,546,272 إجمالي الموجودات 

 484,959,424 55,369,130 - 3,565,573 288,778,581 - 7,085,675 10,169,050 13,107,597 22,258,778 57,425,040 27,200,000 إجمالي المطلوبات 



  شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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 )األساسي والمخفض( ربح السهم   -16

 
يتم احتساب ربح/ )خسارة( السهم األساسي مقابل الربح / )الخسارة( المتعلقة باألسهم العادية بقسمة صافي الربح/ )الخسارة( العائدة  

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.  إن ربح / )خسارة( السهم المخفض مماثلة    لحملة األسهم العادية 
 لربح/ )خسارة( السهم األساسي حيث أن الشركة ليس لديها أسهم مخفضة مصدرة.  

 

 

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 

 )غير مراجعة( 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 
 

2022 
2021 
 )معدلة( 

 
2022 

2021 
 )معدلة( 

الربح   )الخسارة(/  إليصافي  المساهمين    العائد 
 في الشركة األم 

(12,723,520 ) 3,356,029 (11,811,290 ) 131,242 

 30,000,000 55,845,000 30,000,000 55,845,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 0.004 ( 0.21) 0.11 ( 0.23) )الخسارة( / الربح األساسي والمخفض للسهم   

 
 سابقة  تعديالت سنوات - 17

 
، تم تغيير المعالجة المحاسبية المتعلقة بترتيبات امتياز الخدمة العامة لمشروع المواقف الذكية في إحدى  2021خالل السنة المالية  

("ترتيبات امتياز الخدمة العامة"، 12)  تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار رقمالشركات التابعة له. تم تطبيق  
ج عن ذلك تعديالت تخص سنوات سابقة وبناء علية فقد تم تعديل ارقام المقارنة الظاهرة في القوائم المالية الموحد علي  نت،  وبالتالي

 : النحو التالي
 

 : 2021يونيو  30األثر لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
  

 بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل  

    
    شامل الدخل ال

    2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 236,730,825 18,845,111 217,885,714 اإليرادات

 (217,104,115) ( 19,174,524) (197,929,591) تكلفة اإليرادات
 (3,838,707) 434,619 (4,273,326) ية تمويل تكاليف

 (4,315,881) 105,206 (4,421,087) صافي خسارة الفترة
    

    : العائد الي
 131,242 40,530 90,712 الشركة األم مساهمين

 (4,447,123) 64,676 (4,511,799) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 (4,421,087) 105,206 (4,315,881) 

    
    قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

    2021يونيو   30كما في 

 9,180,049 40,530 9,139,519 األرباح المبقاة

 2,571,373 64,676 2,506,697 الملكية غير المسيطرة حقوق 

    



  شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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 )تتمة(سابقة  تعديالت سنوات  -17

 
 : )تتمة( 2021يونيو  30األثر لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل  

    

    قائمة التدفقات النقدية 

    2021يونيو   30للفترة المنتهية في 

 ( 1,895,883) 105,206 ( 2,001,089) الفترة قبل الزكاة خسارة 

 3,838,707 ( 434,619) 4,273,326 يةتكاليف تمويل

 14,033,365 ( 498,471) 14,531,836 استهالك ممتلكات ومعدات 

 933,008 ( 2,427,457) 3,360,465 استهالك موجودات حق االستخدام 

 3,910,908 3,255,341 655,567 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 
 :)تتمة( 2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةاألثر لفترة 

 

  

    شامل الدخل ال

    2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 113,093,598 4,498,040 108,595,558 اإليرادات

 (102,865,043) (5,409,555) ( 97,455,488) تكلفة اإليرادات
 (1,893,972) ( 380,335) (1,513,637) ية تكاليف تمويل

    

    المتعلق بـ: 

 3,356,029 ( 497,685) 3,853,714 الشركة األم مساهمين

 (2,080,435) ( 794,166) (1,286,269) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 2,567,445 (1,291,851) 1,275,594 

 
 مخاطر السيولة ومبدأ االستمرارية   - 18

 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر 

 السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. 
 الدين على النحو التالي: تم احتساب صافي 

 
 2022يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

   

 329,746,251 288,524,260 التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة

 265,255,647 206,014,071 قروض

 10,119,774 33,165,142 إيجار  عقود التزامات

 8,309,700 5,935,500 أوراق دفع 

 (37,271,833) ( 49,485,659) نقدية وما في حكمها 

 (10,930,023) ( 86,966,373) موجودات مالية قصيرة األجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 565,229,516 397,186,941 صافي الدين 

 236,019,788 499,130,054 حقوق الملكية

 801,249,304 896,316,995 حقوق الملكية وصافي الدين 

 % 71 % 44 ةالمالي مالئمةنسبة ال

 0.98 2.35 الحالية السيولة نسبة

 45 155 الرياالت السعودية(  بماليينتسهيالت ائتمانية غير مستخدمة )

 



  شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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 )تتمة( مخاطر السيولة ومبدأ االستمرارية  - 18

 
 بالتزاماتها حيث: تعتقد اإلدارة أن المجموعة قادره على الوفاء 

 
 تزيد الموجودات المتداولة للمجموعة عن مطلوباتها المتداولة،  أ( 
 

 (. 11تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر تسهيالت قروض بنكية من العديد من البنوك )إيضاح  ب( 
 

(. قامت اإلدارة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل  15تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة )انظر إيضاح  
قناعة بأن المجموعة لديها الموارد وتسهيالت قروض من عدة بنوك لمواصلة أعمالها في المستقبل  وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على  

. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علٍم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على االستمرار في القريب
 ئم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد هذه القوا

 
 الرأسمالية واإلرتباطات االلتزامات المحتملة   -19

 
مليون لاير سعودي  30.9بمبلغ غير مغطاه  ، لدى المجموعة التزامات محتملة على شكل ضمانات بنكية 2022يونيو  30كما في 

 مليون لاير سعودي(.   103.6 مبلغ :2021ديسمبر  31األعمال العادية )تم إصدارها خالل دورة  
 

المجموعة تعهدات رأسمالية قدرها   م:  2021ديسمبر    31)  2022يونيو    30لاير سعودي كما في    مليون  13.9كما يوجد لدى 
شروع المواقف الذكية التابع لاير سعودي( تمثل بشكل رئيسي عقود شراء ممتلكات ومعدات وأنظمة إلنشاء وتشغيل م  مليون  14.4

 لشركة حلول المدن الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات. 

 
 أرقام المقارنة  -20

 
 وذلك ألغراض العرض بصورة أفضل. لكن تأثير إعادة التبويب هذا لم يكن جوهريًا.  للفترة تبويب بعض أرقام المقارنة  ادةعتم إ

 
 األحداث الالحقة  -21

 
وقبل إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي يمكن أن يكون لها أثر هام على    2022يونيو    30لم تنشأ أية أحداث بعد  

 . 2022يونيو  30جزة كما في القوائم المالية األولية الموحدة المو

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   -22

 
أغسطس   25هـ )الموافق  1444محرم    27تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

2022 .) 


