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الـسـادة الكــرام / مسـاهمي شركة )باتك( لالستثمار واالعمال اللوجستية المحترمين،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ــك«  ــركتكم »بات ــة لش ــنة المالي ــن الس ــنوي ع ــر الس ــم التقري ــدم لحضراتك ــركة أن نق ــس إدارة الش ــاء مجل ــن أعض ــعدنا نح يس
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، والــذي يشــمل اســتعراضا ألداء الشــركة التشــغيلي والمالــي، والــذي يســلط الضــوء علــى 
ــك  ــة، وكذل ــول االمني ــوال والحل ــل األم ــة ونق ــة الخاص ــات األمني ــل والخدم ــي النق ــي قطاع ــي ف ــام المال ــال الع ــا خ إنجازاتن

ــرات فــي حقــوق المســاهمين قوائــم الدخــل والتدفــق النقــدي والتغي

ــي  ــأل هللا العل ــس االدارة نس ــة مجل ــن عضوي ــة م ــدورة الحالي ــاء ال ــارف انته ــى مش ــن عل ــركة، ونح ــاهمي الش ــادة مس الس
القديــر التوفيــق والنجــاح للشــركة ومســاهميها وعامليهــا ونتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان علــى الثقــة الغاليــة التــي أولوهــا 

لنــا للعمــل علــى تحقيــق مصالــح الشــركة ومســاهميها متمنيــن أننــا وفقنــا فــي ذلــك وكنــا اهــا للثقــة الممنوحــة لنــا.

وقبــل الختــام، نتقــدم برفــع أســمى آيــات العرفــان والتقديــر إلــى مقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل  ســعود - حفظــه هللا - وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 

آل ســعود وزيــر الدفــاع ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظــه هللا.

وختاما، نسأل هللا العلى القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عونا لنا الستمرار مسيرة الشركة على الوجه األكمل.

وهللا ولى التوفيق         

مجلس اإلدارة

بسم هللا الرحمن الرحيم
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تأسســت شــركة باتــك عــام 1984م وهــي الشــركة الوحيــدة بيــن الشــركات المســاهمة 
ــتثمار  ــز لالس ــع ممي ــع بوض ــي تتمت ــعودي الت ــال الس ــوق الم ــي س ــة ف ــة المدرج العام
فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية والخدمــات األمنيــة الخاصــة. ولــدى باتــك وشــركاتها 
والنجاحــات  اإلنجــازات  مــن  طويلــه  لســنوات  امتــد  وحافــل  مميــز  ســجل  التابعــة 
ــو  ــة النم ــع عجل ــي تدف ــية الت ــركات الرئيس ــدى الش ــح اح ــا لتصب ــا مكنه ــات مم والتحدي
االقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل انشــطتها واســتثماراتها 

ــزة. الممي

باتــك اليــوم تملــك اثنتيــن مــن الشــركات الوطنيــة المتميــزة: الشــركة الســعودية 
للنقــل واالســتثمار »مبــرد » والشــركة العربيــة لخدمــات االمــن والســالمة »أمنكــو ».

ــو 30  ــى نح ــدت عل ــي امت ــل الت ــال النق ــي مج ــك ف ــيرة بات ــل مس ــرد لتكم ــت مب  تأسس

عامــاً، وهــي تعتبــر إحــدى الشــركات الرائــدة والمتخصصــة فــي مجــال النقــل والخدمــات 
اللوجســتية، حيــث يتركــز نشــاطها علــى النقــل البــري والخدمــات اللوجســتية وسالســل 
النقــل المبــردة. أمــا أمنكــو للخدمــات األمنيــة المدنيــة الخاصــة، فقــد بنــت اســمها كشــركة 
رائــدة فــي مجــال النقــل النقــدي وخدماتــه عبــر خدمــة مــا يزيــد عــن ٪25 مــن أجهــزة الصــراف 
اآللــي الســعودي، مــن خــالل توظيــف أســطول يضــم 450 عربــة مدرعــة، ومكاتــب موزعــة 
فــي 18مدينــة فــي المملكــة حيــث أن الشــركة تقــدم خدماتهــا ألكثــر مــن 250 نقطــة تســليم. 
وباإلضافــة إلــى مجــال النقــل النقــدي وخدماتــه، فــإن أمنكــو شــركة رائــدة فــي مجــال األمــن 
الخــاص فــي المملكــة، حيــث أصبحــت مــن أوائــل الشــركات المرخــص لهــا بالعمــل فــي مجــال 

الحراســة األمنيــة الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية قبــل مــا يزيــد عــن 30 عامــا. 

ومــن مبــدأ حوكمــة باتــك والشــركات التابعــة لهــا تعمــل باتــك اليــوم علــى تطبيــق اجــراءات 
الحوكمــة علــى شــركاتها التابعــة لهــا مــن خــالل المســاهمة فــي صياغــة اســتراتيجياتها، 
وتنفيــذ هيــاكل التمويــل المناســبة والمســاعدة فــي اختيــار الكفــاءات البشــرية الوطنيــة 
المتميــزة الموهوبــة القــادرة علــى االبــداع. حيــث يبحــث النهــج الشــامل لباتــك عــن إمكانــات 
النمــو علــى المــدى الطويــل فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية المتخصصــة والقطاعــات 

ــوق ككل.  ــن الس ــرع م ــكل أس ــر بش ــي تزده ــة الت األمني

وتجمــع اســتراتيجية باتــك بيــن خبــرة عميقــة بالصناعــة والخبرة فــي الســوق المحليــة والمرونة 
لدعــم جميــع مراحــل تطويــر الشــركات. ولهــا أفــق واســع فــي مجــال االســتثمار طويــل األجل 
وتتماشــى تمامــاً مــع المصالــح الخاصــة بــإدارة محفظــة الشــركات والمســاهمين مــن خــالل 
الشــراكة مــع فــرق اإلدارة المتفوقــة. هــذه األهــداف تدعــم وتتــالءم مــع رؤيــة الســعودية 
2030 فيمــا يتعلــق بتوظيــف الكــوادر البشــرية الوطنيــة الشــابة، وفــي االســتفادة مــن موقــع 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى مفتــرق طــرق التجــارة الدوليــة الهامــة بيــن آســيا وأوروبــا 

وأفريقيــا، لتصبــح مركــزاً فريــداً مــن نوعــه للخدمــات اللوجســتية اإلقليميــة.

شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستيةاالسم القانوني

شركة مساهمة سعودية مدرجةالصفة القانونية

300,000,000رأس المال

السوق المالية السعودية )تداول(القيد في سوق المال

تداول:4110رمز السهم بالسوق المالي السعودي:

المملكة العربية السعودية مدينة الرياضالمقر الرئيسي
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نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة



امنكــو«   « والســالمة  االمــن  لخدمــات  العربيــة  الشــركة 
فــي  يقــع  لعمليتهــا  الرئيســي  المحــل  ســعودية،  شــركة 
مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، بــرأس مــال 
لشــركة   94.88% بنســبة  مملوكــة  100,000,000ســعودي 
باتــك، وتحظــى بمكانــٍة رائــدٍة فــي مجــال تقديــم الحلــول األمنية 
المتكاملــة لقطــاع الّنقــد، ونقــل األمــوال والمقتنيــات الثمينــة، 
وتوفيــر منظومــة مــن الخدمــات األمنّيــة المدنّيــة الّشــاملة 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  ومتعــددٍة  واســعٍة  لقطاعــاٍت 
والخاصــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة. ومنــُذ تأسيســها عــام 
1405هـــ/ 1984م، تبّنــت أمنكــو فــي رؤيتهــا االســتراتيجية التمّيــز 
المدنّيــة،  األمنّيــة  خدماتهــا  جميــع  فــي  الشــاملة  والّريــادة 
وبتحقيــق أعلــى مقاييــس الجــودة العالميــة، والتزمــت بتطبيــق 
ــة،  ــر الدولّي ــوء المعايي ــي ض ــة ف ــريعات المحلّي ــة والتش األنظم
ــة  ــات األمنّي ــائل والتقني ــدث الوس ــن أح ــًة م ــرت منظوم ووّف
التــي تحقــق تطلعــات عمالئهــا، معتمــدًة فــي تحقيــق رؤيتهــا 
ومهــاراٍت  خبــراٍت  ذات  وطنّيــٍة  كفــاءاٍت  علــى  الطموحــة 
ــٍة عاليــة. ونتيجــة لخبراتهــا المتراكمــة، حصلــت أمنكــو علــى  فنّي
ــة الخاّصــة  عضوّيــة عــدد مــن المؤسســات والجمعيــات األمنّي
العالمّيــة فــي كّل مــن الواليــات المتحــدة األمريكّيــة والمملكــة 
المّتحــدة. تمتلــُك أمنكــو )5( مكاتــب إقليميــٍة ولديهــا )12( َفرعــاً، 
وتضــم أكثــر مــن 5100 موظــٍف وموظفــة يقّدمــون خدماتهــم 
ألكثــر مــن 250 مدينــة وبلــدة فــي جميــع مناطــق المملكــة، 
وتســعى أمنكــو فــي جميــع خدماتهــا لتلبيــة الحاجــة المتناميــة 
بشــكٍل  وتعمــل  المملكــة،  فــي  المدنّيــة  األمنّيــة  للخدمــات 
ــا  ــا بم ــع خدماته ــر جمي ــا، وتطوي ــل كوادره ــى تأهي ــتمٍر عل مس
نفســه  الوقــت  فــي  مواكبــًة  عمالئهــا،  واحتياجــات  يتــالءُم 
ــة  ــق »رؤي ــو تحقي ــة نح ــيرة المملك ــي مس ــرى ف ــوالت الكب التح

»2030 المملكــة 

مبرد«شــركة   « واالســتثمار  للنقــل  الســعودية  الشــركة 
ســعودية والمحــل الرئيســي لعمليتهــا يقــع في مدينــة الرياض 
 90,000,000 مــال  بــرأس  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
ويتمثــل  باتــك  لشــركة   100% بنســبة  مملوكــة  ســعودي 
ــى  ــر عل ــات بأج ــع والمهم ــل البضائ ــي نق ــي ف ــاطها الرئيس نش
الطــرق البريــة بالمملكــة، وتملــك ترخيــص مــن وزارة النقــل 
للممارســة نشــاط نقــل البضائــع والمهمــات بأجــر علــى الطرق 
الشــركة  وتقــوم   .)010111049000 برقــم  بالمملكــة  البريــة 
المعروفــة  والعمليــات  واألســاليب  األنظمــة  آخــر  بتطبيــق 
عالميــاً مثــل: نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( والنظــام 
المتطــور فــي تخطيــط مــوارد المؤسســات )ERP( للوصــول 
إلــى إرضــاء العمــالء بالطريقــة المثلــى. وقامــت الشــركة بإعــادة 
الهيكلــة الكاملــة لجميــع الوظائــف فيهــا فــي بدايــة العــام 
2018م، وبذلــك فــإن شــركة مبــرد اآلن تؤســس وتطبــق عــدداً 
مــن معاييــر حوكمــة الشــركات المعمــول بهــا عالميــاً لضمــان 
هــي  مبــرد  شــركة  فــإن  واليــوم،  والمســؤولية.  الشــفافية 
مــن أكبــر الشــركات الرائــدة التــي تقــدم خدمــات النقــل البــري 
والحلــول اللوجســتية، حيــث تنفــذ المئــات مــن عمليات الشــحن 
يوميــاً، والعــدد فــي زيــادة مطــردة ومســتمرة. يقــوم موظفــو 
شــركة مبــرد بتنفيــذ مهامهــم بصــورة كاملــة وحازمــة لضمــان 
الدعــم األرفــع واألرقــى لخدمــة زبائنهــم والتعامــل مــع جميــع 

ــري. ــحن الب ــواع الش أن

شــركة باتــك العقاريــة شــركة ســعودية، المحــل الرئيســي 
العربيــة  بالمملكــة  الريــاض  مدينــة  فــي  يقــع  لعمليتهــا 
الســعودية، بــرأس مــال 100000 لاير، مملوكــة لشــركة باتــك 
االحتياجــات  توفيــر  فــي  نشــاطها  يتمثــل   100.00% بنســبة 
ــا  ــا فيم ــة له ــركات التابع ــركة والش ــتقبلية للش ــة والمس الحالي
الشــركات،  نشــاط  تخــدم  التــي  والمرافــق  المبانــي  يخــص 
باإلضافــة الــى العمــل علــى مشــروعات المخــازن واالســتثمار 

العقــاري.

REAL ESTATE
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وصف النشاط الرئيسي للشركة، وشركاتها التابعة يتمثل بالتالي:

فــي  اللوجســتية   واالعمــال  لالســتثمار  باتــك  شــركة  نشــاط  يتمثــل   —1
للمبانــى  العامــة  اإلنشــاءات  الســكنية،  للمبانــى  العامــة  اإلنشــاءات 
الغيــر الســكنية، يشــمل )المــدارس، المستشــفيات، الفنــادق، .... الــخ(، 
الطــرق  إنشــاء وإصــالح  الســكنية والغيــر ســكنية،  المبانــى  ترميمــات 

المبانــى. تشــطيب  الطــرق،  ومســتلزمات  واألرصفــة  والشــوارع 

يتمثــل نشــاط الشــركة التابعــة ) الشــركة الســعودية للنقــل واالســتثمار   —2
البريــة  الطــرق  علــى  بأجــر  والمهمــات  البضائــع  نقــل  فــي  مبــرد(    –
بالمملكــة بموجــب ترخيــص وزارة النقــل رقــم )010111049000( وينتهــى 

1442/3/24هـــ ــخ  بتاري

األمــن  لخدمــات  العربيــة  )الشــركة  التابعــة  الشــركة  نشــاط  يتمثــل   —3
المراقبــة  وأجهــزة  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  فــى  امنكــو(   – والســالمة 
والســالمة وخدمــات الحراســات األمنيــة ونقــل األمــوال وعــدد فــرز 

والمراســالت  النقــود 

مســئولية  ذات  )شــركة  المحــدودة  المرافــق  إلدارة  أمنكــو  شــركة   —4
محــدودة( والمســجلة فــي مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري 
رقــــم 1010172169 وتمتلــك الشــركة التابعــة امنكــو مــا نســبته %70 مــن 
رأســمالها، يتمثــل نشــاط الشــركة فــي شــراء األراضــي وإقامــة المبانــي 
ــة  ــة والتجزئ ــارة الجمل ــركة وتج ــح الش ــار لصال ــع أو اإليج ــتثمارها بالبي واس
فــي المعــدات الصناعيــة واألالت الثقيلــة والشــاحنات والعــدد وإدارة 
وتشــغيل المراكــز الصناعيــة والتجاريــة والمجمعــات الســكنية وتوريــد 
التجهيــزات األمنيــة والعســكرية واألنظمــة األمنيــة لغــرض الدخــول فــي 

المناقصــات الحكوميــة.

ــركة  ــاالت )ش ــات واالتص ــة المعلوم ــة لتقني ــدن الذكي ــول الم ــركة حل ش  —5
ــل 2019م،  ــخ 28 إبري ــابقاً( بتاري ــيارات س ــات الس ــريع لخدم ــف الس الموق
ــركة  ــو« )ش ــالمة - أمنك ــن والس ــات االم ــة لخدم ــركة العربي ــت »الش أتم
تابعــة( عمليــة امتــالك مــا نســبته %40.6 مــن إجمالــي حصــص رأســمال 

ــالل  ــن خ ــك م ــاالت« وذل ــات واالتص ــة المعلوم ــة لتقني ــدن الذكي ــول الم ــركة حل » ش
إمتالكهــا المباشــر لنســبة %35 مــن حصــص رأســمال » شــركة حلــول للمــدن الذكيــة 
ــركة  ــمال »ش ــص رأس ــن حص ــبته %5,6 م ــا نس ــاالت« وم ــات واالتص ــة المعلوم لتقني
ــر مباشــر مــن خــالل شــركتها التابعــة »شــركة أمنكــو  الموقــف الســريع« بشــكل غي
ــر واســتثمار وتشــغيل  إلدارة المرافــق«. ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتطوي

ــة ــدن المملك ــع م ــة بجمي ــف ذكي ــددة األدوار ومواق ــيارات متع ــف س مواق

يتمثــل نشــاط الشــركة التابعــة )شــركة باتــك العقاريــة( فــى شــراء األراضــي القامــة   —6
المبانــى عليهــا واســتثمارها بالبيــع او االيجــار لصالــح الشــركة وادارة وتأجيــر العقــارات 
المملوكــة او المؤجــرة ســكنية وغيــر ســكنية.  تأثيــر هــذه األنشــطة الرئيســة للشــركة 
والشــركات التابعــة فــي حجــم أعمــال الشــركة وإســهامه فــي النتائــج علــى النحــو التالــي

تأثير هذه األنشطة الرئيسة للشركة والشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي

النسبة من إجمالي االيرادات إيرادات   النشاط شركة   باتك  (  المركز   الرئيسي  (

— نشاط   االستثمار   العقاري )  1,587,090 إيرادات   خارج   المجموعة( 

النسبة من إجمالي االيراداتإيرادات النشاطشركة مبرد

%65,445,82514نشاط )1( النقل

اهم المؤشرات المالية ونتائج العمليات التشغيلية

5

النسبة من إجمالي االيراداتإيرادات النشاطشركة امنكو وشركاتها التابعة

%209,110,70745نشاط )1( الحراسات االمنية

%119,875,42526نشاط )2( تغذية الصرافات

%64,087,48114نشاط )3( نقل األموال والمراسالت

%3,841,4221نشاط )4( قطاع الصيانة والتشغيل
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أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة

رسم بيانى لحقوق المساهمين خالل الخمس سنوات األخيرة

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

رسم بياني لتوزيع االيرادات حسب المنطقة الجغرافية

2015م2019201820172016البيانم

260,286,606220,235,396213,891,159205,620,770190,572,478الموجودات المتداولة1

128,547,277113,179,26792,282,656136,557,677146,621,421األصول األخرى طويلة األجل2

174,159,038168,360,875197,361,098177,745,317197,382,401األصول الثابتة3

562,992,921501,775,538503,534,913519,923,764534,576,300إجمالي الموجودات )3+2+1(4

100,645,82173,243,71690,385,550131,491,962138,803,092المطلوبات المتداولة5

74,205,05042,199,73245,128,60070,691,493105,410,595المطلوبات األخرى6

174,850,871115,443,448135,514,150202,183,455244,213,687إجمالي المطلوبات )6+5(7

300,000,000300,000,000240,000,000240,000,000180,000,000رأس المال8

48,996,65748,306,66346,887,79541,630,16240,184,574احتياطي نظامي9

24,601,19822,696,57966,142,39224,832,69869,991,142األرباح المدورة10

خسائر غير محققة من أوراق مالية 11
12,319,894-----متاحة للبيع

-600,000---توزيعات أرباح ومكافئات مقترحة12

373,597,855371,003,242353,030,187307,062,860277,855,822حقوق المساهمين )12+11+10+9+8(13

14,544,19515,328,84814,990,57610,677,44912,506,791حقوق الملكية الغير مسيطرة14

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيـة 15
)14+13+7(562,992,921501,775,538503,534,913519,923,764534,576,300

20192018المنطقةالنشاطالشركة

قطاع النقــــــــــــــــــــلالشركة التابعة )مبرد(

28,678,96226,781,915الوسطى

16,580,91811,523,978الشرقية

20,185,94518,926,304الغربية

الشركة التابعة )امنكو 
وشركاتها(

حراسات أمنية -نقل اموال 
-تغذية صرافات -عد وفرز نقود 

ومراسالت وخدمات مرافق

203,826,388193,697,942الوسطى

16,930,91124,088,108الشمالية

24,867,90035,292,181الجنوبية

59,940,15289,157,423الشرقية

91,349,684108,159,315الغربية

شركة باتك )المركز 
—1,587,090الوسطىاالستثمار العقاريالرئيسي(

463,947,950507,627,166اإلجمالي
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إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج 
الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا الشــركة.

الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام 2019م مقارنة بالعام السابق 2018م 

يعــود ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح للعــام الحالــي مقارنــة بالعــام الســابق 
إلــى: 7,288,734 لاير بشــكل جوهــري  بنســبة %51.37 وبمبلــغ 

االنخفــاض فــي إجمالــي الربــح بقيمــة 17,441,649 لاير وذلــك نتيجــة االنخفــاض   —
ــام  ــة بالع ــبة %8.60 مقارن ــي بنس ــام الحال ــالل الع ــغيلية خ ــرادات التش ــي االي ف

ــابق  الس

ــادة  ــة الزي ــك نتيج ــة 1,827,398 لاير وذل ــة بقيم ــف التمويلي ــي التكالي ــادة ف الزي  —
فــي التمويــالت البنكيــة بغــرض شــراء مبنــى إداري للشــركة وشــركاتها التابعــة 

ــاض. ــة الري بمدين

595,761 لاير وذلــك بســبب بيــع  الرأســمالية بقيمــة  الزيــادة فــي الخســائر   —
التابعــة الشــركات  بإحــدى  المتقــادم  االســطول  وحــدات  بعــض 

20192018البيــان

463,947,950507,627,166اإليرادات

430,064,102-403,826,535-تكلفة اإليرادات

60,121,41577,563,064مجمل الربح

50,470,575-43,874,672-مصاريف ادارية وعمومية

16,246,74327,092,489ربح التشغيل

1,050,000--خسائر الهبوط فى قيمة أصول غير ملموسة

287,149-882,910-خسائر بيع ممتلكات ومعدات

649,299-2,476,697-تكاليف تمويلية

5,372,334-2,330,452-مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

794,8321,393,124إيرادات أخرى

11,351,51621,126,831صافي ربح السنة قبل الزكاة

5,440,260-4,507,555-مصاريف الزكاة

6,843,96115,686,571صافي ربح السنة

صافي الربح العائد الى

6,899,94314,188,677مساهمي الشركة 

55,9821,497,894-حقوق الملكية الغير مسيطرة

0.230.47ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الربح
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اســم كل شــركة تابعــة ورأســمالها ونســبة ملكيــة الشــركة فيها ونشــاطها الرئيســي 
والدولــة المحــل الرئيــس لعملياتهــا والدولــة محل تأسيســها

المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة )ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب 
أم غيــر ذلــك(، وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا وأي مبالــغ 
دفعتهــا الشــركة لســداد قــروض خــالل الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة المناحــة 

لهــا ومدتــه والمبلــغ المتبقــي:

قرض قصير األجل وطويل األجل 

الســعودية  الهيئــة  مــن  المعتمــدة  المحاســبة  معاييــر  عــن  اختــالف  ألي  إيضــاح 
القانونيــن للمحاســبين 

ال يوجــد حيــث أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمدة 

مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن

قرض قصير األجل

بتاريــخ 2019/9/5م قامــت الشــركة العربيــة لخدمــات األمــن والســالمة -أمنكــو )شــركة تابعــة( 
ــتثمار  ــعودي لالس ــك الس ــع البن ــالمي م ــورق اإلس ــام الت ــة بنظ ــهيالت ائتماني ــة تس ــع اتفاقي بتوقي
وتنتهــي هــذه االتفاقيــة بتاريــخ 30 ســبتمبر 2020م والحــد األقصــى لالتفاقيــة بمبلــغ 55 مليــون لاير 

ــي: - ــة كاالت ــهيالت االئتماني ــتخدام التس ــكام اس ــروط وأح وش

ــات االعتمــادات المســتندية عــن  ــع الســلع إلعــادة تمويــل خطاب مرابحــة لتمويــل شــراء وبي  —
طريــق البنــك.

مرابحة قصيرة األجل تمويل شراء وبيع السلع لتمويل متطلبات رأس المال العامل.  —

تســهيالت كفــاالت إلصــدار ضمانــات ابتدائيــة /ضمانــات حســن تنفيــذ/ ضمانــات الدفــع   —
للبنــك. مقبوليــن  مســتفيدين  لصالــح 

 قامــت الشــركة باســتخدام مبلــغ 30 مليــون لاير ســعودي وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال 
العامــل.

نسبة ملكية رأس مالاسم الشركة التابعة
نشاطها الرئيسالشركة فيها

الدولة المحل 
الرئيس 

لعملياتها
الدولة محل 

تأسيسها

الشركة العربية لخدمات 
االمن والسالمة 

"امنكو"

100 مليون 
لاير 

سعودي
94.88%

الخدمات األمنية 
المدنية الخاصة ونقل 

األموال والمعادن 
الثمينة

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

الشركة السعودية 
للنقل واالستثمار "مبرد"

90 مليون 
لاير 

سعودي
النقل البري100%

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

شركة باتك العقارية
100 الف 

لاير 
سعودي

عقاري100%
المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية
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وفيما يلي حركة محصص قرض قصير االجل

كما فى 31 ديسمبر 2019م

—رصيد أول السنة

30,000,000المستلم من القروض خالل السنة

—المسدد خالل السنة

30,000,000الرصيد في نهاية السنة

كما فى 31 ديسمبر 2019م

8,004,438رصيد أول السنة

71,491,874إضافات خالل السنة

3,840,473-المسدد خالل السنة

75,655,839إجمالي قيمة التورق

4,509,786-يخصم: تكلفة التمويل المؤجلة

71,146,053صافي قيمة التورق

32,488,158الجزء غير المتداول

38,657,895الجزء المتداول

قرض طويل األجل

ــة(  ــركة تابع ــرد )ش ــتثمار – مب ــل واالس ــعودية للنق ــركة الس ــت الش قام
مــع  اإلســالمي  التــورق  بنظــام  ائتمانيــة  تســهيالت  اتفاقيــة  بتوقيــع 
ــي  ــة ف ــذه االتفاقي ــى ه ــخ 2018/3/11م وتنتهـ ــة بتاري ــاض المحلي ــك الري بن
2023/06/11م وذلــك لتمويــل العمليــات التشــغيلية بالشــركة بحــد اقصــى 
15 مليــون لاير ســعودي وحتـــى تاريــخ 31 ديســمبر 2019م قامــت الشــركة 
التمويــل  اتفاقيــة  مــن  ســعودي  لاير   9,200,000 مبلــغ  باســتخدام 
ــة  ــي العملي ــتخدم ف ــردة تس ــورة مب ــدد 40 مقط ــراء ع ــرض ش ــك بغ وذل
التشــغيلية ويتــم ســداد التمويــل علــى دفعــات ربــع ســنوية لمــدة 5 

ســنوات.

ــة  ــع اتفاقي ــتية بتوقي ــال اللوجس ــتثمار واألعم ــك لالس ــركة بات ــت ش قام
2018/12/18م  بتاريــخ  الوطنــي  العربــي  البنــك  ائتمانيــة مــع  تســهيالت 
لاير   34,000,000 بمبلــغ  2023/12/31م  فــي  االتفاقيــة  هــذه  وتنتهـــى 
ســعودي و ذلــك لتمويــل شــراء عقــار يمثــل مكاتــب إداريــة بحــي المعــذر 
رئيســي  كمركــز  منــه  جــزء  اســتخدام  ســيتم  الريــاض  مدينــة  بوســط 
ــتخدام  ــركة باس ــت الش ــمبر 2019م قام ــخ 31 ديس ــى تاري ــة وحتـ للمجموع
إجمالــي المبلــغ مــن اتفاقيــة التمويــل ويتــم ســداد التمويــل علــى دفعــات 
نصــف ســنوية لمــدة 4 ســنوات. إن القــرض مضمــون برهــن عقــاري.
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كما في 31 ديسمبر 2019م

38,657,895خالل سنة واحدة

17,315,789ما بين سنة الي سنتين

15,172,369ما بين سنتين الي 5 سنوات

71,146,053اإلجمالي

فيما يلي جدول استحقاق القروض كما في:



بيـــان بقيمة المدفوعات النظامية المســـددة والمســـتحقة لســـداد أي زكاة أو ضرائب أو رســـوم أو أي مســـتحقات أخرى ولم تســـدد حتى نهايـــة الفترة المالية الســـنوية، مع وصف 
موجز لها وبيان أســـبابها

20192018البيانالشركة

باتك

943,196497,595الزكاة المسددة

138,067-الزكاة المستحقة

-1,739,552الضريبة المسددة -القيمة المضافة

-22,918الضريبة المستحقة-القيمة المضافة

472,004578,561التأمينات االجتماعية المسددة

58,79641,609التأمينات االجتماعية المستحقة

12,3998,915تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة

43,52328,396رسوم مكتب العمل المسددة

"الشركة التابعة )مبرد("

-717,389الزكاة المسددة

820,627758,501الزكاة المستحقة

1,515,1411,096,160الضريبة المسددة -القيمة المضافة

74,850132,945الضريبة المستحقة-القيمة المضافة

838,2691,022,560التأمينات االجتماعية المسددة

58,75088,026التأمينات االجتماعية المستحقة

348,320149,500تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة

2,266,7081,324,342رسوم مكتب العمل المسددة

"الشركة التابعة )امنكو وشركاتها("

4,432,8354,272,810الزكاة المسددة

4,012,5964,721,934الزكاة المستحقة

19,345,76518,855,899الضريبة المسددة-القيمة المضافة

1,476,3661,582,401الضريبة المستحقة-القيمة المضافة

20,790,58425,054,616التأمينات االجتماعية المسددة

1,672,1121,815,369التأمينات االجتماعية المستحقة

238,600215,300تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة

1,678,1142,033,390رسوم مكتب العمل المسددة

 أ(  الزكاة:

 ب(  التأمينات االجتماعية:

والجــدول التالــي يبيــن مبالــغ المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لعــام 
2019 مقارنــة بعــام 2018
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رسم توضيحي للتأمينات االجتماعية والزكاة المسددة )شركة باتك(

رسم توضيحي للتأمينات االجتماعية والزكاة المسددة )الشركة التابعة امنكو( 
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رسم توضيحي للتأمينات االجتماعية والزكاة المسددة )الشركة التابعة مبرد(



خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.

أكمــل مجلــس إدارة الشــركة بكافــة لجانــه واإلدارة التنفيذيــة للشــركة مســيرة التطــور والنمــو والتكامــل بيــن الشــركة وشــركاتها التابعــة وفــق رؤيــة وخطــة اســتراتيجية متكاملــة وضعــت شــركتنا 
علــى خريطــة الشــركات الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والشــرق األوســط فقــد قامــت الشــركة فــي بدايــة العــام 2019م بشــراء مبنــى تجــاري مكتبــي بقيمــة 33,500,000 لاير )ثالثــة وثالثــون 
مليــون وخمســمائة ألــف لاير( تــم تمويلــه بالكامــل مــن خــالل التســهيالت االئتمانيــة المتوافقــة مــع الشــريعة االســالمية مــن قبــل البنــك العربــي الوطنــي. الســتخدامه كمقــر للشــركة وشــركاتها 
التابعــة واســتثمار مــا يتبقــى مــن مســاحات للتأجيــر علــى الغيــر وبالفعــل انتقــل المقــر الرئيســي للشــركة للمبنــى فــي يونيــو 2019م وكذلــك ادارات الشــركات التابعــة »مبــرد و »امنكــو«  وتبلــغ نســبة 
اشــغال المبنــى %100 بعائــدات ممتــاز مقارنــة بالمبانــي المحيطــة بــه ويهــدف أيضــا لدعــم االهتمــام بجــودة العمــل واالداء المتميــز للشــركات التابعــة التــي تشــغل أكثــر مــن 150 مشــروعاً فــي 22 

موقعــاً فــي جميــع أنحــاء المملكــة للعديــد مــن الــوزارات والهيئــات والقطــاع الخــاص وبكــوادر وطنيــة مؤهلــة يتجــاوز عددهــا 5000 موظًفــا وموظفــة

ــي  ــة الت ــرات االقتصادي ــة والتغيي ــع النهض ــا م ــة نموه ــة خط ــتقبلية ومؤام ــتثمارية المس ــا االس ــم خططه ــى دع ــدف ال ــذي يه ــركة ال ــتراتيجي للش ــه االس ــس اإلدارة والتوج ــط مجل ــتمرارا لخط واس
ــن  ــدد م ــة ع ــتحواذ لملكي ــات اس ــاء اتفاقي ــركة بإنه ــس إدارة الش ــام مجل ــة، ق ــق الرؤي ــادرات تحقي ــي ومب ــول الوطن ــج التح ــة 2030 وبرام ــا الطموح ــي رؤيته ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــهدها المملك تش
الشــركات )شــركة الهمــة اللوجســتية وشــركة المهيــدب للنقــل البــري والجــزء المتبقــي مــن ملكيــة شــركة امنكــو( مقابــل منــح أســهم وذلــك لعــدم رغبــة األطــراف المعنييــن فــي إكمــال الصفقــة 
ــة العمــل لديهــا ولــدى شــركاتها التابعــة  ــر ألي ــادرات التــي تهــدف الــى تطوي ــات أو مســؤوليات أو التزامــات علــى أطرافهــا، كمــا اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة عــدد مــن المب وذلــك دون أيــة مطالب
وانشــاء منظومــة تجاريــة متكاملــة تســتطيع مــن خاللهــا تعظيــم قــدرات الشــركة فــي اإلبــداع والتميــز والمنافســة، كذلــك اتمــت شــركة امنكــو )احــدى الشــركات التابعــة لهــا( امتــالك مــا نســبته 

ــر( ــة الدمــام والظهــران والخب %40.6 مــن حصــص المــالك فــي شــركة الموقــف الســريع )المســتثمرة فــي مشــاريع مواقــف الســيارات المتعــددة والمواقــف الذكيــة بمدين

ــة  ــر عادي ــة الغي ــة العام ــت الجمعي ــا وافق ــا ولوائحه ــتمر ألنظمته ــث المس ــالل التحدي ــن خ ــة م ــفافية والحوكم ــي الش ــات ف ــل الممارس ــق أفض ــتراتيجية لتطبي ــركة االس ــات الش ــدا وتوجه ــن مب وم
لمســاهمي الشــركة  التــي انعقــدت فــي مايــو مــن العــام 2019م  علــى تعديــل المــادة الثالثــة مــن النظــام األســاس للشــركة المتعلقــة بأغــراض الشــركة والمــادة الســابعة عشــر مــن النظــام األســاس 
ــة والثالثــون مــن النظــام األســاس  ــات و المــادة الثامن للشــركة المتعلقــة بالمركــز الشــاغر فــي المجلــس والمــادة الســابعة والعشــرون مــن النظــام األســاس للشــركة المتعلقــة بدعــوة الجمعي
ــس اإلدارة  ــي مجل ــة ف ــر العضوي ــات ومعايي ــن سياس ــة م ــادة الثامن ــة و الم ــق المالي ــة بالوثائ ــركة المتعلق ــاس للش ــام األس ــن النظ ــون م ــة واالربع ــادة الثاني ــة والم ــر اللجن ــة بتقري ــركة المتعلق للش
المتعلقــة بانتهــاء عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة والمــادة الثامنــة عشــر مــن الئحــة حوكمــة الشــركة المتعلقــة بجمعيــة المســاهمين والمــادة الســابعة والســتون مــن الئحــة لجنــة المراجعــة المتعلقــة 

باختصاصــات اللجنــة وصالحياتهــا ومســئوليتها.

وشــهد العــام الماضــي بعــض التغييــرات اإلداريــة فــي عضويــة لجنــة المراجعــة تــم إقــرار التعييــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة فــي مايــو 2019م وكذلــك تغيــرات فــي منصــب الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة والرئيــس التنفيــذي للشــئون المالية.

كذلك قامت الشركة باإلعالن عن نتائجها المالية في موقع السوق المالية السعودي » تداول“ على النحو التالي:

في تاريخ 28 مارس 2019م تم اعالن النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )اثنى عشر شهراً(

في تاريخ 09 مايو 2019م تم اعالن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م )ثالثة أشهر(

في تاريخ 8 أغسطس 2019م تم اعالن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م )ستة أشهر(

في تاريخ 31 من أكتوبر 2019م تم اعالن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م )تسعة أشهر(

ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة على كافة المستويات اإلدارية والفنية، على الجهود المخلصة التي بذلوها في خدمة الشركة وعمالئها.
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تتعــرض المجموعــة مــن خــالل أنشــطتها لمخاطــر ماليــة متنوعــة هــي: مخاطــر 
العمــالت األجنبيــة ومخاطــر األســعار ومخاطــر  الســوق )تشــمل مخاطــر صــرف 
أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة والقيمــة العادلــة( ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر 
الســيولة. تقــوم اإلدارة بتقييــم المخاطــر لمواجهــة كل خطــر مــن هــذه المخاطــر. 
ويركــز برنامــج إدارة المخاطــر بصــورة عامــة علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق 
ــى األداء  ــر عل ــذه المخاط ــة له ــلبية المحتمل ــار الس ــن اآلث ــد م ــى الح ــدف إل ــة ويه المالي

المالــي للمجموعــة.

مخاطر القيمة العادلة

تســتند القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المتداولــة فــي األســواق النشــطة إلــى أســعار 
الســوق المعلنــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يعتبــر الســوق ســوقاً نشــطا فــي حــال 
ــوكالء أو  ــال أو ال ــواق الم ــن أس ــام م ــرة بانتظ ــة ومتوف ــة متاح ــعار المعلن ــت األس كان
ــة  ــات الرقابي ــركات خدمــات التســعير أو الهيئ ــة أو ش الوســطاء أو االتحــادات الصناعي
حيــث تمثــل تلــك األســعار المعامــالت الفعليــة والمتكــررة بانتظــام فــي الســوق 
المســتخدمة  المعلنــة  الســوق  أســعار  إن  بحــت.  تجــاري  أســاس  علــى  والمبرمــة 
ــذه  ــدرج ه ــة. وت ــب الحالي ــعار الطل ــي أس ــركة ه ــة للش ــة المملوك ــودات المالي للموج

األدوات ضمــن المســتوى األول.

ــطة  ــواق النش ــي األس ــة ف ــر المتداول ــة غي ــأدوات المالي ــة ل ــة العادل ــتند القيم تس
ــم. تعمــل هــذه األســاليب علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى  علــى أســاليب التقيي
مــن معطيــات الســوق المتاحــة الجديــرة بالمالحظــة وتعتمــد علــى أقــل قــدر ممكن 
مــن التقديــرات الموضوعــة مــن قبــل المنشــأة. وإذا كانــت جميــع المعطيــات 
الهامــة المطلوبــة لقيــاس القيمــة العادلــة لــأدوات معطيــات جديــرة بالمالحظــة، 
فإنــه يتــم إدراج هــذه األدوات ضمــن المســتوى الثانــي وفــي حــال لــم تســتند واحــدة 
أو أكثــر مــن المعطيــات الهامــة علــى بيانــات ســوقية جديــرة بالمالحظــة، ُتــدرج 
األدوات ضمــن المســتوى الثالــث. يعــرض الجــدول التالــي تحليــاًل لــأدوات الماليــة 
يلــي مســتويات  التقييــم. وفيمــا  العادلــة مــن حيــث طريقــة  بالقيمــة  المدرجــة 

ــة: ــم المختلف التقيي

المســــــــــتــــــوى األول: األســعار الســوقية )غيــر الُمعدلــة( الســائدة فــي األســواق 
النشــطة للموجــودات أو المطلوبــات المتطابقــة.

ــة  ــة المدرج ــعار الُمعلن ــالف األس ــرى بخ ــات األخ ــاني: المعطي ــتوى الــــــــثــــــــ المس
ضمــن المســتوى األول، الجديــرة بالمالحظــة بالنســبة لأصــول أو المطلوبــات، 
ســواًء كانــت مباشــرة )وهــي األســعار( أو غيــر مباشــرة )وهــي المســتمدة مــن 

األســعار(.

المســتخدمة  المدخــالت  كافــة  فيهــا  تكــون  تقييــم  طــرق  الثالــث:  المســتوى 
ــاس  ــى أس ــة عل ــر مبني ــا غي ــجلة ولكنه ــة المس ــة العادل ــى القيم ــام عل ــر ه ذات تأثي
معلومــات ســوق جديــرة بالمالحظــة )وهــي المدخــالت غيــر الجديــرة بالمالحظــة(.

مخاطر صرف العملة األجنبية 

ال تواجــه المجموعــة أي تعــّرض هــام لمخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة حيــث إن 
غالبيــة معامالتهــا بالريــال الســعودي

المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
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مخاطر االئتمان

ــة  ــاه المجموع ــا تج ــاء بالتزاماته ــى الوف ــرى عل ــراف األخ ــدرة األط ــدم ق ــر ع ــي مخاط ه
ــة، تتكــون  ــد المجموعــة لخســارة مالي ممــا يــؤدي إلــى تكب

األدوات الماليــة التــي قــد تعــرض المجموعــة لمخاطــر تركــز المديونيــة بشــكل رئيســي 
مــن األرصــدة النقديــة وحســابات المدينيــن، تقــوم المجموعــة بإيــداع أرصدتهــا النقديــة 
فــي عــدد مــن المؤسســات الماليــة ذات القــدرة االئتمانيــة العاليــة وتباشــر سياســة 
ــة، وال تعتقــد المجموعــة  للحــد مــن حجــم أرصدتهــا المودعــة فــي كل مؤسســة مالي

بوجــود مخاطــر عــدم كفــاءة كبيــرة فــي هــذه المؤسســات الماليــة.

ــر  ــاً لمعايي ــن وفق ــن اآلخري ــن التجاريي ــالء والمديني ــة للعم ــدارة االئتماني ــم الج ــم تقيي يت
ــم  ــع الذم ــا تخض ــات. كم ــن الترتيب ــا م ــود وغيره ــرام العق ــل إب ــة قب ــا المجموع تضعه
المدينــة بجميــع أنواعهــا لرقابــة منتظمــة. إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمان 
كمــا فــي نهايــة الفتــرة يمثــل القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن فئــات األصــول الماليــة.

مخاطر السيولة

هــي مخاطــر تعــرض المجموعــة لصعوبــات فــي الحصــول علــى األمــوال لمقابلــة 
االلتزامــات المرتبطــة بــاألدوات الماليــة تــدار الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري 

ــة أيــة التزامــات مســتقبلية. مــن توفرهــا بمقاديــر كافيــة لمقابل

تتــم عمليــة إدارة مخاطــر الســيولة مــن خــالل االحتفــاظ بمــا يكفــي مــن النقــد 
واألوراق الماليــة المتداولــة، وتوفــر التمويــل مــن خــالل قــدر كاف مــن التســهيالت 
االئتمانيــة الملزمــة، والقــدرة علــى تصفيــة مراكــز الســوق. ونظــرا لطبيعــة أعمــال 
المجموعــة، فــإن المجموعــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى مرونــة عمليــة التمويــل 

ــة. ــة الملزم ــوات االئتماني ــر القن بتوفي

للوفــاء  الطلــب  عنــد  كافيــة  نقديــة  امتالكهــا  ضمــان  علــى  المجموعــة  تعمــل 
ــر المحتمــل للظــروف  بالمصروفــات التشــغيلية المتوقعــة؛ ويســتثنى مــن ذلــك التأثي

الطبيعيــة. الكــوارث  التــي ال يمكــن توقعهــا بشــكل معقــول مثــل  القصــوى 

إن المجموعــة ال تعتبــر أنهــا عرضــة لمخاطــر جوهريــة متعلقــة بالســيولة وتعتقــد أنهــا 
قــادرة علــى الوفــاء بهــا متــى أصبحــت مســتحقة الســداد.

مخاطر أسعار الفائدة

تتعــرض األدوات الماليــة لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة نتيجــة التغيــرات فــي معــدالت 
ســعر العمولــة ألصولهــا والتزاماتهــا الماليــة ذات العمولــة المتغيــرة. 

إدارة المخاطر 

ــى  ــة عل ــدرة المجموع ــة ق ــي حماي ــال ف ــد إدارة رأس الم ــة عن ــداف المجموع ــل أه تتمث
ــاهمين.  ــد للمس ــر العوائ ــدف توفي ــاري به ــاس تج ــى أس ــل عل ــي العم ــتمرارية ف االس
ــركة.  ــهم بالش ــي األس ــى حامل ــدة إل ــة العائ ــوق الملكي ــن حق ــارة ع ــو عب ــال ه رأس الم
ويتمثــل الهــدف األساســي إلدارة رأس مــال الشــركة فــي دعــم أعمالهــا وتعظيــم 

القيمــة للمســاهمين.   

ــى  ــل عل ــال تعم ــرأس الم ــة ل ــدة قوي ــى قاع ــاظ عل ــس اإلدارة الحف ــة مجل ــن سياس م
المســتقبلي  التطويــر  ومداومــة  الســوق  وثقــة  والدائــن  المســتثمر  علــى  الحفــاظ 
لأعمــال. تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال الخــاص بهــا وتقــوم بإجــراء 
التعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي األحــوال االقتصاديــة. ويراقــب مجلــس 
اإلدارة العائــد علــى رأس المــال، كمــا يراقــب مجلــس اإلدارة مســتوى توزيعــات األربــاح 

علــى المســاهمين.
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وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

االحتياطي القانوني

يتــم تجنيــب )%10( مــن األربــاح الصافيــة للشــركة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعية 
ــن رأس  ــور )%30( م ــي المذك ــغ االحتياط ــا بل ــى م ــب مت ــذا التجني ــف ه ــة وق ــة العادي العام

المــال المدفــوع.

 االحتياطات األخرى

ــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب احتياطــات أخــرى وال  ــاء علــى اقت للجمعيــة العامــة العاديــة بن
ــم  ــة، وإذا ل ــر العادي ــة غي ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــات إال بق ــذا االحتياط ــتخدم ه ــوز أن تس يج
ــس  ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــة، بن ــة العادي ــة العام ــاز للجمعي ــن ج ــرض معي ــة لغ ــن مخصص تك

ــركة. ــى الش ــع عل ــود بالنف ــا يع ــا فيم ــرر صرفه االدارة، أن تق

 توزيع وسداد األرباح

تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليف 
األخــرى( بعــد موافقــة جمعيــة المســاهمين )علــى الوجــه اآلتي:

توزع الشركة أرباح صافية سنوية، على الوجه اآلتي: -

يجنــب )%10( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي، ويجــوز أن تقــرر   —1
الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( 

مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ان تجنــب )%5( مــن   —2
اتفاقــي. احتياطــي  لتكويــن  األربــاح  صافــي 

للجمعيــة العامــة العاديــة ان تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى وذلــك بالقــدر الــذي   —3
يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر االمــكان علــى المســاهمين 
إلنشــاء  مبالــغ  االربــاح  صافــي  مــن  تقتطــع  أن  كذلــك  المذكــورة  وللجمعيــة 
مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه 

المؤسســات.

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل )%5( مــن رأس المــال   —4
المدفوع.     
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مــع مراعــاة االحــكام المقــررة فــي النظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات يخصــص   —5
بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز )%10(مــن الباقــي لمكافــآت مجلــس اإلدارة بعــد خصــم 
االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا ألحــكام النظــام وبعــد توزيــع الربــح علــى 
المســاهمين ال يقــل عــن )%5( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع علــى أن يكــون اســتحقاق 

ــو. ــا العض ــي يحضره ــات الت ــدد الجلس ــع ع ــبا م ــأة متناس ــذه المكاف ه

ويــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن األربــاح أو يرحــل الــى األعوام   —6
القادمــة علــى النحــو الــذي توافــق عليــه الجمعيــة العامــة.

ــع  ــنوي أو رب ــف س ــكل نص ــاهميها بش ــى مس ــة عل ــاح مرحلي ــع أرب ــركة توزي ــوز للش ــا يج كم  —7
النظاميــة. المتطلبــات  اســتيفاء  بعــد  ســنوي 

عدم توزيع األرباح

فــي حالــة عــدم توزيــع أربــاح عــن أيــة ســنة ماليــة، فإنــه ال يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة إال 
بعــد دفــع النســبة المحــددة وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن 

هــذه الســنة.

وإذا فشــلت الشــركة فــي دفــع هــذه النســبة المحــددة مــن األربــاح لمــدة ثــالث ســنوات متتاليــة، 
فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب هــذه األســهم المنعقــدة طبقــا ألحــكام نظــام الشــركات 
أن تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة والمشــاركة فــي التصويــت أو تعييــن 
ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة بمــا يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال وذلــك الــى 
ان تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل أربــاح األلويــة المخصصــة ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات 

الســابقة.

إذا بلغــت خســائر الشــركة نصــف رأس المــال المدفــوع، فــي أي وقــت خــالل الســنة الماليــة، وجــب 
علــى أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بذلــك إبــالغ رئيــس مجلــس االدارة، 
وعلــى رئيــس مجلــس االدارة إبــالغ أعضــاء المجلــس فــورا بذلــك، وعلــى مجلــس اإلدارة خــالل 
خمســة عشــر يومــا مــن علمــه بذلــك دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــالل خمســة 
وأربعيــن يومــا مــن تاريــخ علمــه بالخســائر، مــع مراعــاة نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة والنظــام 

األســاس للشــركة ووفقــا للوائــح وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة.

علما بان مجلس إدارة الشركة لم يوصي بتوزيع أرباح في العام 2019م



باتك والحوكمة

حــرص مجلــس إدارة الشــركة منــذ انتخابــه للــدورة الثالثــة عشــر فــي ابريــل من العــام 2017م 
ــفافية  ــة والش ــادئ النزاه ــز مب ــاء وتعزي ــى إرس ــم عل ــركة القائ ــج الش ــتمرار بنه ــى االس عل
والمســاواة ومواكبــة التطــور فــي مجــال الحوكمــة تطبيقــا ألفضــل الممارســات العالميــة 
وامتثــاال  للتعديــالت التــي تمــت علــى نظــام الشــركات الســعودي و اللوائــح التنفيذيــة 
لهيئــة الســوق الماليــة الســعودي فمــن هــذا المنطلــق قامــت الشــركة ممثلــة بالجمعيــة 
العامــة لمســاهمي الشــركة فــي العــام 2018م والعــام 2019م بالموافقــة علــى تعديــل 
بعــض مــواد  النظــام األساســي للشــركة و لوائــح وسياســات حوكمــة الشــركة ، ومــن 
ايمــان مــن مجلــس إدارة الشــركة بمــدى أهميــة الحوكمــة ومســاهمتها فــي المحافظــة 
علــى اســتمرارية الشــركات ورفــع مســتوى اإلفصــاح والشــفافية قــام مجلــس اإلدارة 
بكافــة لجانــه وإدارتــه التنفيذيــة بتعزيــز برامجــه المتعلقــة بالحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام، 
كمــا يشــرف مجلــس اإلدارة علــى التــزام الشــركة بمعاييــر الحوكمــة واللوائــح الصــادرة 
عــن هيئــة ســوق الماليــة، ويعمــل بالتنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة ولجــان المجلــس علــى 

ــة. ــات الحوكم ــث سياس ــة وتحدي مراجع

مساهمي الشركة

التــزام  مجلــس إدارة الشــركة بحمايــة حقــوق المســاهمين بمــا يضمــن العدالــة والمســاواة 
بينهــم كمــا التــزام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بعــدم التمييــز بين المســاهمين 
المالكيــن لــذات فئــة األســهم، وبعــدم حجــب أي حــق عنهــم واعــدت الشــركة فــي سياســتها 
الداخليــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم كالحقــوق 
ــع  ــال م ــل الفع ــل التواص ــات وتفعي ــى المعلوم ــاهم عل ــول المس ــهم وحص ــة بالس المتعلق
المســاهمين والحــق علــى الحصــول علــى أربــاح فــي حــال توزيعهــا، وحيــث إن الجمعيــات 
العامــة للمســاهمين هــي الســلطة العليــا للشــركة المختصــة نظامــاً بجميــع شــؤونها، 
وتمثــل الجمعيــة العامــة المعقــودة وفقــاً لإلجــراءات النظاميــة جميــع المســاهمين فــي 
ممارســة اختصاصاتهــم المتعلقــة بالشــركة، وتمــارس دورهــا وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات 
ولوائحــه التنفيذيــة والنظــام األســاس للشــركة ، فقــد قــام مجلــس اإلدارة منــذ انتخابــه 
فــي العــام 2017م بالدعــوة الــى عقــد اربــع جمعيــات عامــة منهمــا اثنتــان غيــر عاديــة وتمــت 
مناقشــة والتصويــت علــى 39 بنــد تضمنــت زيــادة راس مــال الشــركة وكذلــك تعديــل مــواد 

مــن النظــام األساســي وإقــرار سياســات ولوائــح حوكمــة الشــركة

2019م وحضــور أعضــاء  جــدول يوضــح الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــدة فــي العــام 
اإلدارة مجلــس 
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أسماء الحضور من أعضاء مجلس االدارةتاريخ االنعقادنوع الجمعية

22 مايو 2019مجمعية عامة غير عادية

األستاذ: أحمد بن محمد الصانع رئيس المجلس

المهندس: عمر بن عبد العزيز المحمدي نائب الرئيس

األستاذ: طه بن محمد أزهري عضو المجلس رئيس لجنة المراجعة 
وبالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية واالستثمار

األستاذ: فهد مبارك القثامي عضو المجلس

األستاذ: حسام يوسف رضوان عضو المجلس

األستاذ: فراس بن خالد البواردي عضو المجلس



مجلس اإلدارة

الخطــط  وضــع  عــن  الشــركة  فــي  المســئولة  العليــا  الجهــة  هــو  الشــركة  إدارة  مجلــس 
ــى أداء اإلدارة  ــة عل ــه والرقاب ــام بالتوجي ــا، والقي ــية له ــداف الرئيس ــاملة واأله ــتراتيجيات الش واالس
التنفيذيــة بالشــركة واقتــراح القــرارات المناســبة فــي المواضيــع واألعمــال التــي مــن صالحيــة 
الجمعيــة العامــة للمســاهمين و يتألــف مجلــس إدارة شــركة باتــك مــن ثمانيــة )8( أعضــاء، نصفهم 
مســتقلين  انتخبتهــم الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــدة فــي ابريــل 2017م لمــدة ثــالث )3( 
ــع  ــا توزي ــس اإلدارة ومنه ــية لمجل ــف األساس ــؤوليات والوظائ ــع المس ــام بجمي ــد ق ــنوات وق س
االختصاصــات والمهــام والفصــل بيــن المناصــب كمــا قــام باإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة بــكل 

ــراف .  ــة واحت فعالي
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االسبابتاريخ طلب سجل المساهمين

إجراءات الشركة2019/12/25م

إجراءات الشركة2019/11/17

أخرى2019/09/11

الجمعية العامة2019/05/22

إجراءات الشركة2019/05/05

إجراءات الشركة2019/01/07

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين



الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسم عضو مجلس االدارة

األستاذ: أحمد الصانع

رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية

رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات االمن 
والسالمة امنكو

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة االستثمار 
العائلي

عضو مجلس إدارة مجموعة بن الدن العالمية القابضة

عضو مجلس إدارة شركة االرجان العقارية

رئيس مجلس األمناء مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية

نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية

رئيس مجلس اإلدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية

رئيس مجلس اإلدارة شركة الحفر الوطنية

عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الصانع

ماجستير إدارة عامة جامعة كاليفورنيا في العام 1994م

بكالوريس إدارة أعمال جامعة نورث اريزونا في العام 1991م
يمتلك األستاذ احمد الصانع خبرة عالية في اإلدارة واالعمال 

التجارية واالستثمار امتدت على ما يزيد عن 26 سنه

المهندس: عمر المحمدي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية

عضو مجلس إدارة شركة فواز الحكير وشركاه و رئيس لجنة 
المراجعة

Citi Bank KSA عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة شركة المراكز العربية

الرئيس التنفيذي لشركة جولد مان ساكس المملكة العربية 
السعودية 

رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية السعودية 
في)باركليز كابيتال( 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

 الرئيس التنفيذي في شركة باتك لالستثمار واألعمال 
اللوجستية.

بكالوريوس الهندسة الكيميائية جامعة فاندربيليت USA في 
العام 2002م

العديد من الخبرات العملية في اإلدارة التنفيذية العليا 
واالعمال البنكية  

الدكتور: فواز العلمي

عضو مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية

عضو مجلس إدارة شركة عبدالقادر البكري وأبناؤه القابضة

عضو مجلس إدارة شركة نورذن ترست العربية السعودية

رئيس مركز األبحاث بجامعة الملك عبد العزيز 

وكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز 

عميد كلية األرصاد والعلوم والبيئة 

وكيل وزارة التجارة والصناعة.

بكالوريوس فيزياء الطاقة من جامعة كنت 

ماجستير ودكتوراه في فيزياء الطاقة من جامعة ساكس 
في بريطانيا 

دبلوم العلوم االقتصادية والمالية من جامعة ستانفورد 
بالواليات المتحدة األمريكية.

يتمتع بخبرات عريقة في مجاالت مختلفة ومستشار في 
مجال التجارة الدولية واستاذ زائر في القانون التجاري 

الدولي جامعة لندن كلية الحقوق وخبير في الشئون المالية 
والمحاسبية

المهندس ماجد العيسى

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية  

عضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي

عضو مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 
" امنكو"

عضو مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر 

الرئيس التنفيذي شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية 

 الدراسات واالستشارات / التمويل صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

االندماج واالستحواذ/ االستثمار شركة سابك

الرئيس التنفيذي الشركة الوطنية للجبس

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعه الملك 
سعود وعلى شهاده عليا في األدارة الصناعية من جامعة 

كامبريدج من المملكة المتحدة ، وهو حاصل على زمالة 
المحاسبين االداريين المعتمدين األمريكية )CMA( وحاصل 

ايضا على زمالة الجمعية األمريكية لخبراء االستحواذ 
) CM & AA ( واالندماج

يمتلك خبره واسعه تقارب ٢٠ عاما قضاها في صندوق 
التنمية الصناعية السعودي وشركة سابك وترأس عدد من 
الشركات الصناعية واالستثمارية، كما يشغل حاليا عضوية 
مجالس إدارات و لجان عدد من الشركات المدرجة و الغير 
مدرجة و يتمتع بسيرة مهنية متميزة في مجال االستثمار 

وفي هيكلة وادارة الشركات.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسم عضو مجلس االدارة

األستاذ: طه أزهري

  عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية  

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة  شركة زهرة الواحة 
للتجارة 

رئيس لجنة المراجعة في شركة هنا للصناعات الغذائية

عضو لجنة المراجعة في بنك الجزيرة

عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات 
شركة الدرع العربي للتامين.

رئيس المراجعة الداخلية في الشركة السعودية للطيران 
المدني القابضة

مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في مجموعة العثيم 
التجارية. 

المدير العام للمالية في الشركة السعودية للمتاجر الشاملة 

المدير التنفيذي للمالية الشركة الوطنية للمياه 

بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود في العام 
1993

تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق 
الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشئون المالية 

والمحاسبية

األستاذ: فراس البواردي

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية 

الرئيس التنفيذي لشركة جسارة لالستثمار

الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة جازل  لالستثمار 

مستشار مساعد وزير المالية 

مدير مشروع مكتب إدارة المشاريع في وزارة التجارة 
واالستثمار. 

محلل أسهم محليه ودولية بنك سامبا

بكالوريوس في اإلدارة من جامعة اوريغون بالواليات 
المتحدة االمريكية في العام 2011م

يتمتع بخبرات متعددة في االستثمارات والتحليالت المالية 
واألسهم المحلية والدولية.

األستاذ: فهد القثامي

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية  

عضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

رئيس مجلس المديرين شركة سكيلمين العربية السعودية 
لالتصاالت وتقنية المعلومات

الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية  

الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 
امنكو 

وعضو مجلس المديرين في شركة امنكو.

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية

الرئيس التنفيذي للعمليات شركة أمريكان إكسبريس 
 Amex KSA السعودية

مدير إدارة المبيعات والتسويق فندق انتركونتينتال

 Southernبكالوريوس العلوم تخصص إدارة من جامعة
Mississippi بالواليات المتحدة االمريكية عام 1995م 

ومن منتسبي جامعة إنسياد )INSEAD( لأعمال لعام 2011. 

حاصل على شهادات في اإلدارة التنفيذية من جامعة لندن 
لأعمال )LBS( لعام 2017 وعام 2018 ، وجامعة هارفارد لعام 

2019م

يمتلك األستاذ فهد بن مبارك القثامي خبرات واسعة في 
اإلدارة التنفيذية واالعمال التجارية تزيد عن عشرون عام

األستاذ: حسام رضوان
عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 

اللوجستية  

رجل أعمال

الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس في 
المملكة العربية السعودية

شريك في مجموعة أبراج والرئيس التنفيذي لعمليات 
الشركة في المملكة العربية السعودية وممثال لها في 

مجلس إدارة كل من كودو. كما

رئيسا للجنة االستثمار في شركة بوبا العربية السعودية

ماجستير في اإلدارة واالقتصاد من جامعة جورج تاون 
بواشنطن عام 1992م

يتمتع بالخبرة الواسعة في المجال المصرفي واالستثمار على 
الصعيد الدولي والمحلي
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في أسم عضو مجلس االدارة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في الكيان القانوني داخل / خارج المملكةمجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيداخل / خارج المملكةمجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

األستاذ: أحمد الصانع

رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية

مساهمة عامةداخل المملكةواالعمال اللوجستية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس اإلدارة الشركة الوطنية للخدمات البتروليةمساهمة عامةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات االمن 
ذات مسئولية داخل المملكةوالسالمة امنكو

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس اإلدارة شركة الحفر الوطنيةمحدودة

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة االستثمار 
ذات مسئولية داخل المملكةالعائلي

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة مجموعة شركات الصانعمحدودة

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة مجموعة بن الدن العالمية القابضة

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة االرجان العقارية

مؤسسة خيريةداخل المملكةرئيس مجلس األمناء مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية

المهندس: عمر المحمدي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية

مساهمة عامةداخل المملكةنائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة فواز الحكير وشركاه ورئيس  لجنة 
مساهمة عامةداخل المملكةالمراجعة

Citi Bank ksa مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة

مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة المراكز العربية

عضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات االمن 
ذات مسئولية داخل المملكةوالسالمة امنكو

محدودة

الدكتور: فواز العلمي

عضو مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال 
اللوجستية

عضو مجلس إدارة شركة عبدالقادر البكري وأبناؤه القابضة

عضو مجلس إدارة شركة نورذن ترست العربية السعودية

مساهمة عامةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكة

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال األستاذ: فراس البواردي
مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية 

جدول يوضح أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في 
مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في أسم عضو مجلس االدارة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في الكيان القانوني داخل / خارج المملكةمجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانونيداخل / خارج المملكةمجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

المهندس ماجد العيسى

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية  

مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي

عضو مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 
ذات مسئولية داخل المملكة» امنكو«

محدودة

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر

األستاذ: طه أزهري

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية  

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
مساهمة عامةداخل المملكةللتجارة 

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال األستاذ: حسام رضوان
مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية  

األستاذ: فهد القثامي

عضو مجلس اإلدارة لشركة باتك لالستثمار واالعمال 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكة عضو مجلس المديرين في شركة امنكو.مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية  

مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعيةمساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية

رئيس مجلس المديرين شركة سكيلمين العربية السعودية 
ذات مسئولية داخل المملكةلالتصاالت وتقنية المعلومات

محدودة
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مليــون  وثالثــون  )ثالثــة  لاير   33,500,000 بقيمــة  مكتبــي  تجــاري  مبنــى  شــراء   —
لاير( ألــف  وخمســمائة 

ــتية  ــة اللوجس ــركة الهم ــركات )ش ــن الش ــدد م ــة ع ــتحواذ لملكي ــات اس ــاء اتفاقي انه  —
وشــركة المهيــدب للنقــل البــري والجــزء المتبقــي مــن ملكيــة شــركة امنكــو( مقابــل 

ــهم  ــح أس من

تغييــرات فــي عضويــة لجنــة المراجعــة وتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة   —
2019م مايــو  فــي  المنعقــدة  الشــركة  لمســاهمي 

تغييرات في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للشئون المالية  —

تعيين عضو في مجلس اإلدارة بالمقعد الشاغر  —

ــن  ــبته %40.6 م ــا نس ــالك م ــا( امت ــة له ــركات التابع ــدى الش ــو )اح ــركة امنك ــام ش اتم  —
ــف  ــاريع مواق ــي مش ــتثمرة ف ــريع )المس ــف الس ــركة الموق ــي ش ــالك ف ــص الم حص

الســيارات المتعــددة والمواقــف الذكيــة بمدينــة الدمــام والظهــران والخبــر(.

الدعــوة لعقــد جمعيــة عامــة غيــر عاديــة لمســاهمي الشــركة وكانــت مــن ضمــن   —
ــادة  ــل الم ــى تعدي ــركة عل ــاهمي الش ــة لمس ــة العام ــة الجمعي ــاع موافق ــج االجتم نتائ
ــادة  ــركة.وتعديل الم ــراض الش ــة بأغ ــركة المتعلق ــاس للش ــام األس ــن النظ ــة م الثالث
الشــاغر فــي  بالمركــز  المتعلقــة  النظــام األســاس للشــركة  الســابعة عشــر مــن 
األســاس  النظــام  مــن  والعشــرون  الســابعة  المــادة  تعديــل  وعلــى  المجلــس. 
للشــركة المتعلقــة بدعــوة الجمعيــات. وتعديــل المــادة الثامنــة والثالثــون مــن النظــام 
ــن  ــون م ــة واالربع ــادة الثاني ــل الم ــر اللجنة.وتعدي ــة بتقري ــركة المتعلق ــاس للش األس
ــة. وتعديــل المــادة الثامنــة مــن  النظــام األســاس للشــركة المتعلقــة بالوثائــق المالي
ــة عضــو  ــة فــي مجلــس اإلدارة المتعلقــة بانتهــاء عضوي ــر العضوي سياســات ومعايي
مجلــس اإلدارة.و تعديــل المــادة الثامنــة عشــر مــن الئحــة حوكمــة الشــركة المتعلقــة 
بجمعيــة المســاهمين.وتعديل المــادة الســابعة والســتون مــن الئحــة لجنــة المراجعــة 

المتعلقــة باختصاصــات اللجنــة وصالحياتهــا ومســئوليتها.

انتقــال المقــر الرئيســي للشــركة للموقــع الجديــد فــي مدينــة الريــاض حــي العليــا   —
ــو 2019م ــن 9 يوني ــارا م ــي اعتب ــدور الثان ــك ال ــى بات ــار ع األرز مبن ش

ــام شــركة الموقــف الســريع ) شــركة تابعــة لشــركة امنكــو التابعــة لباتــك(  قي  —
بتوقيــع عقــد يــن إلنشــاء وتطويــر واســتثمار وتشــغيل مواقــف ســيارات 
متعــددة األدوار ومواقــف ذكيــة فــي مدينــة الدمــام وبمدينــة الظهــران والخبــر 
لمــدة 25 ســنه) بقيمــة إيجاريــه اجماليــة تقــدر بمليــار ومئتــان وثالثــة واربعــون 

مليــون لاير(

ــع  ــام إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعتهــا شــركة الموقــف الســريع بتوقي قي  —
الســعودية مذكــرة تفاهــم تكويــن شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة هــواوي 

أهم قرارات مجلس اإلدارة االستراتيجية للعام 2019م
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جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة 
غيــر التنفيذيــن – علمــا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال 

الشــركة وأدائهــا

تقــوم إدارة شــؤون المســتثمرين بإعــداد تقريــر عــن جميــع المالحظــات 
والمقترحــات فــي حــال وجودهــا مــن قبــل مســاهمين الشــركة وعرضهــا 
ــى رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للشــركة والــذي بدورهــم  عل
ــس  ــات مجل ــق اجتماع ــن طري ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــعار أعض ــون بإش يقوم

ــب. ــراء المناس ــاذ االج ــم اتخ االدارة ويت

ــذ انتخابــه فــي العــام 2017م وأصــدر 74  عقــد مجلــس اإلدارة 12 اجتماعــا من
قــرار بالتمريــر واعتمــد 24 الئحــة وسياســة منهــا 5 سياســات داخليــة إداريــة 

وماليــة كمــا وضــع سياســة واضحــة ومحــددة للصالحيــات.

)1( أنضم الى عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ :22سبتمبر 2019م

)1( أنضم الى عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ :22سبتمبر 2019م

صفة العضويةالمنصبأسم عضو مجلس االدارة

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ: أحمد بن محمد الصانع

المهندس: عمر بن عبد العزيز 
المحمدي 

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور: فواز بن عبد الستار 
العلمي

مستقلعضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذيعضو مجلس االدارةاألستاذ: فهد مبارك القثامي

مستقلعضو مجلس االدارةاألستاذ: حسام يوسف رضوان

مستقلعضو مجلس االدارةاألستاذ: طه بن محمد أزهري

األستاذ: فراس بن خالد 
البواردي

مستقلعضو مجلس االدارة

المهندس ماجد بن عبدهللا 
العيسى )1(

تنفيذيعضو مجلس االدارة

المنصباالسم
االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

26-Feb22-May22-Oct24-Dec

األستاذ احمد بن محمد 
√√√√رئيس مجلس اإلدارةالصانع 

المهندس عمر بن عبدالعزيز 
X√√√نائب رئيس مجلس اإلدارةالمحمدي

الدكتور فواز بن عبدالستار 
√√X√عضو مجلس اإلدارةالعلمي                                                     

األستاذ فهد بن مبارك 
√√√√عضو مجلس اإلدارةالقثامي

√X√√عضو مجلس اإلدارةاألستاذ طه بن محمد ازهري

األستاذ حسام بن يوسف 
√√√Xعضو مجلس اإلدارةرضوان

األستاذ فراس بن خالد 
√√√√عضو مجلس اإلدارةالبواردي

المهندس ماجد بن عبدهللا 
العيسى )1(

√√لم ينضم الى المجلسعضو مجلس اإلدارة
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ــم  ــس اإلدارة واقربائه ــاء مجل ــود ألعض ــاب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة واوراق تعاقدي ــف ألي مصلح وص
فــي أســهم او أدوات ديــن الشــركة

)1(  الملكية المباشرة 1375000 سهم والملكية الغير مباشرة 4500000 سهم

)2(  الملكية الخاصة بعضو مجلس اإلدارة 1250 سهم والملكية الخاصة بأقرباء العضو 65000سهم

ــا  ــا فيه ــركة طرف ــون الش ــد تك ــال أو عق ــق بأعم ــي تتعل ــات الت ــح المعلوم ــدول يوض ج
وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن

*علمــا بانــه تمــت الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة المنعقــدة فــي 22 مايــو 
2019م علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة جــازان للطاقــة والتنميــة 
)جازادكــو( ، والتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة األســتاذ/ أحمــد محمــد الصانــع رئيــس مجلــس 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــدي نائ ــز المحم ــر عبدالعزي ــدس / عم ــذي( والمهن ــر تنفي ــو غي اإلدارة )عض
ــو  ــس اإلدارة )عض ــو مجل ــي عض ــارك القثام ــد مب ــتاذ / فه ــذي( واألس ــر تنفي ــو غي اإلدارة )عض
ــة  ــتقل( مصلح ــو مس ــة )عض ــة مراجع ــو لجن ــدي عض ــر العيي ــد عم ــتاذ / محم ــذي( واألس تنفي
ــو  ــوك لجازادك ــي الممل ــاري المكتب ــى التج ــار المبن ــراء عق ــن ش ــارة ع ــي عب ــا، وه ــرة فيه مباش
بحــي المعــذر بمدينــة الريــاض، التعامــل شــراء عقــار فــي عــام 2019م ، بلغــت قيمــة التعامــل 
ــذا  ــي ه ــة ف ــروط تفضيلي ــا أو ش ــك أي مزاي ــس هنال ــه لي ــاً ان ــعودي ، علم ــون لاير س 33.5 ملي

ــل.  التعام

االسم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

األستاذ احمد بن 
5875000000 )1(58750000محمد الصانع

األستاذ فهد بن 
125001250000مبارك القثامي

األستاذ حسام بن 
125001250000يوسف رضوان

األستاذ فراس 
%662500650005200)2(12500بن خالد البواردي

طبيعة العمل أو م
العقد

مبلغ العمل أو 
العقد

مدة العمل أو 
العقد

شروط العمل أو 
العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي 
شخص ذي عالقة بأي منهم

1

*»شراء عقار عبارة 
عن مبنى تجاري مكتبي 
مملوك لشركة جازان 
للطاقة والتنمية بحي 
 العليا بمدينة الرياض
بتاريخ 17 يناير 2019م«

33.5 مليون 
___________لاير سعودي.

ليس هنالك أي مزايا 
أو شروط تفضيلية 

في هذا التعامل

األستاذ احمد بن محمد الصانع

المهندس عمر بن عبدالعزيز 
المحمدي

األستاذ فهد بن مبارك القثامي

األستاذ محمد بن عمر العييدي

2

»استئجار مكتب اداري 
لشركة جازان للطاقة 

والتنمية في مبنى 
 شركة باتك

بتاريخ 01 أكتوبر 
2019م«

131890لاير
 »سنه

تبدأ من تاريخ 1 
أكتوبر 2019م«

ليس هنالك أي مزايا 
أو شروط تفضيلية 

في هذا التعامل

األستاذ احمد بن محمد الصانع

األستاذ فهد بن مبارك القثامي

المهندس ماجد بن عبدهللا العيسى
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تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بالتوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضــاء المجلــس 
وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذيــن بالشــركة وفقــا للمعاييــر المعتمــدة عــل النحــو التالــي:

أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط واســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا   —1
إلدارتهــا. الالزمــة  والمهــارات 

مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.  —2

المكافــآت مــع اســتراتيجية وأهدافهــا ومــع حجــم  انســجام  الشــركة  تراعــي   —3
لديهــا. المخاطــر  ودرجــة  وطبيعيــة 

تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى مــا هــو ســائد فــي ســو   —4
ق العمــل فــي تحديــد المكافــآت مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع 

غيــر مبــرر للمكافــآت.

تحــدد المكافــآت بنــاء على مســتوى الوظيفــة والمهــام والمســؤوليات المنوطة   —5
ــرات العمليــة والمهــارات ومســتوى األداء. بشــاغلها والمؤهــالت العلميــة والخب

ــرة  ــاءة وخب ــتقطاب ذوي كف ــول الس ــكل معق ــة بش ــأة كافي ــون المكاف ان تك  —6
مناســبة وتحفيــز واإلبقــاء عليهــم.

العضــو  تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بحيــث تعكــس مــدى خبــرة   —7
ــا  ــا وغيره ــي يحظره ــات الت ــدد الجلس ــه وع ــة ب ــام المنوط ــه والمه واختصاصات

االعتبــارات. مــن 

يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاء علــى   —8
معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا العضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة 
غيــر  مكافــآت  علــى  للحصــول  الوظيفــي  الوضــع  اســتغالل  لمنــع  وذلــك 

. مســتحقة

فــي حــال تطويــر برنامــج لمنــح أســهم فــي الشــركة لــإلدارة التنفيذيــة وموظفيهــا   —9
ــراف  ــت إش ــك تح ــم ذل ــركة يت ــترتها الش ــهما اش ــدا أم أس ــدار جدي ــت إص ــواء كان س
لجنــة المكافــآت والترشــيحات وبمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة وأنظمــة 
ــق  ــهم المواف ــح األس ــة من ــق خط ــة ووف ــة ذات العالق ــوق المالي ــة س ــح هيئ ولوائ

ــة. ــر عادي ــة الغي ــة العام ــن الجمعي ــا م عليه

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركة باتــك لالســتثمار واالعمــال   —1
التالــي: مــن  اللوجســتية 

مبلغ معين  أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو نسبة من األرباح  

ــة  ــص علي ــا ن ــاوز م ــا ال يتج ــا وبم ــذه المزاي ــن ه ــر م ــن أو أكث ــن اثنتي ــع بي ــوز الجم ويج  
نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي وفقــا لتفاصيــل مكافــأة أعضــاء مجلس 
اإلدارة ولجانــه المتضمــن بهــذه السياســة وأي تعديــالت تطــرأ الحقــا يتــم اعتمادهــا 

ــام. ــا للنظ وفق

يجــوز أن تكــون هــذه المكافــأة متفاوتــة المقــدار وفــي ضــوء سياســة تصدرهــا   —2
لجنــة المكافــآت والترشــيحات وتقررهــا الجمعيــة العامــة، ويجــب أن يشــتمل تقريــر 
مجلــس اإلدارة الســنوي الــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى بيــان شــامل لــكل 
ــدل  ــآت وب ــن مكاف ــة م ــنة المالي ــالل الس ــس اإلدارة خ ــاء مجل ــة أعض ــل علي ــا حص م
مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا وأن يشــمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء 
المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو نظيــر أعمــال فنيــة أو إدارية او استشــارات 
)إن وجــدت( وأن يشــمل كذلــك علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات 

التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ اخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

سياسة مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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فــي حــال كانــت مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة نســبة مــن األربــاح فيجــب   –3
األســاس  والنظــام  الصلــة  ذات  واللوائــح  الشــركات  نظــام  أحــكام  مراعــاة 
للشــركة، بشــرط أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة 
 )500,000( مبلــغ  األحــوال  جميــع  فــي  ماليــة  ومزايــا  مكافــآت  مــن  الواحــد 

ســنويا ســعودي  لاير  ألــف  خمســمائة 

مكافأة أعضاء اللجان

يحــدد ويعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت عضويــة لجانــه المنبثقــة منــه باســتثناء   .1
لجنــة المراجعــة وبــدالت الحضــور وغيرهــا مــن اســتحقاقات بنــاء علــى توصيــة 

مــن لجنــة المكافــآت والترشــيحات.

يصــرف بــدل حضــور االجتماعــات وغيرهمــا مــن االســتحقاقات كمــا هــو موضــح   .2
فــي هــذه السياســة وفقــا لتفاصيــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه

.أمــا مكافــأة عضويــة لجنــة المراجعــة او بــدل حضــور االجتماعــات يتــم اعتمادهــا   3
مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة 

ــام. ــب النظ ــك حس وذل

مكافأة اإلدارة التنفيذية

ــع  ــدد لجمي ــب المح ــلم الروات ــة س ــيحات بمراجع ــآت والترش ــة المكاف ــوم لجن تق  .1
مســتمر  بشــكل  الحوافــز  وخطــط  وبرنامــج  التنفيذييــن  وكبــار  الموظفيــن 
واعتمادهــا وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة وتشــتمل مكافــآت 

اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي:

وبصفــة  ميــالدي  شــهر  كل  نهايــة  فــي  دفعــه  )يتــم  أســاس  راتــب   —

شــهرية(؛ وبــدالت تشــتمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، بــدل ســكن بــدل موصــالت، 
وبــدل تعليــم لأبنــاء، وبــدل هاتــف.

يتــم  الــذي  الســنوي  للتقييــم  وفقــا  األداء  بمؤشــرات  مرتبطــة  ســنوية  مكافــأة   —
. ص لخصــو ا ا بهذ

الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــاألداء االســتثنائي، والخطــط التحفيزيــة   — 
ــا أخــرى تشــمل علــى  ــارات األســهم )متــى وجــدت(؛ مزاي طويلــة األجــل مثــل برامــج خي
ســبيل المثــال ال الحصــر، إجــازة ســنوية، تذاكــر ســفر ســنوية، ومكافــأة خدمــة حســب 

ــركة. ــل الش ــن قب ــدة م ــرية المعتم ــوارد البش ــة الم ــل وسياس ــام العم نظ

لمكافــآت  لجنــة  قبــل  مــن  التنفيذييــن  كبــار  لمكافــآت  والبرامــج  الخطــط  اعتمــاد  يتــم   .2
. ت شــيحا لتر ا

يقــوم الرئيــس التنفيــذي للشــركة بتنفيــذ سياســة المكافــآت للعامليــن فــي الشــركة وكبــار   .3
التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط والبرامــج والموجهــات العامــة التــي تقرهــا اللجنــة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي   .1
للمســاهمين. العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان والتنفيذييــن فــي التقريــر   .2
الســنوي لمجلــس اإلدارة وفقــاً للضوابــط والتوجيهــات الصــادرة بموجــب نظــام الشــركات 

وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.    

يســتحق العضــو المكافــأة اعتبــارا مــن تاريــخ انضمامــه للمجلــس أو اللجنــة ووفقــا لمــدة   .3
. يتــه عضو
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يتــم إعــداد إجــراءات صــرف المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان   .4
مــن قبــل أميــن ســر المجلــس علــى أن يتــم اعتمــاد أمــر صرفهــا مــن قبــل 

للشــركة. التنفيــذي  الرئيــس 

اللجــان وبــدل حضــور  يصــرف بــدل حضــور اجتماعــات المجلــس ومكافــآت   .5
اجتماعــات اللجــان خــالل شــهر مــن عقــد االجتمــاع، أمــا المكافــأة الســنوية 
الســنوية. العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  اقراراهــا  بعــد  كاملــة  فتدفــع  للمجلــس 

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

أعضاء مجلس اإلدارة  .1

تحــدد ســنوياً بمــا ال يتجــاوز 500 ألــف لاير وفقــا لنظام الشــركات وتســتحق   —
بشــرط حضــور العضــو %70 مــن اجتماعــات مجلــس االدارة

بــدل إضافــي )ســفر وانتقــال( لمــن هــم مــن خــارج مدينــة مقــر االجتمــاع   —
)الريــاض( حســب المصــروف الفعلــي.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات  .2

بــدل حضــور اجتماعــات اللجنــة مبلــغ وقــدرة 5000 لاير خمســة االف لاير   —
ــاع. ــن كل اجتم ــو ع ــكل عض ل

أعضاء لجنة المراجعة )بعد اعتماد الجمعية العامة لها(  .3

ــغ وقــدرة 5000 لاير خمســة االف لاير لــكل  ــة مبل بــدل حضــور اجتماعــات اللجن  —
ــاع ــن كل اجتم ــو ع عض

ألــف لاير وتســتحق للعضــو بشــرط  مكافــأة ســنوية 50،000 لاير خمســون   —
اللجنــة. اجتماعــات  مــن   70% العضــو  حضــور 

تعديــل المكافئــة يجــوز مراجعــة مبلــغ المكافــأة الســنوية لعضــو مجلــس اإلدارة   —
مــن فتــرة إلــى أخــرى بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المكافــآت والترشــيحات وذلــك 

فــي ضــوء المتغيــرات المتعلقــة بــاألداء.

تصــرف بــدل حضــور االجتماعــات بعــد كل اجتمــاع. •يتــم صــرف المكافــأة الســنوية   —
بعــد اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي حــال كانــت مكافــأة 
ــركات  ــام الش ــكام نظ ــاة أح ــع مراع ــاح م ــن األرب ــبة م ــس اإلدارة نس ــاء مجل أعض

واللوائــح ذات الصلــة والنظــام األســاس للشــركة.
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بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التي تم اعتمادها وصرفها خالل العام 2019م 
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أواًل : األعضاء المستقلين 

200,000200,000200,000الدكتور فواز العلمي

200,000200,000200,000األستاذ حسام رضوان

200,000200,000200,000األستاذ طه أزهري

200,000200,000200,000األستاذ فراس البواردي

800,000800,000800,000المجموع

ثانياً : األعضاء غير التنفيذيين

األستاذ احمد الصانع  

المهندس عمر المحمدي  ) 
138,937138,9375,119144,056الرئيس التنفيذي السابق( )1(

األستاذ فهد القثامى ( الرئيس 
803,961803,96130,993834,954التنفيذي السابق( )2(

942,898942,89836,112979,010المجموع

ثالثاً : األعضاء التنفيذيين

المهندس ماجد العيسى ) 
438,908438,90815,779454,687الرئيس التنفيذي الحالي( )3(

438,908438,90815,779454,687المجموع

تــم صــرف المكافئــات الســنوية ألعضــاء 
المالــى  العــام  عــن  اإلدارة  مجلــس 
اعتمــاد  بعــد  2019م  بالعــام  2018م 
ــركة  ــاهمي الش ــة لمس ــة العام الجمعي
فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 22 مايــو 

2019م.  

الشــركة  ادارة  مجلــس  ان  علمــا 
وافــق علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات 
المكافئــة  صــرف  بعــدم  والمكافئــات 
الســنوية لجميــع اعضاء مجلــس االدارة 

٢٠١٩م. العــام  عــن 
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اســتقال مــن منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة   )1(
بتاريــخ 23 ينايــر 2019م مــع بقائــه بعضويــة مجلــس 

االدارة

نــم تكليفــه بمنصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة   )2(
ــاء  ــم إنهــاء التكليــف بن ــر 2019م وت ــخ 23 يناي فــي تاري
علــى طلبــه فــي تاريــخ 10 يونيــو 2019م مــع بقائــه 

االدارة مجلــس  بعضويــة 

عيــن بعضويــة مجلــس اإلدارة وبمنصــب الرئيــس   )3(
2019م ســبتمبر   22 تاريــخ  فــي  للشــركة  التنفيــذي 



ــح  ــارض المصال ــاالت تع ــع ح ــل م ــة للتعام ــة وواضح ــة مكتوب ــس اإلدارة سياس ــع مجل وض
الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا التــي يمكــن أن تؤثــر فــي أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذيــة أو غيرهــم مــن العامليــن فــي الشــركة عنــد تعاملهــم مــع الشــركة أو مــع أصحــاب 

المصالــح اآلخريــن، وتتضمــن هــذه السياســة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

ــم  ــن وغيره ــار التنفيذيي ــاهمين وكب ــار المس ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــى أعض ــد عل التأكي  .1
تعــارض  إلــى  تــؤدي  التــي  الحــاالت  تجيــب  بضــرورة  الشــركة  فــي  العامليــن  مــن 
ــركات  ــام الش ــكام نظ ــاً ألح ــا وفق ــل معه ــركة، والتعام ــح الش ــع مصال ــم م مصالحه

التنفيذيــة. ولوائحــه 

تقديــم أمثلــة توضيحيــة لحــاالت تعــارض المصالــح تتناســب مــع طبيعــة نشــاط   .2
. لشــركة ا

الترخيــص أو  إجــراءات واضحــة لإلفصــاح عــن تعــارض المصالــح، والحصــول علــى   .3
المصالــح. فــي  تعــارض  عنهــا  ينشــأ  قــد  التــي  األعمــال  بــدء  قبــل  الالزمــة  الموافقــة 

ــح أو  ــي المصال ــارض ف ــى تع ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــاالت الت ــن الح ــم ع ــاح الدائ ــزام باإلفص اإلل  .4
التعــارض. عنــد وقــوع هــذا 

اإللــزام باالمتنــاع عــن التصويــت أو المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار عيــد وجــود تعــارض فــي   .5
المصالــح.

إجــراءات واضحــة عنــد تعاقــد الشــركة أو تعاملهــا مــع طــرف ذي عالقــة، علــى أن   .6
يشــمل ذلــك إبــالغ الهيئــة والجمهــور مــن دون أي تأخيــر بذلــك التعاقــد أو التعامــل، 
إذا كان هــذا التعاقــد أو التعامــل مســاوياً أو يزيــد علــى %1 مــن إجمالــي إيرادات الشــركة 

ــة. ــنوية مراجع ــة س ــم مالي ــر قوائ ــاً آلخ وفق

اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة إذا تبين له اإلخالل بهذه السياسة  .7

ــي  ــركة، تراع ــي الش ــة ف ــم األخالقي ــي والقي ــلوك المهن ــة للس ــس اإلدارة سياس ــد مجل اعتم
بصفــة خاصــة مــا يلــي:

التأكيــد علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واالدارة التنفيذيــة وموظفــي   .1
الشــركة ببــذل واجيــب العنايــة والــوالء تجــاه الشــركة، وكل مــا مــن شــأنه صــون 
مصلحتــه  عــل  مصالحهــا  وتقديــم  قيمتهــا،  وتعظيــم  وتنميتهــا  الشــركة  مصالــح 

األحــوال جميــع  فــي  الشــخصية 

تمثيــل عضــو مجلــس اإلدارة لجميــع المســاهمين فــي الشــركة، وااللتــزام بمــا يحقــق   .2
مصلحــة الشــركة ومصلحــة المســاهمين ومراعــاة حقــوق أصحــاب المصالــح اآلخريــن، 

ــب. ــه فحس ــي انتخبت ــة الت ــة المجموع ــي مصلح ول

ــة  ــع األنظم ــا جمي ــن فيه ــار التنفيذيي ــس االدارة وكب ــاء مجل ــزام أعض ــدأ الت ــيخ مب ترس  .3
الصلــة. ذات  والتعليمــات  واللوائــح 

الحيلولــة دون اســتغالل عضــو مجلــس االدارة أو عضــو اإلدارة التنفيذيــة لمنصبــة   .4
بغيــرة. أو  بــه  خاصــة  مصلحــة  تحقيــق  بهــدف  الوظيفــي 

التأكيــد عــل قصــر اســتعمال أصــول الشــركة ومواردهــا علــى تحقيــق أغــراض الشــركة   .5
وأهدافهــا، وعــدم اســتغالل تلــك األصــول أو المــوارد لتحقيــق مصالــح خاصــة.

وضــع قواعــد دقيقــة ومحكمــة وواضحــة تنظــم صالحيــة وتوقيــت االطــالع علــى   .6
المعلومــات الداخليــة الخاصــة بالشــركة بمــا يحــول دون اســتفادة أعضــاء مجلــس 
التنفيذيــة وغريهــم منهــا أو اإلفصــاح عنهــا ألي شــخص، إال فــي  االدارة واإلدارة 

الجائــزة نظامــاً. أو  المقــررة  الحــدود 

سياسة السلوك المهني تعارض المصالح
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دون إخــالل بقواعــد التســجيل واإلدراج، وضــع مجلــس اإلدارة سياســات مكتوبــة لإلفصــاح 
الــواردة فــي نظــام  يتفــق مــع متطلبــات اإلفصــاح  واجراءاتــه وانظمتــه اإلشــرافية بمــا 
الشــركات ونظــام الســوق الماليــة حســب األحــوال ولوائحهمــا التنفيذيــة، وقــد تمــت مراعــاة 

مــا يلــي:

أن تتضمــن تلــك السياســات أســاليب إفصــاح مالئمــة تمّكــن المســاهمين وأصحــاب   .1
ــركة  ــة بالش ــة المتعلق ــر المالي ــة وغي ــات المالي ــى المعلوم ــالع عل ــن االط ــح م المصال

وأدائهــا وملكيــة األســهم والوقــوف علــى وضــع الشــركة بشــكل متكامــل.

أن يكــون اإلفصــاح للمســاهمين والمســتثمرين مــن دون تمييــز، وبشــكل واضــح   .2
ــك  ــق وذل ــم ودقي ــو منتظ ــى نح ــب وعل ــت المناس ــي الوق ــل، وف ــر مضل ــح وغي وصحي
لتمكيــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن ممارســة حقوقهــم عــل أكمــل وجــل.

إعــداد نظــم للتقاريــر تتضمــن تحديــد المعلومــات التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا، وأســلوب   .3
تصنيفهــا مــن حيــث طبيعتهــا أو دوريــة اإلفصــاح عنهــا.

مراجعــة سياســات اإلفصــاح بشــكل دوري، والتحقــق مــن توافقهــا مــع أفضــل   .4
التنفيذيــة ولوائحــه  الماليــة  الســوق  نظــام  أحــكام  ومــع  الممارســات، 

واالجــراءات  السياســات  لتقييــم  للشــركة  داخليــة  رقابــة  نظــام  االدارة  مجلــس  اعتمــد 
المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وتطبيــق أحــكام قواعــد الحوكمــة الخاصــة بالشــركة التــي اعتمدهــا 
الشــركة، والتقيــد باألنظمــة واللوائــح ذات صلــة، واتبــاع معاييــر واضحــة للمســؤولية فــي 
جميــع المســتويات التنفيذيــة فــي الشــركة وأن تعامــالت األطــراف ذات العالقــة تتــم وفقــا 

ــا. ــة به ــط الخاص ــكام والضواب لأح

تتولــى وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة واإلشــراف 
علــى تطبيقــه، والتحقــق مــن مــدى التــزام الشــركة وعامليهــا باألنظمــة واللوائــح 
المراجعــة  إدارة  تعمــل  و  وإجراءاتهــا  الشــركة  وسياســات  الســارية  والتعليمــات 
الداخليــة وفــق خطــة شــاملة للمراجعــة معتمــدة مــن لجنــة المراجعــة، وتحــدث هــذه 
الخطــة ســنوياً. ويجــب مراجعــة األنشــطة والعمليــات الرئيســة، بمــا فــي ذلــك أنشــطة 

ــل. ــى األق ــنوياً عل ــدت، س ــال وج ــي ح ــزام ف ــر وإدارة االلت إدارة المخاط

اعــد مجلــس اإلدارة الئحــة حوكمــة خاصــة بالشــركة ال تتعــارض مــع األنظمــة واللوائــح 
ذات الصلــة، وقــام بمراقبــة تطبيقهــا والتحقــق مــن فعاليتهــا، وتعديلهــا عنــد الحاجــة، 

وفــي ســبيل ذلــك قيــام بمــا يلــي:

1.  التحقق من التزام الشركة بهذه الالئحة.

2.  مراجعة الالئحة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

3.  مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم الشــركة، وغيرهــا 
ــع  ــق م ــركة ويتف ــات الش ــي حاج ــا يلب ــة بم ــراءات الداخلي ــات واإلج ــن السياس م

الممارســات. أفضــل 

4.  إطــالع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى الــدوام بالتطــورات فــي مجــال حوكمــة 
الشــركات وأفضــل الممارســات، أو تفويــض لجنــة المراجعــة أو أيــة لجنــة أو 

أخــرى. إدارة 

الرقابة الداخلية 

المراجعة الداخلية

تطبيق الحوكمة الفعالة

سياسات االفصاح وإجراءاته
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تلتــزم شــركة باتــك بجميــع المــواد اإللزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات مــع العمــل 
علــى االلتــزام بالمــواد االسترشــادية وادنــاه مــواد استرشــاديه جــاري العمــل علــى وضــع 

خطــط لاللتــزام بهــا

وتقر ايضا باآلتي:

ال توجد أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الشركات التابعة.  —

ــة  ــل، وأي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــركة أي أدوات دي ــح الش ــدر او تمن ــم تص ل  —
تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة خــالل الســنة الماليــة 

2019م.

لــم تصــدر الشــركة أو تمنــح أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن   —
قابلــة للتحويــل، أو اوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب او حقــوق 

مشــابهة

لــم تقــم الشــركة وشــركاتها التابعــة بــأي اســترداد أو شــراء أو الغــاء ألي أدوات   —
ــترداد. ــة لالس ــن قابل دي

ــات  ــال او صفق ــد أعم ــات ال يوج ــن معلوم ــركة م ــدى الش ــر ل ــا يتوف ــب م حس  —
ــام  ــكام نظ ــة ألح ــة بالمخالف ــراف ذات عالق ــع أط ــركة م ــا الش ــة أبرمته جوهري
أي  توجــد  وال  التنفيذيــة  الهيئــة  ولوائــح  الماليــة  الســوق  ونظــام  الشــركات 
أعمــال او عقــود جوهريــة كانــت الشــركة طرفــا فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة 
الحــد األعضــاء مجلــس اإلدارة الشــركة او للرئيــس التنفيــذي او المديــر المالــي 

أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

ــأي  ــركة ب ــي الش ــن ف ــار التنفيذي ــس اإلدارة أو كب ــاء مجل ــن أعض ــم أي م ــم يق ل  —
تعويــض. أو  راتــب  أي  عــن  تنــازل 

لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح.  —

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطها أنشئت لمصلحة موظفي الشركة  —

لــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي اي تحفظــات علــى القوائــم الماليــة   —
ية لســنو ا

ال يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة .  —

ــى  ــروض عل ــي مف ــد احتياط ــرازي أو قي ــر احت ــزاء أو تدبي ــة او ج ــد أي عقوب اليوج  —
قضائيــة أو  تنظيميــة  أو  إشــرافيه  جهــة  أي  مــن  الشــركة 

مدى التزام الشركة بتطبيق مواد الحوكمة

أسباب عدم االلتزامعدم التزامالتزام جزئيااللتزام الكاملرقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

مادة استرشاديه√       المادة التاسعة والثالثون: التدريب

مادة استرشاديه√       المادة الحادية واالربعون: التقييم

مادة استرشاديه√       المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشاديه√       المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشاديه√       المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشاديه√       المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين

مادة استرشاديه√       المادة السابعة والثمانون: المسؤولية االجتماعية

مادة استرشاديه√       المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل االجتماعي

مادة استرشاديه√       المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات

إقرارات الشركة بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.   —

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.   —

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.   —
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اختصاصات لجنة المراجعة

تنفيــذ  فــي  المجلــس  مســاعدة  فــي  المراجعــة  للجنــة  االساســي  الهــدف  يبــرز 
ــة  ــراءات الرقاب ــبية وإج ــة والمحاس ــركة المالي ــات الش ــة بسياس ــؤولياته المتعلق مس
ــة  ــة وأنظم ــم المالي ــر والقوائ ــة التقاري ــة ودق ــالمة ونزاه ــن س ــق م ــة، والتحق الداخلي

الداخليــة. الرقابــة 

بصفة خاصة تتلخص اختصاصاتها في ما يلي:

مــن  المناســبة  األخــرى  والمعلومــات  واإليضاحــات  والتقاريــر  المســتندات  طلــب 
المــدراء التنفيذييــن والمســئولين بالشــركة ودعــوة المــدراء التنفيذييــن والمســئولين 
اإليضاحــات  ولطلــب  لســؤالهم  اللجنــة  الجتماعــات  بالشــركة  والموظفيــن 
ــراء والمستشــارين والمتخصصيــن مــن خــارج  والتفســيرات منهــم واالســتعانة بالخب

الشــركة.

أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود صالحيات لجنة المراجعة.

عمــل المراجعــة والتقييــم الســنوي لالئحتهــا وإعــداد توصيــات لمجلــس اإلدارة فيمــا 
يتعلــق بتعديــل جــزء منهــا( إن تطلــب ذلــك ).

إعــداد التقاريــر علــى أســاس دوري لمجلــس اإلدارة، علــى أن تقــدم للمجلــس فــور 
ــة. ــاع اللجن ــاد اجتم ــن انعق ــاء م االنته

إبــالغ مجلــس اإلدارة بالمســتجدات التــي تؤثــر علــى اســتقالليتها أو لتعــارض فــي 
المصالــح المتعلقــة بالقــرارات التــي تقــوم لجنــة المراجعــة باتخاذهــا

إعــداد تقييــم ومراجعــة ســنوية ألنشــطة لجنــة المراجعــة وألعضائهــا متضمنــة درجــة 
التــزام اللجنــة بالئحتهــا. 

فيمــا يتعلــق بالتقاريــر الماليــة دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلس 
اإلدارة، وإبــداء الــرأي الفنــي بنــاء علــى طلب مجلــس اإلدارة.

فيما يتعلق المراجعة الداخلية 

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة، وإعــداد تقريــر 
مكتــوب يتضمــن توصياتهــا ورأيهــا فــي مــدى كفايــة هــذه النظــم ومــا أدتــه مــن أعمــال تدخــل فــي 
ــطة  ــى أداء وأنش ــراف عل ــة واإلش ــة والرقاب ــة الداخلي ــر المراجع ــة تقاري ــا و دراس ــاق اختصاصه نط

ــركة. ــي الش ــة ف ــة الداخلي ــي وإدارة المراجع ــع الداخل المراج

فيما يتعلق مراجع الحسابات 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم 
والتحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضعيتــه، مراجعــة خطــة مراجع الحســابات، ودراســة 

تقاريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا اتخــذ بشــأنها.

ضمــان االلتــزام فيمــا يتعلــق بمراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن التــزام الشــركة 
والتعامــالت  العقــود  ومراجعــة  العالقــة  ذات  والتعليمــات  والسياســات  واللوائــح  باألنظمــة 
ــس  ــى مجل ــأنها إل ــراه بش ــا ت ــم م ــة، وتقدي ــراف ذوي العالق ــع األط ــركة م ــا الش ــرح أن تجريه المقت

اإلدارة.

وقــد حــدث تغييــرات فــي لجنــة المراجعــة بقــرار مجلــس اإلدارة الــذي تــم فــي تاريــخ 2019/02/26م 
ــد الســتار العلمــي  ــور/ فــواز بــن عب ــة المراجعــة الدكت ــى قبــول اســتقالة رئيــس لجن بالموافقــة عل
مــن عضويتــه فــي اللجنــة والــذي تقــدم بهــا فــي تاريــخ:2019/02/25م، وذلــك لســبب تكليفــه برئاســة 
اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار فــي الشــركة، علمــا بــان الــدورة الحاليــة لعضويتــه فــي لجنــة المراجعــة 

بــدأت بتاريــخ: 2017/04/07م

لجان مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة
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ــك  ــة وذل ــة المراجع ــا للجن ــري رئيس ــد ازه ــه محم ــتاذ/ ط ــن االس ــى تعيي ــة عل والموافق
بتاريــخ  تنتهــي  اللجنــة والتــي  ليكمــل دورة عضويــة  تاريــخ:2019/02/26م،  مــن  اعتبــاراً 
2020/04/07م. علمــا بــان تــم اقــرار هــذا التعييــن مــن قبــل اجتمــاع للجمعيــة العامــة 

2019م . 22 مايــو  لمســاهمي الشــركة المنعقــدة بتاريــخ 

جــدول يوضــح اســماء اعضــاء لجنــة اللمراجعــة ووظائفهــم الحالليــة والســابقة 
وخبراتهــم ومؤهالتهــم 

ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــة لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلس اإلدارة بشــأن تعييــن مراجع 
حســابات الشــركة او عزلــة او تحديــد اتعابــه او تقييــم اداءه او تعيين المراجــع الداخلي.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 
الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في 

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

بنــاء علــى تقاريــر نتائــج عمليــات المراجعــة المرفوعــة للجنــة المراجعــة خــالل الســنة الماليــة 
المنتهيــة 2019م مــن  قبــل مراجــع الحســابات الخارجــي   والمراجعــة الداخليــة  وذلــك فــي  
ــن  ــة  ، تبي ــة الداخلي ــدة للمراجع ــة المعتم ــي الخط ــمولة ف ــال المش ــام واالعم ــدود المه ح
للجنــة انــه ال يوجــد أي قصــور جوهــري فــي انظمــه الرقابــة الداخليــة او اعمــال الشــركة  بمــا 
يؤثــر علــى  ســالمة القوائــم الماليــة  يقتضــى اإلفصــاح عنهــا ، وبالتالــي فانــه فــي رأي اللجنــة  
ــة  ــة داخلي ــام رقاب ــان أي نظ ــا ب ــده ، علم ــة جي ــر ذات فعالي ــة تعتب ــة الداخلي ــه الرقاب ان انظم
بغــض النظــر عــن ســالمه تصميميــة وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن ان يوفــر تأكيــدا مطلقــا  

بــل أساســا معقــوال ألبــداء الــرأي.

جدول يوضح عدد وحضور اجتماعات لجنة المراجعة

األستاذ طه بن محمد أزهري

حصل األستاذ أزهري  على شهادة بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود. 
ويتمتع بالخبرة الواسعة حيث يعمل حاليا بمنصب رئيس المراجعة الداخلية في الشركة 

السعودية للطيران المدني القابضة، كما شغل سابقا منصب مدير التدقيق الداخلي 
وإدارة المخاطر في مجموعة العثيم التجارية. وأيضاً شغل منصب المدير العام للمالية 
في الشركة السعودية للمتاجر الشاملة كارفور. باإلضافة إلى عمله في شركة المياه 
الوطنية بوظيفة المدير التنفيذي للمالية. وعضو مجلس شركة زهرة الواحة للتجارة 

وعضو  لجنة المراجعة في بنك الجزيرة.

األستاذ ماجد نوار العتيبي.
حصل االستاذ ماجد العتيبي على درجةالماجستير تخصص إقتصاد من جامعة اوهايو 

. يشغل حالياً مدير إدارة األصول في شركة العربي لإلستثمار وقد شغل سابقاً مدير 
إدار األصول في شركة الراجحي الماليه ومدير ادارة المحافظ في شركة الرياض المالية 

باالضافه الى  مناصب سابقه في البنك األهلي ووزارة المالية.

األستاذ محمد عمر العييدي

حصل األستاذ محمد العييدي على بكالوريس محاسبة من جامعة الملك سعود 
وماجستير إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكالهوما وهو محاسب قانوني مرخص في 
المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية وشغل العديد من المناصب 

في العديد من الجهات أبرزها محاضر في جامعة االمام محمد بن سعود، ومدير وحده 
في هيئة السوق المالية، وسبق له العمل كمراجع داخلي في مجموعة البنك الدولي، 

.KPMG وعمل كمدير تنفيذي في شركة

المنصباالسم
االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

24-Mar02-May01-Aug30-Oct

√√√√رئيس اللجنةاألستاذ طه بن محمد ازهري

√√√√عضو اللجنةاألستاذ ماجد بن نوار العتيبي

√√√√عضو اللجنةاألستاذ محمد بن عمر العييدي

√√√√امين سر اللجنةاألستاذ حسام االقرع
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لجنة المكافآت والترشيحات

اختصاصات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات

تتلخص اختصاصاتها بصفة خاصة في مايلي:

—  إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

رفع التوصيات والتقارير على النحو التالي:

—  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة. 

مراجعة عقود الرئيس التنفيذي او المدير العام وخطط المكافئات المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة   —

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  —

—  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح االعضاء.

—  إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

—  تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

—  المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 

—  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

—  التأكد بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين

—  وضع توصيف وظيفي لأعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذين

—  وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.   —

35



الدكتور فواز عبد الستار العلمي
حصل د. العلمي على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلوم العلوم االقتصادية والمالية 

من جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية. ويتمتع بخبرات عريقة في مجاالت مختلفة أبرزها 
رئيس مركز األبحاث بجامعة الملك عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز وعميد 

كلية األرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل لوزارة التجارة واالستثمار.

األستاذ طه بن محمد أزهري

حصل األستاذ أزهري  على شهادة بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود. ويتمتع بالخبرة 
الواسعة حيث يعمل حاليا في شركة الطيران المدني السعودي القابضة بمنصب كبير المدراء 

الماليين ، وأيضا شغل منصب مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في مجموعة العثيم التجارية. 
وأيضاً شغل منصب المدير العام للمالية في الشركة السعودية للمتاجر الشاملة كارفور. باإلضافة 

إلى عمله في شركة المياه الوطنية بوظيفة المدير التنفيذي للمالية. وعضو مجلس شركة زهرة 
الواحة للتجارة و عضو لجنة المراجعة في بنك الجزيرة.

األستاذ فراس بن خالد البواردي
حصل االستاذ البواردي على شهادة البكالوريوس في اإلدارة من جامعة اوريغون بالواليات المتحدة 

االمريكية. ويشغل حاليا منصب مستشار في وزارة المالية وسبق ان عمل بمنصب مدير مشروع 
أول مكتب إدارة المشاريع في مجلس الشئون االقتصادية والتنمية. باإلضافة إلى عمله كمحلل 

أسهم محليه ودولية، وإدارة المشاريع.

المهندس ماجد بن عبدهللا العيسى

المهندس العيسى حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعه الملك 
سعود وعلى شهاده عليا في األدارة الصناعية من جامعة كامبريدج من المملكة المتحدة ، وهو 

حاصل على زمالة المحاسبين االداريين المعتمدين األمريكية )CMA( وحاصل ايضا على زمالة 
الجمعية األمريكية لخبراء االستحواذ واالندماج ) CM & AA ( . للمهندس ماجد خبره واسعه تقارب 

٢٠ عاما قضاها في صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سابك وترأس عدد من الشركات 
الصناعية واالستثمارية ، كما يشغل حاليا عضوية مجالس إدارات و لجان عدد من الشركات المدرجة 

و الغير مدرجة و يتمتع بسيرة مهنية متميزة في مجال االستثمار وفي هيكلة وادارة الشركات .

المهندس محمد بن سعود الزامل

حصل المهندس الزامل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك 
سعود، وعلى شهادة الماجستير في اإلدارة الصناعية من جامعة واريك من المملكة المتحدة، لديه 

خبرة واسعة في قطاع االستثمار بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص حيث لديه خبرة تقارب 
ال ١١ عاًما، قضاها كمستشار أول ورئيس فريق في صندوق التنمية الصناعية السعودي و رئيساً 

تنفيذياً لشركة مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة ، باإلضافة لمشاركته في مجالس عدًدا 
من الشركات الصناعية واالستثمارية، المهندس محمد أيضاً حاصل على شهادات مهنية مثل 

شهادة إدارة المشاريع ) PMP ( وباإلضافة لحضوره عدد من الدورات التنفيذية في اشهر المعاهد 
العالمية مثل كلية انسياد في فرنسا وكلية بيركلي في الواليات المتحدة االمريكية.

االستاذ عبدهللا ال حسان

عبد هللا آل حسـّـان حاصل على درجة التخّصص في إدارة الموارد البشرية من مانشستر بالمملكة 
المتحدة ويملك 30 عاما من الخبرات الواسعة في أدوار قيادية تنفيذية متنوعة مع شركات عالمية 

وإقليمية كبرى، منها شركة سابك والراجحي ومجلس النقد الخليجي في مجاالت الخدمات المشتركة 
والموارد البشرية وهيكلة المنشآت واالتصاالت التسويقية واإلعالم وبناء الهوية التجارية وتطوير 

األعمال. أثبت خاللها القدرة على بناء فرق من مختلف الثقافات، وحّقق نتائج وأرقام متميزة في 
بيئات أعمال تنافسية.

الجديــر بالذكــر انــه تــم إعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافئــات مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة بتاريــخ 26 فبرايــر 2019م علــى النحــو التالــي:

جدول يوضح عدد وحضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

انتهت عضويته من اللجنة في تاريخ 26 فبراير 2019م  )1(

عين رئيس للجنة في تاريخ 26 فبراير 2019م انتهت عضويته من اللجنة في تاريخ 16 سبتمبر 2019م  )2(

عين رئيس للجنة في تاريخ 16 سبتمبر 2019م  )3(

انتهت عضويته من اللجنة في تاريخ 26 فبراير 2019م  )4(

عين عضو اللجنة في تاريخ 26 فبراير 2019م  )5(

عين عضو اللجنة في تاريخ 16 سبتمبر 2019م  )6(

المنصباالسم
االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

22-Jan25-Feb23-Apr01-Jan-20

الدكتور فواز بن 
انتهت عضويته√√رئيس اللجنةعبدالستار العلمي   )1(                                                  

المهندس ماجد بن 
انتهت √لم ينضم للجنةرئيس اللجنةعبدهللا العيسى )2(

عضويته

األستاذ فراس بن 
√√√√رئيس اللجنةخالد البواردي )3(

األستاذ طه بن محمد 
انتهت عضويته√√عضو اللجنةازهري )4(

المهندس محمد بن 
√√لم ينضم للجنةعضو اللجنةسعود الزامل )5(

األستاذ عبدهللا ال 
√لم ينضم للجنةعضو اللجنةحسان  )6(

األستاذ محمد بن 
صالح المزيد

امين سر 
√√√√اللجنة
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جــدول يوضــح اســماء اعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافئــات ووظائفهــم الحالليــة والســابقة 
وخبراتهــم ومؤهالتهــم 



اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية واالستثمار

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة بموجــب أحــكام نظــام الشــركات 
بإعــداد  واالســتثمار  التنفيذيــة  اللجنــة  تختــص  الالئحــة  وهــذه  التنفيذيــة،  ولوائحــه 
ــة  ــداف الرئيس ــتراتيجيات واأله ــات واالس ــط والسياس ــذ الخط ــى تنفي ــراف عل واالش
للشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا، ويدخــل ضمن اختصاصــات اللجنــة التنفيذية واالســتثمار 

ومهامهــا مــا يلــي:

والمرحليــة  الرئيســة  العمــل  وخطــط  للشــركة  الشــاملة  االســتراتيجية  -1دراســة 
ــروف  ــط إدارة الظ ــر، وخط ــل، وإدارة المخاط ــتثمار، والتموي ــات االس ــات وآلي وسياس

اإلداريــة الطارئــة، بنــاء علــى اقتــراح اإلدارة التنفيذيــة.

-2مراجعة الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية. 

-3مراجعــة النفقــات الرأســمالية الرئيســة للشــركة وتملــك األصــول والتصــرف فيهــا 
ومراجعــة الموازنــات التقديريــة بأنواعهــا. 

-4التوصيــة بالدخــول فــي مشــاريع اســتثمارية ومشــاركات جديــدة او االســتحواذ 
علــى شــركات لهــا عالقــة بعمــل الشــركة او لتنميــة وتطويــر االنشــطة الحاليــة رأســياً 

ــاً. وافقي

بالتوصيــات  والرفــع  للشــركة  الجديــدة  لالســتثمارات  الالزمــة  الدارســات  -5اجــراء 
بشــأنها. الالزمــة 

مــال  رأس  يلي:أ .زيــادة  مــا  حيــال  قــراره  ألتخــاذ  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة  -6رفــع 
الشــركة أو تخفيضه.ب .حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس أو 
ــن  ــه م ــال تكوين ــي ح ــركة ف ــي للش ــي االتفاق ــتخدام االحتياط ــر استمرارها.ت .اس تقري

ــر  ــة غي ــة العام ــل الجمعي قب

العاديــة وعــدم تخصيصــه لغــرض معين.ث .تكويــن احتياطيــات أو مخصصــات ماليــة إضافيــة 
للشــركة.ج .طريقة توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة.

-7االطــالع علــى تنفيــذ أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة، وتشــمل:أ .تنفيذ سياســة تعــارض 
ــور  ــع تص ــك بوض ــر، وذل ــاس وإدارة المخاط ــبة لقي ــة مناس ــة رقابي ــق أنظم المصالح.ب .تطبي
عــام عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر 
علــى مســتوى الشــركة، وطرحهــا بشــفافية مــع مجلــس اإلدارة وغيرهــم مــن أصحــاب 

ــركة. ــة بالش ــراف ذات الصل ــح واألط المصال

ــك  ــة تل ــن فعالي ــق م ــر، والتحق ــة وإدارة المخاط ــة الداخلي ــم الرقاب ــذ نظ ــى تنفي ــالع عل -8االط
النظــم وكفايتهــا، والحــرص علــى االلتــزام بمســتوى المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.

-9متابعــة ومراجعــة جميــع المســائل الهامــة التــي تتعلــق بالقضايــا المرفوعــة أمــام القضــاء 
والقضايــا الطارئــة والمطالبــات التــي تتطلــب ان تظهــر فــي البيانــات المحاســبية

-10متابعة التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الداخلي والمحاسب القانوني.

-11المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.

ــر  ــس اإلدارة للنظ ــى مجل ــا إل ــركة ورفعه ــة للش ــة والوظيفي ــاكل التنظيمي ــة الهي -12مراجع
ــة  ــراح اإلدارة التنفيذي ــى اقت ــاء عل ــا بن ــي اعتماده ف

-13مراجعــة اللوائــح الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
المختلفــة  التنظيميــة  المســتويات  إلــى  الموكلــة  والمســؤوليات  واالختصاصــات  المهــام 

واقتــراح تعديلهــا عنــد الحاجــة.

-14مراجعة سياسة تفويض األعمال الى اإلدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.

ــة، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة  ــوض الــى اإلدارة التنفيذي ــات التــي تف ــة الصالحي -15مراجع
التفويــض ودراســة التقاريــر الدوريــة عــن ممارســة اإلدارة التنفيذيــة لتلــك الصالحيــات.

اللجنة التنفيذية واالستثمار
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-16دراسة سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم.

-17مراجعــة مشــروعات التقاريــر الدوريــة الماليــة وغيــر الماليــة بشــأن التقــدم المحــرز فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعــرض تلــك التقاريــر علــى 
مجلــس اإلدارة.

-18االطــالع علــى تقاريــر ومعلومــات اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة التــي ترفــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء غيــر التنفيذييــن والمســتقلين بوجــه خــاص واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس 
اإلدارة وجميــع المعلومــات والبيانــات والوثائــق والســجالت الالزمــة، والتأكــد مــن أن تكــون وافيــة ودقيقــة وفــي الوقــت المناســب، لتمكينهــم مــن حســن أداء واجباتهــم ومهامهــم.

-19يجوز للجنة ان تطلب من اإلدارات ذات العالقة حضور اجتماعاتها أو تقديم معلومات ومستندات إضافية.

-20يجوز للجنة عند الحاجة ان تكلف أحد أعضائها أو أحد العاملين في الشركة االخرين بدراسة موضوع من الموضوعات المطروحة عليها وتزويد اللجنة بنتائج الدراسة. 
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حصل د. العلمي على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلوم العلوم االقتصادية والمالية من جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية. ويتمتع بخبرات عريقة في مجاالت مختلفة أبرزها رئيس مركز الدكتور فواز عبد الستار العلمي
األبحاث بجامعة الملك عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز وعميد كلية األرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل لوزارة التجارة واالستثمار.

المهندس ماجد بن عبدهللا العيسى
المهندس العيسى حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعه الملك سعود وعلى شهاده عليا في األدارة الصناعية من جامعة كامبريدج من المملكة المتحدة ، وهو حاصل على زمالة 

المحاسبين االداريين المعaتمدين األمريكية )CMA( وحاصل ايضا على زمالة الجمعية األمريكية لخبراء االستحواذ واالندماج ) CM & AA ( . للمهندس ماجد خبره واسعه تقارب ٢٠ عاما قضاها في صندوق التنمية 
الصناعية السعودي وشركة سابك وترأس عدد من الشركات الصناعية واالستثمارية ، كما يشغل حاليا عضوية مجالس إدارات و لجان عدد من الشركات المدرجة و الغير مدرجة و يتمتع بسيرة مهنية متميزة في 

مجال االستثمار وفي هيكلة وادارة الشركات .

المهندس محمد بن سعود الزامل
حصل المهندس الزامل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وعلى شهادة الماجستير في اإلدارة الصناعية من جامعة واريك من المملكة المتحدة، لديه خبرة واسعة في 

قطاع االستثمار بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص حيث لديه خبرة تقارب ال ١١ عاًما، قضاها كمستشار أول ورئيس فريق في صندوق التنمية الصناعية السعودي و رئيساً تنفيذياً لشركة مصنع الوفاء 
العالمية للصناعات المحدودة ، باإلضافة لمشاركته في مجالس عدًدا من الشركات الصناعية واالستثمارية، المهندس محمد أيضاً حاصل على شهادات مهنية مثل شهادة إدارة المشاريع ) PMP ( وباإلضافة 

لحضوره عدد من الدورات التنفيذية في اشهر المعاهد العالمية مثل كلية انسياد في فرنسا وكلية بيركلي في الواليات المتحدة االمريكية.

المهندس هشام أبو جامع
حاصل المهندس ابوجامع على درجة البكالوريوس في تخصص األساليب الكمية  من جامعة الملك سعود، شغل مناصب عالية في العديد من المؤسسات الالمعة محلًيا كرئيس تنفيذي  لشركة االستثمار كابيتال 

التابعة للبنك السعودي لالستثمار، ومجموعة بخيت المالية، وقاد أكبر مؤسسات األصول في المملكة بخبرة تفوق ثمانية وعشرين عاماً، مهتم بالعديد من المجاالت المؤسساتية، كالتطوير الشامل للمؤسسات 
ونقلها نقلة نوعية من بداية نشأتها، ُمصّنف كواحد من أعلى المؤثرين االقتصاديين في الساحة االقتصادية محلًيا .

جدول يوضح اسماء اعضاء اللجنة التفيذية واالستثمار ووظائفهم الحاللية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم



الجديــر بالذكــر انــه تــم إعــادة تشــكيل لجنــة التنفيذيــة واالســتثمار مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
بتاريــخ 26 فبرايــر 2019م علــى النحــو التالــي:

جدول يوضح عدد وحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية واالستثمار

جدول يوضح مكافئات أعضاء اللجان

انتهت عضويته من اللجنة في تاريخ 10 يونيو 2019م  )1(

عين عضو اللجنة في تاريخ 10 يونيو 2019م  )2(

المنصباالسم
االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

17-Apr21-Oct22-Dec

√√√رئيس اللجنةالدكتور فواز بن عبدالستار العلمي                                                   

√√√عضو اللجنةالمهندس ماجد بن عبدهللا العيسى 

√√√عضو اللجنةالمهندس هشام ابوجامع

انتهت عضويته√عضو اللجنةاألستاذ فهد بن مبارك القثامي )1(

√√لم ينضم للجنةعضو اللجنةالمهندس محمد بن سعود الزامل )2(

√√√أمين سر اللجنةاألستاذ محمد بن صالح المزيد

بيان بمكافآت وبدل حضور الجلسات ألعضاء اللجان

المكافآت المنصرفة خالل 2019م 
عن العام 2018م

المكافآت المستحقة عن عام 
2019

المجموع
المكافأة 
السنوية

بدل حضور 
الجلسات

المكافأة 
السنوية

بدل حضور 
الجلسات

عة
اج

مر
 ال

نة
لج

اء 
ض

50,00020,00070,000الدكتور فواز العلميأع

50,00020,00070,000األستاذ طه أزهري

50,00020,00050,00020,000140,000األستاذ محمد العييدي

50,00020,00050,00020,000140,000األستاذ ماجد العتيبي

150,00060,000150,00060,000420,000المجموع

ت
حا

شي
لتر

وا
ت 

فآ
كا

لم
ة ا

جن
ء ل

ضا
10,00010,000الدكتور فواز العلميأع

10,00010,000األستاذ طه أزهري

20,00020,000األستاذ فراس البواردي

5,0005,000المهندس ماجد العيسى

10,00010,000المهندس محمد الزامل

5,0005,000األستاذ عبدهللا الحسان

60,00060,000-المجموع
ية 

يذ
نف

الت
نة 

لج
ءال

ضا
أع

مار
ستث

اال
و

15,00015,000الدكتور فواز العلمي

5,0005,000األستاذ فهد القثامي

15,00015,000المهندس ماجد العيسى

15,00015,000المهندس هشام أبو جامع

10,00010,000المهندس محمد الزامل

60,00060,000المجموع
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مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة بموجــب أحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه 
التنفيذيــة، وهــذه الالئحــة، تختــص اإلدارة التنفيذيــة بتنفيــذ الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات 
ــة  ــات اإلدارة التنفيذي ــن اختصاص ــل ضم ــا، ويدخ ــق أغراضه ــا يحق ــركة بم ــة للش ــداف الرئيس واأله

ومهامهــا مــا يلــي:

1.  تنفيذ السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.

اقتــراح االســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســة والمرحليــة وسياســات   .2
وآليــات االســتثمار، والتمويــل، وإدارة المخاطــر، وخطــط إدارة الظــروف اإلداريــة الطارئــة، 

وتنفيذهــا.

3.  اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.

4.  اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.

ــي  ــر ف ــس اإلدارة للنظ ــى مجل ــا إل ــركة ورفعه ــة للش ــة والوظيفي ــاكل التنظيمي ــراح الهي 5.  اقت
اعتمادهــا.

6.  تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل:

تنفيذ سياسة تعارض المصالح.   أ. 

تطبيــق األنظمــة الماليــة والمحاســبية بشــكل ســليم، بمــا فــي ذلــك األنظمــة ذات   ب. 
الصلــة بإعــداد التقاريــر الماليــة.

تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر، وذلــك بوضــع تصــور عــام   ج. 
عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر 
علــى مســتوى الشــركة، وطرحهــا بشــفافية مــع مجلــس اإلدارة وغيرهــم مــن أصحــاب 

ــركة. ــة بالش ــراف ذات الصل ــح واألط المصال

7.  تنفيــذ الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة بفعاليــة بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذه الالئحــة 
واقتــراح تعديلهــا عنــد الحاجــة.

ــا  ــح والتزامه ــة واللوائ ــركة لأنظم ــرام الش ــن احت ــي تضم ــراءات الت ــات واإلج ــذ السياس 8.  تنفي
اآلخريــن. المصالــح  وأصحــاب  للمســاهمين  الجوهريــة  المعلومــات  عــن  باإلفصــاح 

9.  تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة التخاذ قراره حيال ما يلي:

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.  أ. 

حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها.  ب. 

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــه م ــال تكوين ــي ح ــركة ف ــي للش ــي االتفاق ــتخدام االحتياط  ج.  اس
العامــة غيــر العاديــة وعــدم تخصيصــه لغــرض معيــن.

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.     د. 

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. ه. 

اقتــراح سياســة وأنــواع المكافــآت التــي تمنــح للعامليــن، مثــل المكافــآت الثابتــة،   .10
أســهم. شــكل  فــي  والمكافــآت  بــاألداء،  المرتبطــة  والمكافــآت 

إعــداد مشــروعات التقاريــر الدوريــة الماليــة وغيــر الماليــة بشــأن التقــدم المحــرز فــي   .11
نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعــرض تلــك 

التقاريــر علــى مجلــس اإلدارة.

إدارة العمــل اليومــي وتســيير النشــاط، فضــاًل عــن إدارة مــوارد الشــركة بالشــكل   .12
األمثــل، والعمــل علــى تعظيــم األربــاح وتقليــل النفقــات، وذلــك بمــا يتفــق مــع أهداف 

الشــركة واســتراتيجيتها.

المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.  .13

تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر، والتحقــق مــن فعاليــة تلــك النظــم   .14
اإلدارة. مجلــس  مــن  المعتمــدة  المخاطــر  بنزعــة  االلتــزام  علــى  والحــرص  وكفايتهــا، 

ــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد  ــراح اللوائــح الداخلي اقت  .15
التنظيميــة  المســتويات  إلــى  الموكلــة  والمســؤوليات  واالختصاصــات  المهــام 

. لمختلفــة ا

اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.  .16

اقتــراح الصالحيــات التــي تفــوض إليهــا، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض، علــى   .17
أن ترفــع تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها لتلــك الصالحيــات

اإلدارة التنفيذية
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جدول يوضح مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة
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 »المهندس ماجد بن عبدهللا العيسى
الرئيس التنفيذي للشركة«

المهندس العيسى حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعه الملك سعود وعلى شهاده عليا 
في األدارة الصناعية من جامعة كامبريدج من المملكة المتحدة، وهو حاصل على زمالة المحاسبين االداريين المعتمدين 

األمريكية )CMA( وحاصل ايضا على زمالة الجمعية األمريكية لخبراء االستحواذ واالندماج ) CM & AA ( . للمهندس ماجد خبره 
واسعه تقارب ٢٠ عاما قضاها في صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سابك وترأس عدد من الشركات الصناعية 

واالستثمارية، كما يشغل حاليا عضوية مجالس إدارات ولجان عدد من الشركات المدرجة والغير مدرجة ويتمتع بسيرة مهنية 
متميزة في مجال االستثمار وفي هيكلة وادارة الشركات.

 »األستاذ محمد بن صالح المزيد
األمين العام لمجلس اإلدارة«

يمتلك األستاذ المزيد خبرات واسعة في األنظمة واللوائح وحوكمة الشركات وكذلك عمليات االندماج واالستحواذ 
واالستشارات االستراتيجية وإعادة الهيكلة اكتسبها من خالل عمله في مجال اإلعمال التجارية واإلدارة منذ العام 1997م، 

يشغل حاليا  منصب األمين العام  لمجلس ادارة شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية )شركة مساهمة مدرجة( وقد 
تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الشركة منذ انضمامه اليها في العام 2010م،وهو كذلك عضو في عدد من الجمعيات 

منها معهد شارترد لإلدارة )المملكة المتحدة(، وجمعية األنظمة السعودية والجمعية السعودية لإلدارة كما درس في كلية 
الحقوق بجامعة الملك سعود، ومؤهل في العديد من برامج السوق المالية من المعهد المالي )المعهد المصرفي سابقا(

 »المهندس محمد بن ناصر العريفي
الرئيس التنفيذي للشئون المالية«

يمتلك االستاذ العريفي خبرات متعددة في القروض والتقييم والمتابعة ولديه العديد من الدورات التدريبية المكثفة في مجال 
المالية والمحاسبة والقيادة، كذلك حاصل على شهادة محلل مالي معتمد CFA وكذلك شهادة المحاسب اإلداري المعتمد 

CMA، والتحق االستاذ العريفي بصندوق التنمية الصناعية السعودي عام 2006م وقد تقلد عدد من المناصب في الصندوق 
الصناعي منها رئيس فريق ائتمان ورئيس فريق تطوير الفرص كما يشغل عضوية عدد من اللجان في الصندوق منها لجنة 

القروض وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود في عام 2005.

 »األستاذ حسام االقرع
مدير إدارة المراجعة الداخلية«

يمتلك السيد حسام خبرة متنوعة تزيد عن 16 عاما في مجال المحاسبة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي والتشغيلي والمخاطر، 
وقد عمل في مجموعة من الشركات الكبرى مثل شركة عبد اللطيف جميل)ALJ( كمدقق تنفيذي، وشركة راديو وتلفزيون 

العرب ART حيث عمل في اإلدارة المالية للقنوات وشركه أكاديميا التابعة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية كمدقق داخلي، 
باإلضافة الى حصوله على كثير من الدورات التدريبة المتخصصة بالحوكمة، الرقابة الداخلية واداره المخاطر. حاصل على شهادة 

البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزرقاء في األردن. وهو حاصل أيضا على شهادة المدقق الداخلي المعتمد )CIA( من 
)IIA( معهد المدققين الداخليين األمرييك

جدول يوضح اسماء االدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

ال يوجد أي مصلحة أو اوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  لكبار التنفيذيين واقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة
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