
 
 
 

 الجمعية العامة العادية ملساهمي شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية

 م 2021 سبتمبر 

 م2021 سبتمبر جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ملساهمي شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية 
 

لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ   القابضة، والتي الذكي  الوقوفالتصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية وشركة  -1

حصص اململوكة لشركة  الجزء من مجلس اإلدارة األستاذ فراس بن خالد البواردي مصلحه غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء  الصانع وعضواحمد بن محمد 

% من حصص شركة حلول املدن الذكية ) شركة تابعة للشركة العربية لخدمات االمن والسالمة "امنكو" التابعة 35.8نسبته  الوقوف الذكي القابضة والبالغة ما

 وثمانمائة واثني عشر )لباتك( 
ً
ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي   ال سعودي( ري107.874.812بمبلغ مائة وسبعة مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا

 شروط تفضيلية) مرفق( 
" )شركة تابعة(  وبين الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة "امنكوالتصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين شركة باتك لالستثمار واالعمال اللوجستية  -2

هندس محمد بن والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ احمد بن محمد الصانع ونائب رئيس مجلس اإلدارة املهندس ماجد بن عبدهللا العيس ى والعضو املنتدب امل

مصلحه غير مباشرة فيها، تتمثل في ثامي سعود الزامل وعضو مجلس اإلدارة األستاذ فراس بن خالد البواردي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ فهد بن مبارك الق

  35,000مقابل قيمتها اإلسمية والبالغة وذلك شركة حلول املدن الذكية   للشركة العربية لخدمات االمن والسالمة "امنكو" في رأسمال الحصص اململوكة كامل شراء 

 ) مرفق( ودون أي شروط تفضيلية .ما لها وعليها من حقوق والتزاماتوكذلك  ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

مع أطراف ذات عالقة والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ستتمملخص املعامالت التي   

 )تم إصدار هذا التقرير في ضوء التبليغ الصادر من رئيس املجلس بهذا الخصوص( 

 تمهيد:

 

  والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها )مباشرة أو غير مباشرة(، حيث يتم التعامل معها كمعامالت مع أطراف ذوي عالقةملخص يتضمن األعمال 

 للمادة )
ً
( من  2( والفقرة )27املادة ) ( من9الشركات والفقرة ) ( من نظام71والتي تقوم الشركة باملصادقة عليها من الجمعية خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وفقا

( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وفيما يلي بيان يفصل تلك املعامالت:12املادة )  

 

 األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  

 

مبلغ التعامل أو  طبيعة التعامل أو العقد م

العقد لعام 

 م 2021

مدة العمل  التعامل أو العقد شروط 

 أو العقد

اسم العضو/ كبار التفيذيين أو أي شخص  

 ذي عالقة بأي منهم

% من رأسمال 35.8شراء ما نسبة  1

شركة حلول املدن الذكية من 

الحصص اململوكة لشركة الوقوف  

الذكي القابضة ذات مسئولية  

محدودة والبالغ اجمالي الحصص  

رأسمال شركة  % من 40اململوكة لها 

حلول املدن الذكية وذلك بمقابل 

 نقدي 

 

 

 

بمبلغ مائة 

وسبعة مليون  

وثمانمائة وأربعة  

  
ً
وسبعون ألفا

وثمانمائة واثني  

عشر 

(107.874.812  )

 ريال سعودي

الوفاء  يلزم   ، الصفقة  إتمام  تاريخ  في 

"( ما املسبقة الشروطبالشروط التالية )"

  :
ً
 لم يقم املشتري بالتنازل عن أي منها خطيا

اتمام املشتري لعملية الفحص  .1

املالي بخصوص التقييم واتمام  

عملية الفحص القانوني واملالي 

النافي للجهالة للشركة على 

نحو مرض ي ومعقول للمشتري  

 وفق االنظمة ذات الصلة؛

النحو  .2 وعلى  املشتري  حصول 

 على التم
ً
ويل الذي يراه مناسبا

 الالزم لسداد ثمن الشراء؛

تسويات املبالغ املستحقة على  .3

حلول  شركة  لصالح  البائع 

 املدن الذكية. 

الشركة   .4 في  الشركاء  باقي  قيام 

 
ً
وبشكل مستقل بالتنازل خطيا

على أي حقوق أولوية أو شفعة  

 في شراء الحصص املباعة؛

على   .5 ات  وافقاملالحصول 

والخاصة   الرسمية  الجهات 

    الصلة.ذات 

 

إدارة  ال ينطبق  مجلس  رئيس  الصانع:  احمد  األستاذ 

وغير   مباشرة  بصفه  وملكية  باتك  شركة 

رأسمال  حصص  من  لعدد  ومالك   مباشرة 

 شركة حلول املدن الذكية

األستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة 

اللوجستية  واألعمال  لالستثمار  باتك  شركة 

نفيذي ومالك السهم في الشركة والرئيس الت

% من راس مال   7لشركة جسارة املالك لعدد  

 شركة حلول املدن الذكية. 



 
 
 

لالستثمار   شراء شركة باتك 2

واالعمال اللوجستية لكامل  

الحصص اململوكة للشركة العربية  

لخدمات االمن والسالمة " امنكو" في  

رأسمال شركة حلول املدن الذكية  

 وذلك بمقابل نقدي 

تنازل الشركة   

العربية لخدمات  

االمن والسالمة  

امنكو عن ملكية  

جميع الحصص 

التي تمتلكها في  

شركة/حلول  

املدن الذكية  

لالتصاالت  

وتقنية املعلومات  

"ذات املسؤولية  

املحدودة" مقابل  

قيمتها اإلسمية  

  35,000والبالغة 

ما وكذلك  ريال

لها وعليها من  

 .حقوق والتزامات

 

التزم الشركة العربية لخدمات  -1

االمن والسالمة امنكو بسداد  

القيمة الدفترية للحصص  

 . املباعة )خسائر( الى شركة باتك

ك بان تحل محل  تلتزم شركة بات -2

في اتفاقيات   شركة امنكو

التي تمول  التمويل مع البنوك 

 شركة حلول املدن الذكية.

  توتسوية االلتزاماتحويل  -3

املسجلة على شركة حلول املدن  

لصالح شركة امنكو الى شركة 

 باتك.

الشركة   -4 في  الشركاء  باقي  قيام 

 
ً
وبشكل مستقل بالتنازل خطيا

شفعة  على أي حقوق أولوية أو  

 في شراء الحصص املباعة؛

الجهات  -5 املوافقات  على  الحصول 

 الرسمية والخاصة ذات الصلة.  

األستاذ احمد الصانع: رئيس  • ال ينطبق 

مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه  

مباشرة وغير مباشرة ورئيس مجلس مديرين  

الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

أسمال "امنكو" ومالك لعدد من حصص ر 

 شركة حلول املدن الذكية

املهندس ماجد العيس ى عضو  •

لالستثمار   مجلس إدارة شركة باتك

واألعمال اللوجستية ومالك السهم فيها 

وعضو مجلس مديرين الشركة العربية  

 "لخدمات االمن والسالمة "امنكو

املهندس محمد الزامل عضو   •

مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار  

واألعمال اللوجستية وعضو مجلس مديرين  

الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

 ""امنكو

فراس البواردي: عضو   األستاذ •

مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار  

واألعمال اللوجستية ومالك السهم في  

الشركة وعضو مجلس مديرين الشركة  

العربية لخدمات االمن والسالمة "امنكو" 

والرئيس التنفيذي لشركة جسارة املالك 

% من راس مال شركة حلول املدن  7لعدد 

 .الذكية

عضو  األستاذ فهد القثامي  •

مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار  

واألعمال اللوجستية ومالك السهم فيها 

وعضو مجلس مديرين الشركة العربية  

 لخدمات االمن والسالمة "امنكو" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


