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

عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

ألداء والذي يشمل استعراضا م، 2018ديسمبر 31املنتهية في " باتك"نحن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن نقدم لحضراتكم التقرير السنوي عن السنة املالية لشركتكم يسعدنا 
ذلك قوائم الدخل لحلول االمنية، وكواالشركة التشغيلي واملالي، والذي يسلط الضوء على إنجازاتنا خالل العام املالي في قطاعي النقل والخدمات األمنية الخاصة ونقل األموال

اوالتدفق النقدي والتغيرات في حقوق املساهمين، ونحن نستقبل عامنا الجديد ملواصلة خطة النمو والتوسع في اعمال الشركة، وتحقيق أهدافن
هده األمين صاحب وولي ع-حفظه هللا -وقبل الختام، نتقدم برفع أسمى آيات العرفان والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل  سعود 

.حفظه هللا-السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء 
.ة الشركة وعمالئهاوها في خدمبذلكما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة على كافة املستويات اإلدارية والفنية، على الجهود املخلصة التي 

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

اإلدارةمجلس 
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اللوجستيةواألعمالشركة باتك لالستثمار 

شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستيةاالسم القانوني

شركة مساهمة سعودية مدرجةالصفة القانونية

300,000,000رأس املال

(تداول )السوق املالية السعودية القيد في سوق املال

 4110:تداول السعوديرمز السهم بالسوق املالي 

الرياضمدينةالسعوديةاململكة العربية املقر الرئيس ي
:عن الشركةنبذة 

باتك و شركاتها لدى و . وجستية والخدمات األمنية الخاصةاللم وهي الشركة الوحيدة بين الشركات املساهمة العامة املدرجة في سوق املال السعودي التي تتمتع بوضع مميز لإلستثمار في مجال الخدمات 1984تأسست شركة باتك عام 
.شطتها واستثماراتها املميزةلنمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية من خالل انة االتابعة سجل مميز وحافل امتد لسنوات طويله من اإلنجازات والنجاحات والتحديات مما مكنها لتصبح آحدى الشركات الرئيسية التي تدفع عجل

".أمنكو "والشركة العربية لخدمات االمن والسالمة " مبرد "الشركة السعودية للنقل واالستثمار: باتك اليوم تملك اثنتين من الشركات الوطنية املتميزه
، وهي تعتبر إحدى الشركات الرائدة واملتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية،حيث يتركز نشاطها على النقل البري والخدمات ال30تأسست مبرد لتكمل مسيرة باتك في مجال النقل التي امتدت على نحو 

ً
تية وسالسل جسلو عاما

عربة مدرعة، 450٪ من أجهزة الصراف اآللي السعودي، من خالل توظيف أسطول يضم 25أمنكو للخدمات األمنية املدنية الخاصة، فقد بنت اسمها كشركة رائدة في مجال النقل النقدي وخدماته عبر خدمة ما يزيد عن أما .املبردةالنقل 
ل وباإلضافة إلى مجال النقل النقدي وخدماته، فإن أمنكو شركة رائدة في مجال األمن الخاص في اململكة، حيث أصبحت  من أوائ. نقطة تسليم250مدينة في اململكة حيث أن الشركة تقدم خدماتها ألكثر من 18ومكاتب موزعة في 

 .عاما30الشركات املرخص لها بالعمل في مجال الحراسة األمنية الخاصة في اململكة العربية السعودية  قبل ما يزيد عن 
ملساعده في اختيار الكفاءات البشرية ياغة استراتيجياتها، وتنفيذ هياكل التمويل املناسبة واي صومن مبدأ حوكمة باتك والشركات التابعة لها تعمل باتك اليوم على تطبيق اجراءات الحوكمة على شركاتها التابعة لها من خالل املساهمة ف

.  ع من السوق ككلسر ل أيبحث النهج الشامل لباتك عن إمكانات النمو على املدى الطويل في مجال الخدمات اللوجستية املتخصصة والقطاعات األمنية التي تزدهر بشكحيث .االبداعالوطنية املتميزة املوهوبة القادرة على 
 مع املصالح. وتجمع استراتيجية باتك بين خبرة عميقة بالصناعة والخبرة في السوق املحلية و املرونة لدعم جميع مراحل تطوير الشركات

ً
الخاصة بإدارة محفظة الشركات ولها أفق واسع في مجال االستثمار طويل األجل وتتماش ى تماما

ترق طرق فيما يتعلق بتوظيف الكوادر البشرية الوطنية الشابة، وفي االستفادة من موقع اململكة العربية السعودية على مف2030األهداف تدعم و تتالءم مع رؤية السعودية هذه .املتفوقةواملساهمين من خالل الشراكة مع فرق اإلدارة 
 من نوعه للخدمات اللوجستية اإلقليمية

ً
 فريدا

ً
.التجارة الدولية الهامة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتصبح مركزا
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التي ة الشركانتخابهم من قبل الجمعية العامة ملساهمي تم يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء 
:النحو التاليم على 2017/04/03:بتاريخعقدت 

صفة العضويةاملنصبأسم عضو مجلس االدارةم

مستقل(مستقيل)رئيس مجلس اإلدارة (1)بن إبراهيم العيس ىعبدالعزيز :األستاذ1

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة(2)الصانعأحمد بن محمد : األستاذ2

تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة(4()3)املحمدي بن عبد العزيز عمر :املهندس3

مستقلعضو مجلس اإلدارةفواز بن عبد الستار العلمي: الدكتور 4

تنفيذيعضو مجلس االدارة(5)القثاميفهد مبارك : األستاذ5

مستقلعضو مجلس االدارةحسام يوسف رضوان: األستاذ6

مستقلعضو مجلس االدارةطه بن محمد أزهري : األستاذ7

مستقلعضو مجلس االدارةفراس بن خالد البواردي: األستاذ8

انتهت عضويته )( م2018/09/09:بتاريخمن مجلس اإلدارة بقبول استقالته 1

عين رئيسا ملجلس اإلدارة بتاريخ )( م22018/12/06

عين نائبا لرئيس مجلس اإلدارة بتاريخ )( م32018/12/06

استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في تاريخ )( م42019/01/22

عين رئيسا تنفيذيا للشركة في تاريخ )( م52019/01/23
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األستاذ فهد مبارك القثامي
عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للشركة
اإلدارة يمتلك األستاذ فهد بن مبارك القثامي خبرات واسعة في

غل التنفيذية واالعمال التجارية تزيد عن عشرون عام حيث يش
ار واالعمال حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة باتك لالستثم

كة العربية اللوجستية وشغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشر 
يكان لخدمات االمن والسالمة امنكو وقبل ذلك عمل في شركة أمر 

بمنصب الرئيس التنفيذي  Amex KSAإكسبريس السعودية
للعمليات،

 يشغل عضوية عدد من مجالس إدارة شركات عر 
ً
يقة كما انه حاليا

ال فهو عضو مجلس اإلدارة في شركة باتك لالستثمار واالعم
ية اللوجستية وعضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنم

وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية 
.وعضو مجلس املديرين في شركة امنكو

إدارة فهد على درجة بكالوريوس العلوم تخصص/ وحصل االستاذ
بالواليات املتحدة االمريكية Southern Mississippiمن جامعة

(  INSEAD)م كما أنه من منتسبي جامعة إنسياد 1995عام 
ة من وحصل على شهادات في اإلدارة التنفيذي. 2011لألعمال لعام 

.2018وعام 2017لعام ( LBS)جامعة لندن لألعمال 

الدكتور فواز عبد الستار العلمي
عضو مجلس اإلدارة

وراه الدكتور فواز العلمي حاصل على الدكت
م العلوم في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلو 

رد االقتصادية واملالية من جامعة ستانفو 
.بالواليات املتحدة األمريكية

ويتمتع بخبرات عريقة في مجاالت مختلفة
أبرزها رئيس مركز األبحاث بجامعة امللك 
عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة 

امللك عبد العزيز وعميد كلية األرصاد 
والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل وزارة 

.التجارة واالستثمار

عمر عبد العزيز املحمدي: املهندس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حصل املهندس املحمدي على بكالوريوس في 
الهندسة الكيميائية واالقتصاد من جامعة 
: يتمتع مفاندربيلت في الواليات املتحدة األمريكية و 

:  املحمدي بالعديد من الخبرات العملية أبرزها
ملكة الرئيس التنفيذي لشركة جولد مان ساكس امل
ة العربية السعودية ورئيس الخدمات املصرفي

كما انه ( لباركليز كابيتا)االستثمارية السعودية في
ئب عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات أبرزها نا

االعمال رئيس مجلس اإلدارة شركة باتك لالستثمار و 
ان اللوجستية نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاز 
ة للطاقة والتنمية وشركة فواز الحكير والشرك

وشغل Citi Bankالعربية لخدمات االمن والسالمة و
 منصب الرئيس التنفيذي في شركة

ً
باتك سابقا

.لالستثمار واألعمال اللوجستية

األستاذ احمد بن محمد الصانع
رئيس مجلس اإلدارة

في يمتلك األستاذ احمد الصانع خبرة عالية
اإلدارة واالعمال امتدت على مدى سنوات 
:  اليةعديده حيث شغل من خاللها املناصب الت

ار رئيس مجلس إدارة شركة باتك لالستثم
ركة واالعمال اللوجستية رئيس مجلس إدارة ش
ديرين جازان للطاقة والتنمية ورئيس مجلس امل

مجلس إدارة شركةورئيسامنكوفي شركة 
في االستثمار العائلي ورئيس مجلس األمناء

وحصل  .مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية
ي األستاذ احمد الصانع على البكالوريوس ف

1992في العام N.A.Uإدارة االعمال جامعة 
ودرجة املاجستير في  اإلدارة العامة من 

.م1994عام U.S.Cجامعة
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فراس بن خالد البواردي: االستاذ
عضو مجلس اإلدارة

س في على شهادة البكالوريو البوارديحصل االستاذ 
اإلدارة من جامعة اوريغون بالواليات املتحدة 

ارة ويشغل حاليا منصب مستشار في وز . االمريكية
املالية وسبق ان عمل بمنصب مدير مشروع أول 

ادية مكتب إدارة املشاريع في مجلس الشئون االقتص
ليه باإلضافة إلى عمله كمحلل أسهم مح. والتنمية

.ودولية، وإدارة املشاريع

طه محمد أزهري : االستاذ
عضو مجلس اإلدارة

من حصل األستاذ أزهري  على شهادة بكالوريوس املحاسبة
ل حاليا ويتمتع بالخبرة الواسعة حيث يعم. جامعة امللك سعود

كبير في شركة الطيران املدني السعودي القابضة بمنصب
داخلي املدراء املاليين ، وأيضا شغل منصب مدير التدقيق ال

 شغ. التجاريةالعثيموإدارة املخاطر في مجموعة 
ً
ل وأيضا

تاجر منصب املدير العام للمالية في الشركة السعودية للم
لوطنية باإلضافة إلى عمله في شركة املياه ا. الشاملة كارفور 

ة زهرة وعضو مجلس شرك. بوظيفة املدير التنفيذي للمالية
.الواحة للتجارة و عضو لجنة املراجعة في بنك الجزيرة

حسام يوسف رضوان: االستاذ
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ حسام رضوان رجل أعمال يتمتع بالخبرة 
الواسعة في املجال املصرفي واالستثمار على الصعيد

ريت الدولي واملحلي حيث ابتدأ حياته العمليه في وول ست
سنوات 4بمدينه نيورك بمصرف جي بي مورجان ملدة 

.  سنه مع جولدمان ساكس في لندن12ومن ثم أمض ى 
شغل األستاذ حسام رضوان منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة املجموعة املالية هيرميس في اململكة العربية

سنوات كشريك في مجموعة أبراج 4السعودية،وأمض ى 
ربية والرئيس التنفيذي لعمليات الشركة في اململكة الع
كما . السعودية وممثال لها في مجلس إدارة كل من كودو

با سنوات كرئيسا للجنة االستثمار في شركة بو 3أمض ى 
حسام على درجة / حصل االستاذ. العربية السعودية

املاجستير في اإلدارة واالقتصاد من جامعة جورج تاون 
.م1992بواشنطن عام 
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تفاصيل عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجلس إدارة الشركات األخرى الحالية

 في مجالس إدارتها الحالية أو ماسم العضو
ً
ن أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

مديريها

الكيان القانونيخارجها/ داخل اململكة

بن محمد الصانعاألستاذ احمد 

مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة جازان للطاقة والتنمية

ذات مسئولية محدودةداخل اململكةشركة االستثمار العائلي

ذات مسئولية محدودةداخل اململكةشركة طاقات الفنية للمقاوالت

ذات مسئولية محدودةداخل اململكةشركة امنكو

مساهمة مقفلةداخل اململكةشركة مشاريع االرجان

مؤسسة خيريةداخل اململكةمؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية

بن عبد العزيز املحمدياملهندس عمر 

مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة فواز الحكير

مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة جازان للطاقة والتنمية

Citi Bank Saudi Arabiaمساهمة مقفلةداخل اململكة

ذات مسئولية محدودةداخل اململكةشركة امنكو

مساهمة مقفلةداخل اململكةالبالد كابيتالبن يوسف رضواناألستاذ حسام 

مبارك القثامياألستاذ فهد 

مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة الصادرات

مساهمة مدرجةداخل اململكةشركة جازان للطاقة والتنمية

ذات مسئولية محدودةداخل اململكةشركة أمنكو

مساهمة مدرجةداخل اململكةزهرة الواحةمحمد أزهري األستاذ طه 
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اقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركةألعضاء ألي مصلحة واوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود وصف  مجلس اإلدارة و
اسم ملن تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية او حقوق االكتتاب

نهاية العامبداية العام

أدوات عدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

الدين

نسبة التغييررصافي التغيي

%108000001375000029500027بن محمد الصانعاألستاذ أحمد 

125001250000يوسف رضواناألستاذ حسام 

125001250000مبارك القثامياألستاذ فهد 

125001250000بن خالد البواردياألستاذ فراس 

اسم ملن تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية او حقوق االكتتاب

نهاية العامبداية العام

رنسبة التغييييرصافي التغأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

125001250000فهد بن مبارك القثامي/ أ

اقربائهم في أسهم او أدوات دين الشرك ةوصف ألي مصلحة واوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين و

8
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بيان بعدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقد خالل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها وسجل الحضور 

تصنيف االسم

العضوية

األول 

بتاريخ

م2018/04/29

الثاني

بتاريخ

م2018/09/26

الثالث

بتاريخ

م2018/12/05

الرابع

بتاريخ

م2018/12/25

حضور عدد 

الجلسات

XXX1رئيس (1)عبد العزيز بن إبراهيم العيس ى/أ

4رئيس(2)الصانعأحمد بن محمد /أ

4نائب الرئيس(3)املحمديعمر عبد العزيز /م

4عضوفواز عبد الستار العلمي/ د

4عضوحسام يوسف رضوان/أ

4عضوفهد مبارك القثامي/أ

4عضوطه محمد أزهري /أ

4عضوفراس بن خالد البواردي/أ

انتهت عضويته )( م2018/09/09:من مجلس اإلدارة بتاريخبقبول استقالته 1

عين رئيسا ملجلس اإلدارة بتاريخ )( م22018/12/06

عين نائبا لرئيس مجلس اإلدارة بتاريخ )( م32018/12/06

9
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
الحاضرين لهذه الجمعيات

الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة

م2018/01/14

الجمعية العامة الغير عادية 

م2018/04/29

عدد حضور الجلسات

X1(1)عبد العزيز إبراهيم العيس ى/ أ

2احمد بن محمد الصانع/ أ

2عمر بن عبد العزيز املحمدي/ املهندس

X1فواز بن عبد الستار العلمي/ الدكتور 

X1حسام بن يوسف رضوان/ أ

2فهد بن مبارك القثامي/ أ

2فراس بن خالد البواردي/ أ

X1طه بن محمد أزهري /أ

انتهت )( م2018/09/09اإلدارة بتاريخ عضويته بقبول استقالته من مجلس 1
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لجان مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية

مجلس االدارة

لجنة املراجعة
الترشيحات لجنة 

واملكافئات
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لجنة املراجعة أعضاء 

ا ودبلوم العلمي على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطاني. حصل د
تحدة العلوم االقتصادية واملالية من جامعة ستانفورد بالواليات امل

ا رئيس مركز ويتمتع بخبرات عريقة في مجاالت مختلفة أبرزه. األمريكية
ة امللك األبحاث بجامعة امللك عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامع
وكيل عبد العزيز وعميد كلية األرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب

.لوزارة التجارة واالستثمار

الدكتور 
فواز 

عبد الستار 
العلمي

من صادإقتتخصص درجةاملاجستيرحصل االستاذ ماجد العتيبي على 
 مدير إدارة األصول في شركة العربي. جامعة اوهايو 

ً
يشغل حاليا

 مدير لإلستثمار
ً
املاليهحي األصول في شركة الراجإداروقد شغل سابقا

ناصب الى  مباالضافهومدير ادارة املحافظ في شركة الرياض املالية 
.سابقه في البنك األهلي ووزارة املالية

د األستاذ ماج
.ينوار العتيب

محاسبة من جامعةبكالوريسعلى العييديحصل األستاذ محمد 
و امللك سعود وماجستير إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكالهوما وه

ات محاسب قانوني مرخص في اململكة العربية السعودية والوالي
جهات املتحدة األمريكية وشغل العديد من املناصب في العديد من ال

يئة أبرزها محاضر في جامعة االمام محمد بن سعود، ومدير وحده في ه
ك السوق املالية، وسبق له العمل كمراجع داخلي في مجموعة البن

.KPMGالدولي، وعمل كمدير تنفيذي في شركة 

األستاذ 
محمد عمر 
العييدي

تصنيف االسم

العضوية

األول 

بتاريخ

2018/02/18

الثاني

بتاريخ

2018/03/20

الثالث

بتاريخ

2018/04/30

الرابع

بتاريخ

2018/08/02

الخامس

بتاريخ

2018/11/01

عدد حضور 

الجلسات

X4رئيسالدكتور فواز العلمي

X4عضواألستاذ ماجد العتيبي

X4عضوالعييدياألستاذ محمد 

عدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها

لجنة املراجعة 
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اختصاصات لجنة املراجعة

قوائم املالية وأنظمة الرقابة ة الداخلية، والتحقق من سالمة ونزاهة ودقة التقارير والقابيبرز الهدف االساس ي للجنة املراجعة في مساعدة املجلس في تنفيذ مسؤولياته املتعلقة بسياسات الشركة املالية واملحاسبية وإجراءات الر 
.الداخلية

:بصفة خاصة تتلخص اختصاصاتها في ما يلي
ؤالهم ولطلب اإليضاحات والتفسيرات منهمودعوة املدراء التنفيذيين واملسئولين واملوظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لسطلب املستندات والتقارير واإليضاحات واملعلومات األخرى املناسبة من املدراء التنفيذيين واملسئولين بالشركة

.االستعانة بالخبراء واملستشارين واملتخصصين من خارج الشركةو 
.أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود صالحيات لجنة املراجعة

.)إن تطلب ذلك (عمل املراجعة والتقييم السنوي لالئحتها وإعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها
.إعداد التقارير على أساس دوري ملجلس اإلدارة، على أن تقدم للمجلس فور االنتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة

ذهاإبالغ مجلس اإلدارة باملستجدات التي تؤثر على استقالليتها أو لتعارض في املصالح املتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة املراجعة باتخا
 .إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة لجنة املراجعة وألعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بالئحتها

.مجلس اإلدارةلب فيما يتعلق بالتقارير املالية دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي الفني بناء على ط
فيما يتعلق املراجعة الداخلية 

ارير املراجعة الداخلية النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها و دراسة تقذه دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية ه
.والرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة

فيما يتعلق مراجع الحسابات 
ات ومالحظاته على القوائم جعة خطة مراجع الحسابات، ودراسة تقارير مراجع الحسابمراالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضعيته، 

.املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها
شركة مع األطراف ذوي العالقة، مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الو مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقةبضمان االلتزام فيما يتعلق 

.وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة
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الترشيحات واملكافآت لجنة 

طانيا العلمي على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بري. حصل د
ودبلوم العلوم االقتصادية واملالية من جامعة ستانفورد 

ي مجاالت ويتمتع بخبرات عريقة ف. بالواليات املتحدة األمريكية
عزيز مختلفة أبرزها رئيس مركز األبحاث بجامعة امللك عبد ال
ة ووكيل كلية الهندسة جامعة امللك عبد العزيز وعميد كلي
ارة األرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل لوزارة التج

.واالستثمار

الدكتور 
فواز 

عبد الستار 
العلمي

حصل األستاذ أزهري  على شهادة بكالوريوس املحاسبة من
اليا في ويتمتع بالخبرة الواسعة حيث يعمل ح. جامعة امللك سعود

املدراء شركة الطيران املدني السعودي القابضة بمنصب كبير
رة املاليين ، وأيضا شغل منصب مدير التدقيق الداخلي وإدا

 شغل منصب. التجاريةالعثيماملخاطر في مجموعة 
ً
املدير وأيضا

.  فور العام للمالية في الشركة السعودية للمتاجر الشاملة كار 
ملدير باإلضافة إلى عمله في شركة املياه الوطنية بوظيفة ا

ارة و وعضو مجلس شركة زهرة الواحة للتج. التنفيذي للمالية
.عضو لجنة املراجعة في بنك الجزيرة

األستاذ 

طه بن محمد

أزهري 

ارة من على شهادة البكالوريوس في اإلدالبوارديحصل االستاذ 
ا ويشغل حالي. جامعة اوريغون بالواليات املتحدة االمريكية

دير منصب مستشار في وزارة املالية وسبق ان عمل بمنصب م
صادية مشروع أول مكتب إدارة املشاريع في مجلس الشئون االقت

ة، وإدارة باإلضافة إلى عمله كمحلل أسهم محليه ودولي. والتنمية
.املشاريع

األستاذ 
فراس بن 
خالد 

البواردي

أعضاء  لجنة الترشيحات واملكافآت 

تصنيف االسم

العضوية

االجتماع األول 

بتاريخ

م2018/05/07

االجتماع الثاني

بتاريخ

م2018/12/25

عدد حضور 

الجلسات

2رئيسالدكتور فواز  العلمي

2عضواألستاذ طه أزهري 

2عضوالبواردياألستاذ فراس 

عدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها
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Corporate Profile :تتلخص اختصاصاتها بصفة خاصة في مايلي
.إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة•

:رفع التوصيات والتقارير على النحو التالي
 للسياسة املعتمدة•

ً
. التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقا

مراجعة عقود الرئيس التنفيذي او املدير العام وخطط املكافئات املالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة •
.اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية•
.التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح االعضاء•
.إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية•
.تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة•
.  املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات املناسبة 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 املستقلين•
وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين 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 ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة•

املكافآت والترشيحاتاختصاصات ومهام لجنة 
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Corporate Profile مة إلدارة الشركات املساهمة املدرجة في السوق وقد قامت الشركة منذ ذلك اللح2006اهتمت الشركة بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية السعودي منذ العام  ِّ
 
لتزام ين باالم والتي تهدف الى إرساء القواعد واملعايير املنظ

طبقة في الشركة باإلضافة وقد قامت أيضا بإعداد الئحة حوكمة خاصة بها تحتوي على السياسات التي سبق اعتمادها وامل. بتطبيق اللوائح والقرارات والتعاميم امللزمة للشركات واعدت سياسات خاصة بها لضمان أفضل املمارسات

ساهمي الشركة ية العامة ملجمعم ونظرا لحاجة الشركة ملواكبة التطورات في مجال الحوكمة وتطبيقا والتزاما باألنظمة والتعليمات ذات العالقة وتعديالتها فقد اقرت ال2012الى تحديثها وتم إقرارها من قبل مساهمي الشركة في العام 

.م2014الئحة محدثة من حوكمة الشركة في العام 

ة الشركة وتم إقرارها من السوق املالية السعودي فقد تم اعداد وتحديث الئحة لحوكمئة والتزاما من مجلس إدارة الشركة ملواكبة التحديثات التي تمت على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وكذلك اللوائح التنفيذية لهي

.م2018/01/14الجمعية العامة ملساهمي الشركة في تاريخ 

 
ً
يذية بتعزيز برامجه املتعلقة قام مجلس اإلدارة بكافة لجانه وإدارته التنفطلقمن مجلس إدارة الشركة بمدى أهمية الحوكمة ومساهمتها في املحافظة على استمرارية الشركات ورفع مستوى اإلفصاح والشفافية ومن هذا املنوايمانا

.بالحوكمة واملخاطر وااللتزام

ك بهدف تعزيز النزاهة ة ولجان املجلس على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة، وذليذيكما يشرف مجلس اإلدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة سوق املالية، ويعمل بالتنسيق مع اإلدارة التنف

.والشفافية وااللتزام حيث تعتبر هذه املبادئ أسس االلتزام في الحوكمة

حوكمة باتك

علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها–وبخاصة غير التنفيذين –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 

والذي بدورهم يقومون دارة والرئيس التنفيذي للشركةاإل تقوم إدارة شؤون املساهمين بإعداد تقرير عن جميع املالحظات واملقترحات في حال وجودها من قبل مساهمين الشركة وعرضها على رئيس مجلس 

.بإشعار أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق اجتماعات مجلس االدارة ويتم اتخاذ االجراء املناسب
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بيان بعدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلبتاريخ ملف امللكياتعدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

الجمعية العامةم12018/01/14

الجمعية العامةم22018/04/29

اجراءات الشركاتم32018/05/16

اجراءات الشركاتم42018/05/29

اجراءات الشركاتم52018/10/01

اجراءات الشركاتم62018/11/01

اجراءات الشركاتم72018/12/02
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مدى التزام الشركة بتطبيق مواد الحوكمة

ترشادية وادناه مواد تلتزم شركة باتك بجميع املواد اإللزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات مع العمل على االلتزام باملواد االس

بهالإللتزام استرشاديه جاري العمل على وضع خطط 

التزام رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات

جزئي

عدم 

التزام

أسباب عدم االلتزام

مادة استرشاديهالتدريب: املادة التاسعة والثالثون 1

مادة استرشاديهالتقييم: املادة الحادية واالربعون 2

مادة استرشاديهتشكيل لجنة إدارة املخاطر: املادة السبعون 3

مادة استرشاديهطراختصاصات لجنة إدارة املخا: املادة الحادية والسبعون 4

مادة استرشاديهراجتماعات لجنة إدارة املخاط: املادة الثانية والسبعون 5

مادة استرشاديهتحفيز العاملين: املادة الخامسة والثمانون 6

مادة استرشاديهاملسؤولية االجتماعية: املادة السابعة والثمانون 7

مادة استرشاديهمبادرات العمل االجتماعي: املادة الثامنة والثمانون 8

مادة استرشاديهاتتشكيل لجنة حوكمة الشرك: املادة الخامسة والتسعون 9
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تياني فيريرا/ االستاذ
يةالرئيس التنفيذي للعمليات اللوجست

د من لدى السيد تياني ما يقرب من ثالثة عقو 
األعمال الناجحة في مجال إنشاء األعمال 

ا أو الشخصية ، سواء كان مستثمًرا حكوميً 
جال تمتد خبرته في م. خاًصا على حٍد سواء

ي قطاع االستراتيجيات و التنفيذ والعمليات ف
النقل والخدمات اللوجستية ، بدءا من 

التوزيع ، التوريدوأنظمةتصميم مراحل 
، والتصميم الفني للمرافق اللوجستية
ستية ، وتصميم وتنفيذ وتطوير األعمال اللوج

أمض ى. .، وإدارة اللوجستيات واالستثمار
ي املاضية في الشرق األوسط ف16السنوات الـ 

مناصب رفيعة تقدم النصح للحكومات 
لفريدةواملستثمرين في العديد من املشاريع ا

مجدي محمد رضوان: األستاذ
املدير املالي

لي مجدي رضوان تم تعيينه املدير املا: السيد
ية لالستثمار واالعمال اللوجستباتكلشركة 

، باتكوقبل انضمامه إلى 2013في مارس 
ي وكان املدير املالي إلحدى الشركات الرائدة ف

قطاع السيارات في اململكة العربية 
مجدي رضوان هو / السعودية السيد

مستشار مالي معتمد وحاصل على 
بكالوريوس التجارة من جامعة اإلسكندرية 

في مصر

األستاذ محمد بن صالح املزيد
األمين العام ملجلس اإلدارة

يمتلك األستاذ املزيد خبرات واسعة في األنظمة 
الشركات وكذلك عمليات االندماج وحوكمةواللوائح 

واالستحواذ واالستشارات االستراتيجية وإعادة 
الهيكلة اكتسبها من خالل عمله في مجال اإلعمال 

م، يشغل حاليا  1997التجارية واإلدارة منذ العام 
باتكمنصب األمين العام  ملجلس ادارة شركة 

شركة مساهمة )لالستثمار واالعمال اللوجستية 
وقد تقلد عدد من املناصب التنفيذية في ( مدرجة

م،وهو 2010الشركة منذ انضمامه اليها في العام 
شارتردكذلك عضو في عدد من الجمعيات منها معهد 

، وجمعية األنظمة السعودية(اململكة املتحدة)لإلدارة 
والجمعية السعودية لإلدارة كما درس في كلية 

الحقوق بجامعة امللك سعود، ومؤهل في العديد من 
رفي املعهد املص)برامج السوق املالية من املعهد املالي 

(سابقا

القثاميفهد مبارك 
عضو مجلس اإلدارة
(2)الرئيس التنفيذي للشركة

واسعة خبراتالقثامييمتلك األستاذ فهد بن مبارك 
ن في اإلدارة التنفيذية واالعمال التجارية تزيد ع

عشرون عام حيث يشغل حاليا منصب الرئيس 
للوجستية لالستثمار واالعمال اباتكالتنفيذي لشركة 

ة وشغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشرك
وقبل ذلكامنكوالعربية لخدمات االمن والسالمة 

 Amexعمل في شركة أمريكان إكسبريس السعودية
KSA ،بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات

 يشغل عضوية عدد من مجالس إدارة
ً
كما انه حاليا

باتكشركات عريقة فهو عضو مجلس اإلدارة في شركة
ارة لالستثمار واالعمال اللوجستية وعضو مجلس إد

شركة جازان للطاقة والتنمية وعضو مجلس إدارة
الشركة السعودية للصادرات الصناعية وعضو 

.امنكومجلس املديرين في شركة 
وم فهد على درجة بكالوريوس العل/ وحصل االستاذ

Southern Mississippiتخصص إدارة من جامعة
م كما أنه من 1995بالواليات املتحدة االمريكية عام 

لألعمال لعام ( INSEAD)إنسيادمنتسبي جامعة 
من وحصل على شهادات في اإلدارة التنفيذية. 2011

.2018وعام 2017لعام ( LBS)جامعة لندن لألعمال 
الرئيس التنفيذي للشركة في تاريخ عين بمنصب( 2)

م17/01/2018

عمر عبد العزيز املحمدي: املهندس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
(1)الرئيس التنفيذي للشركة

في املحمدي على بكالوريوس/ حصل املهندس
عة الهندسة الكيميائية واالقتصاد من جام

كية في الواليات املتحدة األمريفاندربيلت
املحمدي بالعديد من الخبرات: ويتمتع م

ركة الرئيس التنفيذي لش: العملية أبرزها
دية جولد مان ساكس اململكة العربية السعو 
ة ورئيس الخدمات املصرفية االستثماري

ه عضو في كما ان( كابيتالباركليز)السعودية في
مجلس إدارة عدد من الشركات أبرزها نائب

ثمار لالستباتكرئيس مجلس اإلدارة شركة 
دارة واالعمال اللوجستية نائب رئيس مجلس إ
از شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة فو 

الحكير والشركة العربية لخدمات االمن 
 منصب Citi Bankوالسالمة و

ً
وشغل سابقا

ستثمار لال باتكالرئيس التنفيذي في شركة 
.واألعمال اللوجستية

تقدم باستقالته من منصب الرئي)( س 1
التنفيذي للشركة

م17/01/2019في تاريخ 
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أو بدل مصروفات•
أو نسبة من األرباح•

لشركة األساس ي ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا وبما ال يتجاوز ما نص علية نظام الشركات ونظام ا
حقا يتم وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املتضمن بهذه السياسة وأي تعديالت تطرأ ال 

.اعتمادها وفقا للنظام
حات وتقررها يجوز أن تكون هذه املكافأة متفاوتة املقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة املكافآت والترشي-2

يان شامل الجمعية العامة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي الى الجمعية العامة للمساهمين على ب
ملزايا لكل ما حصل علية أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من ا

ة أو إدارية او وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فني
ل عضو وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها ك( إن وجدت)استشارات 

.من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة
وائح ذات في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات والل-3

من الصلة والنظام األساس للشركة، بشرط أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة الواحد
خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا( 500,000)مكافآت ومزايا مالية في جميع األحوال مبلغ 

مكافأة أعضاء اللجان•
الحضور يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه املنبثقة منه باستثناء لجنة املراجعة وبدالت.1

.وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات
اصيل يصرف بدل حضور االجتماعات وغيرهما من االستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتف.2

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
أما مكافأة عضوية لجنة املراجعة او بدل حضور االجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة .3

.للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام

وكبار التنفيذين تختص لجنة املكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء املجلس وأعضاء اللجان
:بالشركة وفقا للمعايير املعتمدة عل النحو التالي

.أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها واملهارات الالزمة إلدارتها.1
.مراعاة ربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل.2
.اتراعي الشركة انسجام املكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعية ودرجة املخاطر لديه.3
آت مع تفادي تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى ما هو سائد في سو ق العمل في تحديد املكاف.4

.ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت
علمية والخبرات تحدد املكافآت بناء على مستوى الوظيفة واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها واملؤهالت ال.5

.العملية واملهارات ومستوى األداء
.ليهمان تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز واإلبقاء ع.6
ه وعدد تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة ب.7

.الجلسات التي يحظرها وغيرها من االعتبارات
لعضو في يتم إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها ا.8

.مستحقةمجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير
ديدا أم أسهما في حال تطوير برنامج ملنح أسهم في الشركة لإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار ج.9

اس ي للشركة اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة املكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام األس
امة الغير وأنظمة ولوائح هيئة سوق املالية ذات العالقة ووفق خطة منح األسهم املوافق عليها من الجمعية الع

.عادية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
:تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية من التالي-1

مبلغ معين
أو بدل حضور عن الجلسات•

سياسة مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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ً
وابط والتوجيهات تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء املجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة وفقا

.الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية
.يستحق العضو املكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا ملدة عضويته.3
ها من قبل يتم إعداد إجراءات صرف املكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمين سر املجلس على أن يتم اعتماد أمر صرف.4

.الرئيس التنفيذي للشركة
لسنوية يصرف بدل حضور اجتماعات املجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خالل شهر من عقد االجتماع، أما املكافأة ا.5

.للمجلس فتدفع كاملة بعد اقراراها في اجتماع الجمعية العامة السنوية

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
أعضاء مجلس اإلدارة.1
 بما ال يتجاوز •

ً
من اجتماعات مجلس االدارة% 70ألف ريال وفقا لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 500تحدد سنويا

.حسب املصروف الفعلي( الرياض)ملن هم من خارج مدينة مقر االجتماع ( سفر وانتقال)بدل إضافي •
أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات.2
.ريال خمسة االف ريال لكل عضو عن كل اجتماع5000بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة •
(بعد اعتماد الجمعية العامة لها)أعضاء لجنة املراجعة .3
ريال خمسة االف ريال لكل عضو عن كل اجتماع5000بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة •
.من اجتماعات اللجنة% 70ريال خمسون ألف ريال وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 50،000مكافأة سنوية •

تعديل املكافئة
وذلك في ضوء يجوز مراجعة مبلغ املكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات•

.املتغيرات املتعلقة باألداء
.تصرف بدل حضور االجتماعات بعد كل اجتماع•
ة من األرباح مع يتم صرف املكافأة السنوية بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسب•

.مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام األساس للشركة

مكافأة اإلدارة التنفيذية
فين وكبار تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب املحدد لجميع املوظ.1

وصية من التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على ت
:اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي

تمل، على ؛ وبدالت تش(يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية)راتب أساس •
.اتفسبيل املثال ال الحصر، بدل سكن بدل موصالت، وبدل تعليم لألبناء، وبدل ه

.الخصوصمكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا•
حفيزية طويلة الخطط التحفيزية قصيرة األجل املرتبطة باألداء االستثنائي، والخطط الت•

ل ال ؛ مزايا أخرى تشمل على سبيل املثا(متى وجدت)األجل مثل برامج خيارات األسهم 
ة الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية، ومكافأة خدمة حسب نظام العمل وسياس

.املوارد البشرية املعتمدة من قبل الشركة
.آت الترشيحاتيتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة ملكاف.2
لشركة وكبار يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة املكافآت للعاملين في ا.3

.التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج واملوجهات العامة التي تقرها اللجنة

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف
ي ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف.1

.اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
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مكافآت -

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة

املكافآت املتغيرةاملكافآت الثابتة

مكافأة 

نهاية 

الخدمة

املجموع 

الكلي

بدل 

املصروفات نمبلغ معي

بدل 

حضور 

جلسات 

املجلس

مجموع بدل 

حضور 

جلسات 

اللجان

ه بيان ما قبضت

اعضاء املجلس

ين بوصفهم عامل

او اداريين او ما 

ر قبضوه ونظي

اعمال فنية او 

إدارية او 

استشارات

مكافأة 

رئيس 

املجلس او 

العضو 

املنتدب او 

امين السر 

ان كان من 

األعضاء

املجموع
نسبة من 

األرباح

مكافئات 

دورية

خطط 

ة تحفيزي

قصيرة 

االجل

خطط 

ة تحفيزي

طويلة 

االجل

األسهم 

املمنوحة 

يتم ادخال )

(القيمة

املجموع

 
ً
األعضاء املستقلين: أوال

200,000200,000200,000(1)العيس ىعبد العزيز 

200,000200,000200,000فواز العلمي/ د

200,000200,000200,000حسام رضوان

200,000200,000200,000طه أزهري 

200,000200,000200,000فراس البواردي

1,000,0001,000,0001,000,000املجموع

 
ً
األعضاء غير التنفيذيين: ثانيا

200,000200,000200,000الصانعاحمد 

200,000200,000املجموع

 
ً
األعضاء التنفيذيين: ثالثا

2,106,0002,106,000500,0002,606,00087,7502,693,750عمر املحمدي

200,000200,000200,000القثاميفهد 

700,0002,806,00087,7502,893,750املجموع

(  1)بيان بمكافآت والتعويضات  ألعضاء مجلس اإلدارة 

السنوية ألعضاء مجلس م اما املكافئات 2018ابريل 29م بعد اعتماد الجمعية العامة ملساهمي الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2017تم صرف املكافئات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي ( 1)
م  2019م  فسيتم صرفه بعد موافقة الجمعية العامة ملساهمي الشركة  في اجتماعها الذي سينعقد في العام 2018اإلدارة عن العام املالي 
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.مكافأتإدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي أعضاء مجلس ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد بيان 

القثاميمبارك ة األستاذ فهد بندار تم تنازل رئيس مجلس اإلدارة االستاذ احمد بن محمد الصانع ونائب رئيس مجلس اإلدارة املهندس عمر بن عبدالعزيز املحمدي وعضو مجلس اإل 
م  حسب املتوقع وايضا لدعم موقف الشركة املالي في العام القادللشركة لعدم تحقيق ارباح ، نظرا م 2018للعام عن املكافئة السنوية لعضويتهم في مجلس اإلدارة  عن العام  املالي 

نوية املنصوص عليها في السوالحوافز عن جزء من املكافئات ( سابقا)وكذلك تنازل نائب رئيس مجلس اإلدارة املهندس عمر بن عبدالعزيز املحمدي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة 
.عقد العمل الخاص به
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عدا بدل )املكافآت الثابتة 

(حضور الجلسات
املجموعبدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة املراجعة

ريال70000ريال20000ريال50000العلميالدكتور فواز 

ريال70000ريال20000ريال50000العييدياألستاذ محمد 

ريال70000ريال20000ريال50000العتيبياألستاذ ماجد 

ريال210000ريال60000ريال150000املجموع

أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

ريال10000ريال010000فواز العلميالدكتور 

ريال10000ريال010000أزهري األستاذ طه 

ريال10000ريال010000البواردياألستاذ فراس 

ريال30000ريال030000املجموع

بيان بمكافآت أعضاء اللجان
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من كبار التنفيذين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة واملدير املالي5بيان بمكافآت 

املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 

مكافأة 

نهاية 

الخدمة

مجموع 

مكافأة 

ين التنفيذي

عن املجلس

ان وجدت 

املجموع الكلي

ب
ات
رو

ت
دال

ب

ية
ين
 ع
ايا

مز

وع
جم

امل

ية
ر و

 د
ت
ئا
اف
مك

ح
با ر

أ

ل
الج

ة ا
ير
ص

ة ق
يزي

حف
ط ت

ط
خ

ل
الج

ة ا
ويل

ط
ة 
يزي

حف
ط ت

ط
خ

ة 
وح

من
امل
م 
سه

األ
(

مة
قي

 ال
ال

خ
اد
م 
يت

)

وع
جم

امل

املجموع

3,318,4381,129,356 -4,447,794805,048----5,252,842242,400-5,495,242
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بـاتـك والشـركات التـابعة
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(مبرد)الشركة السعودية للنقل واالستثمار

لشركة باتك ويتمثل نشاطها % 100سعودي مملوكة بنسبة ريال 90,000,000شركة سعودية واملحل الرئيس ي لعمليتها يقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، برأس مال 

برية باململكة برقم نشاط نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق الملمارسة الرئيس ي في نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق البرية باململكة، وتملك ترخيص من وزارة النقل 

 مثل.(010111049000)
ً
(  ERP)والنظام املتطور في تخطيط موارد املؤسسات ( GPS)نظام تحديد املواقع العاملي : وتقوم الشركة بتطبيق آخر األنظمة واألساليب والعمليات املعروفة عامليا

 من معايير 2018وقامت الشركة بإعادة الهيكلة الكاملة لجميع الوظائف فيها في بداية العام . للوصول إلى إرضاء العمالء بالطريقة املثلى
ً
م، وبذلك فإن شركة مبرد اآلن تؤسس وتطبق عددا

 لضمان الشفافية 
ً
تية، حيث تنفذ املئات من الرائدة التي تقدم خدمات النقل البري والحلول اللوجسالشركات فإن شركة مبرد هي من واملسؤولية واليوم حوكمة الشركات املعمول بها عامليا

، والعدد في زيادة مطردة 
ً
والتعامل مع جميع أنواع يقوم موظفو شركة مبرد بتنفيذ مهامهم بصورة كاملة وحازمة لضمان الدعم األرفع واألرقى لخدمة زبائنهمومستمرة  عمليات الشحن يوميا

.الشحن البري 
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(أمنكو)الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

لشركة باتك، وتحظى بمكانٍة رائدٍة في % 94.88سعودي مملوكة بنسبة 100,000,000املحل الرئيس ي لعمليتها يقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، برأس مال شركة سعودية، 

ة ة املدني  قد، ونقل األموال واملقتنيات الثمينة، وتوفير منظومة من الخدمات األمني  املة لقطاعاٍت المجال تقديم الحلول األمنية املتكاملة لقطاع الن 
 
الجهات الحكومية من ومتعددةواسعةش

 تأسيسها عام . والخاصة في جميع أنحاء اململكة
ُ
ة تبنت م، 1984/ هـ1405ومنذ يادة الشاملة في جميع خدماتها األمني  ز والر  يق أعلى مقاييس ، وبتحقاملدنيةأمنكو في رؤيتها االستراتيجية التمي 

 من أحدث الوسائل والتقنيا
ً
رت منظومة

 
ة، ووف ة في ضوء املعايير الدولي  ة التي تحقق تت االجودة العاملية، والتزمت بتطبيق األنظمة والتشريعات املحلي   في تحقيق ألمني 

ً
طلعات عمالئها، معتمدة

ٍة عالية ٍة ذات خبراٍت ومهاراٍت فني  ة عدد من املؤسسات والجمعيات األ . رؤيتها الطموحة على كفاءاٍت وطني  ة في كل  من ونتيجة لخبراتها املتراكمة، حصلت أمنكو على عضوي  ة العاملي  ة الخاص  مني 

حدة ة واململكة املت  ، وتضم أكثر من ( 13)مكاتب إقليميٍة ولديها ( 5)تمتلُك أمنكو . الواليات املتحدة األمريكي 
ً
رعا

َ
مون خدماتهم ألكثر من 5100ف مدينة وبلدة في جميع 250موظٍف وموظفة يقد 

ة في اململكة، وتعمل بشكٍل مستمٍر ع ة املدني  وير جميع خدماتها بما يتالءُم تأهيل كوادرها، وتطلى مناطق اململكة، وتسعى أمنكو في جميع خدماتها لتلبية الحاجة املتنامية للخدمات األمني 

 في الوقت نفسه التحوالت الكبرى في مسيرة اململكة نحو تحقيق 
ً
«2030رؤية اململكة »واحتياجات عمالئها، مواكبة
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شركة باتك العقارية

يتمثل نشاطها في توفير % 100ريال، مملوكة لشركة باتك بنسبة 100000شركة سعودية، املحل الرئيس ي لعمليتها يقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، برأس مال 

.املخازن واالستثمار العقاري على مشروعاتمل االحتياجات الحالية واملستقبلية للشركة والشركات التابعة لها فيما يخص املباني واملرافق التي تخدم نشاط الشركات، باإلضافة الى الع
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:النشاط الرئيس ي للشركة، وشركاتها التابعة يتمثل بالتاليوصف 
، ( الخ.... فيات، الفنادق، املدارس، املستش)شمل ، ييثمتل نشاط شركة باتك لالستثمار واالعمال الوجستية في اإلتشاءات العامة للمبانى السكنية، اإلنشاءات العامة للمبانى الغير السكنية 

.ترميمات املبانى السكنية والغير سكنية ، إنشاء وإصالح الطرق والشوارع واألرصفة ومستلزمات الطرق ، تشطيب املبانى
( 010111049000)قم في نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق البرية باململكة بموجب ترخيص وزارة النقل ر (  مبرد–الشركة السعودية للنقل واالستثمار ) يتمثل نشاط الشركة التابعة 

ل وعدد فرز النقود فى تجارة الجملة والتجزئة وأجهزة املراقبة والسالمة وخدمات الحراسات األمنية ونقل األموا( امنكو–الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )نشاط الشركة التابعة يتمثل 
 " من حصص شركة امنكو إلدارة املرافق املحدودة % 70باإلستحواذ على " أمنكو"واملراسالت كما قامت الشركة التابعة 

ً
شركة ذات مسؤولية -" الحكمة لإلستثمار التجارى والصناعي سابقا

.م  ليدخل ضمن أنشطتها قطاع الصيانة والتشغيل2017محدودة خالل العام 
.وغير سكنيةة او املؤجرة سكنية فى شراء األراض ي القامة املبانى عليها واستثمارها بالبيع او االيجار لصالح الشركة وادارة وتأجير العقارات اململوك( شركة باتك العقارية)يتمثل نشاط الشركة التابعة 

لى حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج عفي ( مبرد)تأثير هذه األنشطة الرئيسة للشركات التابعة 
:التاليالنحو 

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطشركة مبرد

%57,232,19711.27النقل( 1)نشاط 

حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج علىفي ( امنكو)تأثير هذه األنشطة الرئيسة للشركات التابعة 
:التاليالنحو 

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطامنكوشركة 

%203,475,61640.08الحراسات االمنية( 1)نشاط 

افاتتغذية ( 2)نشاط  %168,052,85933.11الصر

%70,402,44513.87نقل األموال( 3)نشاط 

%6,239,5151.23املراسالت وعد النقود( 4)نشاط 

%2,224,5340.44لقطاع الصيانة والتشغي( 5)نشاط 

ائج حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتفي ( باتك العقارية)تأثير هذه األنشطة الرئيسة للشركات التابعة 
:التاليعلى النحو 

النسبة من إجمالى االيراداتإيرادات النشاطشركة باتك العقارية

--العقاري النشاط 
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املستقبليةالشركة وتوقعاتها خطط وقرارات 

جلس اإلدارة الحالي بكل لجانه وإدارته وسط إن ماأل ، وستستمر بإذن هللا وفق رؤية وخطة استراتيجية متكاملة تضع شركتنا على خريطة الشركات الرائدة في اململكة العربية السعودية والشرق باتكتتوقف مسيرة التطور والنمو في شركة لن 
ئل العلمية تسهم في تنويع مصادر في املقدمة وفق استراتيجية تقوم على أحدث الوسا( باتك)عل التنفيذية عاقدون العزم الستخدام نهضة ونقلة نوعية شاملة في الشركة وشركاتها التابعة من خالل استخدام كافة الوسائل والسبل التي تج

.وسطجابا على الشركة وأدائها وقدرتها في اململكة والشرق اال إيدخل الشركة وتحقق املزيد من النجاحات من خالل الحصول على أفضل الفرص االستثمارية وعقد الصفقات وتنفيذ املشاريع الجديدة التي تنعكس
وبرامج التحول 2030الطموحة القتصادية التي تشهدها اململكة العربية السعودية في رؤيتهات اومن هذا املنطلق ومن مبدأ خطط مجلس اإلدارة والتوجه االستراتيجي الجديد للشركة الذي يهدف الى مؤامة خطة نموها مع النهضة والتغييرا

شفافية، ليخدم أهداف أنظمتها وسياساتها وذلك نحو املزيد من النمو والتطوير وزيادة الحوكمهالوطني ومبادرات تحقيق الرؤية ، فقد عملت الشركة خالل العام املاض ي على استكمال إعادة هيكلة مواردها املالية والبشرية وتحديث 
الشركة واملستثمرين، 

م 2018ولقد صدر قرار من هيئة السوق املالية في مارس املبقاهمليون ريال تمت الرسملة من رصيد األرباح 60ملساهميها وذلك بقيمة ( أسهم منحه)عن طريق منح أسهم عادية مجانية باتكحيث شهد العام املاض ي زيادة في راس مال شركة 
م على ذلك حيث تهدف هذه الزيادة في 2018مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة اسهم وكذلك تمت املوافقة من قبل الجمعية العامة ملساهمي الشركة في ابريل 300مليون ريال الى 240باملوافقة على طلب زيادة راس املال من 

.رأس مال الشركة إلى مالءمة رأسمال الشركة ألصولها ودعم خططها االستثمارية املستقبلية
من خالل التحديث املستمر ألنظمتها ولوائحها والحوكمةو من مبدا وتوجهات الشركة االستراتيجية لتطبيق أفضل املمارسات في الشفافية 

الشركة وتحديث الئحة عمل لجنة املراجعة و تحديث الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات و تحديث سياسات ومعايير واجراءات حوكمةم  على  تحديث 2018فقد وافقت الجمعية العامة للشركة  التي انعقدت في يناير من العام 
تعديل علىم  على 2018العام ايضا الجمعية العامة للشركة  التي انعقدت في ابريل منالتنفيذية،وافقتالعضوية في مجلس اإلدارة وتحديث سياسة توزيع األرباح و تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة 

و تعديل املادة الثامنة من النظام األساس ي للشركة ( مليون ريال330ليصبح ) تعلقة برأس املال املاملادة الرابعة من النظام األساس ي للشركة املتعلقة باملشاركة والتملك في الشركات و تعديل املادة السابعة من النظام األساس ي للشركة
األرباح وتعديل سياسات مكافئات أعضاء ثالثة واالربعون من النظام األساس ي للشركة املتعلقة بتوزيعالاملتعلقة باالكتتاب في األسهم و تعديل املادة التاسعة عشر من النظام األساس ي للشركة املتعلقة بمكافأة مجلس اإلدارة و تعديل املادة
.  ة توزيع األرباحسياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس اإلدارة وتحديث سياسيث مجلس اإلدارة والجان املنبثقة منه واإلدارة التنفيذية و تعديل الئحة لجنة املراجعة و تعديل الئحة لجنة الترشيحات واملكافئات و تحد

 ملجلس ن محمد الصانع رئيعبدالعزيز بن ابراهيم العيس ى من منصبه نظرا لتعيينه في منصب حكومي، وتم تعين نائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ أحمد ب/ وفي صعيد متصل شهد العام املاض ي استقالة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ 
ً
سا

.عمر بن عبدالعزيز املحمدي نائبا له حتى نهاية دورة املجلس الحالية/ اإلدارة و املهندس
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:النحو التاليعلى “تداول " كذلك قامت الشركة باإلعالن عن نتائجها املالية في موقع السوق املالية السعودي 
 )م 2017ديسمبر 31م تم اعالن النتائج املالية السنوية املوحدة للفترة املنتهية في 2018فبراير 20في تاريخ 

ً
(اثنى عشر شهرا

(ثالثة أشهر)م 2018مارس 31م تم اعالن النتائج املالية األولية املوجزة املوحدة للفترة املنتهية في 2018مايو 10في تاريخ 
(ستة أشهر)م 2018يونيو 30م تم اعالن النتائج املالية األولية املوجزة املوحدة للفترة املنتهية في 2018نوفمبر 8في تاريخ 
(تسعة أشهر)م 2018سبتمبر 30م تم اعالن النتائج املالية األولية املوجزة املوحدة للفترة املنتهية في 2018أغسطس 9في تاريخ

تشغيليا وماليا مستفيدة من خبراتها وال كبير في مسيرتها حيث واصلت تطوير أدائها فنيا وإداريا و وتحواستمرارا ملا حققته الشركة خالل السنوات القليلة املاضية للعديد من اإلنجازات والتغيرات الهامة واألساسية والتي شكلت نقلة نوعية 
ايدة وتشكيال لقاعدة انطالق الشركة الى مراحل أخرى واعده،تز وتجاربها وإمكاناتها وهو ما عزز دور الشركة في سوق االستثمار في الخدمات االمنية املدنية الخاصة والنقل البري وتأكيدا ألهميتها امل

مليون ريال وذلك بهدف 145م وبقيمة 2015ملقدمة منه في مارس ي ام بإعادة ملكية العقارات التي كانت جزء من الرهونات املقدمة للبنك األهلي التجاري بعد االنتهاء من سداد كامل قيمة التمويل االسالم2018فقد قامت الشركة في يناير 
 امنكومن حصص املالك بالشركة العربية لخدمات االمن والسالمة % 95تغطية جزء من صفقة االستحواذ على 

ً
 من أربع سنوات ويعد ذلك سداد مبكر لقيمة التمويل حيث تم االنتهاء من عملية السداد خالل فترة سنتين وعشرة أشهر بدال

 للفترة املذكورة باتفاقية 
ً
.  التمويلونصف طبقا

م لعدم تمكن األطراف من الحصول على املوافقات 2017الى شركة عمر قاسم العيسائي لالستثمارات املوقع في يناير امنكومن اجمالي حصص راس مال الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة % 15م انهاء عقد بيع 2018كما تم في ابريل 
مؤسسة تضاريس نجد للحراسات األمنية احدى فروع مؤسسة : م لالستحواذ على كامل حصص املالك كل من2017وكذلك تم إنهاء خطاب نوايا غير ملزم املوقع في أكتوبر . من الجهات ذات الصلة ومن دون أي التزامات على الطرفين

.  الطرفينتضاريس نجد التجارية وشركة اتقان إلدارة املرافق دون التزامات على 
 التفاقيات البيع والشراء الخاصة بكل منهم التالية2018وشهد أبريل 

ً
:م توقيع ثالث اتفاقيات مع البائعين في صفقات االستحواذ وفقا

للنقل البري واملهيدبمن الحصص في شركة % 100وأوالده لشراء املهيدبالقابضة وشركة عبدالقادر املهيدبشركة -1
من الحصص في شركة الهمة اللوجستية و% 100وأوالده وشركة دار الهمة للمشاريع لشراء املهيدبعبدالقادر شركة -2
من الحصص في الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة % 5.12عبدهللا إبراهيم عبدالرحمن الداود والسيد عبدهللا عبدالرحمن محمد السالم والدكتور محمد مصطفى إبراهيم الجنهي لشراء ما مجموعه السيد -3

.للبائعينباتكمقابل إصدار أسهم عادية في شركة 
لالستحواذ على ملكية ومنفعة العقاريةباتكاملحدودة القابضة وشركة عبدالرحمن عبدهللا أبار وأوالده املحدودة القابضة وشركة األبارم تم توقيع اتفاقية شراء نهائية مع كل من شركة ثالجات عبد هللا أبار وأوالده وشركة دار 2018وفي مايو 

.  م بموافقة جميع األطراف دون أي التزامات عليهم2018والتي تم فسخها في سبتمبر باتكعدد من الشركات واألصول العقارية مقابل مبلغ نقدي وإصدار أسهم في شركة 
اتنا املسبقة، وسنعمل  على تعظيم استنادا إلى استعداد-بمشيئة هللا -بيسر وسالسة سنواجههالتي واالسادة مساهمي الشركة، إننا ندرك تماما التحديات التي تواجه قطاع االستثمار و النقل والخدمات األمنية املدنية الخاصة في السعودية،
بائن فحسب؛ بل تتعدى إلى توفير واالداء املتميز، بحيث ال تتوقف قدراتها عند تلبية متطلبات الز مل قدرات الشركة في اإلبداع والتميز ، باإلضافة الى التأكد من تقديم الشركات التابعة خدمات أفضل لعمالئها من خالل االهتمام بجودة الع

.بإذن هللا-م بقوة وقدرة وعزيمة 2019ودخول عام . ربحيتهالى نمو أعمال الشركة وزيادة ي إكافة السبل والحلول التي تعزز أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية مع وضع خطط واستراتيجيات تهدف لخفض تكاليف التشغيل؛ األمر الذي يؤد
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اقبتها .املعلومات املتعلقة باملخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه املخاطر ومر

( تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة)مخاطر السوق : تتعرض املجموعة من خالل أنشطتها ملخاطر مالية متنوعة هي
ويركز برنامج إدارة املخاطر بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية . تقوم اإلدارة بتقييم املخاطر ملواجهة كل خطر من هذه املخاطر. ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة

.ويهدف إلى الحد من اآلثار السلبية املحتملة لهذه املخاطر على األداء املالي للمجموعة

مخاطر صرف العملة األجنبية 
.سعوديال تواجه املجموعة أي تعر ض هام ملخاطر صرف العملة األجنبية حيث إن غالبية معامالتها بالريال ال

مخاطر اإلئتمان
عة لخسارة هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه املجموعة مما يؤدي إلى تكبد املجمو 

ألرصدة النقدية مالية، تتكون األدوات املالية التي قد تعرض املجموعة ملخاطر تركز املديونية بشكل رئيس ي من ا
درة اإلئتمانية وحسابات املدينين، تقوم املجموعة بإيداع أرصدتها النقدية في عدد من املؤسسات املالية ذات الق

وجود العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها املودعة في كل مؤسسة مالية، وال تعتقد املجموعة ب
.مخاطرعدم كفاءة كبيرة في هذه املؤسسات املالية

 ملعايير تضعها املج
ً
موعة قبل إبرام العقود يتم تقييم الجدارة اإلئتمانية للعمالء واملدينين التجاريين اآلخرين وفقا

تعرض ملخاطر إن الحد األقص ى لل. كما تخضع الذمم املدينة بجميع أنواعها لرقابة منتظمة. وغيرها من الترتيبات
.اإلئتمان كما في نهاية الفترة يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األصول املالية

مخاطر القيمة العادلة
اريخ قائمة املركز تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق املعلنة بت

 نشطا في حال كانت األسعار املعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسوا. املالي
ً
ق املال أو الوكالء أو يعتبر السوق سوقا

سعار الوسطاء أو اإلتحادات الصناعية أو شركات خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك األ 
املعلنة إن أسعار السوق . املعامالت الفعلية واملتكررة بإنتظام في السوق واملبرمة على أساس تجاري بحت

املستوى وتدرج هذه األدوات ضمن. املستخدمة للموجودات املالية اململوكة للشركة هي أسعار الطلب الحالية
.األول 

عمل هذه األساليب ت. تستند القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة في األسواق النشطة على أساليب التقييم
ر ممكن من على تحقيق اإلستفادة القصوى من معطيات السوق املتاحة الجديرة باملالحظة وتعتمد على أقل قد

عادلة لألدوات وإذا كانت جميع املعطيات الهامة املطلوبة لقياس القيمة ال. التقديرات املوضوعة من قبل املنشأة
احدة أو أكثر معطيات جديرة باملالحظة، فإنه يتم إدراج هذه األدوات ضمن املستوى الثاني وفي حال لم تستند و 

درج األدوات ضمن املستوى الثالث
ُ
عرض الجدول ي. من املعطيات الهامة على بيانات سوقية جديرة باملالحظة، ت

 لألدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم
ً
تويات التقييم وفيما يلي مس. التالي تحليال

:املختلفة
عدلة)األسعار السوقية :  املستوى االول 

ُ
.وبات املتطابقةالسائدة في األسواق النشطة للموجودات أو املطل( غير امل

علنة املدرجة ضمن املستوى األول، الجديرة: املستوى الثاني
ُ
باملالحظة بالنسبة املعطيات األخرى بخالف األسعار امل

.(وهي املستمدة من األسعار)أو غير مباشرة ( وهي األسعار)لألصول أو املطلوبات، سواًء كانت مباشرة 
عادلة املسجلة طرق تقييم تكون فيها كافة املدخالت املستخدمة ذات تأثير هام على القيمة ال: املستوى الثالث 

(.ةوهي املدخالت غير الجديرة باملالحظ)ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جديرة باملالحظة 
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يةاملالجدول استحقاقات اإللتزامات 

املجموعسنوات5إلى 1من أقل من سنة

10.922.449-10.922.449دائنون تجاريون 

18.944.199-18.944.199مستحقات املساهمين

1.500.0005.625.0007.125.000قروض

744.289386.2801.130.569أوراق دفع

مخاطر السيولة
ادير كافية ملقابلة أية املرتبطة باألدوات املالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقاإللتزاماتهي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات في الحصول على األموال ملقابلة 

.مستقبليةإلتزامات
مراكز القدرة على تصفية بما يكفي من النقد واألوراق املالية املتداولة، وتوفر التمويل من خالل قدر كاف من التسهيالت االئتمانية امللزمة، و اإلحتفاظتتم عملية إدارة مخاطر السيولة من خالل 

.امللزمةاإلئتمانيةونظرا لطبيعة أعمال املجموعة، فإن املجموعة تهدف إلى الحفاظ على مرونة عملية التمويل بتوفير القنوات . السوق 
 يمكن توقعها بشكل معقول مثل ف القصوى التي الظرو تعمل املجموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء باملصروفات التشغيلية املتوقعة؛ ويستثنى من ذلك التأثير املحتمل لل

.الكوارث الطبيعية
ملجموعة ال تعتبر نفسها بناء على الشروط التعاقدية، فان ا( املتداولة في قائمة املركز املالياإللتزاماتكون انهـا معروضة ضمن )املالية تستحق خالل فترة أقل من سنة اإللتزاماتكون أن كافة 

.عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة و تعتقد أنها قادرة على الوفاء بها متى أصبحت مستحقة السداد
.م2018ديسمبر 31يلخص الجدول التالي فترات استحقاق املطلوبات املالية للشركة غير املخصومة بناء على املدفوعات التعاقدية غير املخصومة كما في 

مخاطر أسعار الفائدة
األصول إستحقاقعادة تسعير أو إن أسعار العمولة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إ. املتغيرهاملالية ذات العمولة وإلتزاماتهاتتعرض األدوات املالية ملخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر العمولة ألصولها 

.املاليـة قد تم اإلشارة إليها فـي اإليضاحات املتعلقة بهاواإللتزامات

إدارة املخاطر
ويتمثل . سهم بالشركةرأس املال هو عبارة عن حقوق امللكية العائدة إلى حاملي األ . همينمساتتمثل أهداف املجموعة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة املجموعة على االستمرارية في العمل على أساس تجاري بهدف توفير العوائد لل

.    الهدف األساس ي إلدارة رأس مال الشركة في دعم أعمالها وتعظيم القيمة للمساهمين
تقوم بإجراء التعديالت عليه تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال الخاص بها و . لألعمالبليمن سياسة مجلس اإلدارة الحفاظ على قاعدة قوية لرأس املال تعمل على الحفاظ على املستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير املستق

.ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس املال، كما يراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على املساهمين. في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية
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Corporate Profileفي الشركةلية نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخ.

مراجع الحسابات الخارجي   واملراجعة الداخلية  وذلك في  حدود املهام واالعمال املشمولة قبل م من  2018على تقارير نتائج عمليات املراجعة املرفوعة للجنة املراجعة خالل السنة املالية املنتهية بناء 

اح عنها ، وبالتالي ى اإلفصتبين للجنة انه ال يوجد أي قصور جوهري في انظمه الرقابة الداخلية او اعمال الشركة  بما يؤثر على  سالمة القوائم املالية  يقتض ، في الخطة املعتمدة للمراجعة الداخلية 

  وفر يأن تصميمية وفاعلية تطبيقه ال يمكن سالمة أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن بأن الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيده ، علما نظمه أأن في رأي اللجنة  فأنه 
ً
 مطلقا

ً
بل تأكيدا

.أساسا معقوال ألبداء الرأي
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Corporate Profile م2014م2015م2016م2017م2018البيانم

220,235,396213,891,159205,620,770190,572,478157,316,061املوجودات املتداولة1

90,384,50492,282,656136,557,677146,621,42114,036,302األصول األخرى طويلة األجل2

191,155,638197,361,098177,745,317197,382,401127,542,181األصول الثابتة3

501,775,538503,534,913519,923,764534,576,300298,894,544(3+2+1)إجمالي املوجودات 4
73,243,71690,385,550131,491,962138,803,09247,494,495املطلوبات املتداولة5

42,199,73245,128,60070,691,493105,410,5954,745,936املطلوبات األخرى 6

115,443,448135,514,150202,183,455244,213,68752,240,431(6+5)إجمالي املطلوبات 7
300,000,000240,000,000240,000,000180,000,000180,000,000رأس املال8

48,306,65146,887,79541,630,16240,184,57435,053,199احتياطي نظامي9

22,696,59166,142,39224,832,69869,991,14221,068,448األرباح املدورة10

(67,534)(12,319,894)---خسائر غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع11

10,600,000-600,000--توزيعات أرباح ومكافئات مقترحة12

371,003,242353,030,187307,062,860277,855,822246,654,113(12+11+10+9+8)حقوق املساهمين 13
-15,328,84814,990,57610,677,44912,506,791حقوق امللكية الغير مسيطرة14

501,775,538503,534,913519,923,764534,576,300298,894,544(14+13+7)إجمالي املطلوبات وحقوق امللكيـة 15

أرباح ومن خالل زيادة راس املالات وبهدف مجلس اإلدارة على املحافظة على هيكل رأس املال وتوفير عوائد للمساهمين، تقوم املجموعة بتوفير عوائد للمساهمين من خالل توزيع

خيرةاملعلومات والبيانات املالية لشركة باتك  أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األ 
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رسم بيانى لحقوق املساهمين خالل الخمس سنوات األخيرة
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371,003,242
353,030,187

307,062,860

277,855,822
246,654,113

حقوق المساهمين 
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مقارنة نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة

م2014م2018201720162015البيانم

507,627,166486,003,825442,101,147374,117,693111,064,220إيرادات النشاط1

(64,166,051)(287,145,309)(364,819,148)(374,680,634)(430,064,102)تكاليف النشاط2

77,563,064111,323,19177,281,99986,972,38446,898,169مجمل ربح النشاط3

(11,421,978)(21,633,628)(49,732,108)(45,591,605)(50,470,575)مصاريف عمومية وإدارية4

27,092,48965,731,58627,549,89165,338,75635,476,191الربح من األعمال الرئيسية5

(299,456)(4,799,595)(5,784,735)(3,151,846)(649,299)تكاليف تمويلية6

12,404,161(1,720,118)3,578,297(1,407,006)(5,316,359)(بالصافي)األخرى ( الخسائر)اإليرادات 7

(3,569,856)(4,773,964)(5,750,647)(4,744,228)(5,440,260)الزكاة الشرعية8

15,686,57156,428,50619,592,80654,045,07944,011,040قبل حصة حقوق األقلية( الخسارة)صافي الربح 9

-(2,731,325)(2,770,662)(3,852,179)1,497,894حصة حقوق امللكية الغير مسيطرة10

14,188,67752,576,32716,822,14451,313,75444,011,040صافي الربح11

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة لتتوافق مع عرض البيانات املالية للسنة الحالية-

.م2015خالل الربع الثاني من العام % 95والتي تم االستحواذ عليها بنسبة ( امنكو)وكذلك نتائج الشركة التابعة " باتك"تشمل ارقام القوائم املالية املوحدة النتائج املالية لشركة -
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التابعةتحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها 

20182017املنطقةالنشاطالشركة

الشركة 

التابعة 

(مبرد)

26,781,91529,140,385الوسطىقطاع النقــــــــــــــــــــل

11,523,9787,622,632الشرقية

18,926,30418,424,742الغربية

الشركة 

التابعة 

(امنكو)

نقل اموال -حراسات أمنية 

افات - عد وفرز -تغذية صر

نقود ومراسالت وخدمات 

افق مر

193,697,942205,399,505الوسطى

89,157,42388,685,799الشرقية

167,539,604136,730,762الغربية

507,627,166486,003,825اإلجمالي

المنطقة الوسطى
43%

ةالمنطقة الشرقي
20%

المنطقة الغربية
37%

افيةتوزيع اإليرادت حسب املنطقة  الجغر
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.ةإيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشرك

20182017البيــان

507,627,166486,003,825اإليرادات

(374,680,634)(430,064,102)تكلفة اإليرادات

77,563,064111,323,191مجمل الربح

(45,591,605)(50,470,575)مصاريف ادارية وعمومية

27,092,48965,731,586ربح التشغيل

(1,605,829)150,000أرباح من بيع استثمارات وتوزيعات ارباح/ خسائر 

-(1,050,000)خسائر االضمحالل فى قيمة أصول غير ملموسة

4,711,094(287,149)أرباح بيع ممتلكات ومعدات/ خسائر 

(3,151,846)(649,299)تكاليف تمويلية

(11,199,068)(5,372,334)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

1,243,1246,686,795إيرادات أخرى 

21,126,83161,172,734صافي ربح السنة قبل الزكاة

(4,744,227)(5,440,260)مصاريف الزكاة

15,686,57156,428,506صافي ربح السنة

صافي الربح العائد الى

14,188,67752,576,327مساهمي الشركة األم

1,497,8943,852,179الحصص الغير مسيطرة

0.471.75ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح

افق مع عرض البيانات املالية للسنة الحالية  .تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة لتتو
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Corporate Profile م2017م مقارنة بالعام السابق 2018الفروقات الجوهرية في النتائج املالية لعام 

:بشكل جوهري  إلى % 73م  بنسبة 2017م مقارنة مع العام السابق 2018العام يعود سبب االنخفاض في صافي دخل 
للفترة املماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيس ي % 77مقارنة بنسبة % 85ريال وذلك بسبب االرتفاع في نسبة التكاليف التشغيلية حيث بلغت نسبتها خالل الفترة الحالية 33,760,127االنحفاض في أجمالي الربح بقيمة -

م2018نتيجة الزيادة في تكلفة العمالة بداية من العام 
.ريال وذلك بسبب زيادة املصاريف العمومية واالدارية بشركة باتك والشركات التابعة4,878,970الزيادة في املصاريف العمومية واإلدارية بقيمة -
شركة)املرافقعلى شركة امنكو إلدارة ( امنكو)ريال والناتجة من إعادة اختبار الشهرة الناتجة من استحواذ الشركة التابعة 1,050,000شمول العام الحالى على خسائر إنخفاض في قيمة االصول الغير ملموسة بقيمة -

 
ً
(.  الحكمة سابقا

.ريال بالعام الحالى 287,149ريال مقارنة بخسائر بيع ممتلكات ومعدات بقيمة 4,711,095شمول العام السابق على مكاسب بيع ممتلكات ومعدات بقيمة -
.ريال بالعام الحالى1,243,124ريال مقارنة بإيرادات اخرى بقيمة 6,686,796شمول العام السابق على إيرادات اخرى بقيمة -

ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونينإيضاح 
سعودية للمحاسبيين القانونيين عايير املحاسبية الدولية واملعتمدة من  الهيئة الللمال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأعدت القوائم املالية للشركة وفًقا 

واملالئمة لظروف الشركة،
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سياسة توزيع االرباح

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
- :توزع الشركة أرباح صافية سنوية، على الوجه اآلتي

.من رأس املال املدفوع (%30)من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور  (%10)يجنب
.من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (%5)للجمعية العامة العادية بناء على اقتر اح مجلس اإلدارة ان تجنب

نشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي املساهمين وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي االرباح مبالغ إلعلىللجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر االمكان 
.الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات
.من رأس املال املدفوع (%5)يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل

ن ى املساهميمن الباقي ملكافآت مجلس اإلدارة بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام النظام وبعد توزيع الربح عل(%10)ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز ( التاسعة عشر)مع مراعاة االحكام املقررة في املادة 
.من رأس مال الشركة املدفوع على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو (%5)ال يقل عن

.ةويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحل الى األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العام
.كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء املتطلبات النظامية

2018األرباح املوزعة خالل 

لم يتم توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة

 ملا يلي2018/04/29تم منح سهم مجاني لكل أربعة اسهم بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية ملساهمي الشركة  في اجتماعها املنعقد بتاريخ 
ً
:م وفقا

(.ثالث مائة مليون ريال)ريال 300,000,000رأس املال بعد إصدار الرسملة بمبلغ ( مائتان وأربعون مليون ريال)ريال 240,000,000رأس املال قبل إصدار الرسملة مبلغ -

(ثالثون مليون سهم)سهم 30,000,000عدد األسهم اإلصدار بعد إصدار الرسملة -( أربعة وعشرون مليون سهم)سهم 24,000,000عدد األسهم اإلصدار قبل إصدار الرسملة -

.من عدد األسهم الحالي بما يعادل سهم لكل اربعة أسهم% 25نسبة األسهم التي ترغب الشركة في إصدارها -

.املبقاةوسوف يتم استخدام الرسملة من األرباح ( ستون مليون ريال)ريال 60,000,000قيمة االحتياطات التي ستستخدم -

.م2017-12-31تاريخ الحسابات النهائية التي أخذت منها قيمة االحتياطات هي -

.تاريخ االستحقاقيلياألحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول -

43



Corporate Profile
w

w
w

.b
atic.co

m
.sa

Corporate Profile ونية ، وكشف باملدي(سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة 
قرض واسم اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد لقروض خالل السنة ومبلغ أصل ال

:املتبقيالجهة املناحة لها ومدته واملبلغ 

قصير األجلقرض -1

ريال سعودى وذلك لتلبية احتياجات 20,000,000بنظام التورق االسالمى بمبلغ ( قصيرة األجل)للحصول على تسهيالت إئتمانية م 2017/10/2أبرمت الشركة اتفاقية مع بنك مسقط بتاريخ -
ـــار الشركة التشغيلية واإلئتمانية وبضـمــان رهن صك  .ي عقــ

:فيما يلي حركة مخصص قرض قصير األجل

م2018ديسمبر 31كما فى 

10,000,000رصيد أول السنة

12,000,000املستلم من القرض خالل السنة

(22,000,000)املسدد خالل السنة

-الرصيد في نهاية السنة 

قرض قصير األجل وطويل األجل 
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األجلطويل قرض -2

وتنتهى هذه االتفاقية في م 2018/03/11بتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية بنظام التورق اإلسالمي مع بنك الرياض بتاريخ ( شركة تابعة)مبرد –الشركة السعودية للنقل واالستثمار قامت 

ريال سعودي 7,500,000م قامت الشركة باستخدام مبلغ 2018ديسمبر 31مليون ريال سعودي وحتى تاريخ 15وذلك لتمويل العمليات التشغيلية بالشركة بحد اقص ى م 2023/06/11

سنوات وبلغت الفوائد املستحقة واملثبتة 5مقطورة مبردة تستخدم في العملية التشغيلية ويتم سداد التمويل على دفعات ربع سنوية ملدة 30من اتفاقية التمويل وذلك بغرض شراء عدد 

.ريال سعودي 55.574م الخاصة بهذا التمويل مبلغ 2018ديسمبر 31حتى تاريخ 

م2018ديسمبر 31

8.551.118إضافات خالل السنة

(546.680)املسدد خالل السنة

8.004.438إجمالى قيمة التورق 

(879.438)لةتكلفة التمويل املؤج: يخصم 

7.125.000التورقصافى قيمة 

5.625.000الجزء غير املتداول 

1.500.000الجزء املتداول 

م2018ديسمبر 31

1.051.118إضافات خالل السنة

(171.680)املدفوع خالل السنة

879.438

م2018ديسمبر 31

1,500,000خالل سنة واحدة

1,500,000سنتينالى ما بين سنة 

4.125.000سنوات5الى ما بين سنتين 

7,125,000االجمالي

:فيكمااالجلطويلةالقروضاستحقاقجدول يلىفيما

:فيكمااملؤجلةالتمويلتكلفةرصيدتفاصيليلىفيما

:فيكمااالجلطويلةالقروضحركةيلىفيما
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الية ة الفترة املبيان بقيمة املدفوعات النظامية املسدودة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاي
أسبابهاالسنوية، مع وصف موجز لها وبيان 

 للتعليمات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخلتخضع :لزكاةا
ً
.الشركة لفريضة الزكاة الشرعية وفقا

املستحق من أساسالشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفًقا ألساس االستحقاق، حيث يتم سدادها شهرًيا علىتخضع :االجتماعيةالتأمينات 
.الشهر السابق

(باتكشركة ) م 2017مقارنة بعام م 2018مبالغ املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لعام الجدول التالي يبين 

م2017م2018البيانالشركة

باتك

497,594.76431,401الزكاة املسددة

138,067467,597الزكاة املستحقة

578,561.221,491,687التأمينات االجتماعية املسددة

41,609138,006التأمينات االجتماعية املستحقة

8,915149,500تكاليف تأشيرات وجوازات املسددة

28,396576,650رسوم مكتب العمل املسددة

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2017 2018

431,401.00 497,595

1,491,687

578,561

الزكاة المسددة التأمينات االجتماعية المسددة
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Corporate Profile م2017م2018البيانالشركة

(امنكو)التابعة الشركة 

4,272,8105,221,795الزكاة املسددة

4,721,9344,276,630الزكاة املستحقة

-45,282,497قيمة املضافة-الضريبة املسددة

-1,582,401قيمة املضافة-الضريبة املستحقة

25,054,61619,379,473التأمينات االجتماعية

1,815,3691,845,306التأمينات االجتماعية املستحقة

215,300186,350تكاليف تأشيرات وجوازات املسددة

2,033,390727,650رسوم مكتب العمل املسددة

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

2017 2018

5,221,795.00 4,272,810

19,379,473
25,054,616

الزكاة المسددة التأمينات االجتماعية المسددة

(امنكوشركة ) م 2017مقارنة بعام 2018الجدول التالي يبين مبالغ املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لعام 
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م2017م2018البيانالشركة

(مبرد)التابعة الشركة 

--الزكاة املسددة

-758,501الزكاة املستحقة

-1,096,160.47قيمة املضافة-الضريبة املسددة

-132,945.29قيمة املضافة-الضريبة املستحقة

-1,022,560.24التأمينات االجتماعية املسددة

-88,025.56التأمينات االجتماعية املستحقة

-149,500تكاليف تأشيرات وجوازات املسددة

-1,324,342رسوم مكتب العمل املسددة

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

2017 2018

0.00 00

1,022,560

الزكاة المسددة التأمينات االجتماعية المسددة

(1)( مبردشركة ) م 2017مقارنة بعام 2018الجدول التالي يبين مبالغ املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لعام 

م2018/12/31سنتها املالية األولى بتاريخ وأنتهتم 2017/07/25في تاريخ باتكالى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة باتكتم تحويلها من فرع للشركة ( 1)

48



Corporate Profile
w

w
w

.b
atic.co

m
.sa

Corporate Profile
أليفيها او ين معلومات تتعلق بأي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها او كانت فيها مصلحه الحد أعضاء مجلس إدارة الشركة او لكبار التنفيذي

:التاليحو شخص ذي عالقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء املعنيين باالعمال او العقود وطبيعة هذه االعمال او العقود وشروطها ومدتها ومبلغها على الن

اسم العضوشروط العمل او العقدمدة العمل او العقدمبلغ العمل او العقدطبيعة العمل او العقد

من BMC-Menaاتفاقية استشارات مهنية مع شركة 

خالل وكيلها باململكة مؤسسة حسام يوسف رضوان 

للخدمات التجارية

18أسبوعين من تاريخ ريال45,000

31م حتى 2018مارس 

م2018مارس 

تقديم خدمات استشارية 

ة ومهنية متخصصة واملتعلق

حة مع بصفقات االستحواذ املقتر 

شركة دار االبار وشركة همة 

اللوجستية

حسام يوسف رضوان
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:الشركة بما يليتقر 
.سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيحأن -أ

.نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعليةأن -ب
.ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاأنه -ج

:وتقر ايضا باآلتي

.م2018ل العام املاليخالاليوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية •
ملادة الخامسة أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب ا( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقرباءهم)أي مصلحة في فئة األسهم ذات االحقية في التصويت تعود ألشخاص ال يوجد •

.األخيرةواألربعين من قواعد التسجيل واالدراج، ولم يحدث أي تغير في تلك الحقوق خالل السنة املالية 
.من الشركات التابعةدين قابلة للتداول صادرة توجد أي أسهم أو أدوات ال •
.ليةلم تصدر او تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خالل السنة املا•
.مشابهةقوق لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب او ح•
.لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو الغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد•
.ئة التنفيذيةونظام السوق املالية ولوائح الهيكاتحسب ما يتوفر لدى الشركة من معلومات ال يوجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة باملخالفة ألحكام نظام الشر •
.يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباحلم •
تم منح مكافئة عضوية مجلس اإلدارة لألعضاء وفقا للسياسة املعتمدة من قبل الجمعية العامة وال يوجد أي انحراف جوهري عن السياسة•
.الشركةأنشئت ملصلحة موظفي احتياطات ال يوجد أي استثمارات أو •
لم يتضمن تقرير املحاسب القانوني اي تحفظات على القوائم املالية السنوية•
.ال يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة •
.م2018خالل العام املالي أجلها انتهاء الفترة املعين من مراجع الحسابات قبل لم يوص ي مجلس اإلدارة باستبدال •
.اليوجد أي اختالف عن املعايير املحاسبية املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين•

اقرارات شركة باتك
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