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إ نبذة عامة -1

ستثمار سال  بالشركة السعودية للنقل واإل اإلسم ال - شركة مساهمة سعودية -بالشركة   ت سست شركة لاتك لإلستثمار واأل مال اللوجستية

 م.1984يناير  16هن املواف  1404ر يع اآلخر 13لتاريخ  1010052902مبرد  واملسجلة في مدينة الرياض لموجب السجل التجاري رقم  -

املادة الثانية من النظام  تعديلتم م 03/04/2017هنننن املواف  06/07/1438في لناء    ى موافقة الجمعية العامة غير العادية ملساهم  الشركة 

 . ستثمار واأل مال اللوجستيةشركة لاتك لإل بإلى   ستثمار مبردالشركة السعودية للنقل واإل بتغيير اسم الشركة من لاألسا    للشركة 

يشننننننمل باملدارس  املسننننننتشننننننفيات   سننننننكنية الالعامة للم انى السننننننكنية  اإلنشنننننناءات العامة للم انى الغير  شنننننناءاتناإليتمثل نشنننننناك الشننننننركة في 

 تشييب امل انى. اليرق إنشاء وإصالح اليرق والشوارع واألرصفة ومستلزمات  سكنية ترميمات امل انى السكنية والغير    الفنادق  .... الخ

 . 7939و.ب  –شارع األرز  – حي العليا –يقع املقر الرئيس   للشركة في مدينة الرياض 

 للشركة في أول ش)ر يناير وتنته  لنهاية ش)ر ديسمبر من  ل سنة ميالدية.ت دأ السنة املالية 

إاملال رأس

مليون سن)م  ادي متسناوية القيمة ومدفو ة لال امل وت لغ القيمة  30مليون ريال سنعودي مقسنمة إلى  300للغ رأس مال الشنركة املصنرح له 

 ريال سعودي.  10اإلسمية للس)م 

  ى رفع توصننننننية ل جمعية الغير  ادية ملسنننننناهم  الشننننننركة لزيادة رأس  24/13لس إدارة شننننننركة لاتك لقرار رقم م واف  مج18/02/2018لتاريخ 

من رصيد األر اح زيادة رأس املال مليون ريال وتمت  60مال الشركة  ن طري  منح أس)م  ادية مجانية بأس)م منحة  ملساهميها وذلك لقيمة 

لى إمليون ريال سعودي  240م  لاملوافقة   ى طلب زيادة رأس املال من 2018مارس  15  وقد صدر قرار من هيئة السوق املالية لتاريخ امل قاه

مليون ريال سننعودي وذلك لمنح سنن)م مجاني مقالل  ل أرأعة أسنن)م  وتمت املوافقة من ق ل الجمعية العامة الغير  ادية للشننركة لتاريخ  300

 .التجاري  لالسجل الزيادة لتلك شير  لالت الشركة وقامت  م2018الريل  29

 للشركة  التابعة الشركات

النحو  ع    ىعاملجمو ةلنننننننننننننننننننننننننننن  مجتمعين مالتا عة باملشننار إليه وشننر ااها املالية للشننركة ال ياناتاألولية املوحدة املختصننرة  املالية القوائم تتضننمن

 :التالي

 

 أمنكو والسالمةالشركة العربية لخدمات األمن 

من  %94.88ما نسننننننبته  من الرياض  وتمتلك شننننننركة لاتك منفصننننننل والصننننننادر تعمل لموجب سننننننجل تجاري شننننننركة ذات مسنننننن ولية محدودة هى 

دد رأسننننمال)ا ويتمثل نشنننناك الشننننركة التا عة في تجارة الجملة والتجزئة وأج)زة املراق ة والسننننالمة وخدمات الحراسننننات األمنية ونقل األموال و 

: شننننننركةب ودةأمن و إلدارة املراف  املحدمن شننننننركة  %70فرز النقود واملراسننننننالت  كما قامت الشننننننركة التا عة عأمن وع لاإلسننننننتحواذ   ى 
 
 سننننننالقا

 م.2017شركة ذات مس ولية محدودة ننن خالل  ام  -والصناعي  الحكمة لألستثمار التجاري 
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  مبردإ–ستثمار الشركة السعودية للنقل واإلإ

من  %100شننننركة ذات مسننننئولية محدودة والت  تعمل لموجب سننننجل تجارى منفصننننل والصننننادر من الرياض وتمتلك شننننركة لاتك ما نسننننبته هى 

  010111049000سننننننمال)ا ويتثمل نشنننننناك شننننننركة مبرد في نقل ال ضنننننناقع وامل)مات ل جر   ى اليرق البرية لموجب ترخيص وزارة النقل رقم برأ

هننننن  وقد تمت املوافقة من ق ل مجلس إدارة شركة لاتك   ى تحويل فرع الشركة واملسمى لالشركة السعودية 1442-03-24ينتهى لتاريخ الذي 

لى شننركة تا عة مملوكة لال امل لشننركة لاتك   ى ان يتم تحويل األصننول واإللتزامات الساصننة لقياع النقل ل)ا وذلك إسننتثمار بمبرد  للنقل واإل 

 من تاريخ 
 
م   ى توقيع اتفاقية 19/12/2017لتاريخ  4/13-216م  وتمت موافقة مجلس إدارة شننننننننننننركة لاتك لالقرار رقم 01/01/2018ا ت ارا

 للقيم الدفترية ل)ا في لين  ل من شركة 
 
م و تسرى هذه االتفاقية من 31/12/2017لاتك وشركة مبرد واملتعلقة لنقل األصول واإللتزامات وفقا

 م.01/01/2018

 

  العقارية باتك شركة

  1010468252 رقم التجارى  السننننننننننننجل لموجبالرياض  مدينة فى واملسننننننننننننجلة   محدودة مسننننننننننننئولية ذاتشننننننننننننركة بواحد  شننننننننننننسص شننننننننننننركةهى 

 األراض   شراء فييتمثل نشاك الشركة و  رأسمال)ا من %100 نسبته ما الشركة وتمتلكم 2017فبراير  23هن املواف  1438أول جماد  26 لتاريخ

 .سكنية وغير  سكنية امل جرة و أ اململوكة العقارات وت جير  دارةإو  الشركة لصالح يجار اإل  و أ لال يع واستثمارها  ليها امل انى قامةإل

 

 شركة املوقف السريع لخدمات السيارات 

جمالي إمن  %40.6من وع بشركة تا عة   ملية امتالك ما نسبته أ - والسالمةم  أتمت عالشركة العر ية لسدمات االمن 2019إلريل  28لتاريخ 

رأسنننننمال عشنننننركة  من حصنننننص %35امل اشنننننر لنسننننن ة متالك)ا إمن خالل  وذلكع لسدمات السنننننيارات حصنننننص رأسنننننمال عشنننننركة املوقع السنننننريع

من و أغير م اشننننر من خالل شننننركتها التا عة عشننننركة   شنننن لمن حصننننص رأسننننمال عشننننركة املوقع السننننريعع  %5,6املوقع السننننريعع وما نسننننبته 

 .إلدارة املراف ع

من خالل تنازل الشننننر اء امل سننننسننننين لشننننركة املوقع السننننريع لسدمات السننننيارات  ن  ع  تمت  ملية إقتناء الحصننننص املوأننننحة أ اله  وقد

 .من و إلدارة املراف أشركة و  -من وأ- الشركة العر ية لسدمات االمن والسالمة فيهم لما آخرين لشر اءاألسمية دون  وض  لالقيمةحصص)م 

ألع ريال  100م  لرأس مال 2017مايو  18مسنننننننن لية محدودة  لتاريخ ت سننننننننسننننننننت شننننننننركة املوقع السننننننننريع لسدمات السننننننننيارات بذات وقد  هذا

وتيوير واسنننننننننتثمار وتشنننننننننغيل مواقع سنننننننننيارات متعددة األدوار ومواقع ذكية لجميع مدن اململكة  إنشننننننننناء فيغرض الشنننننننننركة ويتمثل   سنننننننننعودي

 وتيوير  إنشنناء مزايدة ترسننية تم 2019 ألريل 9 يفو. السننيارات لسدمات الذ يشننركة املوقع العر ية السننعودية. من املزمع تغير األسننم ليصنن ح 

 52 سنننوي  إيجار  لواقع هجرية  سنننة 25 ملدة والدمام والظ)ران السبر  لمدن ذكية ومواقع األداور  متعددة سننيارات مواقع وتشننغيل واسننتثمار 

 الذكية السنننننيارات مواقع مشنننننروع لخصنننننوو الشنننننرقية املنيقة امانة مع إيجار   قود إلرام تمم 2019 سنننننبتمبر  5 لتاريخ. سنننننعودي ريال مليون 

 6سننننننننعودي لتاريخ  ريال27,989,988وتم سننننننننداد دفعة تحت حسنننننننناب القيمة اإليجارية السنننننننننوية للغت  والظ)ران السبر  مدينت  و  الدمام ملدينة

بإيضنننننناح  السنننننننوية االيجارية للقيمة كضننننننمان الصننننننادرة الضننننننمان خيالات وتجديد إصنننننندار  تمو   املوقع اسننننننتالم  عد يتم لم و   م 2019أكتو ر 

 . 8-3االلتزامات املحتملة رقم 
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  -: التالية روفظوال الحقائ و  األح امشركة املوقع السريع لسدمات السيارات من خالل    ى ةسيير  لديها أن املجمو ة دارةإ ترى 

   التصنننننننننننويتية القوة من %54 لنسننننننننننن ة م اشنننننننننننرة غير  او  م اشنننننننننننرة ليريقة العمومية والجمعية االدارة مجلس قرارات في التمثيل -
 
نظرا

  من وأ- القة لشركة العر ية لسدمات االمن والسالمة ذات لوجود شر اء آخرين يمثلون أطراف 

  %60نسبته ما مديرين خمسة اجمالي من مديرين ثالث  عدد املديرين مجلس تشكيل في التمثيل -

 الي لاال ننننننننننافة  -أمن و-ح  تعيين و زل املدير التنفيذي واملدير املالي  ن طري  الشننننننننننركة العر ية لسدمات األمن والسننننننننننالمة  حصننننننننننر  -

 .و زل)م وحقوق)م م افااهم وتحديد والعمال واملوظفين املدراء لاقي وتعيين صالحيتهم تحديد

  ناصننننننننر السننننننننييرة لتحق  وذلك املجمو ة إدارةتسننننننننيير  ليه  كيان هو  السننننننننيارات لسدمات السننننننننريع املوقع شننننننننركة إنف سنننننننن   ما  ننننننننوء وفي

 .أ اله واملوأحة

 لعدم وجود  نصننر  املجمو ة إدارة حددت كما
 
أن  ملية اإلسننتحواذ   ى شننركة املوقع السننريع لسدمات السننيارات ليسننت تجميع أ مال نظرا

حيث أن الشننننركة املسننننتثمر فيها ما زالت في مرحلة الت سننننيس كما هو موأننننح أ اله  و ليه ال تني   متيل ات املعيار الدولي للتقرير املالي  ليةاآل

 ليريقة االستحواذ واستخدام القيمة العادلة  ند اإلث ات  حيث  – 3رقم 
 
 للتقرير  الدولي املعيار   رفتجميع األ مال من حيث املحاس ة وفقا

ي   وآليات مدخالت من تت ون  أنها ىاأل مال    :عاأل مال تجميعع  3 رقم ملاليا
ُ
 .مخرجات إنتاج   ي القدرة ل)ا ي ون  الت  املدخالت هذه   ى ت

  – ل)ا ي ون  األ مال أن ورغم
 
عرف .أ مال أنها   ى لتت هل مت املة ملنظومة مخرجات ُيتيلب ال أنه إال مخرجات  –  ادة

ُ
 الثالثة العناصننننننننننر وت

 :ي ي كما لأل مال

 ي    ندما مخرجات إنتاج    ى القدرة له أو ينتج  اقتصادي مورد أي :املدخل
ُ
 .اآلليات من أكثر أو واحدة  ليه ت

 ي    ندما الت  قا دة أو ميثاق أو لروتو ول  أو معيار  أو نظام  أي :اآللية
ُ
 إنتاج   ى القدرة ل)ا ي ون  أو تنتج مدخالت  أو مدخل   ى ت

 .مخرجات

 ي قة واآلليات املدخالت نتيجة :املخرجات
ُ
 أو أر اح  توزيعات شنننننننننننن ل في  ائد توفير   ى القدرة لديها أو توفر الت  املدخالت هذه   ى امل

 .املشاركين أو األ ضاء أو اآلخرين  املالك أو املستثمرين إلى – م اشر  ش ل – أخرى  اقتصادية عفمنا أو منخفضة ت اليع

 املال رأس لخالف جوهرية مالية معامالت وجود لعدم السنننننننيارات لسدمات السنننننننريع املوقع شنننننننركة قوائم وحيدت من جوهري  أثر  يترتب لم كما

 .للمجمو ة املوحدة املالية لالقوائم مقارنة أهمية ذات غير  املصروفات وأع 

 

إاملحاسبةأسس  -2

 ملعيننار املحنناسنننننننننننن ننة النندولي رقم ب
 
  عالتقرير املننالي األوليع املعتمنند في اململكننة 34تم إ ننداد القوائم املنناليننة األوليننة املوحنندة املختصننننننننننننرة املرفقننة وفقننا

 ة كمننا فياملختصننننننننننننرة املرفقننة مع القوائم املناليننة للسنننننننننننننننة السنننننننننننننالقننة للمجمو نن املوحندة املناليننة األوليننةالعر يننة السننننننننننننعودينة ويجننب قراءة القوائم 

م. ال تتضنننننمن القوائم املالية األولية املوحدة املختصنننننرة املرفقة  افة املعلومات امليلو ة إل داد مجمو ة  املة من القوائم 2018ديسنننننمبر  31 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي.
 
 املالية املعدة وفقا

املوحدة املختصننننننننرة املرفقة هي نفس السننننننننياسننننننننات املحاسننننننننبية املذ ورة في  املالية األوليةإن السننننننننياسننننننننات املحاسننننننننبية املي قة في إ داد القوائم 

املالية  من القوائم التغير في السنننننننياسنننننننات املحاسنننننننبيةفي إيضننننننناح م لاسنننننننت ناء ما هو مذ ور 2018ديسنننننننمبر  31القوائم املالية للمجمو ة كما في 

 املرفقة.
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 سات املحاسبية الهامة والتقديراتاملعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة والتغيرات في السيا

إاملعايير الصادرة غير جارية التأثير

 2021يناير  1  ع قود الت مينع بتاريخ السريان 17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب.  

  2020يناير  1ع بتاريخ السريان تجميع األ مال  ع3املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب   ىتعريع األ مال    ىتعديالت.  

  2020يناير  1بتاريخ السريان   8و رقم ب  1الدولي رقم ب املحاسب  املعيار    ىتعريع األهمية النسبية    ىتعديالت.  

  2020يناير  1بتاريخ السريان  املفاهيم  للتقرير املالي اإلطار    ىتعديالت.  

 للمجمو ة. املختصرةلتي ي    ى القوائم املالية األولية املوحدة جوهري  ند سريان اال يتوقع أن ي ون هناك أثر 
إ
إ

إاملعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير

إم2019يناير  1تعديالت تسري في 

  ع.  ع قود اإليجار16برقم املعيار الدولي للتقرير املالي 

 في العملية 3تحسينات   ى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب 
 
 املشتركة.  عتجميع األ مالع تتعل  لالحصة املحتفظ بها سالقا

 في العملية “الترتي ات املشتركة   “11تحسينات   ى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب 
 
 املشتركة.تتعل  لالحصة املحتفظ بها سالقا

  ع ننننري ة الدخلع تتعل  ل ثار  ننننري ة الدخل ملدفو ات األدوات املالية املصنننننفة   ى أنها 12معيار املحاسنننن ة الدولي رقم بتحسننننينات   ى  

 حقوق ملكية.

 قتراض امل هلة للرسملة.قتراضع تتعل  لت لفة اإل  عت لفة اإل23تحسينات   ى معيار املحاس ة الدولي رقم ب 

 ش ن معامالت  ري ة الدخلع.  ع دم التيقن 23التفسير الدولي ب  

 عاألدوات املاليةع تتعل  لخصائص الدفع املس   مع التعوي  السلب .9تعديالت   ى معيار الدولي للتقرير املالي رقم ب   

 ويلة سننننتثمار ط  عاالسننننتثمارات في املنشننننلت الزميلة واملشننننرو ات املشننننتركةع تتعل  لنسننننب اإل 28تعديالت   ى معيار املحاسنننن ة الدولي رقم ب

 األجل في الشر ات الزميلة واملشرو ات املشتركة.

 و تسويتها.أمزايا العاملينع تتعل  لتعديالت السية  تقليص)ا   ع19تعديالت   ى معيار املحاس ة الدولي رقم ب 

 
 
 16رقم ب أثر   ى القوائم املالية املرفقة لاست ناء املعيار الدولي للتقرير املالي ما ذكر أ الهم لم يكن لتي ي  أيا

 
   ع قود اإليجارع كما سيرد الحقا

 .الجزء الساو لالتغير في السياسات املحاسبيةفي 

 التغير في السياسات املحاسبية

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

 لتحديد ترتي ات اإليجار ومعاملتها في القوائم املالية ل ل من امل جرين 16يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب
 
 شنننننامال

 
  ع قود اإليجارع نموذجا

ات ذات الصننننننلة    ع قود اإليجارع والتفسننننننير 17  ع قود اإليجارع محل معيار املحاسنننننن ة الدولي رقم ب16واملسننننننت جرين. يحل املعيار الدولي رقم ب

 . 2019يناير 1وقد أص ح ساري املفعول للفترات املحاسبية الت  ت دأ في أو  عد 
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  2019يناير  1وهو  التي ي  تاريخ في األولي للتي ي  التراكم  األثر إث ات مع رجعي اختارت املجمو ة تي ي  املعيار ل ثر
 
  5للفقرات أرقام ج وفقا

  ن ذلنننك16من املعينننار الننندولي للتقرير املنننالي رقم ب 7ج  /  ب
 
تثبنننت     ع قود اإليجنننارع و نننالتنننالي لم يتم إ نننادة  رض معلومنننات املقنننارننننة  و ننندال

 املجمو ة األثر التراكم  للتي ي  األولي عإذا وجدع   ى أنه تعديل للرصيد االفتتاحي لألر اح امل قاة.

  إال أنه 17  ع قود اإليجارع يي    ش ل ك ير متيل ات محاس ة امل جر في املعيار املحاسب  الدولي رقم ب16رقم بإن املعيار الدولي للتقرير املالي 

 املست جر. إلىة مختلفة لالنس ة ييقدم معالجات محاسب

  لين  قود 16املننالي رقم ب يرت ط التغيير  شنننننننننننن ننل رئيس في تعريع  قنند اإليجننار حيننث يعتمنند   ى مف)وم السننننننننننننييرة. يميز املعيننار النندولي للتقرير 

 :اإليجار و قود السدمة وذلك   ى أساس ما إذا  ان استخدام األصل يخضع للسييرة. تعتبر السييرة موجودة إذا  ان لدى املجمو ة ما ي ي

  و األصل؛الح  في الحصول   ى جميع الفوائد االقتصادية  ش ل ك ير من استخدام 

 الح  في توجيه استخدام هذا األصل.  

يجارع   ع قود اإل 16قامت املجمو ة لتي ي  تعريع  قد اإليجار واإلرشننننادات ذات الصننننلة املنصننننوو  ليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب

   ى جميع  قود اإليجار لديها. 

إالتأثير على محاسبة املجموعة كمستأجر

 من كيفية قيام املجمو ة لحسننناب  قود اإليجار املصننننفة سنننالق  ع قود األيجارع 16غير املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب
 
  ى أنها  قود إيجار  ا

 ما ي ي:  لإث اتوالت   انت تثبت خارج القوائم املالية فقد قامت املجمو ة    17تشغيلية لموجب معيار املحاس ة الدولي ب

 حيث يثبت أوليا لنن : االستخدام،أصل حق 

 املستق لية؛اإليجار الذي هو   ارة  ن القيمة الحالية لدفعات اإليجار   قد اللتزام األولي القياس م لغ 

 اإليجار  قد لداية تاريخ ق ل أو في تمت إيجار  قد أي دفعات  
 
 مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصا

 كمست جر؛ املجمو ة لواسية متك دة أولية م اشرة ت اليع أي 

 الحالة إلى األصننننل فيه يوجد الذي املوقع وإ ادة العقد  محل األصننننل وإزالة تفكيكل كمسننننت جراملجمو ة  تك دهاتسنننن الت  للت اليع تقدير 

 األصلية.

 
 
 و لالت لفة مير  يقاس أصنل ح  االسنتخدام الحقا

 
 اللتزام قياس إ ادة ل ي معدلالقيمة  في ه وك خسنائر مجمع وأي اسنتهالك مجمع أيمنها  حا

 اإليجار.  قد

 يجار ليريقة القسط املتساوي.االستخدام   ى املدة املقدرة لعقد اإل تستهلك املجمو ة أصل ح  

  التزام عقد اإليجار
 
 قتراضاإل في تاريخ لداية العقد  ويتم اسننننننننننننتخدام معدل املدفو ة غير اإليجار لدفعات الحالية لالقيمة يتم إث اته أوليا

 اإل افي للمجمو ة.
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 يقاس التزام  قد اإل 
 
 :كما ي ي يجار الحقا

 اإليجار؛  قد التزام   ى الفائدة ليعكس الدفتري  امل لغ زيادة 

  اإليجار؛ دفعات ليعكس الدفتري  امل لغ تخفي 

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

 ملعيار املحاس ة الدولي رقم 16للتقرير املالي رقم ب الدوليلموجب املعيار 
 
   يتم اخت ار عأصل ح  االستخدامع للتحق  من انخفاض قيمته وفقا

 .  عال) وك في قيمة األصولع36ب

 مدة عقود اإليجار

  اإليجار  قد في لإللغاء القاللة غير الفترة لا ت ارها اإليجار  قد مدة تقوم املجمو ة لتحديد
 
 :من  ل مع جنب ىإل جن ا

  السيار؛ هذا ممارسة من معقولة لصورة  انت املجمو ة مت كدة إذا اإليجار  قد تمديد لخيار املشمولة الفترات 

 السيار هذا ممارسة  دم من معقولة لصورة  انت املجمو ة مت كدة إذا اإليجار  قد إنهاء لخيار املشمولة الفترات. 

 ش)ر  12بمدة اإليجار  لالنس ة لعقود اإليجار قصيرة األجل
 
أو أقل  والعقود منخفضة القيمة بمثل أج)زة الكم يوتر الشسصية واألثاث املكتب    ا

الي عإذا وجدتع  اختارت املجمو ة اال تراف لمصروفات اإليجار   ى أساس القسط الثالت   ى النحو املسموح له في املعيار الدولي للتقرير امل

   وهي نفس اليريقة الت   ان يتم املحاس ة  ن16رقم ب
 
 .يجارع  ع قود اإل 17ملعيار املحاس ة الدولي رقم ب ها وفقا

 حول القوائم املاليةمختارة إيضاحات  -3

 يجاراإلإ عقود 3-1

  ع قود اإليجارع وقد قامت 17لدى املجمو ة  قود إيجار  انت مصنننننننننفة كعقود إيجار تشننننننننغيلية وتمويلية تحت معيار املحاسنننننننن ة الدولي رقم ب

 املجمو ة لإ ادة دراسننننننة 
 
   ع قود اإليجارع وذلك16للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ب هذه العقود لتي ي  املعالجات املحاسننننننبية الجديدة وفقا

 م كما ي ي:2019يناير  1لداية من 

 

 أصل حق االستخدام

إأشهر املنتهية  التسعةلفترة 

إم 2019 سبتمبرإ 30 في

 للسنة املنتهية فيإ

إم2018ديسمبر  31

 -إإ4.972.381 يناير 1الرصيد في 

 -إإ1.082.318 إ افات

 -إإ(814.709) ستهالكا

 -إ 5.239.990 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 

م 2019يننناير  1كمننا في  قيمتهننا النندفتريننة صنننننننننننننافي ل متعلقننة  عقود إيجننار تموي ي للغصننننننننننننو ألقننائمننة املركز املننالي  العقننارات واملعننداتلننند يتضننننننننننننمن 

  .ريال سعودي 600.754 م2019سبتمبر  30في  وكماسعودي  ريال 752,854
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 التزام عقود اإليجار
أشهر املنتهية  التسعةلفترة 
إم 2019 سبتمبرإ 30 في

 للسنة املنتهية فيإ
 م2018ديسمبر  31

 -إإ4.895.814 يناير 1الرصيد في 
 إإ1.082.318 إ افات

 -إإ209.288 فائدة محملة
 -إإ(1.015.933) املدفوع

 -إ 5.171.487 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 

 إإإيقسم إلى
 -إ 3.952.888 األجل لةيطو  إيجار   قود التزامات
 502,966إإ1.218.599 األجل قصيرة إيجار   قود التزامات

 502,966إ 5.171.487 

املجمو ة تتوقع  الذي الفائدة اإل افي  وهو معدل قتراضيجار ومصروف الفائدة لاستخدام معدل اإللإث ات التزام  قود اإل  املجمو ةقامت 

 .الضمانات يجار و نفسلعقود اإل  مماثلة دةزم ملالال  التمويل تقترض ل ي استخدامه

 .قتراضال تتضمن  قود اإليجار أي تع)دات  ولكن ال يجوز استخدام األصول امل جرة كضمان ألغراض اإل

 م2019 سبتمبرإ 30األثر على قائمة املركز املالي كما في 

 
إدون ب

إاألثر املالي 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16تطبيق معيار 

إ204.895.375إ5.239.990إ199.655.385 ومعدات  قارات

 56.507.889 (504.600) 57.012.489 خرى أرصدة مدينة أو ة دفعات مقدم

 3.952.888 3.952.888 - التزامات  قود إيجار طويلة األجل

 1.218.599 1.218.599 - قصيرة األجلالتزامات  قود إيجار 

إ-إ(255.589)إ255.589 التزامات مقالل  قد ت جير تموي ي  صافي

إ28.495.968 (180.508)إ28.676.476 م قاة ر احأ

إ

 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

 48.615.214 (579,533) 49.194.747 خرى أرصدة مدينة أو ة دفعات مقدم

 4.013.703 4,013,703 - التزامات  قود إيجار طويلة األجل

 882.111 882,111 - التزامات  قود إيجار قصيرة األجل

إ-إ(502,966)إ502.966 التزامات مقالل  قد ت جير تموي ي   صافي

إ22.696.579 -إ22.696.579 م قاة ر احأ

إ
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إم2019 سبتمبرإ 30املنتهية في  أشهرإ الثالثة لفترةاألثر على قائمة الدخل الشامل 

إ
إبدون 

إاألثر املالي 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16 تطبيق معيار 

إ101.077.217 (199.893) 101.277.110 يراداتت لفة اإل 

إ638.053 51.485 586.568 تمويليةمصروفات 
إ

إم2019 سبتمبرإ 30املنتهية في  أشهرإالتسعة لفترةاألثر على قائمة الدخل الشامل 

إ
إبدون 

إاألثر املالي 16تطبيق معيار 
إبعد

إ16 تطبيق معيار 
إ299.906.564 34.226 299.872.338 يراداتت لفة اإل 

إ1.856.046 146.282 1.709.764 مصروفات تمويلية
إ

إم2019 سبتمبرإ 30للفترة املنتهية في  النقدية تدفقاتاألثر على قائمة ال

إدون بإ
إاألثر املالي 16تطبيق معيار 

إبعد
إ16 تطبيق معيار 

إ(19.237.352) 146.282 (19.383.634) األنشية التشغيلية املستخدم فيصافي النقد 

 62.553.711 (146.282) 62.699.993 األنشية التمويلية الناتج منصافي النقد 

  12 قود إيجار منخفضة القيمة أو ملدة أقل من  جمو ةكما في تاريخ التقرير لدى امل
 
 املسجل اإليجار  مصروف للغ وقدوغير قاللة للتمديد  ش)را

 ريال سعودي. 1.413.670 قدره مام 2019 سبتمبر  30 في املنتهية للفترة العقود هذه نالدخل الشامل   قائمة في

إستثماريةا عقارات 3-2

   انم نى تجاري مكتب    شراء الشركة قامتم 2019يناير 17 لتاريخ
 
 33,5قيمة الشراء  و لغت  جازاد و -لشركة جازان للياقة والتنمية مملو ا

كمقرات إدارية وتشغيلية فقد قامت الشركة لت ويب  امل نى من أجزاء تستغل ل)ا التا عة والشر ات الشركة أن حيث. سعودي ريال مليون 

 
 
  .3-5مرهون ألحد ال نوك املحلية كما هو مذ ور في إيضاح رقم ب ى من لند العقارات واملعدات. إن امل ن االجزاء املستغلة داخليا

ل)ا وذلك ل ون تاريخ إ افتها لم يتجاوز السنة ولعدم حدوث تغيرات جوهرية للقيمة القيمة العادلة  هى اإلستثماريةتم إ ت ار ت لفة العقارات 

 الفترة. خالل

 م: الش  ء .2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي ب 15.678.650نحو  م2019 سبتمبر  30عقارات االستثمارية كما في لل القيمة الدفترية صافي للغ

 : الش  ء .م2018 سبتمبر  30ريال سعودي ب 400,627م نحو 2019 سبتمبر  30املنتهية في  الفترة  ى  املحمل االستثماريةالعقارات  استهالك للغ
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 ملموسةصول غير أ 3-3

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  -  -  -  - إ افات
 102.509.435  12.091.726  2.053.000  5.893.000  2.726.000  79.745.709 م2019 سبتمبر  30 كما في

            

           إإطفاء وهبوط 
  15,632,897ب   6,799,172ب   940,958ب   5,893,000ب   499,767ب   1,500,000ب م2019يناير  1رصيد 
  1.972.350ب   1.677.655ب   192.470ب  -   102.225ب  -  إطفاء

  17.605.247ب   8.476.827ب   1.133.428ب   5.893.000ب   601.992ب   1.500.000ب م2019 سبتمبر  30في  كما
           إصافي القيمة الدفترية

 84.904.188إإ3.614.899إإ919.572إإ-إإ2.124.008إإ78.245.709 م2019سبتمبر  30 كما في
 86,489,329  4,905,345  1,112,042  -  2,226,233  78,245,709 م2018ديسمبر 31كما في 

خفاض في   كما أن االخت ار السنوي لالنالش)رة واملتضمنة امللموسة غير  األصول  قيمة انخفاض   ى م شرات أي املجمو ةتتوفر لدى إدارة  مل

 .القيمة لم يدل   ى حدوث أي انخفاض

 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  4 -3

 ذمم مدينة تجارية
إكما في

إم2019 سبتمبرإ 30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31
 118,841,505  156.498.311 ذمم مدينة تجارية

  7,055,631ب  (8.007.281) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 111,785,874  148.491.030 رصيد الذمم املدينة التجارية

 إإ أرصدة مدينة أخرىإ 
 28,216,768 إ29,859,093 ذمم صرافين

 15,183,510  13.502.384 محتجزات  مان أ مال 
 6,897,840 إ8.541.569 ت مينات خيالات  مان

 
 
 12,147,235 إ12.212.440 مصاريع مدفو ة مقدما

 3,359,909  6.082.061 ملوردين مقدمةدفعات 
 6,931,629 إ11,806,638 أرصدة مدينة أخرى 

 72,736,891 إ82.004.185 يإجمال
  23,542,144ب إ(25.496.296) ائتمانية متوقعةمخصص خسائر 

 49,194,747  56.507.889 املدينة األخرى األرصدة   صافي
 160,980,621 إ204.998.919 

 إلى سلوك السداد السال  والتحليل  دارة أن األرصدة املت خرة ال تتعرض إلنخفاضترى اإل 
 
في قيمتها وما تزال قاللة للتحصيل لال امل استنادا

للعميل  في حال  انت متاحة. وقد قامت الشركة لإحتساب  اإلئتمانية األساسيةلما في ذلك التصنيفات  اإلئتمانية للعميلالشامل للمخاطر 
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    فئات العمالءنسب املخصصات املقدرة ل ل بفترة زمنية / فئة من 
 
ملدخل السسائر اإلئتمانية املتوقعة املبسط الوارد لاملعيار الدولي  وفقا

  .9للتقرير املالي رقم ب

 حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للذمم املدينة التجارية كما ي ي:إن 
إكما في 

إم2019 سبتمبرإ 30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31
 5,593,027  7,055,631 يناير 1في رصيد ال 
 2,487,367  1,050,000  ون م 

  24,763ب إ(98.350) مستخدم
  1,000,000ب إ- مخصص األرصدة املدينة األخرى  ىلإاملحول  
 7,055,631  8.007.281 السنة  / لفترةا نهايةرصيد ال
 

 األخرى: حركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لألرصدة املدينةإن 
إكما في 

إم2019 سبتمبرإ 30
إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 20,250,521  23.542.144إيناير 1في رصيد ال
 2,884,968  2.611.400 م ون 

  593,345ب  (657,248) مستخدم
 1,000,000 إ- محول من مخصص الذمم املدينة التجارية

 23,542,144  25.496.296 السنة  / لفترةا نهايةرصيد ال

حراسات أمنية مدنية خاصة ملشروع تيوير ج ل م تم االنتهاء من توقيع  قود تقديم خدمات 28/03/2019ه املواف 21/07/1440لتاريخ 

  مع شركة والسالمة امن و بشركة تا عةمن واملراكز التجارية لسوق السليل واملواقع من ق ل الشركة العر ية لسدمات األ   مر لمكة املكرمة

ريال  21,130,200جمالي وقدرة إم لم لغ 01/04/2019داء من تاريخ وير ملدة سنة واحدة قاللة للتمديد ملدة أو مدد مماثلة التج ل  مر للتي

 
 
  سعودي ريال 1.760.850عشركة امن وع لم لغ  يرادات الشركة التا عةإنعكس األثر املالي للصفقة لزيادة او  سعودي سنويا

 
الرأع  خالل ش)ريا

 .م2019املالي للعام  الثالث

إقروض 5 -3

اإلسالمي مبرد بشركة تا عة  لتوقيع اتفاقية تس)يالت ائتمانية لنظام التورق  –ستثمار قامت الشركة السعودية للنقل واإل  م11/3/2018تاريخ ل

مليون ريال  15قص ى أم وذلك لتمويل العمليات التشغيلية لالشركة لحد 11/06/2023هذه االتفاقية في  وتنته املحلية ال نوك  أحدمع 

مقيورة مبردة تستخدم في  40وذلك  غرض شراء  دد  ريال سعودي من اتفاقية التمويل مليون  9.2  لغقامت الشركة لاستخدام م. سعودي

 سنوات.  5العملية التشغيلية ويتم سداد التمويل   ى دفعات رأع سنوية ملدة 

هذه االتفاقية  ه تنتو حد ال نوك املحلية أيالت ائتمانية لنظام التورق اإلسالمي مع قامت الشركة لتوقيع اتفاقية تس)م 18/12/2018لتاريخ 

مليون ريال  34 م لغ استالم تم.  3-2  كما هو مذ ور في إيضاح رقم ببم ن  تجاري مكت شراءتمويل االتفاقية إلى . اهدف م31/12/2023في 

 متتاليةسنوية  نصعدفعات  ثمانية  ى  يتم سداد التمويل .م2019سعودي الذي يمثل الحد األقص ى لالتفاقية خالل الرأع األول من  ام 

 . 3-2. إن القرض مضمون لرهن  قاري كما هو موأح في إيضاح رقم بمتساوية غير 
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  لتوقيع اتفاقية تسننننننن)يالت ائتمانية لنظام التورق اإلسنننننننالمي مع والسنننننننالمة بأمن و الشنننننننركة العر ية لسدمات األمنقامت  م5/9/2019 لتاريخ

وأح ننام  وشننننننننننننروك ريننالمليون  55والحنند األقصنننننننننننن ى لالتفنناقيننة لم لغ م 2020سننننننننننننبتمبر  30أحنند ال نوك املحليننة وتنته  هننذه االتفنناقيننة لتنناريخ 

 - األتى: التس)يالت االئتمانية استخدام 

 مرالحة لتمويل شراء و يع السلع إل ادة تمويل خيالات اال تمادات املستندية  ن طري  ال نك -

 مرالحة قصيرة األجل تمويل شراء و يع السلع لتمويل متيل ات رأس املال العامل -

 مق ولين لل نك تس)يالت كفاالت إلصدار  مانات التدائية / مانات حسن تنفيذ/  مانات الدفع لصالح مستفيدين -

 وذلك لتمويل متيل ات رأس املال العامل. مليون ريال سعودي 30قامت الشركة لاستخدام م لغ  

 في:كما  وقصيرة األجل جلحركة القروض طويلة األ  ي يما في

إكما في 
إم2019 سبتمبرإ 30

إكما فيإ
 م2018ديسمبر  31

 -إإ8.004.438 يناير 1الرصيد في 
 8,551,118إإ70.922.628 مستلم متضمن الفوائد

  546,680بإإ(1.514.059) مسدد
 8,004,438إ 77.413.007 

  879,438بإ (5.802.480)  جلةميخصم : ت لفة تمويل 
 7,125,000إ 71.610.527 

إيقسم إلى 
 5,625,000إ 36.352.632 ة األجللقروض طوي

 1,500,000إ 35.257.895 وقروض قصيرة األجل األجل طويلةمن قروض   اممستح  خالل 
 7,125,000إإ71.610.527 

 
 

 تفاصيل رصيد ت لفة التمويل امل جلة كما في:  ي يفيما 

إكما في 
إم2019 سبتمبرإ 30

إكما فيإ
 م2018ديسمبر  31

إ-إإ879.438 يناير 1الرصيد في 
 1,051,118إإ6.531.702 إ افات

  171,680بإ (1.608.660) طفاءإ
 879,438إ 5.802.480 الفترة / السنةنهاية رصيد 

إ

 املعلومات القطاعية  3-6

. دارة املجمو ة القيا ات التشغيلية لناء   ى التقارير الت  يراجع)ا مجلس اإلدارة والت  يتم   ى أساس)ا اتخاذ القرارات االستراتيجيةإحددت 

 ي ي القيا ات التشغيلية للمجمو ة: وألغراض إدارية يتم تنظيم املجمو ة في س عة وحدات أ مال لناء    ى خدمااها  وفيما

إستثمار العقاريإقطاع اإلإ

 تجارية. قارات استثمارية يتم ت جيرها للغير  وحدات في  ستثمار العقاري اإل يتمثل قياع 
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إقطاع النقل

 يتمثل قياع النقل في نقل ال ضاقع وامل)مات ل جر   ى اليرق البرية لاململكة وخدمات ت جير السيارات واملقيورات وت جير مخازن التبريد

 الصلة لالنقل البري. ذات اآلالتو ومحيات الوقود وورش الصيانة وشراء و يع وصيانة املعدات 

إقطاع الحراسات االمنية

 تشتمل   ى توفير حراس األمن وخدمات املناو ة لل نوك والشر ات. 

إفاتاقطاع تغذية الصرإ

 تشتمل   ى خدمات تغذية وصيانة الصرافات اآللية لل نوك.

إوفرز النقود واملراسالتوعد موال املؤمن نقل األإ قطاع

 النقود واملراسالت البريدية.تشتمل   ى خدمات نقل وت مين نقل األموال واالغراض الثمينة وخدمات  د وفرز 

إقطاع الصيانة والتشغيل

 يشتمل   ى صيانة وتشغيل امل اني وإدارة األمالك والتسوي  للغير. 

يم تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أ مال)ا  ش ل منفصل  غرض اتخاذ القرارات املتعلقة لتخصيص املوارد وتقييم األداء. ويتم تقي

 ناء   ى الر ح أو السسارة من العمليات وتقاس  ش ل متس  مع أر اح أو خسائر العمليات في ال يانات املالية املوحدة.أداء القيا ات ل

 

 

 .م2019 سبتمبر  30املنتهية في  للفترة املعلومات القيا يةيمثل الجدول 

قطاع  
االستثمار 

 قطاع النقل يإالعقارإ
قطاع الحراسات 

 األمنية
قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل 
األموال املؤمن 

و عد وفرز 
النقود 

إواملراسالت
قطاع الصيانة 

إاإلجماليإخرىإأإوالتشغيل
        إ

 347.590.788إ-إ3,078,304 48,547,267إ93,287,174 151,874,015 49,644,097إ1,159,931إاإليرادات  

 (299.906.564)إ-إ(2,758,613) (38,154,807) (78,165,950)إ(137,535,140) (42,690,178) (601.876)إتكلفة اإليرادات 

 47.684.224إ-إ319,691 10,392,460إ15,121,224 14,338,875 6,953,919 558,055إالربح مجمل

 570.222.851إ253,677,151إ4,656,919 43,101,429 71,583,732 51,646,121 129,878,849 15,678,650إمجموع األصولإ

 177.728.362 36.603.844إ4.530.432 16.063.410 21.605.517 31.766.047 33.159.112 34.000.000إلتزامات  مجموع اإل
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 م.2018سبتمبر  30القيا ية للفترة املنتهية في  املعلوماتيمثل الجدول 

إ

إقطاع 
 االستثمارإ 

 قطاع النقل العقاريإ
قطاع الحراسات 

 األمنية
قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل 
األموال املؤمن 

و عد وفرز 
النقود 

إواملراسالت

قطاع 
الصيانة 
إاإلجماليإخرىإأإوالتشغيل

        إ
 383.148.669 - 1.546.779 59.933.270 130.451.154 149.686.089 41.531.377 -إيراداتاإلإ

  324.764.580ب -  1,135,057ب  48,596,749ب  107,197,576ب  130,464,857ب  37.370.341ب -إتكلفة اإليرادات 

 58.384.089 - 411.722 11,336,521 23,253,578 19,221,232 4.161.036 -إالربح مجمل

 506.778.869 243.190.821 110.317 34.882.693 58.137.821 41.859.231 128.597.986 -إمجموع األصولإ

 128.968.675 43.692.855 1.622.928 12.907.415 17.462.974 25.814.831 27.467.672 -إلتزامات  مجموع اال

إ
إاألساسية واملخفضة  مربحية السه 3-7

حملة األس)م العادية   ى ل العائدر ح الس)م العادية لقسمة صافي يتم إحتساب ر حية الس)م األساسية مقالل الر ح أو السسارة املتعلقة لاأل 

ة مماثلة لر حية الس)م األساسية حيث أن الشركة ليس ضاملخف لس)مإن ر حية افترة. املتوسط املرجح لعدد األس)م العادية القائمة خالل ال

 . أدوات مخفضة مصدرةلديها 

 

إالثالثة أشهر  لفترةإ

إ سبتمبرإ 30املنتهية في 

إأشهر  التسعة لفترةإ

إ سبتمبرإ 30املنتهية في 

إم2018إإم2019إإم2018إإم2019إ 

 9.615.169 إ5.799.389  3,728,615 إ2.065.217 إالعائد ملساهم  الشركة ر ح الصافي 

 30,000,000  30.000.000  30,000,000  30.000.000  العادية القائمة املتوسط املرجح لعدد األس)م

 0.32 إ0.19  0.12  0.07 إ الس)م األسا    واملخف ر ح 

 

 واالرتباطات الرأسمالية تزامات املحتملةاللا 3-8

مليون ريال سعودي تم إصدارها في سياق  93.1لم لغ  م2019 سبتمبر  30كما في   ى ش ل  مانات لنكية محتملة  التزاماتلدى املجمو ة 

شراء  مقاللمليون ريال سعودي  65مليون ريال سعودي   تتضمن الضمانات ال نكية م لغ   93.1: م2018ديسمبر  31 تيادي بالنشاك اال 

  جميع)ا تواريخ مليون ريال سعودي 65م : 2018ديسمبر  31م ب2019سبتمبر 30في  كما السياراتات حصة في شركة املوقع السريع لسدم

 م.2020صالحيتها تنته  خالل الرأع االول والثاني من  ام 

 30كما في حيث للغت قيمتها  تتمثل في دفعات غير مستحقة  عد لعقود مبرمة إلنشاء تج)يزات وتركي ات ارت اطات رأسماليةلدى املجمو ة 

 . ال ش ئ :م2018ديسمبر  31ريال سعودي ب 659,365لم لغ  م2019 سبتمبر 
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 القيمة العادلة وإدارة املخاطرإ–األدوات املالية  9 -3

تتعرض املجمو ة من خالل أنشيتها ملخاطر مالية متنو ة هي: مخاطر السوق بتشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر 

هذه  أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة  ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة لتقييم املخاطر ملواج)ة  ل خير من

حتملة اطر. ويركز لرنامج إدارة املخاطر لصورة  امة   ى  دم إم انية التن   ل و اع األسواق املالية ويهدف إلى الحد من اآلثار السل ية املاملخ

 .للمجمو ةل)ذه املخاطر   ى األداء املالي 

إمخاطر القيمة العادلة

 نشط تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق النشية إلى أسعار السوق املعلنة لتاريخ قائمة املركز املالي. يعتبر ال
 
سوق سوقا

خدمات التسعير  في حال  انت األسعار املعلنة متاحة ومتوفرة لانتظام من أسواق املال أو الوكالء أو الوسياء أو اإلتحادات الصنا ية أو شر ات

لسوق أو ال)يئات الرقالية حيث تمثل تلك األسعار املعامالت الفعلية واملتكررة لإنتظام في السوق واملبرمة   ى أساس تجاري لحت. إن أسعار ا

 .املعلنة املستخدمة للموجودات املالية اململوكة للشركة هي أسعار اليلب الحالية. وتدرج هذه األدوات  من املستوى األول 

ة تستند القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة في األسواق النشية   ى أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب   ى تحقي  اإلستفاد

 القصوى من معييات السوق املتاحة الجديرة لاملالحظة وتعتمد   ى أقل قدر ممكن من التقديرات املو و ة من ق ل املنش ة. وإذا  انت جميع

ي ملعييات ال)امة امليلو ة لقياس القيمة العادلة لألدوات معييات جديرة لاملالحظة  فإنه يتم إدراج هذه األدوات  من املستوى الثاني وفا

درج األدوات  من املستوى الثالث
ُ
يعرض الجدول  .حال لم تستند واحدة أو أكثر من املعييات ال)امة   ى ليانات سوقية جديرة لاملالحظة  ت

 لألدوات املالية املدرجة لالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم. وفيما ي ي مستويات التقييم املختلفةالت
 
 :الي تحليال

عدلة  السائدة في األسواق النشية للموجودات أو امليلو ات املتيالقة.  :ولإاألإاملستوى 
ُ
 األسعار السوقية بغير امل

علنة املدرجة  من املستوى األول  الجديرة لاملالحظة لالنس ة لألصول أو امليلو ات  سواء  املعييات األخرى لخالف ا: املستوى الثاني
ُ
ألسعار امل

  انت م اشرة بوهي األسعار  أو غير م اشرة بوهي املستمدة من األسعار .

املسجلة ولكنها غير م نية   ى أساس طرق تقييم ت ون فيها  افة املدخالت املستخدمة ذات ت ثير هام   ى القيمة العادلة  :الثالثاملستوى 

 .معلومات سوق جديرة لاملالحظة بوهي املدخالت غير الجديرة لاملالحظة 

 تحديث أي تحويالت لين املستويات الثالثة خالل الفترة.يتم لم 

إمخاطر صرف العملة األجنبية 

 غال ية معامالاها لالريال السعودي.ال تواجه املجمو ة أي تعّرض هام ملخاطر صرف العملة األجنبية حيث إن 

إمخاطر اإلئتمان

املالية هي مخاطر  دم قدرة األطراف األخرى   ى الوفاء لالتزامااها تجاه املجمو ة مما ي دي إلى تك د املجمو ة لسسارة مالية  تت ون األدوات 

وحسالات املدينين  تقوم املجمو ة لإيداع أرصداها النقدية الت  قد تعرض املجمو ة ملخاطر تركز املديونية  ش ل رئيس   من األرصدة النقدية 

د في  دد من امل سسات املالية ذات القدرة اإلئتمانية العالية وت اشر سياسة ل حد من حجم أرصداها املود ة في  ل م سسة مالية  وال تعتق

 املجمو ة لوجود مخاطر دم كفاءة ك يرة في هذه امل سسات املالية.
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 ملعايير تضع)ا املجمو ة ق ل إلرام العقود وغيرها من الترتي ات. كما يتم تقييم الج
 
دارة اإلئتمانية للعمالء واملدينين التجاريين اآلخرين وفقا

الفترة يمثل القيمة الدفترية ل ل  نهاية في تخضع الذمم املدينة لجميع أنوا )ا لرقالة منتظمة. إن الحد األقص ى للتعرض ملخاطر اإلئتمان كما

 ة من فئات األصول املالية. فئ

إمخاطر السيولة
 ش ل  هي مخاطر تعرض املجمو ة لصعو ات في الحصول   ى األموال ملقاللة اإللتزامات املرت ية لاألدوات املالية تدار السيولة  ن طري  الت كد

 لتزامات مستق لية.ادوري من توفرها لمقادير  افية ملقاللة أية 

 تتم  ملية إدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ لما يكفي من النقد واألوراق املالية املتداولة  وتوفر التمويل من خالل قدر  اف من

 
 
أ مال املجمو ة  فإن املجمو ة اهدف إلى الحفاظ   ى مرونة  لي يعة التس)يالت االئتمانية امللزمة  والقدرة   ى تصفية مراكز السوق. ونظرا

  ملية التمويل لتوفير القنوات اإلئتمانية امللزمة.

ظروف تعمل املجمو ة   ى  مان امتالك)ا نقدية  افية  ند اليلب للوفاء لاملصروفات التشغيلية املتوقعة؛ ويستثنى من ذلك الت ثير املحتمل لل

 القصوى الت  ال يمكن توقع)ا  ش ل معقول مثل ال وارث الي يعية.

إالفائدةمخاطر أسعار 

املالية  تظ)ر مخاطر العموالت من التغيرات والتذلذلات املحتملة في معدالت العموالت الت  ت ثر   ى الر ح املستق  ي أو القيم العادلة لألدوات

طر  ند الحاجة تقل ات أسعار العموالت من خالل مراق ة التذلذلات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم لالتحوك ل)ذه املخا املجمو ةوتراقب 

 لذلك.
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