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 إشركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية
إإ

إم2019 يونيوإ 30فى  تيناملنتهي أشهرإوالستة  الثالثة تيلفترإاملوحدة املختصرة  األوليةفهرس القوائم املالية 
 

إ
 

إفهرس
 

إالصفحة
  

 2 املختصرة املوحدة األولية املعلومات فحصتقرير 
  

 3 م2019يونيو  30املختصرة كما في  املوحدة األوليةقائمة املركز املالي 
  

 4 م2019يونيو  30 في تيناملنتهي لفترتي الثالثة والستة أشهر  املوحدة املختصرة  األوليةقائمة الدخل الشامل 
  

 5 م2019يونيو  30 في املنتهيةالستة أشهر  لفترة املختصرة املوحدة األوليةقائمة التغيرات في حقوق امللكية 
  

 6 م2019يونيو  30 في املنتهيةالستة أشهر  لفترة  املختصرة املوحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية 
  

 21 - 7 م2019يونيو  30 في تيناملنتهيالثالثة والستة أشهر  تيلفتر   املختصرة املوحدة األولية حول القوائم املالية مختارةإيضاحات 
إ
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إ نبذة عامة -1

سال  (الشركة السعودية للنقل ادسم ال - شركة مساهمة سعودية -(الشركةل  تأسست شركة لات  لإلساثمار واأل(مال اللوجساية

يناير  16هد املواف  1404ر يع اآلخر 13لتاري   1010052902مدينة الرياض لموجب السجل التجاري رقم مبردل واملسجلة في  -ساثمار واد 

 م.1984

املادة الثانية م  النظام  تعديلتم م 03/04/2017هد املواف  06/07/1438في لنا   (ا  موافقة الجمعية العامة غير العادية ملساهما الشركة 

 .لساثمار واأل(مال اللوجسايةشركة لات  لإل (إل   لساثمار مبردالشركة السعودية للنقل واد (تغيير اسم الشركة م  لاألسااخا للشركة 

يشمل (املدارس  املساشفيات   سكنية الالعامة للم انى السكنية  ادنشا ات العامة للم انى الغير  شا اتناديتمثل نشاط الشركة في 

 إنشا  وإأالت ال رق والشوارع واألرأفة ومستلزمات ال رق   تش يب امل انى. سكنية ترميمات امل انى السكنية والغير  ل الفنادق  .... الخ

 . 7939ا.ب  –شارع األرز  – حي العليا –يقع املقر الرئيسخا للشركة في مدينة الرياض 

 وتتتها لنهاية شهر ديسمبر م   ل سنة ميالدية.ت دأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير 

إاملال رأس

مليون سهم (ادي ماساوية القيمة ومدفو(ة لاليامل وت لغ القيمة  30مليون ريال سعودي مقسمة إل   300للغ رأس مال الشركة املصرت ل  

 ريال سعودي.  10ادسمية للسهم 

(ا  رفع توأية للجمعية الغير (ادية ملساهما الشركة لزيادة رأس  24/13رقم  م واف  مجلس إدارة شركة لات  لقرار 18/02/2018لتاري  

م  رأيد األر ات زيادة رأس املال مليون ريال وتمت  60مال الشركة (   ري  من  أسهم (ادية مجانية (أسهم منحةل ملساهم ها ولل  لقيمة 

ل  إمليون ريال سعودي  240م  لاملوافقة (ا   لب زيادة رأس املال م  2018مارس  15امل قا   وقد أدر قرار م  هيئة السوق املالية لتاري  

شركة لتاري  مليون ريال سعودي ولل  لمن  سهم مجاني مقالل  ل أربعة أسهم  وتمت املوافقة م  ق ل الجمعية العامة الغير (ادية لل 300

 .التجاري  لالسجل الزيادة لتل  شير ألالت الشركة وقامت  م2018الريل  29

 للشركة  التابعة الشركات

   القوائم املالية للشركة  شركة لات  لإلساثمار واأل(مال اللوجساية املالية للشركة ال ياناتاألولية املوحدة املختصرة  املالية القوائم تتضم 

 : النحو التالي  ل (ا  املجمو(ةلدد  مجتمعين مالتا عة (املشار إل ه وشر اتها

  .القوائم املالية للشركة  شركة لات  لإلساثمار واأل(مال اللوجساية -1

القوائم املالية املوحدة لشركتها التا عة والتا تعمل لموجب سجل تجاري منفصل تحت مسمى (الشركة العر ية لندمات األم  والسالمة  -2

مدد  رأسددمالها ويتمثددل نشدداط الشددركة  %94.88منيددو دددد شددركة لات مسددوولية محدددودةل والصددادر مدد  الريدداض  وتمتلدد  شددركة لاتدد  مددا نسددلت  أدددد 

ا قامت التا عة في تجارة الجملة والتجزئة وأجهزة املراق ة والسالمة وخدمات الحراسات األمنية ونقل األموال و(دد فرز النقود واملراسالت  كم

 :شدركة الحكمدة لثسداثمار التجداري والصدنا يل أمنيو ددارة املراف  املحدودةم  شركة  %70لتا عة  أمنيو  لادستحوال (ا  الشركة ا
 
 -(سدالقا

 م.2017شركة لات مسوولية محدودة ددد خالل (ام 
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ة محدددودةل والتددا تعمددل لموجددب سددجل مبددرد (شددركة لات مسددئولي –سدداثمار القددوائم املاليددة لشددركتها التا عددة الشددركة السددعودية للنقددل واد  -3

مد  رأسدمالها وياثمدل نشدداط شدركة مبدرد فدي نقدل ال ضدا ع واملهمددات  %100تجدارى منفصدل والصدادر مد  الريداض وتمتلد  شددركة لاتد  مدا نسدلت  

ملوافقدة مد  ق دل هد  وقدد تمدت ا1442-03-24يتتهى لتاري  الهي ل 010111049000لأجر (ا  ال رق البرية لموجب ترخيص وزارة النقل رقم (

لددد  شدددركة تا عدددة مملوكدددة لاليامدددل إسددداثمار (مبدددردل مجلدددس إدارة شدددركة لاتددد  (اددد  تحويدددل فدددرع الشدددركة واملسدددمى لالشدددركة السدددعودية للنقدددل واد 

 مد  تداري  
 
لدس م  وتمدت موافقدة مج01/01/2018لشركة لات  (ا  ان يتم تحويل األأول وادلتزامات الناأة لق اع النقل لها وللد  ا(ت دارا

م (اددد  توقيدددع اتفاقيدددة لدددين  دددل مددد  شدددركة لاتددد  وشدددركة مبدددرد واملتعلقدددة لنقدددل 19/12/2017لتددداري   4/13-216إدارة شدددركة لاتددد  لدددالقرار رقدددم 

 للقيم الدفترية لها في 
 
 م.01/01/2018م و تسرى هه  امتفاقية م  31/12/2017األأول وادلتزامات وفقا

 رقددم التجددارى  السددجل لموجددبالريدداض  مدينددة فدد  واملسددجلةل  محدددودة مسددئولية لاتشددركة (واحددد  نددنص شددركة العقاريددة لاتدد  شددركة -4

يتمثدل نشداط الشدركة و  رأسدمالها مد  %100 نسلت  ما الشركة وتمتل م 2017فبراير  23هد املواف  1438جماد أول  26 لتاري  1010468252

 وغيدددر  سدددكنية املدددوجرة و أ اململوكدددة العقدددارات وتدددأجير  دارةإو  الشدددركة لصدددال  يجدددار اد  و أ لدددال يع واسددداثمارها (ل هدددا امل دددانى قامدددةد األراضدددخا شدددرا فدددي 

 .سكنية

مد   %40.6منيدو  (شدركة تا عدةل (مليدة امدتالك مدا نسدلت  أ -والسدالمة م  أتمدت  الشدركة العر يدة لنددمات اممد  2019إلريدل  28لتاري   -5

مددد  حصدددص رأسددددمال  %35امل اشدددر لتسددد ة متالكهدددا إمددد  خدددالل وللدددد    لنددددمات السددديارات جمدددالي حصدددص رأسدددمال  شدددركة املوقدددف السدددريعإ

غيددر م اشددر مدد  خددالل شددركتها التا عددة  شددركة   شدديل% مدد  حصددص رأسددمال  شددركة املوقددف السددريع  5.6 شددركة املوقددف السددريع  ومددا نسددلت  

 .منيو ددارة املراف  أ

مدد  خددالل تنددازل الشددر ا  املوسسددين لشددركة املوقددف السددريع لندددمات السدديارات (دد   عدد  وقددد تمددت (مليددة إقتنددا  الحصددص املو ددحة أ(ددال  

 .منيو ددارة املراف أشركة و  -منيوأ-   والسالمةالشركة العر ية لندمات امم ف هم لما آخري  لشر ا األسمية دون (وض  لالقيمةحصصهم 

ألدددف ريدددال  100م  لدددرأس مدددال 2017مدددايو  18لتددداري  (لات مسدددولية محددددودةل  لنددددمات السددديارات شدددركة املوقدددف السدددريعتأسسدددت هدددها وقدددد 

وت دددوير واسددداثمار وتشددددغيل مواقدددف سددديارات متعدددددة األدوار ومواقدددف لكيدددة لجميدددع مددددن اململكددددة  إنشدددا فدددي  غدددرض الشدددركة  ويتمثدددل سدددعودي

 وت دوير  إنشدا  مزايددة ترسدية تدم 2019 ألريدل 9 فديو الده ي لنددمات السديارات.شدركة املوقدف م  املزمع تغير األسدم ليصد    العر ية السعودية.

 52 سدنوي  إيجدار  لواقدع هجريدة  سدنة 25 ملددة والددمام والظهدران النبر  لمدن لكية ومواقف األداور  متعددة سيارات مواقف وتشغيل واساثمار 

 و  الددمام ملديندة الهكيدة السديارات مواقدف مشدروع لخصدوا الشدرقية املن قدة اماندة مدع (قدود إلدرام يدتم لدم تاريخد  حتى. سعودي ريال مليون 

 تقنيدة تفاأديل اهدافة الد  ال لديدة لرغ دة نظدرا اديجاريدة القيمدة لخصدوا م ال دات أو  فواتير  اي استالم يتم لم و(لي  والظهران  النبر  مدينتا

 السددددنوية اميجاريدددة للقيمددددة كضدددمان الصددددادرة الضدددمان خ الددددات وتجديدددد إأددددار  تددددم املقالدددل وفددددي م دددالغ أي سددددداد يدددتم لددددم وكدددهل  للمشدددروع 

 .ل8-4رقم  املتزامات املحتملة(إيضات 

  -التالية: روف ظالحقائ  والاألحيام و (اي شركة املوقف السريع لندمات السيارات م  خالل  ةسي ر لديها أن  دارة املجمو(ةإترى 

 مددد  القدددوة التصدددوياية %54التمثيدددل فدددي قدددرارات مجلدددس امدارة والجمعيدددة العموميدددة ل ريقدددة م اشدددرة او غيدددر م اشدددرة لتسددد ة  -
 
  نظدددرا

  منيوأ-العر ية لندمات امم  والسالمة لوجود شر ا  آخري  يمثلون أ راف (القة لشركة 

  %60التمثيل في تشكيل مجلس املديري   عدد ثالث مديري  م  اجمالي خمسة مديري  ما نسلت  -

لامهددافة الدددي   -أمنيدددو-والسددالمة  حصددر حدد  تعيدددين و(ددزل املدددير التنفيدددهي واملدددير املدددالي (دد   ريدد  الشدددركة العر يددة لنددددمات األمدد  -

 .وتعيين لاقي املدرا  واملوظفين والعمال وتحديد ميافاتهم وحقوقهم و(زلهمتحديد أالحيتهم 
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 (ناأر السي رة إدارة املجمو(ة ولل  لتحق  تسي ر (لي كيان  هو  شركة املوقف السريع لندمات السيارات إنوفي هو  ما س   ف

 واملو حة أ(ال .

 لعدم وجود (نصر  إدارة املجمو(ةكما حددت 
 
أن (ملية ادستحوال (ا  شركة املوقف السريع لندمات السيارات ليست تجميع أ(مال نظرا

الي لية حيث أن الشركة املساثمر ف ها ما زالت في مرحلة التأسيس كما هو مو   أ(ال   و(لي  م تن    مت ل ات املعيار الدولي للتقرير املاآل

 ل ريقة امستحوال واستخدام القيمة العادلة (ند ادث ات  حيث تجمي – 3رقم 
 
(رف املعيار الدولي ع األ(مال م  حيث املحاس ة وفقا

    وآليات مدخالت م  تتيون أنها   األ(مال (ا :  تجميع األ(مال  3للتقرير املالي رقم 
 
 إنتا  (اي القدرة لها ييون  التا املدخالت هه  (ا  ت

  – لها األ(مال ييون  أن ورغم .مخرجات
 
ت لب م أن  إم مخرجات  – (ادة عرف .أ(مال أنها (ا  لتتأهل متياملة ملنظومة مخرجات ي 

 
 العناأر وت

 :ياي كما الثالثة لث(مال

 ندما مخرجات إنتا   (ا  القدرة ل  أو يتتج  اقتصادي مورد أي :املدخل)    
 
 .اآلليات م  أكثر أو واحدة (لي  ت

 ندما التا قا(دة أو ميثاق أو لروتو ول  أو معيار  أو نظام  أي :اآللية)    
 
 إنتا  (ا  القدرة لها ييون  تتتج أو مدخالت  أو مدخل (ا  ت

 .مخرجات

 قة واآلليات املدخالت نايجة :املخرجات  
 
 تياليف أو أر ات  توزيعات في شيل (ائد توفير (ا  القدرة لديها أو توفر التا املدخالت هه  (ا  امل

 .املشاركين أو األ(ضا  أو املالك اآلخري   أو املساثمري  إل  – م اشر  شيل – أخرى  اقتصادية عفمنا أو منخفضة

وحيدد قدوائم شدركة املوقدف السدريع لنددمات السديارات لعددم وجدود معدامالت ماليدة جوهريدة لخدالف رأس املددال كمدا لدم يترتدب أثدر جدوهري مد  ت

 أهمية مقارنة لالقوائم املالية املوحدة للمجمو(ة.وبع  املصروفات غير لات 

إاملحاسبةأسس  -2

 ملعيار املحاس ة الدولي رقم (
 
ل  التقرير املالي األولي  املعتمد في اململكة 34تم إ(داد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة وفقا

 املختصرة املرفقة مع القوائم املالية للسنة السالقة للمجمو(ة كما في املوحدة املالية األوليةالعر ية السعودية ويجب قرا ة القوائم 

م. م تتضم  القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة  افة املعلومات امل لو ة د(داد مجمو(ة  املة م  القوائم 2018ديسمبر  31 

 للمعايير الدولية للتقرير املا
 
 لي.املالية املعدة وفقا

املوحدة املختصرة املرفقة هي نفس السياسات املحاسلية امله ورة في  املالية األوليةإن السياسات املحاسلية امل  قة في إ(داد القوائم 

 املالية املرفقة. ل م  القوائم3-3في اديضات رقم (م لاستثنا  ما هو مه ور 2018ديسمبر  31القوائم املالية للمجمو(ة كما في 

 والتعديالت والتفسيرات الصادرة والتغيرات في السياسات املحاسبية الهامة والتقديرات املعاييرإ -3

إاملعايير الصادرة غير جارية التأثير 3-1

 ) ل.2021يناير  1ل  (قود التأمين  (تاري  السريان 17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

  ل.2020يناير  1  (تاري  السريان تجميع األ(مالل  3للتقرير املالي رقم (املعيار الدولي  (ا تعريف األ(مال  (ا تعديالت 

  ل.2020يناير  1(تاري  السريان  ل8و رقم (ل 1الدولي رقم ( املحاسبا املعيار  (ا تعريف األهمية التسلية  (ا تعديالت 

  ل.2020يناير  1(تاري  السريان  املفاهيما للتقرير املالي اد ار  (ا تعديالت 

 للمجمو(ة. املختصرةلت  ي  (ا  القوائم املالية األولية املوحدة جوهري (ند سريان ام يتوقع أن ييون هناك أثر 
إ
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إاملعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير 3-2

إم2019يناير  1تعديالت تسري في 

  ل  (قود اديجار16(رقم املعيار الدولي للتقرير املالي.  

 ) في العملية 3تحسينات (ا  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
 
 املشتركة.ل  تجميع األ(مال  تتعل  لالحصة املحتفظ وها سالقا

 ) في العملية “الترتي ات املشتركة ل “11تحسينات (ا  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
 
 املشتركة.تتعل  لالحصة املحتفظ وها سالقا

  ل  هدري ة الددخل  تتعلدد  لأثدار هدري ة الددخل ملددفو(ات األدوات املاليدة املصدنفة (اد  أنهددا 12معيدار املحاسد ة الددولي رقدم ( تحسدينات (اد

 حقوق ملكية.

 ) قتراض املوهلة للرسملة.قتراض  تتعل  لتيلفة ادل  تيلفة اد23تحسينات (ا  معيار املحاس ة الدولي رقم 

 ) شأن معامالت هري ة الدخل .ل  (دم التيق   23التفسير الدولي 

 ) ل  األدوات املالية  تتعل  لخصائص الدفع املس   مع التعوي  السلبا.9تعديالت (ا  معيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 ) يلددة سدداثمار  و ل  امسدداثمارات فددي املتشددمت الزميلددة واملشددرو(ات املشددتركة  تتعلدد  لتسددب اد 28تعددديالت (ادد  معيددار املحاسدد ة الدددولي رقددم

 األجل في الشر ات الزميلة واملشرو(ات املشتركة.

 ) و تسويتها.أمزايا العاملين  تتعل  لتعديالت الن ة  تقليصها ل  19تعديالت (ا  معيار املحاس ة الدولي رقم 

 
 
ل  (قود اديجار  كما سيرد 16أثر (ا  القوائم املالية املرفقة لاستثنا  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ما لكر أ(ال م لم يك  لت  ي  أيا

 
 
 ل.1-4يضات رقم (ل واد 3-3يضات رقم (في اد  محقا

 التغير في السياسات املحاسبية 3-3

 يجار"اإلإ( "عقود 16تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 لتحديد ترتي ات اديجار ومعاملتها في القوائم املالية ليل م  املوجري  16ار الدولي للتقرير املالي رقم (يوفر املعي
 
 شامال

 
ل  (قود اديجار  نمولجا

لة  ل  (قود اديجار  والتفسيرات لات الص17ل  (قود اديجار  محل معيار املحاس ة الدولي رقم (16واملستأجري . يحل املعيار الدولي رقم (

 . 2019يناير 1وقد أأ   ساري املفعول للفترات املحاسلية التا ت دأ في أو  عد 

  2019يناير  1وهو  الت  ي  تاري  في األولي للت  ي  التراكما األثر إث ات مع رجعي اختارت املجمو(ة ت  ي  املعيار لأثر
 
  5للفقرات أرقام   وفقا

 (  لل 16م  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( 7   /  ب
 
تثلت   ل  (قود اديجار  و التالي لم يتم إ(ادة (رض معلومات املقارنة  و دم

 املجمو(ة األثر التراكما للت  ي  األولي  إلا وجد  (ا  أن  تعديل للرأيد امفتتاحي لثر ات امل قاة.

ل إم أن  17ل  (قود اديجار  ي     شيل ك ير مت ل ات محاس ة املوجر في املعيار املحاسبا الدولي رقم (16رقم (إن املعيار الدولي للتقرير املالي 

 املستأجر. إل ة مختلفة لالتس ة ييقدم معالجات محاسل
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ل لين (قود 16ير املالي رقم (يرت ط التغيير  شيل رئيس في تعريف (قد اديجار حيث يعتمد (ا  مفهوم السي رة. يميز املعيار الدولي للتقر 

 :اديجار و(قود الندمة ولل  (ا  أساس ما إلا  ان استخدام األأل يخضع للسي رة. تعتبر السي رة موجودة إلا  ان لدى املجمو(ة ما ياي

  و األأل؛الح  في الحصول (ا  جميع الفوائد امقتصادية  شيل ك ير م  استخدام 

  هها األألالح  في توجي  استخدام.  

يجار  ل  (قود اد 16قامت املجمو(ة لت  ي  تعريف (قد اديجار وادرشادات لات الصلة املنصوا (ل ها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (

 (ا  جميع (قود اديجار لديها. 

إالتأثير على محاسبة املجموعة كمستأجر

  (قود األيجار  م  كيفية قيام املجمو(ة لحساب (قود اديجار املصنفة سالقل 16غير املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (
 
(ا  أنها (قود إيجار  ا

 ما ياي:  لإث اتوالتا  انت تثلت خار  القوائم املالية فقد قامت املجمو(ة  ل 17تشغيلية لموجب معيار املحاس ة الدولي (

 حيث يثلت أوليا لدد : االستخدام،أصل حق 

 املستق لية؛اديجار الهي هو ( ارة (  القيمة الحالية لدفعات اديجار  (قد ملتزام األولي القياس م لغ 

 اديجار (قد لداية تاري  ق ل أو في تمت إيجار (قد أي دفعات  
 
 مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصا

 كمستأجر؛ املجمو(ة لواس ة متك دة أولية م اشرة تياليف أي 

 الحالدة إلد  األأدل فيد  يوجدد الدهي املوقدع وإ(دادة العقدد  محدل األأدل وإزالدة تفكيد ل املجمو(دة كمسدتأجر تك دهااسد التدا للتيداليف تقددير 

 األألية.

 
 
 و لالتيلفة م ر  يقاس أأل ح  امستخدام محقا

 
 ملتزام قياس إ(ادة لأي معدلالقيمة  في ه وط خسائر مجمع وأي استهالك مجمع أيمنها  حا

 اديجار. (قد

 يجار ل ريقة القسط املاساوي.أأل ح  امستخدام (ا  املدة املقدرة لعقد اد  تستهل  املجمو(ة

  التزام عقد اإليجار
 
 قتراضاد في تاري  لداية العقد  ويتم استخدام معدل املدفو(ة غير اديجار لدفعات الحالية لالقيمة يتم إث ات  أوليا

 ادهافي للمجمو(ة.

 يقاس التزام (قد اد 
 
 :كما ياي يجار محقا

 اديجار؛ (قد التزام (ا  الفائدة ليعكس الدفتري  امل لغ زيادة 

  اديجار؛ دفعات ليعكس الدفتري  امل لغ تخفي 

 اديجار. لعقد تعديالت أو تقييم إ(ادة أي ليعكس الدفتري  امل لغ قياس إ(ادة  

 ملعيار املحاس ة الدولي رقم 16للتقرير املالي رقم ( الدوليلموجب املعيار 
 
ل  يتم اخت ار  أأل ح  امستخدام  للتحق  م  انخفاض قيمت  وفقا

 .ل  اله وط في قيمة األأول 36(
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 مدة عقود اإليجار

  اديجار (قد في لإللغا  القاللة غير الفترة لا(ت ارها اديجار (قد مدة تقوم املجمو(ة لتحديد
 
 :م   ل مع جنب إل  جن ا

  النيار؛ هها ممارسة م  معقولة لصورة  انت املجمو(ة متأكدة إلا اديجار (قد تمديد لخيار املشمولة الفترات 

 النيار هها ممارسة (دم م  معقولة لصورة  انت املجمو(ة متأكدة إلا اديجار (قد إنها  لخيار املشمولة الفترات. 

 شهر  12األجل (مدة اديجار لالتس ة لعقود اديجار قصيرة 
 
أو أقلل والعقود منخفضة القيمة (مثل أجهزة الكم يوتر الشنصية واألثاث  ا

املكتبال  إلا وجدت   اختارت املجمو(ة ام(تراف لمصروفات اديجار (ا  أساس القسط الثالت (ا  النحو املسموت ل  في املعيار الدولي 

 ل وهي نفس ال ريقة التا  ان يتم املحاس ة (ن16للتقرير املالي رقم (
 
 .يجار ل  (قود اد 17ملعيار املحاس ة الدولي رقم ( ها وفقا

 حول القوائم املاليةمختارة إيضاحات  -4

 يجاراإلإ عقود 4-1

ل  (قدود اديجددار  وقددد قامددت 17لددى املجمو(ددة (قددود إيجدار  انددت مصددنفة كعقدود إيجددار تشددغيلية وتمويليدة تحددت معيددار املحاسد ة الدددولي رقددم (

 املجمو(ة لإ(ادة دراسة 
 
ل  (قدود اديجدار  وللد  16للمعيدار الددولي للتقريدر املدالي رقدم ( هه  العقود لت  ي  املعالجات املحاسلية الجديددة وفقدا

 م كما ياي.2019يناير  1لداية م  

 

 أصل حق االستخدام

أشهر  الستةلفترة 

إفياملنتهية 

إم 2019 يونيوإ 30 

إ

إللسنة املنتهية في

إم2018ديسمبر  31

إ-إإ4,972,381 يناير 1الرأيد في 

إ-إإ(515.852) ستهالكا

إ-إ 4.456.529 السنة  /الرأيد في نهاية الفترة 

م 2019يندددداير  1كمدددا فدددي  قيمتهدددا الدفتريددددة أدددافي ل متعلقدددة  عقددددود إيجدددار تمدددوياي للددددغأدددو ألقائمدددة املركدددز املددددالي  العقدددارات واملعددددداتلندددد يتضدددم  

  .ريال سعودي 651.454 م2019يونيو  30في  سعودي وكما ريال 752,854

 التزام عقود اإليجار

أشهر  الستةلفترة 
إفياملنتهية 

إم 2019 يونيوإ 30 

إ
إللسنة املنتهية في

إم2018ديسمبر  31

إ-إإ4,895,814 يناير 1الرأيد في 
إ-إإ141.150 فائدة محملة

إ-إإ(448.209) املدفوع

إ-إ 4.588.755 السنة  /الرأيد في نهاية الفترة 

إإإإيقسم إلى
إ-إ 3.814.073 األجل لةي و  إيجار  (قود التزامات
إ502,966إإ774.682 األجل قصيرة إيجار  (قود التزامات

إ502,966إ 4.588.755 
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املجمو(ة تتوقع  الهي الفائدة قتراض ادهافي  وهو معدليجار ومصروف الفائدة لاستخدام معدل ادلإث ات التزام (قود اد  املجمو(ةقامت 

 .الضمانات يجار و نفسلعقود اد  مماثلة دةزم ملالال  التمويل تقترض ليي استخدام 

 .قتراضم تتضم  (قود اديجار أي تعهدات  ولك  م يجوز استخدام األأول املوجرة كضمان ألغراض اد

 م2019يونيو  30األثر على قائمة املركز املالي كما في 

 
إدون ب

إاملالي األثرإ 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16تطبيق معيار 

إ206.001.842إ4.456.529إ201.545.313 ومعدات (قارات

 و 
 
 54.783.306 (504.600) 55.287.906 خرى أرأدة مدينة أدفعات مقدما

 3.814.073 3.814.073 - التزامات (قود إيجار  ويلة األجل

 774.682 774.682 - التزامات (قود إيجار قصيرة األجل

إ-إ(307.910)إ307.910 مقالل (قد تأجير تموياي  أافيالتزامات 

إ26.430.751 (328.916)إ26.759.667 م قاة ر اتأ

 م2019 ينايرإ 1األثر على قائمة املركز املالي كما في 

 
إدون ب

إاألثر املالي 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16 تطبيق معيار 

إ196.128.019إ4,972,381إ191.155.638 ومعدات (قارات

 و  دفعات
 
 48.615.214 (579,533) 49.194.747 خرى أرأدة مدينة أمقدما

 4.013.703 4,013,703 - التزامات (قود إيجار  ويلة األجل

 882.111 882,111 - التزامات (قود إيجار قصيرة األجل

إ-إ(502,966)إ502.966 التزامات مقالل (قد تأجير تموياي   أافي

إ22.696.579 -إ22.696.579 م قاة ر اتأ

إ

إم2019يونيو  30املنتهية في  أشهرإ الثالثة لفترةاألثر على قائمة الدخل الشامل 

إ
إبدون 

إاألثر املالي 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16 تطبيق معيار 

إ101.627.304 259.811 101.367.493 يراداتتيلفة اد 

إ653.195 46.593 606.602 مصروفات تمويلية
إ

إم2019يونيو  30املنتهية في  أشهرإ الستة لفترةاألثر على قائمة الدخل الشامل 

إ
إبدون 

إاألثر املالي 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16 تطبيق معيار 

إ198.829.347 234.119 198.595.228 يراداتتيلفة اد 

إ1.217.993 94.797 1.123.196 مصروفات تمويلية
إ

إ
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إم2019يونيو  30للفترة املنتهية في  النقدية تدفقاتاألثر على قائمة ال

إدون بإ
إاألثر املالي 16تطبيق معيار 

إبعد
إ16 تطبيق معيار 

إ(26.257.716) 94.797 (26.352.513) األنش ة الاشغيلية املستخدم فيأافي النقد 

 33.691.928 (94.797) 33.786.725 األنش ة التمويلية الناتج م أافي النقد 

  12(قود إيجار منخفضة القيمة أو ملدة أقل م   جمو(ةكما في تاري  التقرير لدى امل
 
 يجار اد  مصروف للغ وقدوغير قاللة للتمديد  شهرا

 .ريال سعودي 2.485.000 قدر ما  م2019يونيو  30 في املنتهيةللفترة  العقود هه   الدخل الشامل ( قائمة في املسجل

إستثماريةا عقارات 4-2

 م نى تجاري مكتبا  قامت الشركة  شرا م 2019يناير 17 لتاري 
 
و لغت قيمة الشرا    جازاد و -لشركة جازان لل اقة والتنمية  ان مملو ا

كمقرات إدارية وتشغيلية فقد قامت الشركة  ىا  م  امل نلها تستغل أجز تا عة الشر ات الو  حيث أن الشركة مليون ريال سعودي. 33,5

 
 
 ل.5-4مرهون ألحد ال نوك املحلية كما هو مه ور في إيضات رقم ( ىإن امل ن هم  لند العقارات واملعدات. لا ويب امجزا  املستغلة داخليا

 .م: مشخا ل2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي ( 15,7نحو  2019 يونيو  30للغ أافي العقارات امساثمارية كما في 

 مشخا ل. م:2018يونيو  30ريال سعودي ( 122.334نحو  م2019يونيو  30الفترة املنتهية في املحمل (ا  امساثمارية ستهالك العقارات اللغ 

 

 ملموسةصول غير أ 4-3

 
إالشهـرة

إ
اإلسم  
إالتجاريإ

عوائد إ
التعاقدات 

إاملستمرة

قاعدة إ
 العمالء
إالحاليين

إ
تكنولوجيا 

إوأنظمة

إ

إجمالياإلإ

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           إالتكلفة 
 102,122,226  11,704,517  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79,745,709 م2019يناير  1كما في 

 387.209  387.209  -  -  -  - إهافات
 102.509.435  12.091.726  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79,745,709 م2019 يونيو 30 كما في

            
           إإطفاء وهبوط 

 ل15,632,897(  ل6,799,172(  ل940,958(  ل5,893,000(  ل499,767(  ل1,500,000( م2019يناير  1رأيد 
 ل1.315.437(  ل1.118.974(  ل128.313(  -  ل68.150(  -  إ فا 

 ل16.948.334(  ل7.918.146(  ل1.069.271(  ل5,893,000(  ل567.917(  ل1,500,000( م2019يونيو  30في  كما
           إصافي القيمة الدفترية

 85.561.101إإ4.173.580إإ983.729إإ-إإ2.158.083إإ78,245,709 م2019يونيو30 كما في
 86,489,329  4,905,345  1,112,042  -  2,226,233  78,245,709 م2018ديسمبر 31كما في 

خفاض   كما أن امخت ار السنوي لالنالشهرة واملتضمنة امللموسة غير  األأول  قيمة انخفاض (ا  موشرات أي املجمو(ةتتوفر لدى إدارة  مل

 .في القيمة لم يدل (ا  حدوث أي انخفاض

 

 
 



 شركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية

 شركة مساهمة سعودية

إم2019 يونيوإ 30في  يتيناملنته املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهرإ املوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

إ)غير مراجعة(

 لجميع امل الغ لالريال السعودي مالم يهكر خالف لل (

15 

 

 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  4 -4

 ذمم مدينة تجارية
إفيكما 

إم2019يونيو  30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31
 118,841,505  152.783.286 لمم مدينة تجارية

 ل7,055,631(  (7.505.631) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 111,785,874  145.277.655 رأيد الهمم املدينة التجارية

 إإ أرصدة مدينة أخرىإ 
 28,216,768  28.110.628 لمم أرافين

 15,183,510  13.335.441 محتجزات همان أ(مال 
 6,897,840 إ10.631.535 تأمينات خ الات همان

 
 
 12,147,235 إ10.763.262 مصاريف مدفو(ة مقدما

 ملوردي 
 
 3,359,909  6.247.791 دفعات مقدما

 6,931,629 إ10.144.564 أرأدة مدينة أخرى 
 72,736,891 إ79.233.221 إجمالي

 ل23,542,144( إ(24.449.915) ائتمانية متوقعة مخصص خسائر 
 49,194,747  54.783.306 املدينة األخرى أافي األرأدة  

 160,980,621 إ200.060.961 

 إل  سلوك السداد السال  والتحليل ترى اد 
 
دارة أن األرأدة املتأخرة م تتعرض دنخفاض في قيمتها وما تزال قاللة للتحصيل لاليامل اسانادا

للعميل  في حال  انت متاحة. وقد قامت الشركة لإحاساب  ادئتمانية األساسيةلما في لل  التصتيفات  ادئتمانية للعميلالشامل للمخا ر 

  ل نسب املخصصات املقدرة ليل (فترة زمنية / فئة م  فئات العمال 
 
ملدخل النسائر ادئتمانية املتوقعة امللسط الوارد لاملعيار الدولي  وفقا

 ل.9للتقرير املالي رقم (

 التجارية كما ياي:حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للهمم املدينة إن 
إكما في 

إم2019يونيو  30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31
 5,593,027  7,055,631 يناير 1في رأيد ال 
 2,487,367  450,000 يون م 

 ل24,763( إ- مستخدم
 ل1,000,000( إ- مخصص األرأدة املدينة األخرى   لإاملحول  
 7,055,631  7,505,631 السنة  / لفترةا نهايةرأيد ال
 

 األخرى: حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لثرأدة املدينةإن 
إكما في 

إم2019يونيو  30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 20,250,521  23,542,144إيناير 1في رأيد ال
 2,884,968  1.541.400 ميون 

 ل593,345(  (633.629) مستخدم
 1,000,000 إ- محول م  مخصص الهمم املدينة التجارية

 23,542,144  24.449.915 السنة  / لفترةا نهايةرأيد ال
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حراسات أمنية مدنية خاأة ملشروع ت وير ج ل م تم امنتها  م  توقيع (قود تقديم خدمات 28/03/2019ه املواف 21/07/1440لتاري  

ل مع شركة والسالمة امنيو (شركة تا عةم  واملراكز التجارية لسوق النليل واملواقف م  ق ل الشركة العر ية لندمات األ  (مر لمكة املكرمة

ريال  21,130,200م لم لغ اجمالي وقدرة 01/04/2019ج ل (مر للت وير ملدة سنة واحدة قاللة للتمديد ملدة أو مدد مماثلة التدا  م  تاري  

 
 
  سعودي ريال 1,760,850 شركة امنيو  لم لغ  يرادات الشركة التا عةإنعكس األثر املالي للصفقة لزيادة أو  سعودي سنويا

 
الربع  خالل شهريا

 .م2019الثاني للعام املالي 

إقروض 5 -4

مبرد (شركة تا عةل لتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية لنظام التورق  –ساثمار قامت الشركة السعودية للنقل واد  م11/3/2018تاري  ل

مليون  15قصخى أم ولل  لتمويل العمليات الاشغيلية لالشركة لحد 11/06/2023هه  امتفاقية في  وتتتهىاملحلية ال نوك  أحدادسالمي مع 

مق ورة مبردة  40ولل   غرض شرا  (دد  ريال سعودي م  اتفاقية التمويل مليون  9.2  لغقامت الشركة لاستخدام م. ريال سعودي

 سنوات.  5تستخدم في العملية الاشغيلية ويتم سداد التمويل (ا  دفعات ربع سنوية ملدة 

هه  امتفاقية  هاتتتو حد ال نوك املحلية أقامت الشركة لتوقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية لنظام التورق ادسالمي مع م 28/12/2018لتاري  

مليون ريال  34 م لغ استالم تم. ل2-4ا كما هو مه ور في إيضات رقم (بم نا تجاري مكت شرا تمويل امتفاقية إل  . تهدف م31/12/2023في 

 متتاليةسنوية  نصفدفعات  ثمانية(ا   يتم سداد التمويل .م2019سعودي الهي يمثل الحد األقصخى لالتفاقية خالل الربع األول م  (ام 

 .ل2-4. إن القرض مضمون لره  (قاري كما هو مو   في إيضات رقم (ماساوية غير 

 في:حركة القروض  ويلة امجل كما  يايما في
 
إفي كما 

إم2019يونيو  30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31
 -إإ8,004,438 يناير 1الرأيد في 

 8,551,118إإ41,365,630 مستلم متضم  الفوائد
 ل546,680(إإ(947.748) مسدد

 8,004,438إ 48.422.320 

 ل879,438(إ (6.347.320) وجلةميخصم : تيلفة تمويل 
 7,125,000إ 42.075.000 

إيقسم إلى 
 5,625,000إ 36.817.105 أقساط  ويلة األجل

 1,500,000إ 5.257.895 رة األجليأقساط قص
 7,125,000إإ42.075.000 

 
 

 تفاأيل رأيد تيلفة التمويل املوجلة كما في:  يايفيما 

إكما في 
إم2019يونيو  30

إكما فيإ
 م2018ديسمبر  31

إ-إإ879,438 يناير 1الرأيد في 
 1,051,118إإ6.516.240 إهافات

 ل171,680(إ (1.048.358)  فا إ
 879,438إ 6.347.320 الفترة / السنةنهاية رأيد 
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 املعلومات القطاعية  4-6

أساسها اتخال القرارات دارة املجمو(ة الق ا(ات الاشغيلية لنا  (ا  التقارير التا يراجعها مجلس اددارة والتا يتم (ا  إحددت 

 امستراتيجية. وألغراض إدارية يتم تنظيم املجمو(ة في س عة وحدات أ(مال لنا   (ا  خدماتها  وفيما ياي الق ا(ات الاشغيلية للمجمو(ة:

إستثمار العقاريإقطاع اإلإ

 تجارية.(قارات اساثمارية يتم تأجيرها للغير  وحدات في  ساثمار العقاري اد يتمثل ق اع 

إقطاع النقل

 يتمثل ق اع النقل في نقل ال ضا ع واملهمات لأجر (ا  ال رق البرية لاململكة وخدمات تأجير السيارات واملق ورات وتأجير مخازن التبريد

 الصلة لالنقل البري. لات اآلمتو ومح ات الوقود وورش الصيانة وشرا  و يع وأيانة املعدات 

إقطاع الحراسات االمنية

 فير حراس األم  وخدمات املناو ة لل نوك والشر ات. تشتمل (ا  تو 

إفاتاقطاع تغذية الصرإ

 تشتمل (ا  خدمات تغهية وأيانة الصرافات اآللية لل نوك.

إوفرز النقود واملراسالتوعد موال املؤمن نقل األإ قطاع

 واملراسالت البريدية.تشتمل (ا  خدمات نقل وتأمين نقل األموال وامغراض الثمينة وخدمات (د وفرز النقود 

إقطاع الصيانة والتشغيل

 يشتمل (ا  أيانة وتشغيل امل اني وإدارة األمالك والاسوي  للغير. 

لم تك  هناك أي م يعات لين الق ا(ات خالل الفترة. تراقب اددارة النتائج الاشغيلية لوحدات أ(مالها  شيل منفصل  غرض اتخال 

وتقييم األدا . ويتم تقييم أدا  الق ا(ات لنا  (ا  الر   أو النسارة م  العمليات وتقاس  شيل ماس  القرارات املتعلقة لتخصيص املوارد 

 مع أر ات أو خسائر العمليات في ال يانات املالية املوحدة.
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 .م2019يونيو  30املنتهية في  للفترة املعلومات الق ا(يةيمثل الجدول 

 

قطاع 
االستثمار 

 النقلقطاع  يإالعقارإ
قطاع الحراسات 

 األمنية
قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل 
األموال املؤمن و 
عد وفرز النقود 

إواملراسالت
قطاع الصيانة 

إاإلجماليإخرىإأإوالتشغيل

 إ
    

  
 231.867.636إ-إ1.531.040 32.298.095إ63.183.926 101.718.734 32.360.406إ775.435إاإليرادات   

 (198.829.347)إ-إ(1.284.465) (24.590.762) (52.003.369)إ(92.534.666) (28.221.370) (194.715)إتكلفة اإليرادات 

 33.038.289إ-إ246.575 7.707.333إ11.180.557 9.184.068 4.139.036 580.720إالربح مجمل

 536.478.642إ236.023.241إ3.421.947 35.408.673 59.014.455 42.490.407 126.878.880 33.241.039إمجموع األصولإ

 146.166.624 62.853.613إ4.226.001 10.197.835 13.797.071 20.395.669 34.696.435 -إلتزامات  مجموع اإل

 .م2018يونيو  30في املعلومات الق ا(ية للفترة املنتهية يمثل الجدول 

إ

إ قطاع
االستثمار  

 قطاع النقل يإالعقارإ
قطاع الحراسات 

 األمنية
تغذية قطاع 

 الصرافات

قطاع نقل 
األموال املؤمن 

و عد وفرز 
النقود 

إواملراسالت
قطاع الصيانة 

إاإلجماليإخرىإأإوالتشغيل

  إ

   

  

 255.567.429 - 790.962 41.490.581 89.666.783 97.614.649 26.004.454 -إيراداتاإلإ 

 ل217.444.669( - ل566.060( ل33.773.613( ل75.300.186( ل84.221.184( ل23.583.626( -إتكلفة اإليرادات 

 38.122.760 - 224.902 7.716.968 14.366.597 13.393.465 2.420.828 -إالربح مجمل

 503.577.576 240.761.777 715.382 34.518.051 57.530.084 41.421.660 128.630.622 -إمجموع األصولإ

 129.862.695 40.821.647 877.397 14.378.597 19.453.395 28.757.193 25.574.466 -إلتزامات  مجموع اال

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إاألساسية واملخفضة  مربحية السه 4-7

حملة األسهم العادية (ا  ل العائدر   السهم العادية لقسمة أافي يتم إحاساب ر حية السهم األساسية مقالل الر   أو النسارة املتعلقة لاأل 

ة مماثلة لر حية السهم األساسية حيث أن الشركة ليس ضاملخف لسهمإن ر حية افترة. العادية القائمة خالل الاملتوسط املرج  لعدد األسهم 

 . أدوات مخفضة مصدرةلديها 

إيونيو  30املنتهية في أشهر  الستة لفترةإإيونيو  30املنتهية في الثالثة أشهر  لفترةإ 
إم2018إإم2019إإم2018إإم2019إ 

 5.886.555  3.734.172  1.937.923 إ1.796.925 إالعائد ملساهما الشركة ر   الأافي 

 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  العادية القائمة املتوسط املرج  لعدد األسهم

 0.20  0.12  0.06  0,06 إ السهم األسااخا واملخف ر   

 

 تزامات املحتملةاللا 4-8

مليون ريال سعودي تم إأدارها في سياق  93.1 محتملة (ا  شيل همانات لنكية لم لغ التزاماتم  لدى املجمو(ة 2019يونيو  30كما في 

مقالل شرا  مليون ريال سعودي  65 م لغ    تتضم  الضمانات ال نكية مليون ريال سعوديل 93.1 م:2018ديسمبر  31(تيادي (ام التشاط 

جميعها تواري   مليون ريال سعوديل 65م : 2018ديسمبر  31م (2019يونيو 30كما في السيارات حصة في شركة املوقف السريع لندمات 

 .م2020أالحيتها تتتها خالل الربع امول والثاني م  (ام 

 

 القيمة العادلة وإدارة املخاطرإ–األدوات املالية  9 -4

تتعرض املجمو(ة م  خالل أنش تها ملخا ر مالية متنو(ة هي: مخا ر السوق (تشمل مخا ر أرف العمالت األجنلية ومخا ر األسعار 

خ ر  ومخا ر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلةل ومخا ر ادئتمان ومخا ر السيولة. تقوم اددارة لتقييم املخا ر ملواجهة  ل

ا ر. ويركز لرنامج إدارة املخا ر لصورة (امة (ا  (دم إميانية التت و لأوهاع األسواق املالية ويهدف إل  الحد م  اآلثار السل ية م  هه  املخ

 .للمجمو(ةاملحتملة لهه  املخا ر (ا  األدا  املالي 

إمخاطر القيمة العادلة

 تساند القيمة العادلة لثدوات املالية املتداولة في األسواق التش 
 
ة إل  أسعار السوق املعلنة لتاري  قائمة املركز املالي. يعتبر السوق سوقا

ات نشط في حال  انت األسعار املعلنة متاحة ومتوفرة لانتظام م  أسواق املال أو الوكال  أو الوس ا  أو ادتحادات الصنا(ية أو شر ات خدم

ت الفعلية واملتكررة لإنتظام في السوق واملبرمة (ا  أساس تجاري لحت. إن أسعار الاسعير أو الهيئات الرقالية حيث تمثل تل  األسعار املعامال 

 .السوق املعلنة املستخدمة للموجودات املالية اململوكة للشركة هي أسعار ال لب الحالية. وتدر  هه  األدوات هم  املستوى األول 
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األسواق التش ة (ا  أساليب التقييم. تعمل هه  األساليب (ا  تحقي  ادستفادة تساند القيمة العادلة لثدوات املالية غير املتداولة في 

القصوى م  مع يات السوق املتاحة الجديرة لاملالحظة وتعتمد (ا  أقل قدر ممك  م  التقديرات املوهو(ة م  ق ل املتشأة. وإلا  انت 

يات جديرة لاملالحظة  فإن  يتم إدرا  هه  األدوات هم  املستوى الثاني جميع املع يات الهامة امل لو ة لقياس القيمة العادلة لثدوات مع 

در  األدوات هم  املستوى الثالث
 
يعرض  .وفي حال لم تساند واحدة أو أكثر م  املع يات الهامة (ا  ليانات سوقية جديرة لاملالحظة  ت

 لثدوات املالية املدرجة لالقيمة العادلة م  ح
 
 :يث  ريقة التقييم. وفيما ياي مستويات التقييم املختلفةالجدول التالي تحليال

عدلةل السائدة في األسواق التش ة للموجودات أو امل لو ات املت القة.  :ولإاألإاملستوى 
 
 األسعار السوقية (غير امل

علنة املدرجة هم  املستوى األول  : املستوى الثاني
 
الجديرة لاملالحظة لالتس ة لثأول أو امل لو ات  املع يات األخرى لخالف األسعار امل

 سوا    انت م اشرة (وهي األسعارل أو غير م اشرة (وهي املستمدة م  األسعارل.

 رق تقييم تيون ف ها  افة املدخالت املستخدمة لات تأثير هام (ا  القيمة العادلة املسجلة ولكنها غير م تية (ا  أساس  :الثالثاملستوى 

 .معلومات سوق جديرة لاملالحظة (وهي املدخالت غير الجديرة لاملالحظةل

 تحديث أي تحويالت لين املستويات الثالثة خالل الفترة.يتم لم 

إمخاطر صرف العملة األجنبية 

 م تواج  املجمو(ة أي تعّرض هام ملخا ر أرف العملة األجنلية حيث إن غال ية معامالتها لالريال السعودي.

إاإلئتمان مخاطرإ

املالية هي مخا ر (دم قدرة األ راف األخرى (ا  الوفا  لالتزاماتها تجا  املجمو(ة مما يودي إل  تك د املجمو(ة لنسارة مالية  تتيون األدوات 

أرأدتها التا قد تعرض املجمو(ة ملخا ر تركز املديونية  شيل رئيسخا م  األرأدة النقدية وحسالات املدينين  تقوم املجمو(ة لإيداع 

النقدية في (دد م  املوسسات املالية لات القدرة ادئتمانية العالية وت اشر سياسة للحد م  حجم أرأدتها املود(ة في  ل موسسة مالية  

 وم تعتقد املجمو(ة لوجود مخا ر(دم كفا ة ك يرة في هه  املوسسات املالية.

 ملعايير تضعها املجمو(ة ق ل إلرام العقود وغيرها م  الترتي ات. كما يتم تقييم الجدارة ادئتمانية للعمال  واملدينين 
 
التجاريين اآلخري  وفقا

الفترة يمثل القيمة الدفترية ليل  نهاية في تخضع الهمم املدينة لجميع أنوا(ها لرقالة منتظمة. إن الحد األقصخى للتعرض ملخا ر ادئتمان كما

 فئة م  فئات األأول املالية. 

إلسيولةمخاطر ا

 هي مخا ر تعرض املجمو(ة لصعو ات في الحصول (ا  األموال ملقاللة ادلتزامات املرت  ة لاألدوات املالية تدار السيولة (   ري  التأكد

 لتزامات مستق لية.ا شيل دوري م  توفرها لمقادير  افية ملقاللة أية 

النقد واألوراق املالية املتداولة  وتوفر التمويل م  خالل قدر  اف م   تتم (ملية إدارة مخا ر السيولة م  خالل ادحتفاظ لما يكفي م 

 
 
أ(مال املجمو(ة  فإن املجمو(ة تهدف إل  الحفاظ (ا  مرونة  ل  يعة الاسهيالت امئتمانية امللزمة  والقدرة (ا  تصفية مراكز السوق. ونظرا

 (ملية التمويل لتوفير القنوات ادئتمانية امللزمة.

مو(ة (ا  همان امتالكها نقدية  افية (ند ال لب للوفا  لاملصروفات الاشغيلية املتوقعة؛ ويساثنى م  لل  التأثير املحتمل تعمل املج

 للظروف القصوى التا م يمك  توقعها  شيل معقول مثل اليوارث ال  يعية.



 شركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية
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إالفائدةمخاطر أسعار 

املالية  تظهر مخا ر العمومت م  التغيرات والتهلهلات املحتملة في معدمت العمومت التا توثر (ا  الر   املستق اي أو القيم العادلة لثدوات

ر (ند تقل ات أسعار العمومت م  خالل مراق ة التهلهلات املحتملة في معدمت الفائدة وتقوم لالتحوط لهه  املخا  املجمو(ةوتراقب 

 الحاجة لهل .
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