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ا 

االتكوين والنشاط  -1

مساهمة سعودية( اإلسم السابق )الشركة السعودية للنقل ت سست شركة باتك ل ستثمار واألعمال اللوجستية )شركة 
هـ املوافق 1404ر يع اآلخر 13بتاريخ  1010052902لة في مدينة الريا  بموج  الس ل التجار  رقم مبرد( واملس -واالستثمار 

 م.1984يناير  16

م 03/04/2017هـ املوافق 06/07/1438بتاريخ بناءي على موافقة ا  معية العامة غير العادية ملساهمي الشركة يوم اال نين 
واملعلن عنا في موقع تداول على  عديل املادة الثا ية من النةام األسا(حي للشركة واملتضمن  غيير اسم الشركة من الشركة 

 السعودية للنقل واالستثمار مبرد إلى شركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية.

يشـــــمل )املـــــدارس،  الســـــكنية،ر ـشـــــاءات العامـــــة للمبـــــاةى الســـــكنية، اإلةشـــــاءات العامـــــة للمبـــــاةى الغيـــــةيتمثـــــل ةشـــــا  الشـــــركة فـــــي اإل
إةشــاء وإ ــلح الطــرق والشــوار  واألر ــفة ومســتلزمات  ســكنية،ر ـترميمــات املبــاةى الســكنية والغيــ (،املستشــفيات، الفنــادق، .... ا ــ 

 . شطي  املباةى الطرق،

مليون سهم عاد  متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل  30مليون ريال سعود  مقسمة إلى  300بل  رفس مال الشركة املصرح با 
 24/13شركة باتك بقرار رقم  إدارةم، حي  وافق مجلي 18/02/2018ريال سعود . و تاريخ  10وتبل  القيمة اإلسمية للسهم 

كة عن  ريق منل فسهم عادية مجا ية )فسهم على رفع تو ية لل معية الغير عادية ملساهمي الشركة بزيادة رفس مال الشر 
مليون ريال وتمت الرسملة من ر يد األر اح املبقاه، وقد  در قرار من هيئة السوق املالية  60منحة( ملساهميها وذلك بقيمة 

  وذلك مليون ريال سعود 300مليون ريال سعود  الى  240م، باملوافقة على  ل  زيادة رفس املال من 2018مارس  15بتاريخ 
، م2018ابريل  29بمنل سهم مجاةي مقابل كل فراعة فسهم، وتمت املوافقة من قبل ا  معية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 

 .وقامت الشركة بالتاشير بتلك الزيادة بالس ل التجار  

  7939 .ب  –ريق امللك فهد   –يقع املقر الرئي حي للشركة في مدينة الريا  

 الية للشركة في فول شهر يناير وت تهي بههاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلدية.تبدف السنة امل

 
ااملحاسبةأسس  -2

ابيان اإللتزام

 للمعايير الدولية للتقرير 
ي
ي" في هذه ير املالفينما وردت عبارة "املعايير الدولية للتقر  املالي،فعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا

خر  اإليضاحات فهي  شير إلى "املعايير الدولية للتقرير املالى املعتمدة في اململكة العر ية السعودية واملعايير واإل دارات األ 

 ة هى املعايير الدولية كما  درت من املجلياملعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القا و يين". واملعايير الدولية املعتمد

ة الدولي الدولي باإل افة إلى املتطلبات واإلفصاحات الت  ف افتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقا ملا ورد في و يقة إعتماد املعايير 

نية فلقا و يين من معايير وآراء للتقرير املالى. ويقصد باملعايير واإل دارات األخر  هو ما  عتمده الهيئة السعودية للمحاسبين ا

 الزكاة.ملوا يع ال  غطيها املعايير الدولية مثل مو و  

حقوق  ىعللتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ا  ديدة" والتسويات التي  تجت عن تطبيقها  األ ر املالي( " 6يبين االيضاح رقم )

 ة والر ل فو ا خسارة والدخل الشامل األخر.يامللك

 

اأساس القياس والعرض

ي مكافــ ة نهايــة ا خدمــة والتــي تقيــد حســبما ســيرد فــ عــدا التـــزامتــم إعــداد القــوائم املاليــة املرفقــة وفقــا ملبــدف التكلفــة التاريخيــة فيمــا 

 الفقرات التالية.
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االقوائم املالية توحيد أسس

" القــوائم املاليــة للشــركة "شــركة باتــك ل ســتثمار واألعمــال اللوجســتية"  املاليــة للشــركة البيا ــات املوحــدة املاليــة القــوائم تتضــمن

 :التاليالنحو  "( علىباملجموعة" م مجتمعينالتابعة )املشار إليه وشركايها

 القوائم املالية للشركة "شركة باتك ل ستثمار واألعمال اللوجستية"   -1

القـــــوائم املاليـــــة املوحـــــدة لشـــــركتها التابعـــــة والتـــــي  عمـــــل بموجـــــ   ـــــ ل تجـــــار  منفصـــــل تحـــــت مســـــم  )الشـــــركة العر يـــــة  -2

ـــ امنكــو ــــ شــركة ذات مســيولية محــدودة( والصــادر مــن الريــا ، وتمتلــك شــركة باتــك مــا ةســبتا   خــدمات األمــن والســلمة ـ

ا  ملـــة والتجزئـــة وفجهـــزة املراقبـــة والســـلمة وخـــدمات  مـــن رفســـمالها ويتمثـــل ةشـــا  الشـــركة التابعـــة فـــي تجـــارة 94.88%

ا حراســـات األمنيــــة و قـــل األمــــوال وعــــدد فـــرز النقــــود واملراســـلت، كمــــا قامــــت الشـــركة التابعــــة "فمنكـــو" باإلســــتحواذ علــــى 

 :شركة ا حكمة ل ستثمار التجار  والصناعي( املرافق املحدودة دارةفمنكو إل من شركة  70%
ي
يولية شـركة ذات مسـ -)سابقا

 م ليدخل  من فةشطتها قطا  الصيا ة والتشغيل.2017محدودة ـــ خلل عام 

مبـرد )شــركة ذات مسـئولية محـدودة( والتـي  عمــل  –القـوائم املاليـة لشـركتها التابعـة الشــركة السـعودية للنقـل واالسـتثمار  -3

مــن رفســمالها ويتثمــل ةشــا   %100ار  منفصــل والصــادر مــن الريــا  وتمتلــك شــركة باتــك مــا ةســبتا بموجــ   ــ ل تجــ

( 010111049000شـــركة مبـــرد فـــي  قـــل البضـــا ع واملهمـــات بـــ جر علـــى الطـــرق البريـــة بموجـــ  تـــرخيص وزارة النقـــل رقـــم )

ى تحويــل فــر  الشــركة واملســـم  شــركة باتــك علــ إدارةمــت املوافقــة مــن قبـــل مجلــي تهـــ، وقــد 1442-03-24ي تهــ  بتــاريخ 

بالشــركة الســعودية للنقــل واالســتثمار )مبــرد( الــى شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة باتــك علــى ان يــتم تحويــل األ ــول 

 مـن تـاريخ 
ي
شـركة باتــك  إدارةم، وتمــت موافقـة مجلـي 01/01/2018واإللتاامـات ا خا ـة بقطـا  النقـل لهــا وذلـك اعتبـارا

ك وشــركة مبــرد واملتعلقــة بنقــل م علــى توقيــع اتفاقيــة بــين كــل مــن شــركة باتــ19/12/2017بتــاريخ  4/13-216بــالقرار رقــم 

 للقيم الدفترية لها في 
ي
 م.01/01/2018م و  سر  هذه االتفاقية من 31/12/2017األ ول واإللتاامات وفقا

بموجـ  الســ ل الريــا   ةواملسـ لة فــى مدينـ محــدودة(شــركة ذات مسـئولية )واحـد شـركة خــخص شـركة باتـك العقاريــة  -4

 %100وتمتلـك الشـركة مـا ةسـبتا م 2017فبرايـر  23هــ املوافـق 1438جمـاد فول  26بتاريخ  1010468252التجار  رقم 

شــــراء األراالــــحي القامــــة املبــــاةى عليهــــا واســــتثمارها بــــالبيع او االيجــــار لصــــا ح الشــــركة  يتمثــــل ةشــــا  الشــــركةمــــن رفســــمالها و 

 وت جير العقارات اململوكة او امليجرة سكنية وغير سكنية. إدارةو 
ا
 

االشركات التابعة

الشركات التابعة هي كافة امل شآت )بما في ذلك امل شآت ذات األغرا  ا خا ة( ا خا عة لسيطرة املجموعة.  سيطر املجموعة 

 امل ش ة إ افة إلى قدريها على الت  ير على تلك على م ش ة ما عندما يكون للمجموعة حقوق فو عوائد متغيرة  تيجة مشاركتها في

 من تاريخ تحّول السيطرة إلى املجموعة 
ي
يتم و العوائد من خلل سيطريها على امل ش ة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتبارا

 من تاريخ ا تفاء السيطرة.
ي
 إيقا  التوحيد اعتبارا

 ركة. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة:إن امل ش ة التابعة هو كيان  سيطر عليا الش

 .ذات سلطة على امل ش ة املستثمر فيها 

 .قابلة للتعر  للخسارة، فو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع امل ش ة املستثمر فيها 

 .لديها القدرة على إستخدام سلطتها في الت  ير على عوائد امل ش ة املستثمر فيها 

بوعـادة تقيـيم مـد  سـيطريها علـى امل شـ ة املسـتثمر فيهـا إذا فشـارت ا حقـائق والةـرو  ب  ـا هنـا   غييـرات علـى واحـد تقوم الشركة 

 فو فكسر من عنا ر السيطرة الثل ة املبينة فعله.
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ير لي املحول  ة ستخدم املجموعة  ريقة اإلستحواذ املحاسبية الحتساب ا دما  األعمال املبرم من قبل املجموعة. إن املقابل املا

االستحواذ على شركة تابعة يمثل القيم العادلة للموجودات املحولة واإللتاامات املتكبدة، وحصص حقوق امللكية الصادرة عن 

 املجموعة.

يشــــــمل املقابــــــل املــــــالي القيمــــــة العادلــــــة أل  ف ــــــل فو التــــــاام  ــــــات  عــــــن ترتيــــــ  ملبــــــال  ماليــــــة محتملــــــة. يــــــتم إدرا  التكــــــالي  املتعلقــــــة 

 قيــــاس األ ــــول املحــــددة املســــتحوذ عليهــــا وكــــذلك اإللتاامــــات واإللتاامــــات با
ي
إلســــتحواذ  ــــمن املصــــاري  عنــــد تكبــــدها. ويــــتم مبــــدئيا

املحتملــة املحّملــة عــن ا ــدما  األعمــال بقيمهـــا العادلــة بتــاريخ اإلســتحواذ.  عتــر  املجموعــة، علـــى فســاس كــل عمليــة اســتحواذ علـــى 

ركة املســـتحوذ عليهـــا إمـــا بالقيمـــة العادلـــة فو با حصـــة املتناســـبة للحصـــة غيـــر املســـيطرة مـــن حـــدة، بـــ   حصـــة غيـــر مســـيطرة فـــي الشـــ

  عليها. افي األ ول املحددة في الشركة املستحوذ 

إن ف  مقابــل مــالي ُيحتمـــل تحويلــا مــن قبـــل املجموعــة يــتم  ســـ يلا بالقيمــة العادلــة فـــي تــاريخ االســتحواذ. ويـــتم احتســاب التغيـــرات 

 ملتطلبـات املعيـار الـدولي للتقريـر املـ
ي
الى اللحقة على القيمة العادلة للمقابل املحتمل املزمع تص يفا  من األ ول فو اإللتاامات وفقـا

ات املاليــــة" إمــــا فــــي حســــاب األر ــــاح فو ا خســــائر فو يــــتم تحميلــــا علــــى الــــدخل الشــــامل اآلخــــر. وال يعــــاد قيــــاس املقابــــل ( "األدو 9رقــــم )

 امللكية.املحتمل الذ  يتم تص يفا  من حقوق امللكية ويتم اإلعترا  بتسويتا اللحقة  من حقوق 

حـّول عـ
ُ
 ن قيمـة ا حصـة غيـر املسـيطرة فـي الشـركة املسـتحوذ عليهـا والقيمـةيـتم اإلدرا  تحـت بنـد الشـهرة، الزيـادة فـي املقابـل املـالي امل

العادلــة بتــاريخ االســتحواذ أل  حصــص ملكيــة ســابقة فــي الشــركة املســتحوذ عليهــا، عــن القيمــة العادلــة  حصــة املجموعــة فــي  ــافي 

ســيطرة املحتســبة وا حصــة املحتســبة األ ــول املحــددة املســتحوذ عليهــا. وفــي حــال كــان مجمــو  املقابــل املــالي املحــّول وا حصــة غيــر امل

 فقل مـن القيمـة العادلـة لصـافي موجـودات الشـركة التابعـة املسـتحوذ عليهـا مـن خـلل اتفاقيـة شـراء باملقايضـة، يـتم 
ي
اململوكة سابقا

  من األر اح وا خسائر في قائمة الدخل الشامل 
ي
 املوحد.احتساب الفرق مباشرة

اتوحيدالاملعاملت املستبعدة عند 

  كافة املعاملت الداخلية واألر دة واألر اح غير املحققة عن املعاملت التي تتم بين شركات املجموعة. كما يتم حذ  تحذ

ا خسائر غير املحققة. لقد تم  عديل املبال  املدرجة من قبل الشركات التابعة، عند االقتضاء، حت  تتوافق مع السياسات 

 املحاسبية لد  املجموعة.

ايفية وعملة العرضالعملة الوظ

 والتـي هـي  عتبـر العملـة الو يفيـة للشـركة ويـتم تقريـ  البيا ـات املاليـة السـعود ،يتم عر  القوائم املالية املوحدة املرفقـة بالريـال 

 ما لم يذكر خل  ذلك.  سعود ،املعرو ة ألقرب ريال 

 ولم يحن وقت تطبيقها بعدالتي تم إصدارها  الجديدة واملعدلة املعايير الدولية للتقرير املالي -3

 فيما يلي و   مختصر لبعض املعايير والتعديلت السنوية للمعايير الدولية للتقارير املالية وتفسيرات   نة تفسيرات املعايير 

 :لها بعدمفعو الدولية للتقرير املالي والتعديلت األخر  والتي  عتبر قابلة التطبيق على بنود القوائم املالية للشركة والت  لم يسر  

االعنوانارقم املعيار

اا

 عقود االيجار م2019يناير  1، تاريخ السريان (16املعيار الدولي للتقرير املالي )

 عقود الت مين م2021يناير  1، تاريخ السريان (17املعيار الدولي للتقرير املالي )
  



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع املبال  بالريال السعود  مالم يذكر خل  ذلك(

15 

 

االعنوانارقم املعيار

 ام2015:2017ورة د-للتقرير املالي التعديلت السنوية للمعايير الدولية 

 تكالي  االقترا  (23معيار املحاسبة الدولي )

 دم  األعمال ، الترتيبات املشتركة (11( ، )3معيار املحاسبة الدولي )

  التفسيرات والتعديلت األخرىا

 من موق   ريبة الدخلعدم الت كد  ( الصادر عن   نة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالى23تفسير رقم )

 خصائص الدفع املسبق مع التعويض السلب  (9 عديلت علي معيار املحاسبة الدولي )

 (28 عديلت علي معيار املحاسبة الدولي )
ا حصص  ويلة األجل في امل شآت الزميلة 

 واملشروعات املشتركة

 منافع املو فين ( 19 عديلت علي معيار املحاسبة الدولي )
ا
ا
ا

 "عقود اإليجارات"( 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

التي  والذ  يطبق على الفترات املالية 2016( في يناير 16ف در مجلي معايير املحاسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 يحدد (،15ار الدولي للتقرير املالي رقم )وما بعدها مع السماح بالتطبيق املبكر للشركات التي تطبق املعي 01/01/2019تبدف في 

 موذ   ( كيفية االعترا ، القياس، العر  واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم املعيار 16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )

شهرا فو اقل  12اإليجار محاسبي واحد، يتطل  من املست جرين اإلعترا  ب  ول وإلتاامات جميع عقود اإليجار إال إذا كا ت مدة 

فو فن األ ل مو و  العقد ذو قيمة منخفضة. يستمر امليجرين بتص ي  عقود اإليجارات كتشغيلية فو تمويلية،  من مفهوم 

لسابق ااملتعلق باملحاسبة للميجر دون  غيير جوهر  عن املعيار املحاسبي الدولي  (16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )

 (.17رقم )

ملالي ايهد  املعيار إلى توفير معلومات ملئمة ملستخدمي القوائم املالية لتقييم ف ر اإليجارات على مركز امل ش ة املالي وفدائها 

ادها م  بقا ل سخة املعيار التي من املتوقع إعتم2019وتدفقايها النقدية. سو  تتبد  املجموعة هذا املعيار إعتبارا من فول يناير 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القا و يين للتطبيق باململكة العر ية السعودية. من

 

ام2017 :2015ورة داا–التعديلت السنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي 

ب ( " تكالي  االقترا "، فن مجموعة القرو  العامة املستخدمة الحتسا23التعديلت على املعيار الدولى للتقرير املالى رقم ) -

اء. تكالي  االقترا  امليهلة يستثدي مهها فقص القرو  املحددة لتمويل املوجودات امليهلة التي ال تزال تحت التطوير او االةش

فو للبيع او ف  موجودات غير ميهلة فما القرو  االخر  املحددة لتمويل موجودات ميهلة وجاهزة ل ستخدام املحدد لها 

وحي  فن تكالي  تطبيق ذلك ب  ر رجعي قد تفوق مزاياها فيتم تطبيق التغيرات ب  ر  العامة.فيتم ادراجها في تلك الشركة 

 تكالي  االقترا  املتكبدة في فو بعد تاريخ تطبيق امل ش ة للتعديلت. علىمستقبلي 

يبات املشتركة" ( " الترت11( "دم  األعمال" واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )3ير املالى رقم )التعديلت على املعيار الدولى للتقر  -

م( ، الذ  يبين  ريقة محاسبة الشركة عن زيادة حصتها في العمليات املشتركة إذاما كا ت 2019يناير  1)تاريخ السريان 

احتفظ جهة ما )فو حصل على ( سيطرة مشتركة فل يعاد قياس يستوفي  عري  األعمال التجارية على شر ين : )ف( إذا ما 

 ، )ب( إذا حصل جهة ما علي سيطرة فون تلك املعاملة  عتبر دم  فعمال يتم ا حصول عليها من 
ي
ا حصة املحتفظ  ها سابقا

 بالقيمة العادلة.
ي
 خلل مراحل وعلي ا  هة املستحوذة إعادة قياس ا حصة املحتفظ  ها سابقا
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ات والتعديلت األخرىاالتفسيرا

 (.م2019يناير  1( الصادر عن   نة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالى "عدم الت كد من موق   ريبة الدخل" )تاريخ السريان 23تفسير رقم ) -

 م(.2019يناير  1)تاريخ السريان  السلبي( خصائص الدفع املسبق مع التعويض 9التعديلت على املعيار الدولى للتقرير املالى رقم ) -

 م(.2019يناير  1( ا حصص  ويلة األجل في امل شآت الزميلة واملشروعات املشتركة )تاريخ السريان 28التعديلت على معيار املحاسبة الدولى رقم ) -

 م(.2019يناير  1فو التسوية )تاريخ السريان فيما يتعلق با خطص فو االختصار  املو فين،( منافع 19التعديلت على معيار املحاسبة الدولى رقم ) -

ا لم يدخل حيا التنفيذ بعد. هذا وال ت ر أل  معيار فو تفسير فو  عديل آخر  در لكنَّ ِ
ّ
توقع ولم تنفذ إدارة الشركة التطبيق املبك

تطبيق في املستقبل للمعايير والتفسيرات الجوهر  على القوائم املالية للشركة عند إدارة الشركة ف ا قد سيكون هنا  ت  ير 

 والتعديلت املذكورة فعله.

 

االتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة -4

 للمبادئ والسياسات املحاسبية املطبقة، استعمال فحكام وتقديرات وافترا ات تي ر في قيم 
ي
يتطل  إعداد القوائم املالية وفقا

ة بجا   اإلفصاح عن اإللتاامات الطارئة. إن عدم التيقن اإليرادات واملصروفات واأل ول واإللتاامات واإليضاحات املرفق

 على القيم الدفترية ل  ول واإللتاامات املت  رة  ييد  لنتائ بخصو  هذه االفترا ات والتقديرات قد 
ي
 جوهريا

ي
ي فتتطل   عديل

 الفترات املستقبلية.

 ي والتية األخر  لعدم الت كد كما في تاريخ قائمة املركز املالفيما يلي اإلفترا ات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسي

تمد  شكل مخا ر عالية قد تيد  إلى  عديلت جوهرية في القيم الدفترية ل  ول واإللتاامات خلل السنة املالية التالية. هذا و ع

ورات االفترا ات والتقديرات حول التط الية وهذهاملاملجموعة في افترا ايها وتقديرايها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم 

املستقبلية قد تتغير  تيجة  غيرات السوق والةرو  ا خارجة عن سيطرة املجموعة ومثل هذه التغيرات على اإلفترا ات يتم 

 ايضاحها عند حدوثها.
ااا

امبدأ اإلستمرارية (أ
وعليــا فقــد تــم إعــداد القـــوائم املاليــة علــى فســاس مبـــدف لــيي لــد  املجموعــة ف  شــك يـــذكر حــول قــدرة املجموعــة علــى االســـتمرار، 

 االستمرارية.

ستخدم في ا حسابات توقعات التدفقات النقدية بناء على املواز ات املالية املعتمدة من قبل اإل 
ُ
والتي  غطي فترة خمي  دارة 

سنوات. ويتم استقراء التدفقات النقدية ملا بعد فترة ا خمي سنوات باستخدام معدالت النمو املقدرة التي تتفق مع التوقعات 

 النقد.املدرجة في تقارير قطا  العمل لوحدة توليد 

االشهرة إنخفاض قيمة (ب
في القيمة على فساس سنو . ويتم تحديد املبل  القابل  تقوم املجموعة بفحص الشهرة لتحديد مد   عر ها أل  إ خفا 

ل سترداد لوحدة توليد النقد بناء على حسابات القيمة قيد اإلستخدام والتي تتطل  إستخدام إفترا ات  ستند على ا خبرة 

موعة والتي يعتقد فنها التاريخية وعوامل فخر ، بما في ذلك توقعات األحدا  املستقبلية التي قد يكون لها ف ر مالي على املج

 معقولة في  ل الةرو  املحيطة.

ستخدم في ا حسابات توقعات التدفقات النقدية بناء على املواز ات املالية املعتمدة من قبل اإل 
ُ
والتي  غطي فترة خمي  دارة 

ة التي تتفق مع التوقعات سنوات. ويتم استقراء التدفقات النقدية ملا بعد فترة ا خمي سنوات بوستخدام معدالت النمو املقدر 

 املدرجة في تقارير قطا  العمل لوحدة توليد النقد.
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 تقدير القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات (ج

 ستند املجموعة في تحديد األعمار اإل تاجية للممتلكات واملعدات على ا خبرة التاريخية مع املمتلكات واملعدات ذات  في 

 خصائص، وكذلك على  بيعة اإلستخدام املقصود من األ ل. و عتمد تقدير القيمة التخريدية للممتلكات املوا فات وا

واملعدات على فسعار بيع ممتلكات ومعدات مما لة واملستهلكة بالكامل من قبل املجموعة وذلك في سوق ةشص متبقية ل  ول 

 على اعتبار فنها غير هامة.

 غير امللموسة لألصولااألعمار اإلنتاجية  (د

موجودايهــا غيــر امللموســة، بوســتهناء الشــهرة بســعر التكلفــة بعــد خصــم اإل فــاء املتــراكم وخســائر إ خفــا  القيمــة.  تــدر  املجموعــة

يتطلـ  تحديـد األعمـار اإل تاجيـة للموجـودات غيـر امللموسـة إسـتخدام  وتطفـ  املوجـودات غيـر امللموسـة علـى مـدار فعمارهـا اإل تاجيـة.

للطريقـــــة التـــــي ســـــو   عتمـــــد عليهـــــا املجموعةلتســـــ يل املوجـــــودات.  ســـــتند هـــــذه اإلفترا ـــــات علـــــى التجر ـــــة التاريخيـــــة، إفترا ـــــات 

والشــرو  التعاقديــة ل تفاقيــات املتعلقــة بــاملوجودات غيــر امللموســة، وعوامــل فخــر   شــمل توقعــات األحــدا  املســتقبلية التــي قــد 

يتمثـل اإلفتـرا  الرئي ــحي الـذ  فسـتندت عليــا  نهــا معقولـة فـي  ـل الةــرو  املحيطـة.يكـون لهـا ف ـر مــالي علـى املجموعـةوالتي يعتقـد ف

 املستقبلية. دارةفي و ع تقديرايها ل عمار اإل تاجية للموجودات في إحتمال تجديد العقود ذات الصلة وخطص اإل  دارةاإل 

 

 مخصص املخزون املتقادم وبطيء الحركة واملعيب  (ه

 إلى فعمار بنود املخزون  يعكي املخصص تقديرات املخزون
ي
املتقادم و طيء ا حركة واملعي . يتم ر د املخصص استنادا

والةرو  ا حالية والتجر ة التاريخية. قد يستدعي األمر إجراء  غييرات على املخصصات املقدرة في حالة ا خفا  الطل  على 

 على عملية املخزون بطيء ا حركة عن املستويات املتوقعة في الوقت الراهن فو بسب 
ي
بيع  التغيرات غير املتوقعة التي قد تي ر سلبا

. دارةبعض املنتجات. تر  اإل 
ي
 فن املخصص املر ود للمخزون بطيء ا حركة واملتقادم مناسبا

ا
االتقييم اإلكتواري إللتزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (و

للمـو فين بموجـ  بر ـام  املكافـآت املحـددة غيـر املمولـة التـي يـتم قياسـها يتم تحديد تكلفة إلتاام  عويضـات مكافـآت نهايـة ا خدمـة 

باســـــتعمال التقيـــــيم اإلكتـــــوار . يشـــــمل التقيـــــيم اإلكتـــــوار  العديـــــد مـــــن االفترا ـــــات التـــــي قـــــد تختلـــــ  عـــــن التطـــــورات الفعليـــــة فـــــي 

  ،الرواتــــ املســــتقبل. و شــــمل هــــذه االفترا ــــات تحديــــد معــــدل ا خصــــم، والزيــــادات املســــتقبلية فــــي 
ي
ومعــــدل دوران العــــاملين. و ةــــرا

لتعقيد التقييم و بيعتا  ويلة األجل فون التاام املكافـ ة املحـددة غيـر املمولـة شـديد ا حساسـية للتغيـرات فـي هـذه االفترا ـات. لـذا 

إفترا ـات  ( إسـتخدام19تتم مراجعة جميع االفترا ات مرة في السنة الواحدة عند الضرورة. يتطل  معيار املحاس  الدولي رقم )

إكتوارية لقياس اإللتاام ا خا  بمكاف ة نهاية ا خدمة )مخصص مكاف ة نهاية ا خدمة( والـذ  يعتبـر مـن إلتاامـات املنفعـة املحـددة. 

سـتخدم ك سـاس إلحتسـاب مكافـ ة نهايـة  إدارةوتتضمن هذه اإلفترا ات تقديرات 
ُ
املجموعة ملتغيرات مثل الروات  الههائيـة التـي ست

املجموعــة  دارةقامــت املجموعــة بوعــداد هــذه اإلفترا ــات اإلكتواريــة بواســطة خبيــر اكتــوار  بنــاء علــى ففضــل تقــدير إل  ا خدمــة. وقــد

 لهذة املتغيرات.
ا

اقياس القيمة العادلة (ز

األ ـول، فو سـيتم دفعـا لـو تـم تحويـل ف  مـن االلتاامـات  ـمن  فحـدالقيمة العادلة هي السعر الذ  سـيتم اسـتلما فيهـا لـو تـم بيـع 

 
ي
معاملت منتةمة بين املتعاملين بالسوق في تاريخ القياس في  ل  رو  السوق السائدة بغـض النةـر إن كـان ذلـك السـعر ملحو ـا

 بصورة مباشرة فو مقدر باستعمال فسلوب تقييم آخر.

 :عاملة بيع األ ل فو تحويل االلتاام تحد  إمايستند قياس القيمة العادلة إلى إفترا  فن م

 من خلل السوق الرئيسية ل  ل فو االلتاام، فو -
 من خلل السوق األكسر مياة ل  ل فو االلتاام في  ل غياب السوق الرئيسية. -
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 يج  فن تكون السوق الرئيسية )فو السوق األكسر مياة( متاحة للشركة في تاريخ القياس.

العادلــة ل  ــل فو االلتــاام وفقــا ل فترا ــات التــي يســتخدمها املشــاركين فــي الســوق عنــد  ســعير األ ــل فو االلتــاام يــتم قيــاس القيمــة 

 على افترا  فن ف را  السوق يتصرفون من فجل تحقيق ففضل منفعة اقتصادية لهم.

قــدرة املشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منــافع  فيمـا يتعلــق باأل ــول غيــر املاليــة )العقــارات اإلســتثمارية( ي خــذ هــذا القيـاس فــي األعتبــار 

إقتصـادية مـن خـلل إسـتخدام األ ـل فيمـا يحقـق ففضـل منفعـة منـا فو ببيعـا إلـى  ـر  آخـر مـن ف ـرا  السـوق إلسـتخداما فيمــا 

 يحقق ففضل منفعة منا.

كافيـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة و ســـتخدم املجموعـــة فســـالي  التقيـــيم املناســـبة مـــع الةـــرو  وتلـــك األســـالي  التـــي يتـــوفر لهـــا بيا ـــات 

املـدخلت امللئمــة التـي يمكـن ر ــدها وملحةتهـا وفن يــتم ا حـد مـن إســتخدام املـدخلت التــي ال يمكـن ر ــدها  يـتم اســتخدامبحيـ  

 وملحةتها.

 ائم يــتم االفصـاح عــن قيمتهـا العادلــة فـي القــو  العادلـة فو تصـن  كافـة األ ــول واإللتاامـات التــي يـتم إمــا قياسـها بالقيمــة 
ي
 املاليـة وفقــا

  العادلة، املبـينلتسلسل هرمي ملستويات قياس القيمة 
ي
 لقيـاس  إلـىفد ـاه إسـتنادا

ي
مسـتو  فدةـى مـدخل القيـاس والـذ  يعتبـر جوهريـا

 ككل.القيمة العادلة 

 فد اه:يتم تص ي  املدخلت املستخدمة في فسالي  قياس القيمة العادلة حس  التسلسل الهرمي 

ااملستوى االولا
 ( واملتداولة في األسواق ال شطة ل  ول فو االلتاامات املطابقة لتلك التي يتم قياسها.املعدلةاألسعار املعلنة )غير 

ااملستوى الثاني
مــن املمكـن ملحةتهــا فو ر ـدها ل  ـل فو اإللتــاام بشـكل مباشــر فو غيـر مباشـر بخــل  األسـعار املعلنــا املدرجـة  ــمن  التـ املـدخلت 

 ل.املستو  األو 

ااملستوى الثالث
 اإللتاام.املدخلت الت  ال يمكن ر دها فو ملحةتها ل  ل فو 

 السياسات املحاسبية الهامة -5

تم تطبيق هذه  فد اه، ولقدإن السياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة في إعداد هذه البيا ات املالية غير املوحدة مبينة 

 السياسات بشكل  ابت خلل السنة املعرو ة، م
ي
 لذلك.ا لم ُيذكر خلفا

اتبويب البنود املتداولة وغير املتداولة 1-5

 عندما:
ي
 يتم عر  األ ول وااللتاامات بقائمة املركز املالي مبو ة إلى متداولة وغير متداولة. يكون األ ل متداوال

 تتوقع املجموعة تحقق األ ل فو تنو  بيعا فو إستخداما خلل دورة  شغيل عادية. -

 املجموعة باأل ل بشكل فسا(حي لغر  املتاجرة.تحتفظ  -

 بعد السنة )الفترة( املالية. -
ي
 تتوقع املجموعة تحقق األ ل خلل مدة إ د  عشر شهرا

 فو ما في حكما إال إذا كا ت خا عة لقيود على إستبدالا فو إستخداما لتسـوية إلتـاام ملـدة تزيـد عـن إ دـ   -
ي
يكون األ ل  قدا

 بعد الفترة امل
ي
 الية.عشر شهرا

 
 وتبوب جميع األ ول األخر  على فنها ف ول غير متداولة.

 عندما:
ي
 يكون االلتاام متداوال

 يتوقع فن يتم  سوية اإللتاام خلل دورة  شغيل عادية. -

 يحتفظ باإللتاام بشكل فسا(حي لغر  املتاجرة. -

 من بعد الفترة املالية. -
ي
 يكون اإللتاام واج  التسوية خلل إ د  عشر شهرا

 بعد الفترة املالية.ال  -
ي
 يكون للشركة حق غير مشرو  في فن تيجل  سوية اإللتاام ملدة تزيد على إ د  عشر شهرا

 تبوب جميع اإللتاامات األخر  على فنها غير متداولة.
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االعمليات بالعملت األجنبية 2-5

 العرض  النشاط وعملةعملة 

تقاس البنود املدرجة في البيا ات املالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية إن البيا ات املالية معرو ة بالريال 

 السعود ، وهو عملة ال شا  

 املعاملت واألرصدة بالعملت األجنبية 

ييم الصر  السائدة بتواريخ املعاملت فو التق فسعار  ال شا  باستخداميتم تحويل املعاملت الناشئة بالعملت األجنبية إلى عملة 

عند إعادة قياس البنود. كما يتم احتساب فر اح وخسائر  ر  العملت األجنبية الناتجة عن  سوية هذه املعاملت وعن تحويل 

 الدخل الشامل.  املقّومة بالعملت األجنبية ب سعار الصر  السائدة في نهاية السنة، في قائمة وااللتاامات النقديةاأل ول 

عر  فر اح وخسائر  ر  العملت األجنبية في قائمة الدخل الشامل املوحد  من بند )إيرادات / )مصاري ( فخر ( 
ُ
 بالصافي. 

اعقارات ومعدات  3-5

 مهها االستهل  املتـراكم وفيـة خسـائر هبـو  فـي القيمـة املتراكمـة )إن وجـدت(. وتتضـمن 
ي
تةهر العقارات واملعدات بالتكلفة مخصوما

 اإِلســـتهل  املتـــراكم وخســـائر 
ي
القيمـــة، إن وجـــدت.  شـــتمل التكلفـــة  اإل خفـــا  فـــيتـــدرا  املمتلكـــات واملعـــدات بســـعر التكلفـــة  اقصـــا

مل ســـو ة مباشـــرة إلــــى اقتنـــاء البنـــود. التثبـــت التكـــالي  اللحقــــة فـــي القيمـــة الدفتريـــة ل  ـــل فو احتســــا ها التاريخيـــة علـــى النفقـــات ا

، إال عنـــدما يكـــون مـــن املـــرّئح فن تتـــدفق إلـــى الشـــركة عوائـــد اقتصـــادية مســـتقبلية مرتبطـــة 
ي
ك  ـــل منفصـــل، حســـبما يكـــون ملئمـــا

ا. ُيليــى اإلعتــرا  بالقيمــة الدفتريــة لل ــزء املســتبدل. ويــتم تحميــل كافــة بالبنــد ويكــون باإلمكــان قيــاس تكلفــة البنــد بشــكل  مو ــوق بــ

 تكالي  فعمال التصليل والصيا ة األخر  على بيان الدخل الشامل خلل الفترة املالية التي يتم تكبدها فيها.

 إلــــ
ي
حتســــ   خفــــض تكلفــــة األ ــــول و ــــوال

ُ
ى قيمتهــــا التقديريــــة ُيحتســــ  اإِلســــتهل  باســــتخدام  ريقــــة القســــص الثابــــت بمعــــدالت ت

 املتبقية على مد  فعمارها اإل تاجية املتوقعة على النحو التالي:

 السنوات 

 20 مباةي وإةشاءات 
 15 – 4   قا رات ومقطورات ووحدات تبريد وسيارات

 20 –6.5 تجهياات ورش و يوت جاهزة 
 5 آالت ومعدات الورش 

 5 ف ا  ومفروشات

رة كــــل تقريــــر. عنــــدما تكــــون القيمــــة ـاملتبقيــــة واألعمــــار اإل تاجيــــة ل  ــــول، و عــــديلها عنــــد الضــــرورة، بههايــــة فتــــتــــتم مراجعــــة القــــيم 

 إلى القيمة القابلة للسترداد.
ي
 الدفترية ل  ل فكبر من قيمتا التقديرية القابلة للسترداد، يتم خفضها مباشرة

اد بمقار ـــة العوائـــد مـــع القيمـــة الدفتريـــة، ويـــتم احتســـا ها  ـــمن بنـــد يـــتم تحديـــد األر ـــاح وا خســـائر الناتجـــة عـــن عمليـــات االســـتبع

 الصافي( في بيان الدخل الشامل املوحد.ب –)إيرادات / مصاري  فخر  

تةهـــر األعمـــال الرفســـمالية قيـــد اإل جـــاز بالتكلفـــة و شـــمل املمتلكـــات واملعـــدات التـــي يجـــر  تطويرهـــا إلســـتخدامها مســـتقبل. وعنـــدما 

 لسياسة الشركة.تكون جاهزة للستخ
ي
 دام، يتم تحويلها إلى الفئة امللئمة وُيحتس  االستهل  عليها وفقا

د قيمتها.  ت ش  العلقات مع العملء عن  ريق التوا ل املستمر واملعاملت السابقة بين الشركة املستحوذ عليها وعملئها. وتحدَّ

 األصول غير امللموسة 4-5

 
ي
إن األ ول غير امللموسة التي تكون حيايها اإل تاجية محددة والتي تم االستحواذ عليها بشكل منفصل تةهر بالتكلفة  اقصا

در، اإل فاء املتراكم وخسائر اال خفا  املتراكمة، ويتم االعترا  باإل فاء على فساس القسص الثابت على مد  العمر اال تاجي املق

ي، فما اال تاجي بههاية الفترة املالية، مع املحاسبة عن ت  ير فية  غييرات في التقديرات على فساس مستقبلويتم إعادة تقدير العمر 

األ ول غير امللموسة التي تكون فعمارها اإل تاجية غير محددة والتي تم االستحواذ عليها بشكل منفصل فتةهر بالتكلفة  اقصا 

 خسائر اال خفا  املتراكمة. 
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ترا  باأل ول غير امللموسة عند استبعادها فو عندما يكون من املتوقع عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية من يتم إلغاء االع

افي استخدامها فو استبعادها. إن املكاس  فو ا خسائر الناتجة من إلغاء االعترا  باأل ول غير امللموسة يتم قياسها بالفرق بين  

  ل ويتم االعترا   ها في الدخل الشامل عند إلغاء االعترا  باأل ل.عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية ل  

االشهرة

تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة  حصة الشركة في  افي األ ول املحددة في الشركة التابعة 

. ال على الشركات التابعة في األ ول غير امللموسةاملستحوذ عليها بتاريخ االستحواذ. تدر  الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ 

القيمة سنويا، فو على فترات فقصر إذا كا ت األحدا  فو التغيرات في الةرو   اإل خفا  فيولكن تخضع لفحص  الشهرة،تطف  

 ا خسائر املتراكمة عن  القيمة،في  إ خفا  محتمل شير إلى وجود 
ي
القيمة.  شمل  فياإل خفا  وتدر  الشهرة بالتكلفة  اقصا

 املبيعة.األر اح وا خسائر الناشئة عن استبعاد ف  م ش ة القيمة الدفترية للشهرة املتعلقة بامل ش ة 

ص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغر  فحص اإل خفا  في القيمة. ويجر  التخصيص لوحدات توليد النقد فو  تخصَّ

من ا دما  األعمال الذ  ي ش  عنا الشهرة. ويتم تحديد الوحدات فو مجموعات وحدات توليد النقد املتوقع فن  ستفيد 

 مجموعات الوحدات على فقل مستو  تتم من خللا مراقبة الشهرة من فجل إعداد التقارير اإلدارية الداخلية.

ااإلسم التجاريا

يت ل  اإلسم التجار  من قيمة العلمات التجارية املكتسبة من خلل عملية ا دما  األعمال. وتحدد هذه القيمة بحساب 

ن فالقيمة ا حالية للمنافع االقتصادية املستقبلية املتوقع فن ت ش  عن استخدام هذه العلمات التجارية في السوق. من املتوقع 

 عاما، ولذا يدر  هذا اإلسم التجار  الحقا بالتكلفة بعد خصم االستهل  20لتابعة على مدار ُيستخدم اإلسم التجار  للشركة ا

 .إ خفا  القيمةاملتراكم وخسائر 

االتكنولوجيا

تت ل  التكنولوجيا من مجموعة األ ةمة واألجهزة املستخدمة لزيادة األمان وف ةمة تحديد املواقع املكتسبة من خلل عملية 

وات سن 5. تطف  هذه التكالي  على الفترة املتوقع فن تقوم الشركة باستخدام التكنولوجيا خللها واملقدرة بفترة ا دما  األعمال

 .إ خفا  القيمةولذا تدر  التكنولوجيا الحقا بالتكلفة بعد خصم االستهل  املتراكم وخسائر 

االعلقات مع العملء

د قيمت ش  العلقات مع العملء عن  ريق التوا ل املس تها تمر واملعاملت السابقة بين الشركة املستحوذ عليها وعملئها. وتحدَّ

بحساب القيمة ا حالية للمنافع االقتصادية املستقبلية التي يتوقع فن ت ش  من هذه العلقات. يحتس  اإل فاء باستخدام 

 .رة  ماةي سنوات ريقة القسص الثابت لتوز ع التكالي  على مد  األعمار اإل تاجية املقدرة بفت

ااألعمال الغير منجزة

د وتح األستحواذ.التنفيذ والغير منجزة التي تم التعاقد عليها في تاريخ  األعمال قيدت ش  العلقات مع العملء فيضا عن  ريق  دَّ

اإل فاء  قيمتها بحساب القيمة ا حالية للمنافع االقتصادية املستقبلية التي يتوقع فن ت ش  من هذه العلقات. يحتس 

 شهرا. 44باستخدام  ريقة القسص الثابت لتوز ع التكالي  على مد  األعمار اإل تاجية املقدرة بفترة 

ااملشروعات تحت التنفيذ

يتم  س يل املشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة. تتضمن التكلفة كافة املصروفات املباشرة املتعلقة بالو ول ل  ل إلى ا حالة 

يتم تحويل املشرو  تحت التنفيذ إلى املمتلكات واآلالت واملعدات عندما يكتمل  لا.ما فى الغر  املخصص الت   سمل بوستخدا

 ل ستخدام املخصص لا
ي
 .ويصبل جاهزا
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ااملخزون  5-5

د تكلفة املخزون بوستخدام  ريقة املتوسص  البيعية،يدر  املخزون بسعر التكلفة فو بصافي القيمة   املرّئح.فّيهما فقل. تحدَّ
 و شمل النفقات املتكبدة في اإلستحواذ على املخزون وإحضاره إلى موقعا ا حالي وحالتا الراهنة. إن  افي القيمة البيعية تمثل

 مصاري  البيع املتغيرة املعمول  ها.
ي
 سعر البيع التقدير  في سياق العمل اإلعتياد   اقصا

 الهبوط في قيمة األصول غير املالية 6-5

 لتحر   ال تخضع األ ول التي
ي
يتم  ،قيمتها اإل خفا  فيليي لها عمر إ تاجي محدد مثل الشهرة ل  فاء، بل يتم فحصها سنويا

املالية. وفي حالة وجود  األ ول غير في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحديد فيما إذا وجدت فية ميشرات على وجود هبو  في قيمة 

،تبار السنو  لهبو  القيمة فو عندما يكون اإلخ ما،ميشرات فيما يتعلق ب  ل 
ي
ن تقوم املجموعة بتقدير مبل  األ ل املمك مطلو ا

 ل إسترداده )القيمة القابلة للسترداد( كما تقوم بتقديره للشهرة )إن وجدت( سنويا. ويتم تحديد املبل  املمكن إسترداده من األ 

ت أل ل ال يولد تدفقات  قدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقافو من وحدة توليد النقد التي ي تمي إليها األ ل إذا كان ا منفردا،

من ف ول فو مجموعات ف ول فخر . ويقاس املبل  املمكن إسترداده على ف ا )ف( القيمة العادلة ل  ل )فو وحدة توليد  قد( 

 ة املستقبلية املتوقع ا حصول مطروحا مهها تكالي  اإلستبعاد فو )ب( قيمة إستخدام األ ل )ف  القيمة ا حالية للتدفقات النقدي

املبل  املمكن إسترداده وذلك فقص  إلىعليها من األ ل فو وحدة توليد النقد( فيهما فكبر. ويتم تخفيض املبل  الدفتر  ل  ل 

عندما يكون املبل  املمكن استرداده من األ ل فقل من مبلغا الدفتر ، و عتبر ذلك التخفيض هو خسارة هبو . ويتم إ بات 

 ارة الهبو  في القيمة فورا  من األر اح فو ا خسائر. يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان يوجد ميشر خس

 لم  عد موجودة فو فن قيمة هذه ا خسائر قد إ خفضت.
ي
 ب ن خسائر اإل خفا  في القيمة املثبتة سابقا

د فو وحدة توليد  قد فقص عندما يكون هنا   غيير في التقديرات يتم عكي خسارة هبو  مثبتة في فترات سابقة أل ل منفر 

املستخدمة لتحديد املبل  املمكن إسترداده من األ ل فو وحدة التوليد منذ فن ف بتت فخر خسارة هبو . حي  يتم في هذه ا حالة 

  ل منفرد فل يج  فن يزيد املبل  املبل  املمكن إسترداده فوذا كان عكي خسارة الهبو  يتعلق ب إلىزيادة املبل  الدفتر  

الدفتر  الذ  كان سيتم تحديده فيما لو لم يتم إ بات خسارة هبو  في السنوات السابقة. ويتم إ بات عكي قيد خسارة 

 الهبو  في القيمة كويرادات في قائمة الدخل الشامل للفترة املالية التي تحد  فيها.

ااألدوات املالية 7-5

ا في األحكام التعاقدية ل    عتر  املجموعة باأل ول 
ي
 داة.املالية فو اإللتاامات املالية في قائمة املركز املالي عندما تصبل  رف

، في حالة وجود فداة مالية
ي
 فو  اقصا

ي
رجة غير مد عند اإلعترا  املبد ي، تقوم املجموعة بو بات األدوات املالية بالقيمة العادلة زائدا

 فو ا خسارة، تكالي  املعاملة امل سو ة بشكل مباشر إلى اقتناء فو إ دار األداة املالية. بالقيمة العادلة من خلل الر ل

االتصنيف 1-7-5

ااألصول املالية 

ـــا بالتكلفـــة املســـتنفذة فو القيمـــة  9يتطلـــ  املعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير املاليـــة رقـــم  تصـــ ي  جميـــع األ ـــول املاليـــة وقياســـها الحقي

األ ـــول املاليــة وخصــائص التــدفقات النقديــة التعاقديــة للموجــودات املاليـــة،  دارة مــوذ  العمــل إل  العادلــة. يعتمــد التصــ ي  علــى

 والتي يتم تحديدها في وقت اإلعترا  األولي. 

 

 (:9يتم تص ي  األ ول املالية في الفئات املحددة التالية بموج  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )
 املستنفذة. فدوات دين بالتكلفة 

 فدوات دين بالقيمة العادلة من خلل بنود الدخل الشامل األخر )مع فعاده التبوي  الى قائمة الر ل فو ا خسارة( فو 

 فدوات ملكية بالقيمة العادلة من خلل بنود الدخل الشامل األخر )مع عدم إعادة التبوي  الى قائمة الر ل فو ا خسارة( فو 

  الر ل فو ا خسارة.بالقيمة العادلة من خلل 
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االتسجيل والقياس 2-7-5

 بالقيمة الع
ي
 ادلة منيتم عند اإل بات األولي قياس األ ل املالي بقيمتا العادلة مضافا إليا )في حالة ف ل مالي ال يتم قياسا الحقا

عاملة إقتناء األ ل املالي. هذا ويتم إدار  تكالي  امل إلىخلل الر ل فو ا خسارة( تكالي  املعاملة التي يمكن عزوها بشكل مباشر 

 بالقيمة العادلة من خلل الر ل فو ا خسارة كمصرو  في قائمة الدخل الشامل.
ي
 املتعلقة ب  ل مالي يتم قياسا الحقا

 
 األصول املالية املصنفة بالتكلفة مستنفذة (أ)

 
ي
 من الشر ين التاليين:يتم قياس األ ل املالي بالتكلفة املستنفدة إذا تحقق كل

 .يحتفظ باأل ل املالي  من  موذ  فعمال هدفا اإلحتفاظ باأل ول املالية بغر  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

  فعـــات د-علـــى ســـبيل ا حصـــر –والتـــي  شـــتمل  محـــددة،ي شـــ  عـــن الشـــرو  التعاقديـــة ل  ـــل املـــالي تـــدفقات  قديـــة فـــي تـــواريخ

 ائد على املبل  األ لي القائم.تتكون من املبل  األ لي والع

 ويتم إستخدام  ريقة العائد الفعلي في إحتساب التكلفة املستنفدة أل ل مالي.

املجموعة فن األ ول املالية للشركة يحتفظ  ها  من  موذ  فعمال هدفا اإلحتفاظ باأل ول املالية لتحصيل  إدارةوقد حددت 

 التدفقات النقدية التعاقدية.

لي ائدة الفعلية ذلك املعدل الذ  يخصم املقبو ات النقدية املستقبلية التقديرية خلل العمر املتوقع ل  ل املاويمثل معدل الف

بل )فو بوستخدام فترة فقصر إذا كان ذلك مناسبا( بحي  تتساو  القيمة ا حالية تماما مع إجمالي املبل  الدفتر  ل  ل املالي )ق

  عديلا ب   مخصص خسارة(.

 يتم قياس األ ل املالي بالتكلفة املستنفدة فيتم قياسا بالقيمة العادلة من خلل األر اح فو ا خسائر.وإذا لم 

تقوم املجموعة بوجراء تقييم لنموذ  األعمال على مستو  املجموعة حي  يعكي هذا ففضل  ريقة للطريقة التي تدار  ها 

ما إذا كان األ ل محتفظ با  من  موذ  األعمال الذ  يهد  إلى  . عند إجراء تقييمدارةاألعمال وتوفير املعلومات إلى اإل 

 االحتفاظ باأل ول   مع التدفقات النقدية التعاقدية، فون املجموعة ت خذ بعين االعتبار:

  املعلنة وفهدا  املجموعة و شغيل هذه السياسات في ممارسة؛ دارةسياسات اإل 

  واأل ول املالية املحتفظ  ها  من  موذ  العمل(، وعلى وجا ا خصو .املخا ر التي تي ر على فداء  موذ  األعمال( 

 املخا ر؛الطريقة التي تدار  ها تلك 

  بتقييم فداء املجموعة؛ دارةكي  تقوم اإل 

  تركز على كس  إيرادات العموالت التعاقدية؛ دارةما إذا كا ت استراتيجية اإل 

 درجة تكرار ف  مبيعات ل  ول املتوقعة؛ 

  اء ف  مبيعات ل  ول والسب  ور 

  جياة منما إذا كا ت األ ول التي يتم بيعها يتم اإلحتفاظ  ها لفترة ممتدة من الوقت بال سبة إلى  عاقدايها فو بيعها بعد فترة و 

 اكتسا ها فو لفترة  ويلة قبل اإلستحقاق.

الدين فو الفائدة، فستقوم املجموعة بالنةر كا ت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات أل ل  إذافي حالا تقييم ما 

في الشرو  التعاقدية ل داة. وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان األ ل املالي يحتو  على مدة  عاقدية يمكن فن  غير توقيت فو 

 مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحي  ال  ستوفي هذا الشر .

 بالتكلفة املستنفذة. يتم إ بات الفائدة فييتم إ بات الدخل على فساس الفائدة الفعلية أل 
ي
بيان  دوات الدين التي تم قياسها الحقا

 الدخل الشامل.

 فدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة املستنفذة، تخضع الختبار الهبو  في القيمة.
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 )ب( األصول املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خلل الربح أو الخسارة

االستثمارات في فدوات حقوق امللكية ك سهم شركات بالقيمة العادلة من خلل الر ل فو ا خسارة، إال إذا قامت يتم تص ي  

املجموعة بتعيين استثمار غير محتفظ با للمتاجرة كما في القيمة العادلة من خلل بنود الدخل الشامل األخر عند االعترا  

 األولي.

دلة من خلل الر ل فو ا خسارة عند التحقق املبد ي إذا كان هذا التص ي  يليي فو يقلل يمكن تص ي  فداة الدين بالقيمة العا

بشكل كبير من عدم تناسق القياس فو اإلعترا  الذ  قد ي ش  من قياس األ ول فو املطلو ات فو اإلعترا  باملكاس  وا خسائر 

 ادلة من خلل الر ل فو ا خسارة منذ تاريخ التطبيق األوليعلى فسي مختلفة. لم تقم املجموعة بتحديد ف  فداة دين بالقيمة الع

 (.2018يناير  1)من  9للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
 

يتم إعادة تص ي  فدوات الدين من التكلفة املستنفذة إلى القيمة العادلة من خلل الر ل فو ا خسارة عندما يتم  غيير  موذ  

يير التكلفة املستنفذة. ال ُيسمل بوعادة تص ي  فدوات الدين املحددة بالقيمة العادلة من األعمال بحي  لم يعد مستوفي معا

 خلل الر ل فو ا خسارة عند اإلعترا  األولي.

ائمة قمع إدرا  ف  فر اح فو خسائر  اتجة عن إعادة القياس في  مالية،يتم قياس األ ول املالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة 

 وتدر  إيرادات العمولة على فدوات الدين كما في بيان القيمة العادلة في قائمة الدخل. الدخل.

ة يتم إ بات دخل توز عات األر اح على االستثمارات في فدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خلل الر ل فو ا خسارة في قائم

 ح.الدخل عندما يتم  بوت حق املجموعة في استلم توز عات األر ا

 

االهبوط في قيمة األصول املالية 3-7-5

املتوقعة ا خا ة ب دوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة املستنفذة فو بالقيمة  ئتمانتقوم املجموعة بتكوين مخصص خسائر اال 

 ن املالي.العادلة للدخل الشامل األخر وعقود الت جير املدينة، واملدينون التجاريون، فضل عن التاامات القرو  وعقود الضما

ي املتوقعة التغيرات ف ئتمانال يتم اإلعترا  بخسائر ا خفا  القيمة للستثمارات في فدوات حقوق امللكية. يعكي مبل  خسائر اال 

 منذ اإلعترا  األولي باألداة املالية املعنية. ئتمانمخا ر اال 

ية ئتما املدينة التجارية، يتم تقدير ا خسائر اال ق املجموعة النمل  املبسص الحتساب اال خفا  في القيمة بال سبة للذمم ب ت

 إلى تجر ة خسارة اال 
ي
دينين، التاريخية للمجموعة، مع  عديلها للعوامل ا خا ة بامل ئتماناملتوقعة على هذه األ ول املالية استنادا

ة بله، بما في ذلك القيمة الزمنيوالةرو  اإلقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه ا حالي وكذلك توقعات الةرو  في تاريخ اإل 

ا.  للنقود حيثما كان ذلك مناسبي

 ةاالئتما ية املتوقعبال سبة   ميع األدوات املالية األخر ، تطبق املجموعة النمل  العام  حساب اإل خفا . يتم  س يل ا خسائر 

د زادت ية ل داة املالية قئتما كا ت املخا ر اال . ويتم تقييم ما إذا ئتمانمد  ا حياة عندما تكون هنا  زيادة كبيرة في مخا ر اال 

اة بشكل كبير منذ اإلعترا  األولي من خلل األخذ في اإلعتبار التغير في مخا ر التقصير الذ  يحد  على مد  العمر املتبقي ل د

 املالية.
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 االئتمانية املتوقعةقياس وتقدير الخسائر 

ى احتمال التخل  عن السداد، فو ا خسارة املعطاة اإلفترا ية )بمعد    م ا خسارة املتوقعة بناء عل ئتمانيعد قياس خسائر اال 

إذا كان هنا  تقصير( والتعر  عند التقصير. يعتمد تقييم احتمالية التخل  عن السداد على البيا ات التاريخية التي تم 

  عديلها بواسطة معلومات تطلعيا كما هو موضح فعله.

ية املتوقعة مد  ا حياة على فساس جماعي لتلبية ا حاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على ئتما ر اال عندما يتم قياس ا خسائ

 على مستو  األداة الفردية، يتم تجميع األدوات املالية على فساس التالي: ئتمانحدو  زيادات كبيرة في مخا ر اال 

  بال  مستحقات الت جير التمويلي يتم تقييم كل امل األخر ، بيعة األدوات املالية )ف  الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة

املتوقعة على فساس  ئتماناملستحقة من العملء كمجموعة منفصلة. القرو  ل  را  ذات الصلة هي تقييم خسائر اال 

 فرد (؛

 الو ع السابق 

 املدينين؛ و بيعة و  م وقطا   

  ا. إذاية خارجية ائتما تص يفات  كان ذلك متاحي

الر ل فو ا خسارة لكافة األدوات املالية مع  عديل مقابل لقيمتها  قائمة عتر  املجموعة ب ر اح فو خسائر ا خفا  القيمة في 

يمة العادلة من خلل بنود الدفترية من خلل حساب مخصص، باستهناء استثمارات في فدوات الدين التي يتم قياسها بالق

 ر،االستثماالدخل الشامل األخر، والتي يتم اإلعترا  بدل ا خسارة فيها الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة في احتيا ي إعادة تقييم 

 وال يقلل من القيمة الدفترية ل  ل املالي في بيان املركز املالي.

ااستبعاد األصول املالية

فو تقوم  األ ل؛تقوم املجموعة بولغاء اإلعترا  باأل ل املالي فقص عندما ت تهي ا حقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 

بتحويل األ ل املالي فو جميع مخا ر ومزايا امللكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم املجموعة بنقل فو احتفظ بشكل جوهر  بجميع 

ي السيطرة على األ ول املحولة،  عتر  املجموعة بحصتها املحتفظ  ها في األ ول واملطلو ات مخا ر ومزايا امللكية واستمرت ف

 املرتبطة باملبال  التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفةت املجموعة بكافة مخا ر ومزايا ملكية األ ل املالي املحول.

ااإللتزامات املالية

 لفة املستنفذة باستخدام معدل العائد الفعلي.يتم تص ي  وقياس املطلو ات املالية املدرجة بالتك

ملالية بال سبة للمطلو ات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خلل الر ل فو ا خسارة، مقدار التغيير في القيمة العادلة للقيمة ا

عز  اإللتاامات امل سو ة إلى التغيرات في مخا ر اال 
ُ
ما لم يكن  اآلخر،الشامل  لبيان الدخ اإللتاام فيا خا ة  هذه  ئتمان 

 فو يوسع عدم تطابق املحاسبة في بيان الدخل الشامل. باإللتاامات سيخلق ئتماناإلعترا  بت  يرات التغييرات في مخا ر اال 

لل املطلو ات على التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة للمطلو ات املالية مصنفة بالقيمة العادلة من خ ائتمانيشتمل احتيا ي 

 اسبة فيواإللتاامات التي لن تيد  إلى إةشاء فو عدم تطابق في املح ئتماناألر اح فو ا خسائر والتي  عز  إلى التغيرات في مخا ر اال 

 تحويل املبل  املقدم في احتيا ي اال 
ي
إلى بيان الدخل الشامل. عندما تكون هذه  ئتمانبيان الدخل الشامل. ال يتم الحقا

 املطلو ات إلى األر اح املبقاه. ائتمانستبعادها، يتم تحويل املبل  املتراكم في احتيا ي االستثمارات عند ا

 

ا
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اإلغاء اإلعتراف باملطلوبات املالية

 تقوم املجموعة بولغاء اإلعترا  باملطلو ات املالية فقص عندما يتم الوفاء فو إلغاء فو ا تهاء التاامات املجموعة.

االنقد وما في حكمه 8-5

د وما في حكما النقدية بالبنو  والصناديق واإلستثمارات ذات فجال إستحقاق  ل ة فشهر فو فقل من تاريخ اإلقتناء يتضمن النق

 والتي تكون عر ة ملخا ر  ئيلة للتغيرات في القيمة.

امنافع املوظفين 9-5

اإلتزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 1-9-5

للمو فين على مدة خدمة املو   واألجر الذ  يحصل عليا في نهاية خدمتا  ا خدمةإلتاام  عويضات مكافآت نهاية تتوق  قيمة 

 ويتم إحتساب املكاف ة  بقا لقواعد  ةام العمل والعمال السعود .

للمو فين وتكلفة ا خدمة املتعلقة  ها بوستخدام  ريقة "وحدة املنفعة  إلتاام  عويضات مكافآت نهاية ا خدمةيتم إحتساب 

للمو فين يعتبر من إلتاامات  إلتاام  عويضات مكافآت نهاية ا خدمةلتناس  مع سنوات ا خدمة املتوقعة" حي  فن املستحقة با

 ةإلتاامات  عويضات مكافآت نهاية ا خدمويتم إجراء تقويم إكتوار  في نهاية كل سنة مالية. ويةهر اإللتاام ) املحددة،املنفعة 

لقيمة ااب هذه قيمة ا حالية إللتاام املنفعة املحددة كما في نهاية فترة التقرير املالي. ويتم إحتسللمو فين( في قائمة املركز املالي بال

ا حالية بوستخدام معدل خصم يمثل العائد على السندات ا حكومية و تطبيق متوسص مرئح واحد ملعدل ا خصم والذ  

 الغها.يعكي )تقريبا( التوقيت املقدر ملدفوعات مكاف ة نهاية ا خدمة ومب

 التالية:للمو فين من العنا ر  إلتاام  عويضات مكافآت نهاية ا خدمةتتكون تكلفة 

 تكفلة ا خدمة املالية. (1

 مصرو  الفائدة والذ  يحتس  بتطبيق معدل ا خصم على الر يد اإلفتتاحي لر يد مخصص مكاف ة نهاية ا خدمة. (2

 ية ا خدمة للمو فين والذ  يمثل املكاس  فو ا خسائر اإلكتوارية.املبل  النات  من إعادة قياس إلتاام  عويضات مكافآت نها (3

للمو فين في  إلتاام  عويضات مكافآت نهاية ا خدمةيتم عر  تكلفة ا خدمة ا حالية ومصرو  الفائدة املتعلقين بوحتساب 

ر اإلكتوارية  من الدخل قائمة الدخل الشامل كجزء من بند روات  ومزايا املو فين. في حين يتم إدرا  املكاس  وا خسائ

الشامل األخر وال يعاد تص يفها  من الر ل فو ا خسارة في فترة الحقة، ويتم إدرا  الدخل الشامل األخر النات  من املكاس  

 وا خسائر اإلكتوارية في األر اح املبقاة مباشرة.

امنافع املوظف قصيرة األجل 2-9-5

 بعد نهاية فترة امنافع املو فين قصيرة األجل هي منافع املو فين ال
ي
لتقرير تي يتوقع فن تتم  سويتها بالكامل خلل إ دي عشرة شهرا

لتي ااملالي السنوية التي يقدم فيها املو فون ا خدمة املتعلقة  ها هذه املنافع. يتم إدرا  املبال  )غير مخصومة( مقابل ا خدمة 

املتعلق  ها )املصرو  املستحق( باملبل  غير املخصوم  قدمها املو   للشركة خلل فترة محاسبية كمصرو  ويقاس اإللتاام

 ملنافع املو   قصيرة األجل املتوقع فن يدفع في مقابل ا خدمات التي قدمها املو  .

ة يتم إ بات اإللتاام املتعلق بمدفوعات املكاف ة املتوقعة فقد عندما يكون هنا  إلتاام  ةامي فو  مدي حالي ب ن تقوم املجموع

 املدفوعات كنتيجة  خدمات سابقة قدمها املو   وف ا يمكن إجراء تقدير يمكن اإلعتماد على ل لتاام.بمثل هذه 

االقروض 10-5

 بالتكلفة املستنفذة مع است
ي
 بالقيمة العادلة  افية من تكالي  املعاملة املتكبدة،  م تثبت الحقا

ي
نفاذ يتم إ بات القرو  مبدئيا

ي  املعاملة( والقيمة املستردة في بيان الدخل الشامل على مد  فترة القرو  ف  فرق بين املتحصلت ) افية من تكال

 باستخدام  ريقة العمولة الفعلية.
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تحتس  الرسوم املدفوعة إلبرام  سهيلت القرو  كتكالي  معاملة للقر  شريطة وجود احتمال بسح  بعض التسهيلت فو 

حت  وقو  عملية السح . وفي حال عدم توفر دليل على احتمال  ح  جميعها. وفي هذه ا حالة، يتم ت جيل احتساب الرسوم 

 عن خدمات السيولة، ويتم إ فاؤها على 
ي
بعض التسهيلت فو جميعها، تتم رسملة الرسوم وإ بايها  من املبال  املدفوعة مقدما

 مد  فترة التسهيلت املتعلقة  ها.

ع عن القرو  التي يتم ا حصول عليها من امليسسات املالية باألسعار تمثل تكالي  التمويل في األساس املصاري  مستحقة الدف

 التجارية املعتادة، ويتم ادارجها  من املصاري  في بيان الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

ل منية املطلو ة إلستكماتتم رسملة تكالي  االقترا  املتعلقة مباشرة باقتناء فو إةشاء فو إ تا  ف  ف ل ميهل خلل الفترة الز 

وتجهيا األ ل للستخدام املقصود منا. وتدر  جميع تكالي  االقترا   من املصاري  على فساس ةسبة الفترة الزمنية 

 باستخدام  ريقة معدل العمولة الفعلي.

اام لفترة ال تقل عن تصنَّ  القرو   من االلتامات املتداولة ما لم يتوفر لد  الشركة حق غير مشرو  بت جيل  سوية اإللت

 بعد تاريخ قائمة املركز املالي.
ي
 ا دي عشر شهرا

 
 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرىا 11-5

ذمم دائنة واألر دة الدائنة األخر  هي عبارة عن التاامات بسداد مستحقات املوردين ومنافع املو فين وغيرها من املستحقات. 

 لذلك تصنَّ  الذمم الدائنة األخر  كولتاامات متداولة 
ي
إذا كا ت هذه الذمم مستحقة السداد خلل سنة واحدة فو فقل، وخلفا

فخر  يتم  س يلها مبدئيا  وفر دة دائنةيتم عر ها كولتاامات غير متداولة. إن االلتاامات املالية املدرجة في بند مستحقات 

ي غضون دائنة مساوية لتكلفتها املستنفدة عند تحصيلها فبالقيمة العادلة والحقا بالتكلفة املطف ة.  عتبر القيم العادلة للر دة ال

قل.
ٌ
 سنة فو ف

 
ااملخصصات 12-5

يج  إ بات املخصص عندما يكون لد  املجموعة إلتاام قائم )قا وةي فو  مدي(  تيجة  حد  سابق وفن يكون من املحتمل ف ا 

ن  ا يمكن إجراء تقدير ملبل  اإللتاام بطريقة يمكسو  يتطل  تدفقات خارجة ملوارد لها منافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتاام وف

 اإلعتماد عليها.

 
ااإليجارات التي تكون فيها املجموعة هي املستأجر 13-5

م يصن  عقد اإليجار على ف ا عقد إيجار  شغيلي إذا كان ال يحول للشركة جوهريا جميع املخا ر واملنافع التي تتبع امللكية. ويت

عقد إيجار  شغيلي على قائمة الدخل الشامل على فساس القسص الثابت على مد  فجل عقد تحميل دفعات اإليجار بموج  

 يلي.اإليجار. فما عقد اإليجار الذ  يحول للشركة جوهريا جميع املخا ر واملنافع التي تتبع امللكية فيصن  على ف ا عقد إيجار تمو 

 
 اإليرادات 14-5

 التالية:ة خطوات يتم االعترا  بااليرادات وفقا ملدخل ا خمس

 تحديد املجموعة للعقد مع العميل في ا حاالت التالية: الخطوة األولى:

  تمت املوافقة على العقد واإللتاام من قبل األ را 

  يتم تحديد حقوق كل  ر 

 يتم  عري  شرو  الدفع 

 يوجد للعقد مضمون تجار . و 

 قابلية التحصيل 



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع املبال  بالريال السعود  مالم يذكر خل  ذلك(

27 

 

تحدد املجموعة جميع السلع فو ا خدمات املوعودة في العقد وتحدد ما إذا كا ت ستحس  لكل سلعة فو خدمة  الخطوة الثانية:

 منفصل.  كولتاام فداءموعودة 

  عتبر السلعة فو ا خدمة متمياة ويتم فصلها عن اإللتاامات األخر  في العقد إذا كان كلهما: 

يمكن للعميل االستفادة من السلعة فو ا خدمة بشكل منفصل فو مع موارد فخر  التي هي متاحة بسهولة  -

 للعميل. و 

 يتم  عري  السلعة فو ا خدمة بشكل منفصل عن البضا ع فو ا خدمات األخر  الواردة: في العقد. -

لى إتتوقعا في مقابل  قل السلع فو ا خدمات املوعودة  تحدد املجموعة سعر املعاملة، وهو املبل  االعتبار الذ  الخطوة الثالثة:

 فحد العملء.

مستقل على فساس فسعار البيع املستقل ال سبي للسلع فو  إلتاام فداءيتم تخصيص سعر الصفقة في ترتي  لكل  الخطوة الرابعة:

 ا خدمات املقدمة للعميل.

 لسيطرة على السلع فو ا خدمات إلى العميل. تقوم املجموعة بتحويليتم اإلعترا  باإليرادات عندما يتم  قل ا الخطوة الخامسة:

سلعة فو خدمة عندما يحصل العميل على السيطرة على تلك السلعة فو ا خدمة. يحصل العميل على سيطرة على سلعة فو خدمة 

 إذا كا ت لديا القدرة على توجيا استخدام واستحقاق الفائدة من السلعة فو ا خدمة.

س قار ة، يتم إ بات اإليراد إلى ا حد الذ  يكون فيا من املحتمل تدفق املنافع اإلقتصادية إلى املجموعة ويمكن قيافي فترة امل

اإليرادات بشكل مو وق، بغض النةر عن تاريخ استلم الدفعة. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم فو 

ا واستبعاد الضرائ  فو الرسوم. است تجت املجموعة فنها األ يل في جميع املستحق، مع مراعاة شرو  الدفع املحددة   عاقديي

 .ئتمانترتيبات إيرادايها، ولديها حرية فسعار، كما فنها معر ة ملخا ر ا  رد ومخا ر اال 

 ختلفة، ويتحقق ذلكيتم اإلعترا  بويرادات توز ع األر اح عندما يمكن إ بات حق املجموعة في استلم فر اح من استثمارايها امل

 عادة عندما يتم املوافقة بشكل رسمي من املساهمين على توز ع فر اح.

تتكون اإليرادات من القيمة العادلة للثمن املقبو  فو املدين من بيع البضا ع وا خدمات خلل سياق العمل االعتياد  ألةشطة 

در  اإليرادات  افية من املرتجعات وا حسومات 
ُ
وا خصومات.  س ل الشركة اإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس الشركة. ت

قيمة اإليرادات بشكل مو وق، ويكون من املرئح فن تتدفق إلى الشركة عوائد اقتصادية مستقبلية، وعند استيفاء معايير محددة 

 للقياس بشكل  م
ي
ات و وق إال بعد  سوية كافة االلتااملكل من فةشطة الشركة كما هو مبين فد اه. ال يعتبر مبل  اإليرادات قابل

 تملة املرتبطة بعملية البيع.حامل

 إيرادات قطاع النقل

ا حي  يتم اإلعترا  باإليراد من قطا  النقل في الفترة املحاسبية التي تقوم الشركة فيها بتقديم خدمة النقل املتفق عليها لعملئه

 خدمة املكتملة في نهاية الفترة ب سبة ا خدمة املقدمة حت  نهاية الفترة من إجمالي ايتم حساب اإليراد للعقود محددة القيمة وغير 

 املتفق عليها في العقد.

 إيرادات قطاع العقار

 العقارات وكذلك إيرادات بيع عقارات. إدارة شمل اإليرادات من قطا  العقارات إيرادات من اإليجارات، وإيرادات 

ات العقارية على فساس القسص الثابت خلل فترة عقد اإليجار. وعندما تقوم الشركة بتقديم يتم اإلعترا  بويرادات اإليجار 

هذا ا خصم توز  بطريقة القسص الثابت على مدة  فون تكلفةخصم على اإليجار كحافز لعملئها سواء في فول فو آخر املدة، 

 العقد ويخصم من إيراد اإليجار.
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رات فــــي الفتــــرة املحاســــبية التــــي يــــتم فيهــــا تقــــديم ا خدمــــة لعملئهــــا. فــــي حــــال قيــــام الشــــركة بــــدور العقــــا إدارةيــــتم اإلعتــــرا  بــــويرادات 

 العقد.يتم اإلعترا  بقيمة العمولة فقص كويراد وليي إجمالي قيمة  الوسيص،

 إيرادات توزيعات األرباح 

ادة ويتحقق ذلك ع املختلفة،اح من استثمارايها يتم اإلعترا  بويرادات توز ع األر اح عندما يمكن إ بات حق الشركة في استلم فر 

 فر اح.عندما يتم املوافقة بشكل رسمي من املساهمين على توز ع 

 
ااتكلفة اإليرادات 15-5

تتضمن تكلفة اإليرادات كل مصروفات التشغيل املباشرة املرتبطة بالنقل وتوليد إيرادات النقل بما فيها تكالي  ا خدمات من 

قطا  ا حراسات األمنية و غذية الصرافات و قل   ا  ( وتكاليمصادر خارجية )األمن والصيا ة واإل لح وخدمات الت جير ... 

ووقود وزيوت والعمالة وإيجار وسائل  قل ومواقع العمل وإستهلكات اسطول  األموال وعد وفرز األموال والصيا ة والتشغيل

وإدارية فو النقل والت مين وكافة املصروفات املباشرة األخر . فما مصروفات التشغيل األخر  فتعتبر إما مصروفات عمومية 

 مصروفات  سويقية.

 
اااملصروفات 16-5

. تتضمن املصروفات العمومية واإلدارية املصاري  املباشرة وغير املباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكالي  ا خدمات املقدمة

 فساس  ابت. علىويتم توز عها إذا دعت ا حاجة لذلك بين املصروفات العمومية واإلدارية وتكلفة ا خدمات واملصاري  األخر  

امخصص الزكاة الشرعية 17-5

 لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العر 
ي
 في القوائم املالية وفقا

ي
ية يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

ي يتم إستلم السعودية. فية  عديلت قد ت ت  عند الر ص الهها ي للزكاة يتم  س يلها  من قائمة الدخل الشامل في السنة الت

 يتم حيهها  سوية املخصص.  فيها، حيالر ص الهها ي 

 ااملعلومات القطاعية 18-5

القطا  التشغيلي هو فحد مكو ات املجموعة الذ  يقوم ب ةشطة فعمال قد يكتس  مهها إيرادات ويتحمل عهها مصروفات بما فيها 

والذ  تتوافر عنا معلومات مالية منفصلة. يتم مراجعة  للشركة،اإليرادات واملصروفات املتعلقة بمعاملت مع مكو ات فخر  

النتائ  التشغيلية لكل قطا   شغيلي من قبل الرئيي التنفيذ  للشركة إلتخاذ قرارات حول املوارد التي سيتم تخصيصها 

ارير الرئيي للقطا  ولتقييم فدائا. والت كد من فن املبل  املعرو  لكل بند للقطا  متسق مع ما يتم عر ا داخليا من تق

 التنفيذ  للشركة.

 ربحية السهم  19-5

حتس  ر حية السهم األساسية بتقسيم األر اح امل سو ة 
ُ
تقوم الشركة بعر  بيا ات ر حية األسهم األساسية ألسهمها العادية. ت

السهم املخفضة  حملة األسهم العادية بالشركة على املتوسص املرئح لعدد األسهم العادية القائمة خلل الفترة. فما ر حية 

 ال فتحتس  بتعديل املتوسص املرّئح لعدد فسهم حقوق امللكية القائمة لبيان آ ار تحويل كافة األسهم العادية املخفضة املحتملة. 

 يتوفر لد  الشركة فية فسهم عادية مخفضة محتملة.
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اأثر تطبيق املعايير الدولية الجديدة للتقرير املالي  -6

 تخدام" باس( "اإليرادات من العقود مع العملء15( "األدوات املالية" و )9الدولية للتقرير املالي رقم )اعتمدت املجموعة املعايير 

ادة  ريقة األ ر الرجعي املعدلة. اعترفت املجموعة بالت  ير التراكمي كتسوية على الر يد االفتتاحي ل ر اح املبقاة ولم يتم إع

بيق تلك وتم استمرار عر ها بموج  املعايير املحاسبية السارية في حيهها. وفيما يلي ا ار تطعر  املعلومات املالية ألرقام املقار ة 

 بذلك:كل من السياسات املحاسبية واال ر املالي املرتبص  علىاملعايير 

ا( "األدوات املالية"9املعيار الدولي للتقرير املالى رقم ) 1-6

  ير ( باستخدام  ريقة األ ر الرجعي املعدلة. حي   عتر  املجموعة بالت9رقم ) اعتمدت املجموعة املعايير الدولية للتقرير املالي

تم و التراكمي كتسوية على الر يد االفتتاحي ل ر اح املبقاة )إن وجدت(. ولم يتم إعادة عر  املعلومات املالية ألرقام املقار ة 

ااستمرار عر ها بموج  املعايير املحاسبية السارية في حيهها.

ام2018يناير  1على قائمة املركز املالي كما في  األثرا

بدون تطبيق 

ااألثرااملعايير الجديدة

مع تطبيق 

ااملعايير الجديدة

 66.142.392 - 66.142.392 فر اح مبقاة 
 

اااام2018ديسمبر   31األثر على قائمة املركز املالي كما في 

ا111.785.874ا(115.366)ا111.901.240 ذمم مدينة تجارية،  افي *

ا

اااام2018ديسمبر  31األثر على قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية في 

ا(5.372.334)ا(115.366) (5.256.968) * ية املتوقعةئتما مخصص ا خسائر اال 

 املتوقعة )ية ئتما ( فقد فعادت املجموعة قياس مخصص ا خسائر اال 9* وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
ي
 :سابقا

ية املتوقعة ما فد  إلى تخفيض األر اح املبقاة وتخفيض ئتما املشكو  في تحصيلها( وفقا لطريقة ا خسائر اال  مخصص الديون 

 ر يد الذمم املدينة التجارية وذلك عند التطبيق األولي. 

ا
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 م 2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
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 ( االيرادات من العقود مع العملء15املعيار الدولي للتقرير املالى رقم ) 2-6

  موذ  ا خطوات ا خمي تم تلخيص النتائ  املتوقعة لكل خطوة على كل وحدة فعمال ذات  لة بناءي على عينة من العقود فد اه.  تائ  تطبيق

ابردم –الشركة السعودية للنقل واالستثمار  

الشركة العر ية  خدمات األمن والسلمة ــ 

اامنكو

 : دارةشركة فمنكو إل 
ي
 املرافق املحدودة )سابقا

ااألثر املالي للتطبيقاستثمار التجار  والصناعي(كمة لل شركة ا ح

ليسـت جميـع العقــود مـع العمـلء هــي عقـود مكتو ـة. فــي حالـة عـدم وجــود اتفـاق مكتــوب، االخطوة األولى: تحديد العقد

ا مــــن حيــــ  املعيـــار الــــدولي للتقــــارير املاليــــة  ـــا عقــــدي  عتبـــر املمارســــات التجاريــــة العرفيــــة فيضي

15. 

 .15متوافقة مع متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  عتبر العقود 

ليســت جميــع العقــود مــع العمــلء هــي عقــود مكتو ــة. 

فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق مكتــوب،  عتبــر املمارســات 

ا مـن حيـ  املعيـار الـدولي  ا عقدي التجارية العرفية فيضي

 .15للتقارير املالية 

عيـــــار الـــــدولي  عتبـــــر العقـــــود متوافقـــــة مـــــع متطلبـــــات امل

 .15للتقارير املالية رقم 

ر العقــــــود متوافقــــــة مــــــع متطلبــــــات املعيــــــار الــــــدولي ـ عتبــــــ

 .15للتقارير املالية رقم 

 

 ال يوجد ف ر مالي للتطبيق 

الخطوة الثانية: تحديد إلتزامات األداء  

ابالعقد

يــــــتم تــــــوفير ا خـــــدمات املجمعــــــة )عــــــد النقــــــود ، حيـــــ   ي بيي اإلعترا  بخدمات النقل إلى وجهات مختلفة كولتاامات فداء منفصلة.

النقــــــــــــــل إلــــــــــــــى وجهـــــــــــــــات مختلفــــــــــــــة( يجــــــــــــــ  اإلعتـــــــــــــــرا  

 با خدمات الفردية كولتاامات فداء منفصلة.

عنــــــــــدما يـــــــــــتم تـــــــــــوفير ا خــــــــــدمات املجمعـــــــــــة )التنةيـــــــــــ  

را  با خــــــــــــدمات الفرديـــــــــــــة ـوالصــــــــــــيا ة(، يجــــــــــــ  اإلعتــــــــــــ

 كولتاامات فداء منفصلة.

 ال يوجد ف ر مالي للتطبيق 

لــــــم يــــــتم تحديــــــد ف  مقابــــــل  متغيــــــر بــــــالعقود، وتقــــــوم  لم يتم تحديد ف  مقابل  متغير  بالعقود، وتقوم الشركة بتقييم العقود بشكل فرد .االخطوة الثالثة: تحديد سعر املعاملة 

 الشركة بشكل منتةم بتقييم العقود بشكل فرد .

لـــــــم يـــــــتم تحديــــــــد ف  مقابـــــــل  متغيــــــــر بـــــــالعقود، وتقــــــــوم 

 منتةم بتقييم العقود بشكل فرد .الشركة بشكل 

 ال يوجد ف ر مالي للتطبيق 

تخصيص سعر  -الخطوة الرابعة 

االصفقة بالعقد لكل إلتزام أداء مستقل
  فعـله املتعلقــة باإللتاامـات املنفصـلة للعمليــات القابلـة للفصـل، حيــ  فن  2فـي ا خطـوة

يقتضــحي املعيـــار الـــدولي خــدمات النقـــل إلــى وجهـــات مختلفـــة هــي إلتاامـــات فداء منفصـــلة، 

فن يـــــــتم تخصـــــــيص ســـــــعر املعاملـــــــة علـــــــى فســـــــاس ســـــــعر البيـــــــع  15للتقـــــــارير املاليـــــــة رقـــــــم 

 املستقل لكل وجهة.

  بالنةر إلى عدم توقع ف  ت  ير مالي محتمل، تختار شركة مبرد اإلستمرار في ممارستها

 املحاسبية ا حالية.

م فن يــت 15يتطلــ  املعيــار الــدولي للتقــارير املاليــة رقــم 

تخصـــــــيص ســـــــعر املعاملـــــــة علـــــــى فســـــــاس ســـــــعر البيـــــــع 

 املستقل لكل خدمة منفصلة.

  بالنةر إلى عدم توقع ف  ت  ير مالي محتمل، تختار

شركة فمنكو اإلستمرار في ممارستها املحاسبية 

 ا حالية.

فن يـــتم  15يتطلـــ  املعيـــار الـــدولي للتقـــارير املاليـــة رقـــم 

تخصــــــــيص ســـــــــعر املعاملـــــــــة علـــــــــى فســـــــــاس ســـــــــعر البيـــــــــع 

 ستقل لكل خدمة منفصلة.امل

  بالنةر إلى عدم توقع ف  ت  ير مالي محتمل، تختار

شركة ا حكمة اإلستمرار في ممارستها املحاسبية 

 ا حالية.

 ال يوجد ف ر مالي للتطبيق 

ا في وقت يتم فيا إ دار الفواتير للعملء  االخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات بعد  سليم يتم اإلعترا  باإليرادات حاليي

ا للمعيار  الدولي للتقارير املالية رقم   .15املنتجات  فو تقديم ا خدمة ويتم ذلك وفقي

  يتم اإلعترا  باإليرادات مع مرور الوقت في الوقت

الذ  يتم فيا فداء ا خدمة،  وهو ما يتماشح  مع 

 .15املعيار الدولي للتقارير املالية 

 في الوقت  يتم اإلعترا  باإليرادات مع مرور الوقت

الذ  يتم فيا فداء ا خدمة،  وهو ما يتماشح  مع 

 .15املعيار الدولي للتقارير املالية 

 ال يوجد ف ر مالي للتطبيق 

 ســـــــــــويات  اتجــــــــــــة عــــــــــــن التطبيــــــــــــق.( حيــــــــــــ  ان مبلـــــــــــ  االيــــــــــــراد الةــــــــــــاهر بقائمـــــــــــة الــــــــــــر ل فو ا خســــــــــــارة لــــــــــــم يـــــــــــتم  عديلــــــــــــة ب يــــــــــــة 15لـــــــــــم ت ــــــــــــت  فيــــــــــــة آ ـــــــــــار ماليــــــــــــة مــــــــــــن تطبيـــــــــــق املعيــــــــــــار الــــــــــــدولي للتقريــــــــــــر املـــــــــــالى رقــــــــــــم )



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
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اعقارات ومعدات، صافي -7
  

ا

 أراض ي
ا

مباني وديكورات 
 وتجهيزات

قاطرات ومقطورات ا
ووحدات تبريد 

اوسيارات

ا
تجهيزات ورش 
 وبيوت جاهزة

ا
أالت ومعدات 
 وتجهيزات امنية

ا
أثاث ومفروشات 
 ومعدات مكتبية

ا

ااإلجمالي

االتكلفة
 

     
 

 
 

 
  

 348.260.854  11.999.564  6.586.388  7.152.834  260.221.314  6.415.216  55.885.538 م2018يناير  1في  

 21.083.852  3.334.910  4.700.392  -  13.048.550  -  - إ افات 

 (3.002.051)  (5.250)  -  (82.993)  (2.913.808)  -  - استبعادات

ا366.342.655اا15.329.224اا11.286.780اا7.069.841اا270.356.056اا6.415.216ا 55.885.538 م2018ديسمبر  31في 
اإلستهلك واالنخفاض في 

االقيمة املتراكم 
ا

     
 

 
 

   
 (150.899.756)  (8.416.725)  (656.540)  (3.217.507)  (135.140.042)  (3.468.942)  - م2018يناير  1في  

 (25.496.060)  (1.527.263)  (1.389.658)  (403.311)  (21.328.355)  (847.473)  - املحمل علي السنة

 1.208.799  550  -  27.664  1.180.585  -  - املستبعد خلل السنة

ا(175.187.017)اا(9.943.438)اا(2.046.198)اا(3.593.154)اا(155.287.812)اا(4.316.415)اا- الر يد في نهاية السنة
 صافي القيمة الدفترية

ا
     

 
 

 
   

ا191.155.638اا5.385.786اا9.240.582اا3.476.687اا115.068.244اا2.098.801ا 55.885.538 م2018ديسمبر  31كما في  

 197.361.098  3.582.839  5.929.848  3.935.327  125.081.272  2.946.274  55.885.538 م2017ديسمبر  31كما في 



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
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 األصول غير امللموسة، صافي -8

 
االشهـرة

ا
اإلسم  
االتجاريا

عوائد ا
التعاقدات 

ااملستمرة

قاعدة ا
العملء 
االحاليين

ا
تكنولوجيا 

اوأنظمة

ا

ااالجمالي

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           االتكلفة 
 99,646,012  9,228,303  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79,745,709 م2018يناير  1كما في 

 2.476.214  2.476.214  -  -  -  - اإل افات خلل السنة
 102.122.226  11.704.517  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79.745.709 م2018ديسمبر 31كما في 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االطفاءات واالضمحلل في 

االقيمة املتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (10.243.731)  (4.914.005)  (684.333)  (4.281.926)  (363.467)  - م2018يناير  1ر يد 
 (3.889.166)  (1.885.167)  (256.625)  (1.611.074)  (136.300)  - اإل فاء خلل السنة 

 (1.500.000)  -  -  -  -  (1.500.000) اال محلل في القيمة 
 (15.632.897)  (6.799.172)  (940.958)  (5.893.000)  (499.767)  (1.500.000) م2018ديسمبر  31في  كما

           اصافي القيمة الدفترية

 86.489.329اا4.905.345اا1.112.042اا-اا2.226.233اا78.245.709 م2018ديسمبر31كما في 
 89,402,281  4,314,298  1,368,667  1,611,074  2,362,533  79,745,709 م2017ديسمبر 31كما في 

ا

 التنفيذ.ريال سعود  مشروعات تحت  348.888م مبل  2018تتضمن ا افات التكنولوجيا واال ةمة خلل عام 

االشهرةإختبار اإلنخفاض في قيمة   -

 يتعين على الشركة إجراء تقييم إل خفا  القيمة عندما يكون هنا  ميشر على فن األ ل قد إ خفضت قيمتا. إال ف ا عام بشكل

بغض  سنو   الشهرة بشكل قيمة اإل خفا  في باختبار القيام والذ  يتطل  36 رقم الدولي املحاسبي املعيار بناءي على متطلبات

 ف  ميشر على إ خفا   قيمة الشهرة فم ال، وقد قامت الشركة بوجراء إختبار إل خفا  القيمة فيماالنةر عما إذا كان هنا  

 الشهرة الناتجة من استحواذ الشركة التابعة  التابعة استحواذ شركة باتك على الشركة عن يخص الشهرة الناجمة
ي
فمنكو وايضا

: دارةفمنكو إل الشركة العر ية  خدمات األمن والسلمة )امنكو( على شركة 
ي
شركة ا حكمة ل ستثمار  املرافق املحدودة )سابقا

الشركتين  الشركة باعتبار قامت الشهرة. وقد ف  إ خفا   في قيمة هنا  كان لتحديد فيما إذا وذلك التجار  والصناعي(

 ملعيار املحاسبة الدولي الوحدات املولدة للنقد على الشهرة تخصيص كامل وتم ذايها بحد للنقد مولدةكوحدات  املذكورتين
ي
 وفقا

ريال  1.500.000، و ت  عن اختبار اإل خفا  في قيمة الشهرة إ خفا  في قيمة الشهرة للوحدات املولدة للنقد بقيمة 36رقم 

 م:2017)سعود  ريال  78.245.709قيمة  م2018 ديسمبر 31 في سعود . و ناء على ذلك فون بل  ر يد الشهرة كما

 (.سعود  ريال 79.745.709

من شركة ا حكمة للستثمار  %70م، قامت الشركة التابعة امنكو باألستحواذ على 2017يوليو  23وجدير بالذكر ف ا بتاريخ 

ر يد الشهرة في القوائم املالية للشركة  وف بلريال سعود   9,678,489التجار  والصناعى مما  ت  عن العملية شهرة بقيمة 

 سعود ،ريال  8.178.489م 2018ديسمبر  31العر ية  خدمات األمن والسلمة )امنكو( بعد اال خفا  في قيمة الشهرة كما في 

  من األ ول الغير ملموسة للمجموعة. وتم إدراجها
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 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلل االرباح والخسائر -9
 

اكما في 
ام2018ديسمبر  31

اكما فيا
 م2017ديسمبر  31

 - اTrukkin * 1.595.175شركة  في فسهم
 300,000 ا300,000 الشركة املتحدة ملزار  األلبان

 2,000,000  2,000,000 مساهمة في فراالحي شمال شرق جدة**
 2,300,000 ا3.895.175 

بلغـت ةسـبة االسـتثمار فـي  حيـ  Trukkinسـهم مـن اسـهم شـركة  22675م في شـراء عـدد 2018خلل عام  التي تم االستثمار تمثل * ت

 األر ــــــاحاالســــــتثمارات املاليــــــة بالقيمــــــة العادلــــــة مــــــن خــــــلل  االســــــتثمار  ــــــمنامــــــت الشــــــركة باعتمــــــاد تصــــــ ي  قو  . %21.50الشـــــركة 

 
ي
لعـــدم وجـــود تمثيـــل لهـــا  ـــمن إدارة الشـــركة وتـــم اعتمـــاد ســـعر التكلفـــة لعـــدم تـــوافر القيمـــة العادلـــة لهـــذا االســـتثمار  وا خســـائر  ةـــرا

 ود ا خفا  في قيمتها.وتتوقع الشركة عدم وج

 

** تتمثل مساهمة في فراالحي شمال شرق جدة في استثمار في فراالحي مع  ر  فخر بموج  عقد.  وقد  در قرار وزارة التجارة 

م باملوافقة على العر  2015ديسمبر  21هـ املوافق 10/3/1437بتاريخ  (176 /11والصناعة   نة املساهمات العقارية رقم )

املقدم من قبل فحد املشترين لشراء فر  املساهمة بسعر فعلى من سعر التكلفة، وجار  املتابعة مع ا  هات املختصة لتحصيل 

 مبل  البيع ومازال الو ع على ما هو عليا حت  تاريخ املركز املالي.

بوعتماد سعر التكلفة لكل من االستثمار في الشركة املتحدة ملزار  األلبان وللمساهمة في فراالحي شمال جدة وقد قامت الشركة 

 قيمتها. إ خفا  فيلعدم توافر القيمة العادلة لتك اإلستثمارات. وتتوقع الشركة عدم وجود 

 

ااملخزون، صافي -10

م فـــــــــــي املســــــــــتلزمات املرتبطـــــــــــة بقطاعـــــــــــات الشــــــــــركة )قطـــــــــــا  النقـــــــــــل وقطـــــــــــا  2018ديســـــــــــمبر 31فـــــــــــي  املخـــــــــــزون كمــــــــــا يتمثــــــــــل ر ـــــــــــيد

غيـــــــــــار وفقفـــــــــــال  املســـــــــــتلزمات فـــــــــــي قطـــــــــــعالصـــــــــــرافات وقطـــــــــــا   قـــــــــــل األمـــــــــــوال( وتتمثـــــــــــل تلـــــــــــك  وقطـــــــــــا   غذيـــــــــــةا حراســـــــــــات األمنيـــــــــــة 

 11.659.582بلـــــــــ  م م2018ديســـــــــمبر 31الكترو يـــــــــة وملبـــــــــي عـــــــــاملين ومســـــــــتلزمات فخـــــــــر  وقـــــــــد بلـــــــــ  ر ـــــــــيد املخـــــــــزون كمـــــــــا فـــــــــي 

 31ســــــــــعود (. كمــــــــــا بلــــــــــ  ر ــــــــــيد مخصــــــــــص قطــــــــــع الغيــــــــــار الراكــــــــــدة كمــــــــــا فــــــــــي  6.450.071م: 2017ديســــــــــمبر 31ســــــــــعود  )ريــــــــــال 

 ريال سعود (. 246.575م: 2017ديسمبر  31ريال سعود  ) 246.575م 2018ديسمبر 
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اكما في

ام2018ديسمبر  31
اكما فيا

 م2017ديسمبر  31
 100,651,651  118.841.505 ذمم مدينة تجارية

 (5,593,027)  (7.055.631) ية متوقعةائتما مخصص خسائر 

 95,058,624  111.785.874 ر يد الذمم املدينة التجارية
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اكما في

ام2018ديسمبر  31
اكما فيا

 م2017ديسمبر  31
 24,845,299  28.216.768 ذمم  رافين

 24,297,421  15.183.510 محتجزات  مان فعمال 

 6,696,780 ا6.897.840 ت مينات خطابات  مان

 
ي
 6,828,947 ا12.147.235 مصاري  مدفوعة مقدما

 ملوردين
ي
 9,387,839  3.359.909 دفعات مقدما

 6,008,464 ا6.931.629 فر دة مدينة فخر  

 78,064,750 ا72.736.891 إجمالي

 (20,250,521) ا(23.542.144) ية متوقعةائتما مخصص خسائر 

 57,814,229 ا49.194.747 ر يد األر دة املدينة األخر  

 160.980.621  152,872,853 

 عمل. يوم 90-30الذمم املدينة التجارية غير محملة بالفائدة و ستحق بشكل عام خلل 

 إلى سلو  السداد  دارةتر  اإل 
ي
فن األر دة املت خرة ال تتعر  إل خفا  في قيمتها وما تزال قابلة للتحصيل بالكامل استنادا

للعميل، في حال كا ت متاحة.  االئتما ية األساسيةبما في ذلك التص يفات  االئتما ية للعميلالسابق والتحليل الشامل للمخا ر 
ية ئتما اال  ملدخل ا خسائر  وفقا (،ت املقدرة لكل )فترة زمنية / فئة من فئات العملءوقد قامت الشركة بوحتساب ةس  املخصصا

 (.9املتوقعة املبسص الوارد باملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 ية متوقعة للذمم املدينة التجارية كما يلي:ائتما خسائر  على مخصصوكا ت ا حركة 
 

 
اكما في

ام2018ديسمبر  31
 

 
اكما في 

 م2017ديسمبر  31
 6,815,018  5,593,027 ر يد فول السنة

 4,427,084  2.487.367 املكون 
 (259,490) ا(24.763) املستخدم

 (5,389,585) ا(1,000,000) املحول الي مخصص األر دة املدينة األخر  
 7.055.631  5,593,027 
 

 األخر : ية متوقعة ل ر دة املدينةائتما فيما يلي حركة مخصص خسائر 

اكما في 
ام2018ديسمبر  31

اكما في 
 م2017ديسمبر  31

 11,024,278  20,250,521 فول السنة ر يد

 7,118,961  2.884.968 املكون 

 (3,282,303)  (593.345) املستخدم

 5,389,585 ا1,000,000 املحول من مخصص الذمم املدينة التجارية

 23.542.144  20,250,521 

 



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )جميع املبال  بالريال السعود  مالم يذكر خل  ذلك(

 

35 

 

اومافى حكمهالنقد  -12
ريال سعود   47.595.193م مبل  2018ديسمبر  31 كما فيتتمثل النقدية وما في حكمها في  قد لد  البنو  حي  ر يدها 

 ريال سعود (. 54.568.235 م:2017)

   
اقروض -13

اقرض قصير األجل

يــــــــة )قصــــــــيرة األجــــــــل( ائتما م للحصــــــــول علــــــــى  ســــــــهيلت 2/10/2017بتــــــــاريخ املحليــــــــة البنــــــــو  فحــــــــد فبرمــــــــت الشــــــــركة اتفاقيــــــــة مــــــــع 

يــــــــــــة ئتما ريــــــــــــال ســــــــــــعود  وذلــــــــــــك لتلبيــــــــــــة احتياجــــــــــــات الشــــــــــــركة التشــــــــــــغيلية واال  20,000,000بنةــــــــــــام التــــــــــــورق االســــــــــــلمى بمبلــــــــــــ  

 عقـــــار .  كو ضـمــان رهن 

 ا حركة خلل العامفيما يلي 

اكما في 
ام2018ديسمبر  31

اكما في 
 م2017ديسمبر  31

 -  10,000,000 فول السنة ر يد
 10,000,000  12,000,000 املستلم من القر  خلل السنة

 -  (22,000,000) املسدد خلل السنة
  ا  10,000,000  - الر يد في نهاية السنة 

 

اقرض طويل األجل

اإلسـلمي مـع احـد يـة بنةـام التـورق ائتما برد )شركة تابعة( بتوقيـع اتفاقيـة  سـهيلت م –قامت الشركة السعودية للنقل واالستثمار 

م وذلـــك لتمويـــل العمليـــات التشـــغيلية بالشـــركة بحـــد 11/06/2023ى هـــذه االتفاقيـــة فـــي ـم وتنتهـــ11/3/2018البنـــو  املحليـــة بتـــاريخ 

ريــــال ســــعود  مــــن  7,500,000م قامــــت الشــــركة باســــتخدام مبلــــ  2018ديســــمبر  31ى تــــاريخ ـمليــــون ريــــال ســــعود  وحتــــ 15اقصــــح  

مقطــورة مبــردة  ســتخدم فــي العمليــة التشــغيلية ويــتم ســداد التمويــل علــى دفعــات راــع  30  شــراء عــدد اتفاقيــة التمويــل وذلــك بغــر 

ريــال  55.574م ا خا ــة  هــذا التمويــل مبلــ  2018ديســمبر  31ســنوات و لغــت الفوائــد املســتحقة واملثبتــة حتــ  تــاريخ  5ســنوية ملــدة 

 سعود  .

 ا حركة خلل العامفيما يلي 
 
 

اكما في
 م2018ديسمبر  31

ا8.551.118 إ افات خلل السنة

 (546.680) املسدد خلل السنة

 8.004.438 إجمالى قيمة التورق 

 (879.438) يخصم : تكلفة التمويل امليجلة

 7.125.000 صافى قيمة التورق

 5.625.000 ا  زء غير املتداول 

 1.500.000 ا  زء املتداول 
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 تفا يل ر يد تكلفة التمويل امليجلة كما في:  يليفيما 

اكما في 
 م2018ديسمبر  31

ا1.051.118 إ افات خلل السنة

 (171.680) خلل السنة املدفو 

 879.438 

 جدول استحقاق القرو   ويلة األجل كما في:  يليفيما 

 اجدول االستحقاق القروض طويلة االجل
اكما في

 م2018ديسمبر  31
 1,500,000  واحدةخلل سنة 

 1,500,000  ما بين سنة الي س تين

ا4.125.000  سنوات 5ما بين س تين الي 

ا7,125,000  االجمالى

 

االتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -14
ا

 كما في

اام2018ديسمبر  31

 كما في

ام2017ديسمبر  31

 43,786,049  43.998.031 ر يد فول السنة

 6.957.532 ا4.241.408 وتكلفة الفائدةتكلفة ا خدمة ا حالية 

 9000  (3.994.757) )فر اح( / خسائر إكتوارية

 (6,754,550)ا (8.056.230) املدفو  خلل السنة

 

36.188.452  43,998,031 

 

 السعودية عتمد املدفوعاتتنفذ املجموعة برام  منافع محددة بما يتماشح  مع متطلبات قا ون العمل والعمال في اململكة العر ية 

 وفقا للخطة على الروات  والبدالت الههائية للمو فين وسنوات خدمتهم املتراكمة في تاريخ ا تهاء ا خدمة.

 ال يتم تمويل خطص مكافآت نهاية ا خدمة للمو فين.
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ااملركز املالي املوحد )أ( املبالغ املدرجة في قائمة

 املخصص:املركز املالي املوحد وا حركات في  افي  اإلعترا   ها في قائمةفيما يلي املبال  التي تم 

 

اكما في

 م2018ديسمبر  31 

اكما فيا

 م2017ديسمبر  31 

 43,786,049 ا43.998.031 بداية السنة  الخدمة نهاية مكافأة مخصص

  ا الدخل في قائمة  ها املبال  املعتر 

  ا 
 1,023,000 ا348.827 باتك شركة – مصرو  مكاف ة نهاية ا خدمة للسنة

 5,934,532 ا3.892.581 التابعة لشركاتا –مصرو  مكاف ة نهاية ا خدمة للسنة 

 6,957,532 ا4.241.408 مجمو  املبال  املعتر   ها في قائمة الدخل 
  ا 

     الشامل االخر الدخل في  ها املبال  املعتر 

 (822,000)  (3.994.757) )املكاس ( /ا خسارة من التغير في االفترا ات املالية 

 831,000  - ا خبرة  خسارة /)مكاس (

 9,000  (3.994.757) مجمو  املبل  املعتر  با في الدخل الشامل اآلخر

    
 (322,707)  (30.134) اتكب شركة –التسويات خلل السنة 

 (6,431,843) ا(8.026.096) التابعة الشركات –التسويات خلل السنة 

 (6,754,550) ا(8.056.230) السنة املسددة خلل املبال  مجمو 

  ا 

 43,998,031 ا36.188.452امخصص مكافأة نهاية الخدمة نهاية السنة
  ا 

  ا إلى: العائد 
 7,049,293 ا1.010.443 شركة باتك 

 36,948,738 ا35.178.009 الشركات التابعة
 43,998,031 ا36.188.452امخصص مكافأة نهاية الخدمة في نهاية السنة

 

 .)باتك( والشركة التابعة شركةن التقييم لكل م  تائ  باعتماد املجموعة قامت

ااإلكتوارية الهامة املعتمدة ب( اإلفتراضات)

 

 ديسمبر 31 في كما

ام2018

 ديسمبر 31 في كماا

ام2017

 %3.10ا %4 )باتك( والشركة التابعة )امنكو( شركةلا خصم معدل 
ا-اا%3.90 معدل ا خصم للشركة التابعة )مبرد(

 %3.10ا %3.10 معدل  مو الروات  للشركة )باتك(
ا-اا%1.90 معدل  مو الروات  للشركة التابعة )مبرد(

ا%4.10اا%3.00 معدل  مو الروات  للشركة التابعة )امنكو(
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اأوراق الدفع -15

 كما في

اام2018ديسمبر  31

 كما في

ام2017ديسمبر  31

 708,155 ا744.289االجزء املتداولا

 1,130,569  386.280االجزء غير املتداولا

 1,838,724اا1.130.569ااإلجمالي

  ا 

 

اكما فياإلتزامات مقابل عقد تأجير تمويلي، صافي -16
ام2018ديسمبر  31

اكما فيا
 م2017ديسمبر  31

 1,000,135  586,291 ت جير تمويليإلتاامات مقابل عقد 

 (222,623)  (83,325)   مصاري  تمويلية ميجلة

 777,512  502,966 الر يد

 

 مستحقات املساهمين -17

 
 كما في

اام2018ديسمبر  31
 كما في

ام2017ديسمبر  31
 1.293.050  1.293.050 دائنو فائض االكتتاب

 15.806.438  15.763.060 دائنو فر اح موزعة

 1.771.406  1.888.089 كسور تخفيض وزيادة رفس املال

 18.944.199  18.870.894 

 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرىا -18

 دائنون تجاريونا

 كما في

 م2018ديسمبر  31

 كما فيا

 م2017ديسمبر  31

 228.065  317.432 موردين ف ول 

 1.081.413  940.231 موردين إ ارات

 4.956.829  4.667.691 موردين خدمات

 1.025.625  1.414.738 موردين قطع غيار 

 1.211.003  2.436.780 موردين محروقات

 1.161.908  1.145.577 موردين اخرون

 10.922.449  9.664.843 
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 أرصدة دائنة أخرىا

 كما في

 م2018ديسمبر  31

 كما فيا

 م2017ديسمبر  31

 7.789.174  3.934.888 مكاف ت مو فين مستحقة

 23,781,829  18.479.128 مستحقات عاملين

 8,941,857 ا6.545.786 مصاري  مستحقة

 846.816  488.260 مصاري  ت مين مستحقة

 502.500  502.500 مخصصات دعاو  قضائية

 1.926.000  1.926.000 ت مين للغير

 632.616  2.140.043 فخر  

 34.016.605  44.420.792 

 54.085.635  44.939.054اتجاريون وأرصدة دائنة أخرىادائنون 

ا
ا مخصص الزكاة الشرعية -19

اكما فياملخص ألهم بنود وعاء الزكاة ومبالغه (أ
ام2018ديسمبر  31

اكما فيا
 م2017ديسمبر  31

 71.320.721ا 26.556.165  افي الر ل السنة املعدل االجمالي لشركات املجموعة

 518.664.584ا 694.241.311 ا افات

 (398.851.040)ا (503.187.068) حسميات

 191.134.265اا217.610.408 الوعاء الزكو  

 4.778.357اا5.440.260 الزكاة املستحقة

 

 حركة مخصص الزكاة   (ب
اللسنة املنتهية في

ام2018ديسمبر  31
اللسنة املنتهية فيا

ام2017ديسمبر  31
 6.852.322اا5.943.354 ر يد فول السنة

 4.744.227اا5.440.260 املكون خلل السنة

 (5.653.195)اا(4.770.406) املسدد خلل السنة

 5.943.354اا6.613.208 الر يد

 

ااملوقف الزكوي  (ج

م 2017ديسمبر  31قدمت املجموعة متمثلة في الشركة وشركايها التابعة إقرارايها الزكوية حت  السنة املالية املنتهية في 
 وحصلت على شهادة الزكاة. 
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 املعاملت مع الجهات ذات العلقة -20

واألعمال التجارية التي يسيطر عليها  دارةالعليا وفعضاء مجلي اإل  دارةتتكون جهات ذات العلقة من املساهمين وفعضاء اإل 

العليا بشكل  مباشر فو غير مباشر فو لديهم فيها  فوذ. وقد قامت الشركة  دارةفو مو فو اإل  دارةاملساهمون فو فعضاء مجلي اإل 

 ل حكام خلل سياق العمل االعتياد  بوبرام العديد من املعاملت مع ا  هات ذات العلقة. وقد تم إبرام تلك املعاملت 
ي
وفقا

 والشرو  املتفق عليها.

ا

 أهم املعاملت مع جهات ذات علقة
 كما في

اام2018ديسمبر  31
 كما في

ام2017ديسمبر  31

  
 

 
 50,961  43,570 للمساهمين سابقة مستحقة سنوات توز عات ار اح

 6,000,000 ا- توز عات فر اح خلل الفترة

 2,453,338 ا920,002 حقوق األقلية توز عات فر اح شركة امنكو إلى مساهمي

 600,000 ا1,600,000 عن العام السابق دارةمكافات مدفوعة ألعضاء مجلي اإل 

 102,000 ا80,000 ومصاري  سفر دارةبدل حضور جلسات مجلي اإل 

 888,975 ا116,875 وتوز عات فر اح  املال راس لكسور زيادة املساهمين  تيجة مستحقات في زيادة

 6,800,000 ا- اإلستحواذ على شركة تابعة 

 

 العليا دارةتعويضات موظفي اإلا
 كما في

  م2018ديسمبر  31
 كما في

 م2017ديسمبر  31

 6,574,300 ا5,252,842 روات  ومنافع قصيرة األجل
 190,688  242,400 مكافآت نهاية ا خدمة
 6,764,988 ا5,495,242 العليا دارةمجمو   عويضات اإل 

 

اديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في  

 م2017  م2018ااإليرادات -21
 55.187.759 ا57.232.197 النقل

 144,707,654 ا203,475,616 ا حراسات األمنية

 195,786,053 ا168,052,859  غذية الصرافات األلية

 77,243,432 ا70,402,445  قل األموال

 12,130,927 ا6,239,515 عد وفرز النقود واملراسلت 

 948.000 ا2.224.534  يا ة و شغيل

 486.003.825  507.627.166 اإلجمالي
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اتكلفة االيرادات -22

اديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في  

 م 2017  م2018 
 295.827.115  340.734.272 روات  وفجور ومافي حكمها

 22.878.977  24.448.467 إستهلكات

 15.273.041 ا17.760.485 قطع غيار و يا ة

 7.855.497  8.809.956 وقود وزيوت

 2.999.321  3.309.916 بدل رحلت

 6.516.933  5.558.461 طول والبضاعة واملمتلكاتاألس -ت مين 

 2.350.613  3.792.215 مصاري   عقي  وتصديقات

 5.644.366  8.321.774 ت مين  ب 

 1.244.206  1.808.211 إيجار وسائل  قل

 1.821.881  1.456.165 إيجارات

 183.058  176.023 رسوم ف عاب مكات  التخليص

 2.148.566  2.146.643 قر اسية ومستلزمات  يافة

 433.193  514.145 مصاري  بنكية

 2.533.225  1.958.650 مواد ومعدات مستهلكة وتجهياات

 6.970.642 ا9.268.719 فخر  

 374.680.634  430.064.102 اإلجمالى

ااإليرادات األخرىا -23

اديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في  

 م 2017  م2018 

 190,646  -  عويضات شركات الت مين

 2,069,272  253.910 ديون معدومة محصلة

 655,000 ا- خصم مكتس  

 2,928,574 ا- مخصصات إ تفى الغر  منا

 843,304 ا1.139.214 فخر  

 6,686,796 ا1.393.124 اإلجمالي
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امصاريف عمومية وإدارية -24

اديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في  

 م 2017  م2018 

 26.524.062  28.471.900 روات  وفجور ومافي حكمها

 6.197.099 ا4.559.579 ف عاب مهنية واستشارات

 4.549.487  4.849.614 إيجارات

ت فعضاء مجلي اإل 
ّ
 36.000  1.680.000 بدل حضور جلساتو  دارةمكافا

 4.374.460  4.936.879 استهلكات وإ فاءات

 359.750  516.478 رسوم   ل املساهمين

 866.727  1.440.184 ت مين  ب  وعل 

 809.839  1.008.035 دعاية وفعلن

 1.874.181  3.007.906 فخر  

 45.591.605  50.470.575 اإلجمالى

ا

 املعلومات القطاعية -25

ت والتي يتم على فساسها اتخاذ القرارا دارةاملجموعة القطاعات التشغيلية بناء على التقارير التي يراجعها مجلي اإل  إدارةحددت 

االستراتيجية. وألغرا  إدارية يتم تنةيم املجموعة في سبعة وحدات فعمال بناءي على خدمايها، وفيما يلي القطاعات التشغيلية 

 مجموعة:لل

اقطاع النقل

 يتمثل قطا  النقل في  قل البضا ع واملهمات ب جر على الطرق البرية باململكة وخدمات ت جير السيارات واملقطورات وت جير مخازن 

 الصلة بالنقل البر . وآالالت ذاتالتبريد ومحطات الوقود وورش الصيا ة وشراء و يع و يا ة املعدات 

اقطاع العقار

شار ع العقار بشراء و يع األراالحي وإقامة املباةي عليها واستثمارها بالبيع فو اإليجار لصا ح الشركة وإقامة و شغيل امليتمثل قطا  

  بقطا القطاعية ا خا ة املعلومات ا هار يتم لم و التالي السنة العقار خلل قطا  حركة في ف  هنا  يكن التجارية والصناعية. لم

 اد اه. ا  دول   من العقار

اقطاع الحراسات االمنية

 و شتمل على توفير حراس األمن وخدمات املناو ة للبنو  والشركات. 

اقطاع تغذية الصرافات

 و شتمل على خدمات  غذية و يا ة الصرافات اآللية للبنو . 

اقطاع نقل االموال املؤمن

 ن  قل األموال واالغرا  الثمينة.و شتمل على خدمات  قل وت مي 
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 قطاع عد وفرز النقود واملراسلت 

 و شتمل على خدمات عد وفرز النقود واملراسلت البريدية. 

اقطاع الصيانة والتشغيل

 األمل  والتسويق للغير.  إدارةو شتمل على  يا ة و شغيل املباةي و 

ات فعمالها بشكل منفصل بغر  النتائ  التشغيلية لوحد دارةلم تكن هنا  ف  مبيعات بين القطاعات خلل الفترة. تراق  اإل 

اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد وتقييم األداء. ويتم تقييم فداء القطاعات بناء على الر ل فو ا خسارة من العمليات 

 وتقاس بشكل متسق مع فر اح فو خسائر العمليات في البيا ات املالية املوحدة.

 قطا  من قطاعات املجموعة وكذا األ ول واإللتاامات ا خا ة  ها للسنة املنتهية في يمثل ا  دول فد اه االيرادات والتكلفة لكل

 م.2018ديسمبر  31
 

 قطاع النقل 

قطاع الحراسات 

 األمنية

قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل 

ااألموال املؤمن

عد وفرز النقود 

اواملراسلت

قطاع الصيانة 

ااإلجماليااخرىااوالتشغيل

ا
 

    
  

 
 507.627.166ا-ا2.224.534 6.239.515 70.402.445ا168.052.859 203.475.616 57.232.197ااإليرادات  

 (430.064.102)ا-ا(1.592.939) (3.918.760) (57.049.384) (136.029.062) (180.549.592) (50.924.365)اتكلفة اإليرادات 

 77.563.064ا-ا631.595 2.320.755 13.353.061ا32.023.797 22.926.024 6.307.832االربح مجمل

ا
        

 501.775.538 239.126.384ا1.651.768 4.566.066 30.429.306 58.517.897 42.132.886 125.351.231امجموع األصولا

 115.443.448 40.384.596ا545.246 1.314.541 9.859.059 15.117.224 22.347.201 25.875.581امجموع اإللتزامات  

 
 يمثل ا  دول فد اه االيرادات والتكلفة لكل قطا  من قطاعات املجموعة وكذا األ ول وااللتاامات ا خا ة  ها للسنة املنتهية في

 م.2017ديسمبر  31

ا

 قطاع النقل
قطاع الحراسات 

 األمنية
قطاع تغذية 

 الصرافات
قطاع نقل 

ااألموال املؤمن

عد وفرز 
النقود 

اواملراسلت
قطاع الصيانة 

ااإلجماليااخرىااوالتشغيل

  ا

   

  

 486.003.825 - 948.000 12.130.927 77.243.432 195.786.053 144.707.654 55.187.759ايراداتاإلا 

 (374.680.634) - (286.324) (7.381.743) (61.219.916) (136.292.331) (118.787.365) (50.712.955)اتكلفة اإليرادات 

 111.323.191 - 661.676 4.749.184 16.023.516 59.493.722 25.920.289 4.474.804االربح مجمل

 503.534.913 245.300.754 410.603 4.559.398 29.636.086 56.992.473 41.034.580 125.601.019امجموع األصولا

 135.514.150 50.254.071 121.222 1.644.860 12.336.448 18.915.886 27.962.615 24.279.048امجموع اإللتزامات  

ا
ا
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ا  ربحية السهم -26

باالسهم العادية بقسمة  افي ر ل السنة ا خا  بحملة  املتعلقةيتم إحتساب ر حية السهم األساسية مقابل الر ل فو ا خسارة 

 لعدد األسهم العادية القائمة خلل السنة. إن ر حية األسهم املخففة مما لة لر حية السهم املرئحاألسهم العادية على املتوسص 

ااألساسية حي  فن الشركة ليي لديها فية فسهم قابلة للتحويل. 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 م2017ا م2018 
    

 52.576.327 ا14.188.677ا افي ر ل السنة

 30,000,000  30,000,000االعادية الحتساب ر حية السهم االساسية األسهماملتوسص املرئح لعدد 

 1.75  0.47االر ل األسا(حي واملخفض للسهم من  افي ر ل السنة

مليون  24تم احتساب ر حية السهم للسنة ا حالية والفترة املقار ة من العام املاالحي ليعكي الزيادة في رفس مال الشركة من   *

إبريل  29مليون سهم عن  ريق منل فسهم مجا ية، بناءي على قرار ا  معية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  30سهم إلى 

 (.1م، كما هو مبين باإليضاح رقم )2018

 اإللتزامات املحتملة -27

 يلي: محتملة كماإلتاامات  تتضمن البيا ات املالية للمجموعة

اكما في     

 م2018ديسمبر  31

 كما في 

 م 2017ديسمبر 31 

 16.193.785 ا93,184,567  *خطابات  مان

 7.468.489 ا2,598,200  إلتاامات اإليجارات التشغيلية 

 23.662.274 ا95,782,767  االجمالي

 *خطابات الضمان املدرجة  من االلتاامات املحتملة تخص الشركة التابعة الشركة العر ية  خدمات االمن والسلمة )امنكو(

 خاطرامل إدارةالقيمة العادلة واا–األدوات املالية  -28
ا

تتعر  املجموعة من خلل فةشطتها ملخا ر مالية متنوعة هي: مخا ر السوق ) شمل مخا ر  ر  العملت األجنبية ومخا ر 

خا ر بتقييم امل دارةاإل ومخا ر السيولة. تقوم  ئتماناألسعار ومخا ر فسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة( ومخا ر اال 

املخا ر بصورة عامة على عدم إمكا ية الت بي ب و ا  األسواق املالية  إدارةملواجهة كل خطر من هذه املخا ر. ويركز بر ام  

 .للمجموعةويهد  إلى ا حد من اآل ار السلبية املحتملة لهذه املخا ر على األداء املالي 
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امخاطر القيمة العادلة

وق عتبر السيالقيمة العادلة ل دوات املالية املتداولة في األسواق ال شطة إلى فسعار السوق املعلنة بتاريخ قائمة املركز املالي.  ستند 
 ةشطا في حال كا ت األسعار املعلنة متاحة ومتوفرة با تةام من فسواق املال فو الوكلء فو الوسطاء فو اإلتحادات الصناع

ي
ية سوقا

على  ت التسعير فو الهيئات الرقابية حي  تمثل تلك األسعار املعاملت الفعلية واملتكررة بو تةام في السوق واملبرمةفو شركات خدما
فساس تجار  بحت. إن فسعار السوق املعلنة املستخدمة للموجودات املالية اململوكة للشركة هي فسعار الطل  ا حالية. وتدر  

 .هذه األدوات  من املستو  األول 

ند القيمة العادلة ل دوات املالية غير املتداولة في األسواق ال شطة على فسالي  التقييم.  عمل هذه األسالي  على تحقيق  ست
اإلستفادة القصو  من معطيات السوق املتاحة ا  ديرة بامللحةة و عتمد على فقل قدر ممكن من التقديرات املو وعة من قبل 

ذه هات الهامة املطلو ة لقياس القيمة العادلة ل دوات معطيات جديرة بامللحةة، فو ا يتم إدرا  امل ش ة. وإذا كا ت جميع املعطي
در  

ُ
األدوات  من املستو  الثاةي وفي حال لم  ستند واحدة فو فكسر من املعطيات الهامة على بيا ات سوقية جديرة بامللحةة، ت

 ل دوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من حي   ريقة التقييم. يعر  ا  دول التالي ت .األدوات  من املستو  الثال 
ي
حليل

 :وفيما يلي مستويات التقييم املختلفة

ـــــاملس ـــ عدلة( السائدة في األسواق ال شطة للموجودات فو املطلو ات ا    ول :األاوى ــــتــ
ُ
 ملتطابقة.األسعار السوقية )غير امل

علنة املدرجة  من املستو  األول، ا  ديرة باملل    اني: ــــــــثــــــــاملستوى ال
ُ
ل  ول فو  حةة بال سبةاملعطيات األخر  بخل  األسعار امل

 املطلو ات، سواءي كا ت مباشرة )وهي األسعار( فو غير مباشرة )وهي املستمدة من األسعار(.

مب ية  ة ذات ت  ير هام على القيمة العادلة املس لة ولكهها غير  رق تقييم تكون فيها كافة املدخلت املستخدم   املستوى الثالث : 

 .على فساس معلومات سوق جديرة بامللحةة )وهي املدخلت غير ا  ديرة بامللحةة(

 

استثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح أو 

 املجموع املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األولا الخسارة

     م2018 ديسمبرا 31كما في 

 Trukkin - - 1.595.175 1.595.175اسهم في شركة  

 300.000 300.000 - - الشركة املتحدة ملزار  األلبان

 2.000.000 2.000.000 - - مساهمة في فراالحي شمال شرق جدة

 - - 3.895.175 3.895.175 

     
     م2017ديسمبر  31كما في 

 300.000 300.000 - - الشركة املتحدة ملزار  األلبان

 2.000.000 2.000.000 - - مساهمة في فراالحي شمال شرق جدة

 - - 2.300.000 2.300.000 

ا



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )جميع املبال  بالريال السعود  مالم يذكر خل  ذلك(

 

46 

 

امخاطر صرف العملة األجنبية 

 ال تواجا املجموعة ف   عّر  هام ملخا ر  ر  العملة األجنبية حي  إن غالبية معامليها بالريال السعود .

ا

ائتمانمخاطر االا

قدرة األ را  األخر  على الوفاء بالتاامايها تجاه املجموعة مما ييد  إلى تكبد املجموعة  خسارة مالية، تتكون هي مخا ر عدم 

األدوات املالية التي قد  عر  املجموعة ملخا ر تركز املديو ية بشكل رئي حي من األر دة النقدية وحسابات املدينين، تقوم 

ية العالية وتباشر سياسة للحد من   م ئتما من امليسسات املالية ذات القدرة اال املجموعة بويدا  فر ديها النقدية في عدد 

 فر ديها املودعة في كل ميسسة مالية، وال  عتقد املجموعة بوجود مخا رعدم كفاءة كبيرة في هذه امليسسات املالية.

 ملعائتما يتم تقييم ا  دارة اال 
ي
ا من يير تضعها املجموعة قبل إبرام العقود وغيرهية للعملء واملدينين التجاريين اآلخرين وفقا

ترة الف نهاية في كما ئتمانالترتيبات. كما تخضع الذمم املدينة بجميع ف واعها لرقابة منتةمة. إن ا حد األقصح  للتعر  ملخا ر اال 

 ديسمبر 31 في منخفضة كما غيرال التجاريون  املدينون  فعمار يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األ ول املالية. إن تحليل

 (.11)إيضاح  في موضحم كما هو 2018

ا

امخاطر السيولة

ق هي مخا ر  عر  املجموعة لصعو ات في ا حصول على األموال ملقابلة اإللتاامات املرتبطة باألدوات املالية تدار السيولة عن  ري

 مستقبلية. الت كد بشكل دور  من توفرها بمقادير كافية ملقابلة فية إلتاامات

ر مخا ر السيولة من خلل اإلحتفاظ بما يكفي من النقد واألوراق املالية املتداولة، وتوفر التمويل من خلل قد إدارةتتم عملية 

ى فعمال املجموعة، فون املجموعة يهد  إل ية امللزمة، والقدرة على تصفية مراكز السوق. و ةرا لطبيعةئتما كا  من التسهيلت اال 

 ية امللزمة.ئتما على مرو ة عملية التمويل بتوفير القنوات اال ا حفاظ 

 عمل املجموعة على  مان امتلكها  قدية كافية عند الطل  للوفاء باملصروفات التشغيلية املتوقعة؛ و ستثد  من ذلك الت  ير 

 املحتمل للةرو  القصو  التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوار  الطبيعية.

 .ة السدادف بحت مستحققادرة على الوفاء  ها مت   و عتقد فنهاعر ة ملخا ر جوهرية متعلقة بالسيولة  فنها ال  عتبر املجموعة نإ

 
 

 

 

يلخص ا  دول التالي فترات استحقاق املطلو ات املالية للشركة غير املخصومة بناء على املدفوعات التعاقدية غير املخصومة كما 

 م.2018ديسمبر  31في 

ا:املالية اإللتزامات استحقاقات جدولا
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 م2018ديسمبر  31كما في  

 اأقل من سنة 
امن

 سنوات 5 إلى1 
ا

ا سنوات 5أكثر من 
 

 املجموع

 10.922.449اا-اا-ا 10.922.449 دائنون تجاريون 

 18.944.199اا-اا-ا 18.944.199 مستحقات املساهمين

ا7.125.000اا-اا5.625.000اا1.500.000 قرو 

ا1.130.569اا-اا386.280اا744.289 فوراق دفع

املخصومة بناء على املدفوعات التعاقدية غير املخصومة كما يخص ا  دول التالي فترات استحقاق املطلو ات املالية للشركة غير 

  م.2017ديسمبر  31في 

 م2017ديسمبر  31كما في  

 اأقل من سنة 
امن

 سنوات 5 إلى1 
ا

ا سنوات 5أكثر من 
 

 املجموع

 9.664.843  -  -  9.664.843 دائنون تجاريون 

 18.870.894  -  -  18.870.894 مستحقات املساهمين

 10.000.000  -  -  10.000.000 قرو 

 1.838.724  -  1.130.569  708.155 فوراق دفع

االفائدةمخاطر أسعار 

لعمولة االعمولة أل ولها وإلتاامايها املالية ذات  سعر معدالت في التغيرات  تيجة القيمة في التغيرات ملخا ر املالية األدوات تتعر 

 املتغيره. 

 غيير معدل عمولة  ف ر خلل الشركة من ر ل على الفائدة، فسعار في املحتمل املعقول  التغير حساسية ف ر التالي ا  دول  يبين

 على الدخل الشامل: ت  ير هنا  حي  ف ا ليي األخر ، املتغيرات  بات مع اإلقترا ،
 

ااملحتمل على األثر
ا الدخل الشامل ا الرصيد

االزيادة )النقص( 
ا في معدل العمولة ا

اا اا ا   م2018ديسمبر  31

ا71.250 +  ا ا 7.125.000 ا1% + ا  قرو   ويلة األجل
 

 املحتمل على األ ر
  الر يد  الدخل الشامل

 الزيادة )النقص( 
ا في معدل العمولة ا

ا       م2017ديسمبر  31

ا 1% +  10.000.000  000100. +   قرو   ويلة األجل

اااملخاطر إدارة 



 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

ام2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )جميع املبال  بالريال السعود  مالم يذكر خل  ذلك(
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رفس املال في حماية قدرة املجموعة على االستمرارية في العمل على فساس تجار   هد  توفير  إدارةتتمثل فهدا  املجموعة عند 

س رف دارةالعوائد للمساهمين. رفس املال هو عبارة عن حقوق امللكية العائدة إلى حاملي األسهم بالشركة. ويتمثل الهد  األسا(حي إل 

   مال الشركة في دعم فعمالها و عةيم القيمة للمساهمين. 

ا حفاظ على قاعدة قوية لرفس املال  عمل على ا حفاظ على املستثمر والدائن و قة السوق ومداومة  دارةمن سياسة مجلي اإل 

ي فهيكل رفس املال ا خا   ها وتقوم بوجراء التعديلت عليا في  وء التغيرات  ودارةب التطوير املستقبلي ل عمال. تقوم املجموعة

مستو  توز عات األر اح على  دارةالعائد على رفس املال، كما يراق  مجلي اإل  دارةاألحوال االقتصادية. ويراق  مجلي اإل 

 املساهمين.

توز عات فر اح  خلل بتوفير عوائد للمساهمين من املجموعة مو هد  املحافةة على هيكل رفس املال وتوفير عوائد للمساهمين، تقو 

ا م. 2018ديسمبر  31 في املنتهية للفترة املوحد امللكية حقوق  في التغيرات قائمة في موضح هو كما املال راس زيادة خلل ومن

ا األحداث اللحقة -29

ية متوافقة مع الضوابص الشرعية مع البنك العراى ائتما فبرمت شركة باتك للستثمار واالعمال اللوجستية اتفاقية  سهيلت  -

مليون ريال وذلك لتمويل شراء الشركة مبد  إدار  بحى املعذر  34م بقيمة 31/12/2023هذه االتفاقية في  الو دي ت تهي

 العراي.م تم ا حصول على مبل  التمويل وتم رهن املبد  لصا ح البنك 2019-01-13بمدينة الريا  و تاريخ 

قامت شركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية بشراء مبد  إدار  من شركة جازان للطاقة والتنمية م 2019يناير  17 بتاريخ -

حى املعذر  –الواقع بالشريص التجار  بين  ريق امللك فهد وشار  العليا جنوب  ريق مكة املكرمة )خريص( بمدينة الريا  

  .ريال سعودمليون  33.5بقيمة  129القطعة رقم  1376مخطص رقم 

تقوم الشركة حاليا بالعمل على إتمام اإلجراءات املالية والقا و ية ا خا ة بصفقة اإلستحواذ على شركتي املهيدب للنقل  -

 البر  والهمة اللوجيستية.

 إعتماد القوائم املالية األولية املوحدة  -30

 م.2019مارس  26بتاريخ  الشركة إدارةعـــتــمــدت هــذه القـــوائم املـــاليـة املوحـــدة من قـبــل مجلـــي ا

 
 


