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شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
-١

نبذة عامة

تأسست شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية )الشركة(  -شركة مساهمة سعودية  -اإلسم السابق )الشركة السعودية للنقل
واإلستثمار  -م¦7د( واملسجلة ,ي مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠٠٥٢٩٠٢بتاريخ ١٣ربيع اآلخر ١٤٠٤هـ املوافق  ١٦يناير
١٩٨٤م.
ً
بناء ع{ى موافقة الجمعية العامة غ@ 7العادية ملساهم| الشركة ,ي ١٤٣٨/٠٧/٠٦هـ املوافق ٢٠١٧/٠٤/٠٣م تم تعديل املادة الثانية من
النظام األسا~}| للشركة لتغي@ 7اسم الشركة من )الشركة السعودية للنقل واإلستثمار م¦7د( إ(ى )شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية(.
يتمثل نشاط الشركة ,ي اإلنشاءات العامة للمبانى السكنية ،اإلنشاءات العامة للمبانى الغ@ 7السكنية  ،يشمل )املدارس ،املستشفيات،
الفنادق .... ،الخ(  ،ترميمات املبانى السكنية والغ@ 7سكنية  ،إنشاء وإصالح الطرق والشوارع واألرصفة ومستلزمات الطرق  ،تشطيب املبانى.
يقع املقر الرئي«}| للشركة ,ي مدينة الرياض – طريق امللك فهد – ص.ب . ٧٩٣٩
تبدأ السنة املالية للشركة ,ي أول شهر يناير وتنت¯| ب®:اية شهر ديسم¦ 7من كل سنة ميالدية.
رأس املال
بلغ رأس مال الشركة املصرح به  ٣٠٠مليون ريال سعودي مقسمة إ(ى  ٣٠مليون سهم عادي متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل وتبلغ القيمة
اإلسمية للسهم  ١٠ريال سعودي.
بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٨م وافق مجلس إدارة شركة باتك بقرار رقم  ١٣/٢٤ع{ى رفع توصية للجمعية الغ@ 7عادية ملساهم| الشركة بزيادة رأس
مال الشركة عن طريق منح أسهم عادية مجانية )أسهم منحة( ملساهم:Rا وذلك بقيمة  ٦٠مليون ريال وتمت زيادة رأس املال من رصيد األرباح
املبقاﻩ ،وقد صدر قرار من هيئة السوق املالية بتاريخ  ١٥مارس ٢٠١٨م ،باملوافقة ع{ى طلب زيادة رأس املال من  ٢٤٠مليون ريال سعودي إ(ى
 ٣٠٠مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم ،وتمت املوافقة من قبل الجمعية العامة الغ@ 7عادية للشركة بتاريخ
 ٢٩ابريل ٢٠١٨م ،وقامت الشركة بالتأش@ 7بتلك الزيادة بالسجل التجاري.
الشركات التابعة للشركة
تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة البيانات املالية للشركة "القوائم املالية للشركة "شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية"
وشركا:µا التابعة )املشار إل:Rم مجتمع@ن ب ـ "املجموعة"( ع{ى النحو التا(ي:
 -١القوائم املالية للشركة "شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية" .
 -٢القوائم املالية املوحدة لشرك;:ا التابعة وال| تعمل بموجب سجل تجاري منفصل تحت مسم¶ )الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة
ـ أمنكــو ـ شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والصــادر مــن الريــاض ،وتمتلــك شــركة باتــك مــا نســبته  %٩٤٫٨٨مــن رأســمالها ويتمثــل نشــاط الشــركة
التابعة ,ي تجارة الجملة والتجزئة وأجهزة املراقبة والسالمة وخدمات الحراسات األمنية ونقل األموال وعدد فرز النقود واملراسالت ،كما قامت
ً
الشركة التابعة "أمنكو" باإلستحواذ ع{ى  %٧٠من شركة أمنكو إلدارة املرافق املحدودة )سـابقا :شـركة الحكمـة لألسـتثمار التجـاري والصـنا¹ي(-
شركة ذات مسؤولية محدودة ـ خالل عام ٢٠١٧م.
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شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
 -٣القــوائم املاليــة لشــرك;:ا التابعــة الشــركة الســعودية للنقــل واإلســتثمار – م¦ــ7د )شــركة ذات مســئولية محــدودة( والــ| تعمــل بموجــب ســجل
تجـارى منفصـل والصـادر مـن الريـاض وتمتلـك شــركة باتـك مـا نسـبته  %١٠٠مـن رأسـمالها ويتثمـل نشــاط شـركة م¦ـ7د ,ـي نقـل البضـائع واملهمــات
بأجر ع{ى الطرق ال¦7ية بموجب ترخيص وزارة النقل رقم ) (٠١٠١١١٠٤٩٠٠٠الذي ينت¯¶ بتاريخ ١٤٤٢-٠٣-٢٤هـ ،وقـد تمـت املوافقـة مـن قبـل
مجل ــس إدارة ش ــركة بات ــك ع{ ــى تحوي ــل ف ــرع الش ــركة واملس ــم¶ بالش ــركة الس ــعودية للنق ــل واإلس ــتثمار )م¦ ــ7د( إ( ــى ش ــركة تابع ــة مملوك ــة بالكام ــل
ً
لشركة باتك ع{ى ان يتم تحويل األصول واإلل8امات الخاصة بقطاع النقل لها وذلـك اعتبـارا مـن تـاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م ،وتمـت موافقـة مجلـس
إدارة ش ــركة بات ــك ب ــالقرار رق ــم  ١٣/٤-٢١٦بت ــاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩م ع{ ــى توقي ــع اتفاقي ــة ب ــ@ن ك ــل م ــن ش ــركة بات ــك وش ــركة م¦ ــ7د واملتعلق ــة بنق ــل
ً
األصول واإلل8امات وفقا للقيم الدف78ية لها ,ي ٢٠١٧/١٢/٣١م و تسرى هذﻩ االتفاقية من ٢٠١٨/٠١/٠١م.
 -٤شــركة باتــك العقاريــة شــركة شــخص واحد)شــركة ذات مســئولية محــدودة ( واملســجلة ,ــى مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــارى رقــم
 ١٠١٠٤٦٨٢٥٢بتاريخ  ٢٦جماد أول ١٤٣٨هـ املوافق  ٢٣ف¦7اير ٢٠١٧م وتمتلك الشركة ما نسبته  %١٠٠مـن رأسـمالها ويتمثـل نشـاط الشـركة
,ــي ش ـراء األرا¼ــ}| إلقامــة املبــانى عل:Rــا واســتثمارها بــالبيع أو اإليجــار لصــالح الشــركة وإدارة وتــأج@ 7العقــارات اململوكــة أو املــؤجرة ســكنية وغ@ــ7
سكنية.
 -٢أسس املﺤاسبة
ً
تم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة وفقا ملعيار املحاسبة الدو(ي رقم )" (٣٤التقرير املا(ي األو(ي" املعتمد ,ي اململكة
العربية السعودية ويجب قراءة القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة مع القوائم املالية للسنة السابقة للمجموعة كما ,ي ٣١
ديسم¦٢٠١٨ 7م .ال تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة كافة املعلومات املطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم
ً
املالية املعدة وفقا للمعاي@ 7الدولية للتقرير املا(ي.
إن السياسات املحاسبية املطبقة ,ي إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة bي نفس السياسات املحاسبية املذكورة ,ي
القوائم املالية للمجموعة كما ,ي  ٣١ديسم¦٢٠١٨ 7م باستثناء ما هو مذكور ,ي اإليضاح رقم ) (٣-٣من القوائم املالية املرفقة.
 -٣املعاي'& والتعديالت والتفس'&ات الصادرة والتغ'&ات 4ي السياسات املﺤاسبية الهامة والتقديرات
 ١-٣املعاي'& الصادرة غ'& جارية التأث'&
• املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٧عقود التأم@ن" )تاريخ السريان  ١يناير .(٢٠٢١
ال يتوقع أن يكون هناك أثر لتطبيق هذا املعيار ع{ى القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة للمجموعة.
 ٢-٣املعاي'& والتعديالت والتفس'&ات الصادرة جارية التأث'&
تعديالت تسري 4ي  ١يناير ٢٠١٩م
•
•
•
•
•
•
•

املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم)" (١٦عقود اإليجار" .
ً
تحسينات ع{ى املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (٣تجميع األعمال" تتعلق بالحصة املحتفظ :ا سابقا ,ي العملية املش78كة .
ً
تحسينات ع{ى املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )“ (١١ال78تيبات املش78كة “تتعلق بالحصة املحتفظ :ا سابقا ,ي العملية املش78كة .
تحسـينات ع{ـى معيـار املحاسـبة الـدو(ي رقـم )" (١٢ضـريبة الـدخل" تتعلــق بأثـار ضـريبة الـدخل ملـدفوعات األدوات املاليـة املصـنفة ع{ـى أ:ــا
حقوق ملكية.
تحسينات ع{ى معيار املحاسبة الدو(ي رقم )" (٢٣تكلفة اإلق78اض" تتعلق بتكلفة اإلق78اض املؤهلة للرسملة.
التفس@ 7الدو(ي )" (٢٣عدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل".
تعديالت ع{ى معيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (٩األدوات املالية" تتعلق بخصائص الدفع املسبق مع التعويض السل.|Á
٨

شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
• تعــديالت ع{ــى معيــار املحاســبة الــدو(ي رقــم )" (٢٨االســتثمارات ,ــي املنشــآت الزميلــة واملشــروعات املشــ78كة" تتعلــق بنســب اإلســتثمار طويلــة
األجل ,ي الشركات الزميلة واملشروعات املش78كة.
• تعديالت ع{ى معيار املحاسبة الدو(ي رقم )" (١٩مزايا العامل@ن" تتعلق بتعديالت الخطة ،تقليصها أو تسوي;:ا.
تعديالت تسري 4ي  ١يناير ٢٠١٨م
• املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (٩األدوات املالية".
• املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٥اإليرادات من العقود مع العمالء".
• تعديالت ع{ى املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (٢الدفع ع{ى أساس السهم" تتعلق بالتصنيف والقياس للمعامالت.
• تعديالت ع{ى املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )“ (٤عقود التأم@ن”تتعلق بتطبيق املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي )" (٩األدوات املالية".
• تعديالت ع{ى معيار املحاسبة الدو(ي )" (٤٠العقارات االستثمارية" تتعلق بتحويالت العقارات االستثمارية.
• تحسينات ع{ـى املعيـار الـدو(ي للتقريـر املـا(ي )" (١تطبيـق املعـاي@ 7الدوليـة للتقريـر املـا(ي ألول مـرة" تتعلـق بحـذف إعفـاءات قصـ@7ة األجـل عنـد
التحول ألول مرة.
• تحسينات ع{ى معيار املحاسبة الدو(ي )"(٢٨االستثمارات ,ي املنشآت الزميلة واملشـروعات املشـ78كة" توضـيح أن قيـاس املسـتثمرين للقيمـة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة يأتي بخيار لكل استثمار ع{ى حدى.
• التفس@ 7الدو(ي )" (٢٢املعامالت بعملة أجنبية والعوض املقدم".
ً
لم يكن لتطبيق أيا من هذﻩ املعاي@ 7أثر ع{ى القوائم املالية املرفقة باستثناء املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٦عقود اإليجار" كما س@7د
ً
الحقا ,ي اإليضاح رقم ) (٣-٣واإليضاح رقم ).(١-٤
 ٣-٣التغ'& 4ي السياسات املﺤاسبية
تطبيق املعيار الدوdي للتقرير املاdي رقم )" (١٦عقود اإليجار"
ً
ً
يوفر املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٦عقود اإليجار" نموذجا شامال لتحديد ترتيبات اإليجار ومعامل;:ا ,ي القوائم املالية لكل من املؤجرين
واملستأجرين .يحل املعيار الدو(ي رقم )" (١٦عقود اإليجار" محل معيار املحاسبة الدو(ي رقم )" (١٧عقود اإليجار" والتفس@7ات ذات الصلة،
وقد أصبح ساري املفعول للف78ات املحاسبية ال| تبدأ ,ي أو بعد ١يناير .٢٠١٩
ً
اختارت املجموعة تطبيق املعيار بأثر رجÅي مع إثبات األثر ال78اكم| للتطبيق األو(ي ,ي تاريخ التطبيق وهو  ١يناير  ٢٠١٩وفقا للفقرات أرقام ج،٥
ً
ب  /ج  ٧من املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٦عقود اإليجار" وبالتا(ي لم يتم إعادة عرض معلومات املقارنة ،وبدال عن ذلك تثبت
املجموعة األثر ال78اكم| للتطبيق األو(ي "إذا وجد" ع{ى أنه تعديل للرصيد االفتتاÆي لألرباح املبقاة.
إن املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٦عقود اإليجار" يطبق بشكل كب@ 7متطلبات محاسبة املؤجر ,ي املعيار املحاس |Áالدو(ي رقم ) (١٧إال أنه
يقدم معالجات محاسبية مختلفة بالنسبة إ(ى املستأجر.
يرتبط التغي@ 7بشكل رئيس ,ي تعريف عقد اإليجار حيث يعتمد ع{ى مفهوم السيطرة .يم@ املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم ) (١٦ب@ن عقود
اإليجار وعقود الخدمة وذلك ع{ى أساس ما إذا كان استخدام األصل يخضع للسيطرة .تعت¦ 7السيطرة موجودة إذا كان لدى املجموعة ما ي{ي:
•
•

الحق ,ي الحصول ع{ى جميع الفوائد االقتصادية بشكل كب@ 7من استخدام األصل ؛ و
الحق ,ي توجيه استخدام هذا األصل.

٩
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قامت املجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة املنصوص عل:Rا ,ي املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٦عقود اإليجار"
ع{ى جميع عقود اإليجار لد:Êا.
التأث'& ع ى مﺤاسبة املجموعة كمستأجر
ً
غ@ 7املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم )" (١٦عقود األيجار" من كيفية قيام املجموعة بحساب عقود اإليجار املصنفة سابقا ع{ى أ:ا عقود إيجار
تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدو(ي ) ، (١٧وال| كانت تثبت خارج القوائم املالية فقد قامت املجموعة بإثبات ما ي{ي:
أصل حق االستخدام  ،حيث يثبت أوليا ب ـ :
• مبلغ القياس األو(ي الل8ام عقد اإليجار الذي هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات اإليجار املستقبلية ؛
ً
• أي دفعات عقد إيجار تمت ,ي أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة؛
• أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة املجموعة كمستأجر؛
• تقـدير للتكـاليف الـ| سـتتكبدها املجموعـة كمسـتأجر لتفكيـك وإزالـة األصـل محـل العقـد ،وإعـادة املوقـع الـذي يوجـد فيـه األصـل إ(ـى الحالـة
األصلية.
ً
ً
يقاس أصل حق االستخدام الحقا بالتكلفة مطروحا م®:ا أي مجمع اس;:الك وأي مجمع خسائر هبوط ,ي القيمة معدل بأي إعادة قياس الل8ام
عقد اإليجار.
تس;:لك املجموعة أصل حق االستخدام ع{ى املدة املقدرة لعقد اإليجار بطريقة القسط املتساوي.
ً
الq-ام عقد اإليجار يتم إثباته أوليا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غ@ 7املدفوعة ,ي تاريخ بداية العقد ،ويتم استخدام معدل اإلق78اض
اإلضا,ي للمجموعة.
ً
يقاس ال8ام عقد اإليجار الحقا كما ي{ي:
•
•
•

زيادة املبلغ الدف78ي ليعكس الفائدة ع{ى ال8ام عقد اإليجار؛
تخفيض املبلغ الدف78ي ليعكس دفعات اإليجار؛
إعادة قياس املبلغ الدف78ي ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت لعقد اإليجار.

ً
بموجب املعيار الدو(ي للتقرير املا(ي رقم ) ،(١٦يتم اختبار "أصل حق االستخدام" للتحقق من انخفاض قيمته وفقا ملعيار املحاسبة الدو(ي رقم
)" (٣٦الهبوط ,ي قيمة األصول".
مدة عقود اإليجار
ً
تقوم املجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار باعتبارها الف78ة غ@ 7القابلة لإللغاء ,ي عقد اإليجار جنبا إ(ى جنب مع كل من:
• الف78ات املشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كانت املجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار؛
• الف78ات املشمولة بخيار إ:اء عقد اإليجار إذا كانت املجموعة متأكدة بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار.
ً
بالنسبة لعقود اإليجار قص@7ة األجل )مدة اإليجار  ١٢شهرا أو أقل( والعقود منخفضة القيمة )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألثاث
املكت" (|Áإذا وجدت" ،اختارت املجموعة االع78اف بمصروفات اإليجار ع{ى أساس القسط الثابت ع{ى النحو املسموح به ,ي املعيار الدو(ي
ً
للتقرير املا(ي رقم ) (١٦وbي نفس الطريقة ال| كان يتم املحاسبة ع®:ا وفقا ملعيار املحاسبة الدو(ي رقم )" (١٧عقود اإليجار".
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شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
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 -٤إيضاحات مختارة حول القوائم املالية
 ١-٤عقود اإليجار
لـدى املجموعــة عقــود إيجـار كانــت مصــنفة كعقـود إيجــار تشــغيلية وتمويليـة تحــت معيــار املحاسـبة الــدو(ي رقــم )" (١٧عقـود اإليجــار" وقــد قامــت
ً
املجموعة بإعادة دراسة هذﻩ العقود لتطبيق املعالجات املحاسبية الجديـدة وفقـا للمعيـار الـدو(ي للتقريـر املـا(ي رقـم )" (١٦عقـود اإليجـار" وذلـك
بداية من  ١يناير ٢٠١٩م كما ي{ي.

لف&-ة الثالثة أشهر
املن56ية 4ي  ٣١مارس
٢٠١٩م
٤٬٩٧٢٬٣٨١
)(٢٥٦٬٠٤١
٤٬٧١٦٬٣٤٠

أصل حق االستخدام
الرصيد ,ي  ١يناير
اس;:الك
الرصيد ,ي :اية الف78ة  /السنة

للسنة املن56ية 4ي ٣١
ديسم٢٠١٨ &iم

-

يتض ــمن بن ــد العق ــارات واملع ــدات بقائم ــة املرك ــز امل ــا(ي أص ــول متعلق ــة بعق ــود إيج ــار تم ــوي{ي بل ــغ ص ــا,ي قيم; :ــا الدف78ي ــة كم ــا  ,ــي  ١ين ــاير ٢٠١٩م
 ٧٥٢٬٨٥٤ريال سعودي وكما ,ي  ٣١مارس ٢٠١٩م  ٧٠٢٫١٥٤ريال سعودي.

الq-ام عقود اإليجار
الرصيد ,ي  ١يناير
فائدة محملة
املدفوع
الرصيد ,ي :اية الف78ة  /السنة
يقسم إdى
ال8امات عقود إيجار طويلة األجل
ال8امات عقود إيجار قص@7ة األجل

للسنة املن56ية 4ي ٣١
ديسم٢٠١٨ &iم

لف&-ة الثالثة أشهر
املن56ية 4ي  ٣١مارس
٢٠١٩م
٤٬٨٩٥٬٨١٤
٧٣٬٤٩٤
)(١٣٧٬٩٤٨
٤٬٨٣١٬٣٦٠

-

٣٬٨١٥٬٣٢٤
١٬٠١٦٬٠٣٦
٤٬٨٣١٬٣٦٠

٥٠٢٬٩٦٦
٥٠٢٬٩٦٦

قامت املجموعة بإثبات ال8ام عقود اإليجار ومصروف الفائدة باستخدام معدل اإلق78اض اإلضا,ي ،وهو معدل الفائدة الذي تتوقع املجموعة
استخدامه لكي تق78ض التمويل الالزم ملدة مماثلة لعقود اإليجار وبنفس الضمانات.
ال تتضمن عقود اإليجار أي تعهدات ،ولكن ال يجوز استخدام األصول املؤجرة كضمان ألغراض اإلق78اض.
األثر ع ى قائمة املركز املاdي كما 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م
عقارات ومعدات
ً
دفعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

ال8امات عقود إيجار طويلة األجل
ال8امات عقود إيجار قص@7ة األجل
ال8امات مقابل عقد تأج@ 7تموي{ي  ،صا,ي
أرباح مبقاة

بدون
تطبيق معيار ١٦
٢٠٤٬٦٣٣٬٠٤٢
١٨٠٬٩٣٧٬٦٨١
٣٩٠٬٣٠٨
٢٤٬٦٥٦٬٣٣٨

١١

األثر املاdي
٤٬٧١٦٬٣٤٠
)(٢٩٧٬٨٠٠
٣٬٨١٥٬٣٢٤
١٬٠١٦٬٠٣٦
)(٣٩٠٬٣٠٨
)(٢٢٬٥١٢

بعد
تطبيق معيار ١٦
٢٠٩٬٣٤٩٬٣٨٢
١٨٠٬٦٣٩٬٨٨١
٣٬٨١٥٬٣٢٤
١٬٠١٦٬٠٣٦
٢٤٬٦٣٣٬٨٢٦
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األثر ع ى قائمة املركز املاdي كما 4ي  ١يناير ٢٠١٩م
عقارات ومعدات
ً
دفعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

ال8امات عقود إيجار طويلة األجل
ال8امات عقود إيجار قص@7ة األجل
ال8امات مقابل عقد تأج@ 7تموي{ي  ،صا,ي
أرباح مبقاة
األثر ع ى قائمة الدخل الشامل للف&-ة املن56ية 4ي  ٣١مارس
٢٠١٩م
تكلفة اإليرادات
مصروفات تمويلية

بدون
تطبيق معيار ١٦
١٩١٬١٥٥٬٦٣٨
١٦٠٬٩٨٠٬٦٢١
٥٠٢٬٩٦٦
٢٢٬٦٩٦٬٥٧٩

األثر املاdي
٤٬٩٧٢٬٣٨١
)(٥٧٩٬٥٣٣
٤٬٠١٣٬٧٠٣
٨٨٢٬١١١
)(٥٠٢٬٩٦٦
-

بعد
تطبيق معيار ١٦
١٩٦٬١٢٨٬٠١٩
١٦٠٬٤٠١٬٠٨٨
٤٬٠١٣٬٧٠٣
٨٨٢٬١١١
٢٢٬٦٩٦٬٥٧٩

بدون
تطبيق معيار ١٦
٩٦٬٨٧٨٬٠٦٠
٥١٦٬٥٩٤

األثر املاdي
)(٢٥٬٦٩٢
٤٨٬٢٠٤

بعد
تطبيق معيار ١٦
٩٦٬٨٥٢٬٣٦٨
٥٦٤٬٧٩٨

األثر ع ى قائمة التدفقات النقدية للف&-ة املن56ية 4ي  ٣١مارس
٢٠١٩م
صا,ي النقد املستخدم ,ي األنشطة التشغيلية
صا,ي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

بدون
تطبيق معيار ١٦
)(١٥٬١٩١٬٣٢٦
٣٥٬١٣٩٬٤٣٨

األثر املاdي
٤٨٬٢٠٤
)(٤٨٬٢٠٤

بعد
تطبيق معيار ١٦
)(١٥٬١٤٣٬١٢٢
٣٥٬٠٩١٬٢٣٤

ً
كما ,ي تاريخ التقرير لدى املجموعة عقود إيجار منخفضة القيمة أو ملدة أقل من  ١٢شهرا وغ@ 7قابلة للتمديد وقد بلغ مصروف اإليجار
املسجل ,ي قائمة الدخل الشامل عن هذﻩ العقود للف78ة املن;:ية ,ي  ٣١مارس ٢٠١٩م ما قدرﻩ  ٨٠٢٬٥٩٤ريال سعودي.
 ٢-٤عقارات استثمارية
ً
بتاريخ ١٧يناير ٢٠١٩م قامت الشركة بشراء مب ¶Îتجاري مكت |Áكان مملوكا لشركة جازان للطاقة والتنمية -جازادكو ،وبلغت قيمة الشراء
 ٣٣٬٥مليون ريال سعودي .حيث أن الشركة األم والشركات التابعة لها تستغل أجزاء من املب ¶Îكمقرات إدارية وتشغيلية فقد قامت الشركة
ً
بتبويب االجزاء املستغلة داخليا ضمن بند العقارات واملعدات .إن املب ¶Îمرهون ألحد البنوك املحلية كما هو مذكور ,ي إيضاح رقم ).(٥-٤
بلغ صا,ي العقارات االستثمارية كما ,ي  ٣١مارس  ٢٠١٩نحو  ١٥٬٣مليون ريال سعودي ) ٣١ديسم¦٢٠١٨ 7م :ال|}Ïء(.
بلغ اس;:الك العقارات االستثمارية املحمل ع{ى الف78ة املن;:ية ,ي  ٣١مارس ٢٠١٩م نحو  ٥٤الف ريال سعودي ) ٣١مارس ٢٠١٨م  :ال|}Ïء(.

١٢
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 ٣-٤أصول غ'& ملموسة

الشهـرة
التكلفة
كما ,ي  ١يناير ٢٠١٩م
إضافات
كما ,ي ٣١مارس ٢٠١٩م
إطفاء وهبوط
رصيد  ١يناير ٢٠١٩م
إطفاء
كما ,ي  ٣١مارس ٢٠١٩م
صا4ي القيمة الدف&-ية
كما ,ي ٣١مارس٢٠١٩م
كما ,ي ٣١ديسم¦٢٠١٨ 7م

عوائد
التعاقدات
املستمرة

اإلسم
التجاري

قاعدة
العمالء
الحالي'ن

تكنولوجيا
وأنظمة

اإلجماdي

٧٩٬٧٤٥٬٧٠٩
٧٩٬٧٤٥٬٧٠٩

٢٬٧٢٦٬٠٠٠
٢٬٧٢٦٬٠٠٠

٥٬٨٩٣٬٠٠٠
٥٬٨٩٣٬٠٠٠

٢٬٠٥٣٬٠٠٠
٢٬٠٥٣٬٠٠٠

١١٬٧٠٤٬٥١٧
١٤٠٬٩٢٥
١١٬٨٤٥٬٤٤٢

١٠٢٬١٢٢٬٢٢٦
١٤٠٬٩٢٥
١٠٢٬٢٦٣٬١٥١

)(١٬٥٠٠٬٠٠٠
)(١٬٥٠٠٬٠٠٠

)(٤٩٩٬٧٦٧
)(٣٤٬٠٧٥
)(٥٣٣٬٨٤٢

)(٥٬٨٩٣٬٠٠٠
)(٥٬٨٩٣٬٠٠٠

)(٩٤٠٬٩٥٨
)(٦٤٬١٥٦
)(١٬٠٠٥٬١١٤

)(٦٬٧٩٩٬١٧٢
)(٥٥٩٬٨٩١
)(٧٬٣٥٩٬٠٦٣

)(١٥٬٦٣٢٬٨٩٧
)(٦٥٨٬١٢٢
)(١٦٬٢٩١٬٠١٩

٧٨٬٢٤٥٬٧٠٩
٧٨٬٢٤٥٬٧٠٩

٢٬١٩٢٬١٥٨
٢٬٢٢٦٬٢٣٣

-

١٬٠٤٧٬٨٨٦
١٬١١٢٬٠٤٢

٤٬٤٨٦٬٣٧٩
٤٬٩٠٥٬٣٤٥

٨٥٬٩٧٢٬١٣٢
٨٦٬٤٨٩٬٣٢٩

لم تتوفر لدى إدارة املجموعة أي مؤشرات ع{ى انخفاض قيمة األصول غ@ 7امللموسة واملتضمنة الشهرة ،كما أن االختبار السنوي لالنخفاض
,ي القيمة لم يدل ع{ى حدوث أي انخفاض.
 ٤ -٤ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

كما 4ي
 ٣١مارس ٢٠١٩م
١٣٨٬١٣٩٬٣٠١
)(٧٬١١٥٬٦٣١

كما 4ي
 ٣١ديسم٢٠١٨ &iم
١١٨٬٨٤١٬٥٠٥
)(٧٬٠٥٥٬٦٣١

رصيد الذمم املدينة التجارية
أرصدة مدينة أخرى

١٣١٬٠٢٣٬٦٧٠

١١١٬٧٨٥٬٨٧٤

ذمم صراف@ن

٢٨٬٠٠٠٬٢٠٩
١٣٬٤٣١٬٩٢٣
٨٬٦١٤٬٥٩٠
٦٬٧٩٨٬١٣٥
٦٬٢٤٣٬٦٢٠
١٠٬٥٧٠٬١٤١
٧٣٬٦٥٨٬٦١٨
)(٢٤٬٠٤٢٬٤٠٧
٤٩٬٦١٦٬٢١١
١٨٠٬٦٣٩٬٨٨١

٢٨٬٢١٦٬٧٦٨
١٥٬١٨٣٬٥١٠
٦٬٨٩٧٬٨٤٠
١٢٬١٤٧٬٢٣٥
٣٬٣٥٩٬٩٠٩
٦٬٩٣١٬٦٢٩
٧٢٬٧٣٦٬٨٩١
)(٢٣٬٥٤٢٬١٤٤
٤٩٬١٩٤٬٧٤٧
١٦٠٬٩٨٠٬٦٢١

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة تجارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

محتجزات ضمان أعمال
تأمينات خطابات ضمان
ً
مصاريف مدفوعة مقدما
ً
دفعات مقدما ملوردين
أرصدة مدينة أخرى
إجما(ي
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صا,ي األرصدة املدينة األخرى

الذمم املدينة التجارية غ@ 7محملة بالفائدة وتستحق بشكل عام خالل ٩٠:٣٠يوم عمل.
١٣

شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
ً
ترى اإلدارة أن األرصدة املتأخرة ال تتعرض إلنخفاض ,ي قيم;:ا وما تزال قابلة للتحصيل بالكامل استنادا إ(ى سلوك السداد السابق والتحليل
الشامل للمخاطر اإلئتمانية للعميل بما ,ي ذلك التصنيفات اإلئتمانية األساسية للعميل, ،ي حال كانت متاحة .وقد قامت الشركة بإحتساب
ً
نسب املخصصات املقدرة لكل )ف78ة زمنية  /فئة من فئات العمالء( ،وفقا ملدخل الخسائر اإلئتمانية املتوقعة املبسط الوارد باملعيار الدو(ي
للتقرير املا(ي رقم ).(٩
إن حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للذمم املدينة التجارية كما ي{ي:
الرصيد ,ي  ١يناير
مكون
مستخدم
املحول إ(ي مخصص األرصدة املدينة األخرى
الرصيد :اية الف78ة  /السنة
إن حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لألرصدة املدينة األخرى:
الرصيد ,ي  ١يناير
مكون
مستخدم
محول من مخصص الذمم املدينة التجارية
الرصيد :اية الف78ة  /السنة

كما 4ي
 ٣١مارس ٢٠١٩م
٧٬٠٥٥٬٦٣١
٦٠٬٠٠٠
٧٬١١٥٬٦٣١

كما 4ي
 ٣١ديسم٢٠١٨ &iم
٥٬٥٩٣٬٠٢٧
٢٬٤٨٧٬٣٦٧
)(٢٤٬٧٦٣
)(١٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٬٠٥٥٬٦٣١

كما 4ي
 ٣١مارس ٢٠١٩م
٢٣٬٥٤٢٬١٤٤
٦٣٤٬٠٠٠
)(١٣٣٬٧٣٧
٢٤٬٠٤٢٬٤٠٧

كما 4ي
 ٣١ديسم٢٠١٨ &iم
٢٠٬٢٥٠٬٥٢١
٢٬٨٨٤٬٩٦٨
)(٥٩٣٬٣٤٥
١٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٣٬٥٤٢٬١٤٤

بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١ه املوافق٢٠١٩/٠٣/٢٨م تم االن;:اء من توقيع عقود تقديم خدمات حراسات أمنية مدنية خاصة ملشروع تطوير جبل
عمر بمكة املكرمة واملراكز التجارية لسوق الخليل واملواقف من قبل الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة امنكو )شركة تابعة( مع شركة
جبل عمر للتطوير ملدة سنة واحدة قابلة للتمديد ملدة أو مدد مماثلة ابتداء من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م بمبلغ اجما(ي وقدرة  ٢١٬١٣٠٬٢٠٠ريال
ً
ً
سعودي سنويا وسينعكس األثر املا(ي للصفقة بزيادة إيرادات الشركة التابعة "شركة امنكو" بمبلغ  ١٬٧٦٠٬٨٥٠ريال سعودي شهريا اعتبار
من بداية الربع الثاني للعام املا(ي ٢٠١٩م.
 ٥ -٤القروض
قروض طويل األجل
بتاريخ ٢٠١٨/٣/١١م قامت الشركة السعودية للنقل واإلستثمار – م¦7د )شركة تابعة( بتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية بنظام التورق
اإلسالمي مع احد البنوك املحلية وتنت¯¶ هذﻩ االتفاقية ,ي ٢٠٢٣/٠٦/١١م وذلك لتمويل العمليات التشغيلية بالشركة بحد أق١٥ ¶}Ñ
مليون ريال سعودي .قامت الشركة باستخدام مبلغ  ٩٫٢مليون ريال سعودي من اتفاقية التمويل وذلك بغرض شراء عدد  ٤٠مقطورة م¦7دة
تستخدم ,ي العملية التشغيلية ويتم سداد التمويل ع{ى دفعات ربع سنوية ملدة  ٥سنوات.

١٤

شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية بنظام التورق اإلسالمي مع أحد البنوك املحلية وتنت¯¶ هذﻩ االتفاقية
,ي ٢٠٢٣/١٢/٣١م:µ .دف االتفاقية إ(ى تمويل شراء مب |Îتجاري مكت |Áكما هو مذكور ,ي إيضاح رقم ) .(٢-٤تم استالم مبلغ  ٣٤مليون ريال
سعودي الذي يمثل الحد األق ¶}Ñلالتفاقية خالل الربع األول من عام ٢٠١٩م .يتم سداد التمويل ع{ى ثمانية دفعات نصف سنوية متتالية
غ@ 7متساوية .إن القرض مضمون برهن عقاري كما هو موضح ,ي إيضاح رقم ).(٢-٤
فيما ي{ى حركة القروض طويلة االجل كما ,ي :

الرصيد ,ي  ١يناير
مستلم متضمن الفوائد
مسدد
يخصم  :تكلفة تمويل مؤجلة
يقسم إdى
أقساط طويلة األجل
أقساط قص@7ة األجل

كما 4ي
 ٣١مارس ٢٠١٩م
٨٬٠٠٤٬٤٣٨
٤١٬٨٣٧٬٧٨٦
)(٤٦٤٬٦٩٩
٤٩٬٣٧٧٬٥٢٥
)(٦٬٩٢٧٬٥٢٥
٤٢٬٤٥٠٬٠٠٠

كما 4ي
 ٣١ديسم٢٠١٨ &iم
٨٬٥٥١٬١١٨
)(٥٤٦٬٦٨٠
٨٬٠٠٤٬٤٣٨
)(٨٧٩٬٤٣٨
٧٬١٢٥٬٠٠٠

٣٧٬٢٨١٬٥٧٩
٥٬١٦٨٬٤٢١

٥٬٦٢٥٬٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠

٤٢٬٤٥٠٬٠٠٠

٧٬١٢٥٬٠٠٠

فيما ي{ى تفاصيل رصيد تكلفة التمويل املؤجلة كما ,ي:

كما 4ي
 ٣١ديسم٢٠١٨ &iم

الرصيد ,ي  ١يناير

كما 4ي
 ٣١مارس ٢٠١٩م
٨٧٩٬٤٣٨

-

إضافات

٦٬٥٢٥٬٣٠٥

١٬٠٥١٬١١٨

إطفاء

)(٤٧٧٬٢١٨

)(١٧١٬٦٨٠

رصيد :اية الف78ة  /السنة

٦٬٩٢٧٬٥٢٥

٨٧٩٬٤٣٨

 ٦-٤املعلومات القطاعية
حددت إدارة املجموعة القطاعات التشغيلية بناء ع{ى التقارير ال| يراجعها مجلس اإلدارة وال| يتم ع{ى أساسها اتخاذ القرارات
االس78اتيجية .وألغراض إدارية يتم تنظيم املجموعة ,ي سبعة وحدات أعمال ً
بناء ع{ى خدما:µا ،وفيما ي{ي القطاعات التشغيلية للمجموعة:
قطاع اإلستثمار العقاري
يتمثل قطاع اإلستثمار العقاري ,ي عقارات استثمارية يتم تأج@7ها للغ@ 7كوحدات تجارية .
قطاع النقل
يتمثل قطاع النقل ,ي نقل البضائع واملهمات بأجر ع{ى الطرق ال¦7ية باململكة وخدمات تأج@ 7السيارات واملقطورات وتأج@ 7مخازن الت¦7يد
ومحطات الوقود وورش الصيانة وشراء وبيع وصيانة املعدات واآلالت ذات الصلة بالنقل ال¦7ي.

١٥

شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
قطاع الحراسات االمنية
تشتمل ع{ى توف@ 7حراس األمن وخدمات املناوبة للبنوك والشركات.
قطاع تغذية الصرافات
تشتمل ع{ى خدمات تغذية وصيانة الصرافات اآللية للبنوك.
قطاع نقل األموال املؤمن و عد وفرز النقود واملراسالت
تشتمل ع{ى خدمات نقل وتأم@ن نقل األموال واالغراض الثمينة وخدمات عد وفرز النقود واملراسالت ال¦7يدية.
قطاع الصيانة والتشغيل
يشتمل ع{ى صيانة وتشغيل املباني وإدارة األمالك والتسويق للغ@.7
لم تكن هناك أي مبيعات ب@ن القطاعات خالل الف78ة .تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذ
القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد وتقييم األداء .ويتم تقييم أداء القطاعات بناء ع{ى الربح أو الخسارة من العمليات وتقاس بشكل متسق
مع أرباح أو خسائر العمليات ,ي البيانات املالية املوحدة.
يمثل الجدول املعلومات القطاعية للف78ة املن;:ية ,ي  ٣١مارس ٢٠١٩م.

قطاع
االستثمار
العقاري

قطاع النقل

قطاع الحراسات
األمنية

قطاع تغذية
الصرافات

قطاع نقل
األموال املؤمن
و عد وفرز
النقود
واملراسالت

اإليرادات

٣٦٣٬٦١٤

١٤٬٨٨٩٬٧٢١

٥٠٬٠٠٤٬٥٣٩

٣٢٬٤٢٧٬٣١٢

تكلفة اإليرادات

)(١٣٥٬٢٦٣

)(١٣٬٠٥١٬٣٦٧

)(٤٥٬٤٤٦٬٨٦٢

)(١١٬٧٥٤٬٩٥٦) (٢٥٬٩٥٥٬٠٦٨

مجمل الربح

٢٢٨٬٣٥١

١٬٨٣٨٬٣٥٤

٤٬٥٥٧٬٦٧٧

٦٬٤٧٢٬٢٤٤

مجموع األصول

١٥٬٢٦٥٬٠٧١

١٢٤٬٩٧٠٬٣٧٢

٤٦٬٨١٦٬١٥٤

٥٨٬٨٨٥٬٥٧٥

٣٥٬٣٣١٬٣٤٥

مجموع اإللq-امات

-

٣٣٬٨٠٩٬١٨٥

٢٤٬٩٦٥٬٩٦٢

١٣٬٨٩٩٬٧٢٧

١٠٬٢٧٣٬٧١١

١٦

١٥٬٧٥٨٬٦١٣

قطاع
الصيانة
والتشغيل

أخرى

اإلجماdي

٦٤٢٬٢٧٣

-

١١٤٬٠٨٦٬٠٧٢

)(٥٠٨٬٨٥٢

-

)(٩٦٬٨٥٢٬٣٦٨

٤٬٠٠٣٬٦٥٧

١٣٣٬٤٢١

-

١٧٬٢٣٣٬٧٠٤

٢٬٣٩٠٬٢٧٦

٢٥٤٬٦٠٧٬١٥٦

٥٣٨٬٢٦٥٬٩٤٩

٢٬٩٩١٬٥٣٧

٦٣٬٧٧٤٬٠٤٤

١٤٩٬٧١٤٬١٦٦

شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
يمثل الجدول املعلومات القطاعية للف78ة املن;:ية ,ي ,ي  ٣١مارس ٢٠١٨م.

قطاع
االستثمار
العقاري

قطاع النقل

قطاع تغذية
الصرافات

قطاع الحراسات
األمنية

قطاع نقل
األموال املؤمن
و عد وفرز
قطاع الصيانة
النقود
والتشغيل
واملراسالت

اإليرادات

-

١٢٬٣٨٤٬٣١٥

٤٨٬٣١٤٬٤٩٠

٤٧٬٣٥٥٬٦٧٥

١٩٬٠٠٧٬٢٢٠

تكلفة اإليرادات

-

)(١١٬٥١٥٬٢٥٢

)(٤١٬٥١٩٬١٦٠

)(٣٩٬٦٦١٬٨٧٧

)(١٩٠٬٣٣٠) (١٦٬٢٦٣٬٢٨٧

مجمل الربح

-

٨٦٩٬٠٦٣

٦٬٧٩٥٬٣٣٠

٧٬٦٩٣٬٧٩٨

٢٬٧٤٣٬٩٣٣

مجموع األصول

-

١٢٠٬٧١٩٬٤٤٧

٣٩٬٩٧٠٬٧٠٠

٥٥٬٥١٤٬٨٦١

٣٣٬٣٠٨٬٩١٧

٧٣٠٬٨٧٨

مجموع االلq-امات

-

١٧٬٩٢٢٬٣٢٤

٢٦٬١٢١٬٦١٦

١٧٬٦٧٠٬٥٠٥

١٣٬٠٦٠٬٨٠٨

٧٠٦٬٢٥٠

٣٨٤٬٨٨٥

أخرى

اإلجماdي

-

١٢٧٬٤٤٦٬٥٨٥

-

)(١٠٩٬١٤٩٬٩٠٦

١٩٤٬٥٥٥

-

١٨٬٢٩٦٬٦٧٩

٤٨٩٬٢٦٣٬٧١٧ ٢٣٩٬٠١٨٬٩١٤
١١٧٬٤٠٢٬٥٠٨

٤١٬٩٢١٬٠٠٥

 ٧-٤ربﺤية السهم األساسية واملخفضة
يتم إحتساب ربحية السهم األساسية مقابل الربح أو الخسارة املتعلقة باألسهم العادية بقسمة صا,ي الربح العائد لحملة األسهم العادية ع{ى
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الف78ة .إن ربحية السهم املخفضة مماثلة لربحية السهم األساسية حيث أن الشركة ليس
لد:Êا أدوات مخفضة مصدرة.

كما 4ي
 ٣١مارس
٢٠١٩م
١٬٩٣٧٬٢٤٧
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

صا,ي الربح العائد ملساهم| الشركة
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة

٠٬٠٦

ربح السهم األسا~}| واملخفض

كما 4ي
 ٣١مارس
٢٠١٨م
٣٬٩٤٨٬٦٣٢
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٠٬١٣

تم إعادة احتساب ربحية السهم لف78ة املقارنة بإثر رجÅي ليعكس زيادة رأس مال الشركة من  ٢٤مليون سهم إ(ى  ٣٠مليون سهم عن طريق
منح أسهم مجانية ،كما جاء ,ي إيضاح رقم ).(١
 ٨-٤االلq-امات املﺤتملة
كما ,ي  ٣١مارس ٢٠١٩م ،لدى املجموعة ال8امات محتملة ع{ى شكل ضمانات بنكية بمبلغ  ٩٣٫١مليون ريال سعودي تم إصدارها ,ي سياق
النشاط االعتيادي ) ٣١ديسم¦٢٠١٨ 7م  ٩٣٫١ :مليون ريال سعودي(.
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شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
 ٩ -٤األدوات املالية – القيمة العادلة وإدارة املخاطر
تتعرض املجموعة من خالل أنشط;:ا ملخاطر مالية متنوعة bي :مخاطر السوق )تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار
ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة( ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة .تقوم اإلدارة بتقييم املخاطر ملواجهة كل خطر
من هذﻩ املخاطر .ويركز برنامج إدارة املخاطر بصورة عامة ع{ى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية و:Êدف إ(ى الحد من اآلثار السلبية
املحتملة لهذﻩ املخاطر ع{ى األداء املا(ي للمجموعة.
مخاطر القيمة العادلة
ً
تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة ,ي األسواق النشطة إ(ى أسعار السوق املعلنة بتاريخ قائمة املركز املا(ي .يعت¦ 7السوق سوقا
نشط ,ي حال كانت األسعار املعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق املال أو الوكالء أو الوسطاء أو اإلتحادات الصناعية أو شركات خدمات
التسع@ 7أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك األسعار املعامالت الفعلية واملتكررة بإنتظام ,ي السوق وامل¦7مة ع{ى أساس تجاري بحت .إن أسعار
السوق املعلنة املستخدمة للموجودات املالية اململوكة للشركة bي أسعار الطلب الحالية .وتدرج هذﻩ األدوات ضمن املستوى األول.
تستند القيمة العادلة لألدوات املالية غ@ 7املتداولة ,ي األسواق النشطة ع{ى أساليب التقييم .تعمل هذﻩ األساليب ع{ى تحقيق اإلستفادة
القصوى من معطيات السوق املتاحة الجديرة باملالحظة وتعتمد ع{ى أقل قدر ممكن من التقديرات املوضوعة من قبل املنشأة .وإذا كانت
جميع املعطيات الهامة املطلوبة لقياس القيمة العادلة لألدوات معطيات جديرة باملالحظة ،فإنه يتم إدراج هذﻩ األدوات ضمن املستوى الثاني
ُ
و,ي حال لم تستند واحدة أو أك 7Õمن املعطيات الهامة ع{ى بيانات سوقية جديرة باملالحظة ،تدرج األدوات ضمن املستوى الثالث .يعرض
ً
الجدول التا(ي تحليال لألدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم .وفيما ي{ي مستويات التقييم املختلفة:
ُ
املستوى األول  :األسعار السوقية )غ@ 7املعدلة( السائدة ,ي األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة.
ُ
املستوى الثاني :املعطيات األخرى بخالف األسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى األول ،الجديرة باملالحظة بالنسبة لألصول أو املطلوبات،
ً
سواء كانت مباشرة )وbي األسعار( أو غ@ 7مباشرة )وbي املستمدة من األسعار(.
املستوى الثالث  :طرق تقييم تكون ف:Rا كافة املدخالت املستخدمة ذات تأث@ 7هام ع{ى القيمة العادلة املسجلة ولك®:ا غ@ 7مبنية ع{ى أساس
معلومات سوق جديرة باملالحظة )وbي املدخالت غ@ 7الجديرة باملالحظة(.
لم يتم تحديث أي تحويالت ب@ن املستويات الثالثة خالل الف78ة.
مخاطر صرف العملة األجنبية
ال تواجه املجموعة أي ّ
تعرض هام ملخاطر صرف العملة األجنبية حيث إن غالبية معامال:µا بالريال السعودي.
مخاطر اإلئتمان
bي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى ع{ى الوفاء بال8اما:µا تجاﻩ املجموعة مما يؤدي إ(ى تكبد املجموعة لخسارة مالية ،تتكون األدوات املالية
ال| قد تعرض املجموعة ملخاطر تركز املديونية بشكل رئي«}| من األرصدة النقدية وحسابات املدين@ن ،تقوم املجموعة بإيداع أرصد:µا
النقدية ,ي عدد من املؤسسات املالية ذات القدرة اإلئتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصد:µا املودعة ,ي كل مؤسسة مالية،
وال تعتقد املجموعة بوجود مخاطرعدم كفاءة كب@7ة ,ي هذﻩ املؤسسات املالية.
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شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف&-ة الثالثة أشهر املن56ية 4ي  ٣١مارس ٢٠١٩م )غ'& مراجعة(
جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
ً
يتم تقييم الجدارة اإلئتمانية للعمالء واملدين@ن التجاري@ن اآلخرين وفقا ملعاي@ 7تضعها املجموعة قبل إبرام العقود وغ@7ها من ال78تيبات .كما
تخضع الذمم املدينة بجميع أنواعها لرقابة منتظمة .إن الحد األق ¶}Ñللتعرض ملخاطر اإلئتمان كما ,ي :اية الف78ة يمثل القيمة الدف78ية لكل
فئة من فئات األصول املالية.
مخاطر السيولة
bي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات ,ي الحصول ع{ى األموال ملقابلة اإلل8امات املرتبطة باألدوات املالية تدار السيولة عن طريق التأكد
بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية ملقابلة أية ال8امات مستقبلية.
تتم عملية إدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بما يكفي من النقد واألوراق املالية املتداولة ،وتوفر التمويل من خالل قدر كاف من
ً
التسهيالت االئتمانية امللزمة ،والقدرة ع{ى تصفية مراكز السوق .ونظرا لطبيعة أعمال املجموعة ،فإن املجموعة :µدف إ(ى الحفاظ ع{ى مرونة
عملية التمويل بتوف@ 7القنوات اإلئتمانية امللزمة.
تعمل املجموعة ع{ى ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء باملصروفات التشغيلية املتوقعة؛ ويستث ¶Îمن ذلك التأث@ 7املحتمل
للظروف القصوى ال| ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
حيث أن كافة اإلل8امات املالية تستحق خالل ف78ة أقل من سنة )حيث ا:ـا معروضة ضمن اإلل8امات املتداولة ,ي قائمة املركز املا(ي( ً
بناء ع{ى
الشروط التعاقدية ،فإن املجموعة ال تعت¦ 7نفسها عرضة ملخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة و تعتقد أ:ا قادرة ع{ى الوفاء :ا م¶ أصبحت
مستحقة السداد.
مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض األدوات املالية ملخاطر التغ@7ات ,ي القيمة نتيجة التغ@7ات ,ي معدالت سعر العمولة ألصولها وال8اما:µا املالية ذات العمولة املتغ@7ﻩ .إن
أسعار العمولة الفعلية والف78ات ال| يتم خاللها إعادة تسع@ 7أو إستحقاق األصول واإلل8امات املاليـة قد تم اإلشارة إل:Rا فـي اإليضاحات
املتعلقة :ا.
 ١٠-٤أحداث الحقة
بتاريخ  ٢٨إبريل ٢٠١٩م ،أتمت "الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة أمنكو" )شركة تابعة( عملية امتالك ما نسبته  %٤٠٫٦من إجما(ي
حصص رأسمال "شركة املوقف السريع" )من خالل امتالكها املباشر لنسبة  %٣٥من حصص رأسمال "شركة املوقف السريع" وما نسبته
 %٨من حصص رأسمال "شركة املوقف السريع" بشكل غ@ 7مباشر من خالل شرك;:ا التابعة "شركة أمنكو إلدارة املرافق" )وال| تملك
"الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة أمنكو" نسبة  %٧٠من رأسمالها(  ،تم ذلك مقابل تقديم خطابات ضمان بنكية.
 -٥إعتماد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
إع ـت ـمــدت هــذﻩ الق ــوائم امل ــاليـة األولية املوح ــدة املختصرة من قـبــل مجل ــس إدارة الشركة ,ي  ٦مايو ٢٠١٩م.
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