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إالتكوين والنشاط  -1

ةالشرركة السرعودية للنقل احسرم السرابق  -شرركة مسراهمة سرعودية  -ت سرسرت شرركة باتل ل سرارماا عاالمال اللوجسراية ةالشرركة  

 16هررررررررر املوافق 1404ا يع اآلخر 13بتاايا  1010052902مبرد  عاملسزلة في مدينة الريا  بموج  السزل الت ااي اقم  -سارماا عاح 

 م.1984يناير 

املادة الراملية   عديل تمم 03/04/2017هررررررررررررررررر املوافق 06/07/1438 فيبناىي ل ى موافقة اكزمعية العامة غير العادية ملسررراهمي الشرررركة 

سارماا عاالمال مبرد  إلى ةشركة باتل ل   -سارماا تغيير اسم الشركة من ةالشركة السعودية للنقل عاح لمن النظام ااسا  ي للشركة 

 اللوجساية .

اس  يشرررررررررررررمل ةاملدا السررررررررررررركنية العامة للمبا ى السررررررررررررركنية  اح شررررررررررررراىات العامة للمبا ى الغير  اح شررررررررررررراىاتيتمرل  شررررررررررررراط الشرررررررررررررركة في 

إ شررررراى عإ رررررف  الطرق عالشررررروااع عااا رررررلة عمسرررررتلزمات  سررررركنية املسررررراشرررررليات  اللنادق  .... اكت   ترميمات املبا ى السررررركنية عالغير 

  شطي  املبا ى. الطرق 

 . 7939ص.ب  –شااع ااا   – العليا حي –يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الريا  

 ر يناير عتنتهي ب هاية شةر ديسمبر من  ل سنة ميفدية.تبدا السنة املالية للشركة في اعل شة

إاملال رأس

مليو  سرررررررةم لادي ماسررررررراعية القيمة عمدفولة بالكامل  30مليو  ايال سرررررررعودي مقسرررررررمة إلى  300بلغ ااس مال الشرررررررركة امل رررررررر  ب  

 ايال سعودي.  10عتبلغ القيمة احسمية للسةم 

إاملحاسبةأسس  -2

 للمعايير الدعلية للتقرير 
ي
املعتمدة في اململكة العر ية السررررررررعودية عاملعايير عاح رررررررردااات  املاليالدت القوائم املالية املوحدة املرفقة عفقا

 ااخرة املعتمدة من الةيئة السعودية للمحاسبي  القاملومليي ".

مكاف ة نهاية اكسدمة عالتي تقيد حسبما سيرد  الترررررررررررررزام لدااملرفقة عفقا ملبدا التكللة التاايشية فيما املوحدة القوائم املالية  إلدادتم 

 في اللقرات التالية.

إالقوائم املالية توحيد أسس

  للشركة التابعة الشركات

 :التاليالنحو  ل ى"امل مولة"   برر م تمعي  مالتااعة ةاملشاا إل ه عشر اتها ااماملالية للشركة  البياملات املوحدةاملالية  القوائم تتضمن

 أمنكو -األمن والسالمة  لخدماتالشركة العربية 

 %94.88من الريا   عتمتلل شركة باتل ما  سبت   عال ادا  منل لشركة اات مس علية محدعدة  عمل بموج  سزل ت ااي  هى

من ااسررررررمالةا عيتمرل  شرررررراط الشررررررركة التااعة في ت ااة اكزملة عالت زئة عاجةزة املراقبة عالسررررررفمة عخدمات اكبراسررررررات اامنية عملقل 

 .ااموال علد فر  النقود عاملراسفت
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إامنكو إلدارة املرافق  شركة

دعدة "شررركة اكبكمة ل سررارماا الت ااي عال ررناقي سررابقا" ةشررركة اات مسررئولية محدعدة  عاملسررزلة شررركة امنكو حدااة املرافق املح

امنكو ما  سبت   التااعةهررررر. عتمتلل الشركة 1422امضا   16بتاايا  1010172169في مدينة الريا  بموج  السزل الت ااي اقررررررررررم 

عإقامة املبا أ عاسررارمااها بالبيع اع احي اا ل رراكل الشررركة عت ااة اكزملة شررراى اااايرر ي  من ااسررمالةا  يتمرل  شرراط الشررركة في 70%

عالت زئة في املعدات ال ررررنالية عااالت الرقيلة عالشرررراحنات عالعدد عإدااة ع شررررغيل املراكز ال ررررنالية عالت ااية عامل معات السرررركنية 

إفي املناق ات اكبكومية.عتوايد الت ةيزات اامنية عالعسكرية عااملظمة اامنية لغر  الدخول 

  مبردإ–ستثمار الشركة السعودية للنقل واإلإ

شرررررررركة اات مسرررررررئولية محدعدة عالتي  عمل بموج  سرررررررزل ت ااة منل رررررررل عال رررررررادا من الريا  عتمتلل شرررررررركة باتل ما  سررررررربت   هى

ج  ترخيا ع ااة النقل اقم من ااسرررررررمالةا عيارمل  شررررررراط شرررررررركة مبرد في ملقل البضرررررررابع عاملةمات ب جر ل ى الطرق البرية بمو  100%

هرررررررررررررررررررررررررر  عقررد تمررت املوافقررة من قبررل م لس إدااة شرررررررررررررركررة برراتررل ل ى تحويررل فرع 1442-03-24ينتهى بترراايا  الررذي  010111049000ة

لى شركة تااعة مملوكة بالكامل لشركة باتل ل ى ا  يتم تحويل اا ول إسارماا ةمبرد  الشركة عاملسمى بالشركة السعودية للنقل عاح 

 من تاايا عاح
ي
م  عتمت موافقة م لس إدااة شرررررررررررررركة باتل بالقراا اقم 01/01/2018لتزامات اكسا رررررررررررررة بقطاع النقل لةا عالل التبااا

 19/12/2017بتاايا  216-4/13
ي
م ل ى توقيع اتلاقية بي   ل من شرررررركة باتل عشرررررركة مبرد عاملتعلقة بنقل اا رررررول عاحلتزامات عفقا

 م.01/01/2018م ع  سرة هذه االتلاقية من 31/12/2017للقيم الدفترية لةا في 

  العقارية باتك شركة

  1010468252 اقم الت ااة  السرررزل بموج الريا   مدينة فى عاملسرررزلة   محدعدة مسرررئولية ااتةشرررركة  عاحد شرررسا شرررركة هى

 فييتمرل  شرررراط الشررررركة ع  ااسررررمالةا من %100  سرررربت  ما الشررررركة عتمتللم 2017فبراير  23هرررررررررررررررررر املوافق 1438جماد اعل  26 بتاايا

 عغير  سكنية امل جرة اع  اململوكة العقااات عت جير  عإدااة الشركة ل اكل احي اا  اع  بالبيع عاسارمااها لل ها املبا ى حقامة ااااي ي شراى

 .سكنية

إ السيارات لخدمات السريع املوقف)شركة  املعلومات تقنيةوإ لالتصاالتالذكية  دناملحلول  شركة
 
 (سابقا

 %40.6منكو" ةشرررررركة تااعة  لملية امتف  ما  سررررربت  ا - عالسرررررفمةم  اتمت "الشرررررركة العر ية كسدمات االمن 2019إبريل  28بتاايا 

 %35متفكةا املباشرر لنسربة إمن خفل  عالل" عتقنية املعلومات فت راالتلالذكية  املد جمالي ح را ااسرمال " شرركة حلول إمن 

 منكو حدااة املرافق".اغير مباشر من خفل شركتها التااعة "شركة  اشكل ب ااك من %5,6عما  سبت  

الذكية لتقنية املعلومات  املد حلول  لشرررررركةتمت لملية إقتناى اكب رررررا املوضررررربة الفه من خفل تنا ل الشرررررر اى امل سرررررسررررري   عقد

-الشررررركة العر ية كسدمات االمن عالسررررفمة  ف هم بما آخرين شررررر اىللااسررررمية دع  لو   بالقيمةعاالت رررراالت لن اعض ح رررر ررررةم 

 منكو حدااة املرافق.اشركة ع  -منكوا

 100م  براس مال 2017مايو  18لية محدعدة  بتاايا  ع تقنية املعلومات ةاات مسرررع  فت ررراالتالذكية ل املد ت سرررسرررت شرررركة حلول 

" ةشرررررركة اات مسررررر علية محدعدة  عاملسرررررزلة في مدينة الريا   السررررريااات كسدمات السرررررريع املوقف"شرررررركة الف ايال سرررررعودي
ي
سرررررابقا

 إ شاى فيعيتمرل غر  الشركة   م2017مايو  18هررررررر املوافق 1438 شعبا  22بتاايا  1010901033بموج  السزل الت ااي اقررررررررررررررم 

 ية السعودية.عتطوير عاسارماا ع شغيل مواقف سيااات متعددة اادعاا عمواقف اكية ب ميع مد  اململكة العر 
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 اكسبر  بمد  اكية عمواقف ااداعا  متعددة سرررريااات مواقف ع شررررغيل عاسررررارماا  عتطوير  إ شرررراى مزايدة ترسررررية تم 2019 ابريل 9 بتاايا

االملتهاى من توقيع  تم م2020 يناير  23 ع تاايا. سرررررررعودي ايال مليو   52 سرررررررنوي  إي اا  بواقع هزرية  سرررررررنة 25 ملدة عالدمام عالظةرا 

عتم سداد  عالظةرا  اكسبر  مدينتي ع  الدمام ملدينة الذكية السيااات مواقف مشرعع بش وص الشرقية املنطقة اماملة مع إي اا  لقود

ةكما هو مبي  في إيضررا  اقم  م2019اكتو ر  6سررعودي بتاايا  ايال27,989,988دفعة تحت حسرراب القيمة احي ااية السررنوية بلغت 

 65بواقع مبلغ  السررنوية االي ااية للقيمة كضررما  ال رراداة الضررما  خطابات عت ديد إ ررداا  عتم املوقع  اسررتفم اعد يتم لم ع    12

 .  28مليو  ايال سعودي ةإيضا  اقم 

إالشركات التابعة

ااغرا  اكسا ة  اكساضعة لسيطرة امل مولة.  سيطر امل مولة ل ى الشر ات التااعة هي  افة املنشآت ةبما في الل املنشآت اات 

منش ة ما لندما يكو  للم مولة حقوق اع لوائد متغيرة ملاي ة مشااكتها في املنش ة إضافة إلى قداتها ل ى الت ثير ل ى تلل العوائد من 

 من 
ي
تاايا تحّول السيطرة إلى امل مولة عيتم إيقاف التوحيد خفل سيطرتها ل ى املنش ة. يتم توحيد الشر ات التااعة بالكامل التبااا

 من تاايا املتلاى السيطرة.
ي
 التبااا

 إ  املنش ة التااعة هو كيا   سيطر للي  الشركة. عتوجد السيطرة لندما تكو  الشركة:

 .اات سلطة ل ى املنش ة املسارمر ف ها 

  مشااكتها مع املنش ة املسارمر ف ها.قابلة للتعر  لاسسااة  اع لديها حقوق في لوائد متغيرة من 

 .لديها القداة ل ى إستشدام سلطتها في الت ثير ل ى لوائد املنش ة املسارمر ف ها 

تقوم الشررررركة بةلادة تقييم مدة سرررريطرتها ل ى املنشرررر ة املسررررارمر ف ها إاا اشرررراات اكبقائق عالظرعف ب مل  هنا   غييرات ل ى عاحد اع 

 ثة املبينة الفه.اكثر من لنا ر السيطرة الرف

 ستشدم امل مولة طريقة احستحواا املحاسبية الحاساب املدماي االمال املبرم من قبل امل مولة. إ  املقابل املالي املحول ملظير 

 املحولة عاحلتزامات املتكبدة  عح ا حقوق امللكية ال اداة لن امل مولة.  ول االستحواا ل ى شركة تااعة يمرل القيم العادلة لأل 

ا يشررررررمل املقابل املالي القيمة العادلة اي ا ررررررل اع التزام ملاتج لن ترتي  ملبالغ مالية محتملة. يتم إدااي التكاليف املتعلقة باحسررررررتحوا

 قياس اا ول املحددة ا
ي
ملستحوا لل ها عكذلل احلتزامات عاحلتزامات املحتملة املحّملة لن ضمن امل اايف لند تكبدها. عيتم مبدئيا

املدماي االمال بقيمةا العادلة بتاايا احسرررررررررررررتحواا.  عترف امل مولة  ل ى اسررررررررررررراس  ل لملية اسرررررررررررررتحواا ل ى حدة  ب ي ح رررررررررررررة غير 

املسرررريطرة من  ررررافي اا ررررول املحددة في  مسرررريطرة في الشررررركة املسررررتحوا لل ها إما بالقيمة العادلة اع باكب ررررة املتناسرررربة لاب ررررة غير 

  .لل هاالشركة املستحوا 

إ  اي مقرابرل مرالي ُيحتمرل تحويلر  من قبرل امل مولرة يتم  سرررررررررررررزيلر  برالقيمرة العرادلرة في تراايا االسرررررررررررررتحواا. عيتم احاسرررررررررررررراب التغيرات 

 ملتطلبات املعياا الدعلي للتقرير املال
ي
ى الفحقة ل ى القيمة العادلة للمقابل املحتمل املزمع ت رررررررررنيل  ضرررررررررمن اا رررررررررول اع احلتزامات عفقا

ات املالية" إما في حسرررررراب ااا ا  اع اكسسررررررائر اع يتم تحميل  ل ى الدخل الشررررررامل اآلخر. عال يعاد قياس املقابل املحتمل   "اادع 9اقم ة

 .امللكيةالذي يتم ت نيل  ضمن حقوق امللكية عيتم احلتراف باسويت  الفحقة ضمن حقوق 

حّول ل
ُ
ن قيمة اكب ررررررررة غير املسرررررررريطرة في الشررررررررركة املسررررررررتحوا لل ها عالقيمة يتم احدااي تحت بند الشررررررررةرة  الزيادة في املقابل املالي امل

العادلة بتاايا االسررررررررتحواا اي ح ررررررررا ملكية سررررررررابقة في الشررررررررركة املسررررررررتحوا لل ها  لن القيمة العادلة كب ررررررررة امل مولة في  ررررررررافي 

سررررررريطرة املحاسررررررربة عاكب رررررررة املحاسررررررربة اا رررررررول املحددة املسرررررررتحوا لل ها. عفي حال  ا  م موع املقابل املالي املحّول عاكب رررررررة غير امل

 اقل من القيمة العادلة ل ررررررررررافي 
ي
الشررررررررررركة التااعة املسررررررررررتحوا لل ها من خفل اتلاقية شررررررررررراى باملقايضررررررررررة  يتم  ا ررررررررررول اململوكة سررررررررررابقا

 ضمن ااا ا  عاكسسائر في قائمة الدخل الشامل 
ي
 .ةاملوحداحاساب اللرق مباشرة
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إم املاليةالقوائ املعامالت املستبعدة عند توحيد

تحذف  افة املعامفت الداخلية عااا دة عااا ا  غير املحققة لن املعامفت التي تتم بي  شر ات امل مولة. كما يتم حذف اكسسائر 

غير املحققة. لقد تم  عديل املبالغ املداجة من قبل الشر ات التااعة  لند االقتضاى  حتى تتوافق مع السياسات املحاسبية لدة 

 امل مولة.

إالعملة الوظيفية وعملة العرض

عالتي هي  عتبر العملة الو يلية للشرررررررررررررركة عيتم تقري  البياملات املالية  السرررررررررررررعودي يتم لر  القوائم املالية املوحدة املرفقة بالريال 

 . سعودياملعرعضة اقرب ايال 

إالصادرة جارية التأثير والتغير في السياسات املحاسبية تحسيناتالاملعايير والتعديالت وإ -3

إتسري وإ التأثيرإ جارية صادرة وتحسيناتوتعديالت  معاييرإ
 
إم.2019يناير  1 من اعتبارا

 6اثر التطبيق ضمن إيضا  ة –   "لقود احي اا"16املعياا الدعلي للتقرير املالي ة . 

 في العملية املشتركة 3تحسينات ل ى املعياا الدعلي للتقرير املالي ة 
ي
   "ت ميع االمال" تتعلق باكب ة املحتلظ بها سابقا

 في العملية “الترتيبات املشرررررررررررررتركة   “11تحسرررررررررررررينات ل ى املعياا الدعلي للتقرير املالي ة 
ي
تتعلق باكب رررررررررررررة املحتلظ بها سرررررررررررررابقا

 املشتركة.

  ضريبة الدخل" تتعلق ب ثاا ضريبة الدخل ملدفولات اادعات املالية امل نلة 12املحاسبة الدعلي ةتحسينات ل ى معياا"  

 ل ى انها حقوق ملكية.

 تكللة االقترا " تتعلق بتكللة االقترا  امل هلة للرسملة.23تحسينات ل ى معياا املحاسبة الدعلي ة"   

 بة الدخل".  "لدم التيقن اش   معامفت ضري23التلسير الدعلي ة 

 اادعات املالية" تتعلق بش ائا الدفع املسبق مع التعويض السلبي.9 عديفت ل ى معياا الدعلي للتقرير املالي ة"   

 االسارمااات في املنشآت الزميلة عاملشرعلات املشتركة" تتعلق بنس  االسارماا 28 عديفت ل ى معياا املحاسبة الدعلي ة"  

 زميلة عاملشرعلات املشتركة .طويلة ااجل في الشر ات ال

 مزايا العاملي " تتعلق بتعديفت اكسطة  تقلي ةا اع  سويتها .  “19 عديفت ل ى معياا املحاسبة الدعلي ة 

    "لقود احي اا16لم يكن لتطبيق ايا من هذه املعايير اثر ل ى القوائم املالية املرفقة باستثناى املعياا الدعلي للتقرير املالي ة

  "لقود احي اا" كما سيرد 16كن لتطبيق ايا من هذه املعايير اثر ل ى القوائم املالية املرفقة باستثناى املعياا الدعلي للتقرير املالي ةلم ي

 . 6في االيضا  ة الحقا
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إالتقديرات الهامةوإ األحكام -4

عفقا للمعايير الدعلية للتقرير املالي من احدااة القيام باجتهادات عتقديرات عافتراضات ت ثر ل ى املوحدة يتطل  إلداد القوائم املالية 

عاحف احات املرفقة  املوحدةمبالغ احيرادات عامل رعفات عاملوجودات ةاا ول  عاملطلو ات ةاحلتزامات  الظاهرة في القوائم املالية 

ن االلتزامات املحتملة ع اا ول املحتملة . إال ا  لدم الت كد املتضمن في هذه االفتراضات   عاحف احات لاملوحدة بالقوائم املالية

 عالتقديرات قد ي دة إلى إجراى  عديفت هامة ل ى القيمة الدفترية  لأل ول اع االلتزامات التي قد تت ثر في فترات مستقبلية.

احدااة بةبداى ااحكام التي لةا ت ثير جوهري ل ى املبالغ املربتة في القوائم ضمن سياق تطبيق السياسات املحاسبية للشركة  قامت 

. باحضافة إلى االفتراضات الرئيسية  التي تم ااخذ بها لند تقدير اثر الظرعف املستقبلية ل ى اااقام الظاهرة في القوائم املوحدة املالية

عالتي يرتبة بها مشاطر جوهرية قد  سب   عديفت املوحدة إلداد القوائم املالية عاحف احات املتعلقة بها في تاايا  املوحدة املالية

هامة ل ى القيم الدفترية  لأل ول عااللتزامات خفل السنة املالية القادمة. التمدت الشركة في تقديراتها عافتراضاتها ل ى الظرعف 

. إال امل  يمكن ا  تتغير الظرعف عاالفتراضات القائمة حول التطواات ةاملوحد القائمة عاملعلوما  املتاحة لند إلداد القوائم املالية

 للتغيرات في السوق اع الظرعف الناشئة خااي سيطرة الشركة. عتنعكس هذه الغييرات ل ى االفتراضات لند  حدعثها.
ُ
 املستقبلية عفقا

إشهرةللالهبوط في القيمة الدفترية  اختبارإ (أ

بالتعاقد  امل مولةإدااة  قامتفي القيمة ل ى اساس سنوي.  هبوطةرة لتحديد مدة  عرضةا اي الشتقويم  باختباا تقوم امل مولة 

 قيد القيمة اساس ل ى للشةرة ل سترداد القابلة القيمة تحديدعالل من خفل  ختباا الةبوط في قيمة الشةرةمع إساشااي مستقل ال 

تطل  إستشدام إفتراضات ي لفسترداد القابلة للقيمة التحديد عهذا.    8ةإيضا   لوحدة توليد النقد عاملرتبطة بالشةرة ستشداماح 

 ساند ل ى اكسبرة التاايشية علوامل اخرة  بما في الل توقعات ااحداث املستقبلية التي قد يكو  لةا اثر مالي ل ى امل مولة عالتي 

 :ي ي ما تتضمن عاالفتراضاتةامة لنا ر ااحكام ال إ يعتقد انها معقولة في  ل الظرعف املحيطة. 

 .توقعات التدفقات النقدية بناى ل ى املوا ملات املالية املعتمدة من قبل احدااة -

 .ائيس ي اشكل امل مولة ف ها  عمل التي ااسواق في النمو  عخا ة املتوقعة احقت ادية بالظرعف املتعلقة احفتراضات -

 .املتوقع الر ح هام  عإجمالي احيرادات إفتراضات ل ى للم مولة الرئيسيي  املنافسي  إجراىات ت ثير  افتراضات -

 .احستشدام قيد القيمة ملمواي في املستشدمي  ال هائية القيمة ملمو  عمعدل احيرادات ملمو  معدل -

 واملعدات عقاراتتقدير القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية لل (ب

عاملعدات اات مللس املوا لات  عقاااتعاملعدات ل ى اكسبرة التاايشية مع ال عقااات ساند امل مولة في تحديد االماا احملتاجية لل

عاملعدات ل ى اسعاا بيع  عقاااتعاكس ائا  عكذلل ل ى طبيعة احستشدام املق ود من اا ل. عيعتمد تقدير القيمة التشريدية لل

 سوق  شة متبقية لأل ول ل ى التباا انها غير هامة.عمعدات مماثلة عاملستهلكة بالكامل من قبل امل مولة عالل في  لقااات

 غير امللموسة لألصولإاألعمار اإلنتاجية  (ج

ةا غير امللموسررررة  بةسررررتثناى الشررررةرة اسررررعر التكللة اعد خ ررررم احطلاى املتراكم عخسررررائر إملشلا  القيمة. عتطل  ا ررررول تداي امل مولة

غير امللموسررررررررررة إسررررررررررتشدام إفتراضررررررررررات   ررررررررررول تحديد االماا احملتاجية لأل  يتطل  غير امللموسررررررررررة ل ى مداا المااها احملتاجية. اا ررررررررررول 

.  سررررراند هذه احفتراضرررررات ل ى الت ر ة التاايشية  عالشررررررعط التعاقدية اا رررررول لاسرررررزيل  للطريقة التي سررررروف  عتمد لل ها امل مولة

قبليرة التي قد يكو  لةرا اثر مالي ل ى غير امللموسررررررررررررررة  علوامل اخرة  شرررررررررررررمرل توقعرات ااحداث املسرررررررررررررت اا رررررررررررررول ل تلراقيرات املتعلقرة بر

في عضرررررع تقديراتها  دااةيتمرل احفترا  الرئيسررررر ي الذي اسررررراندت للي  اح  عالتي يعتقد انها معقولة في  ل الظرعف املحيطة. امل مولة

 املستقبلية. دااةفي إحتمال ت ديد العقود اات ال لة عخطة اح   ول لأللماا احملتاجية لأل 
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 مخصص املخزون املتقادم وبطيء الحركة واملعيب  (د

 إلى الماا بنود املشزع  عالظرعف 
ي
يعكس املش ا تقديرات املشزع  املتقادم ع طأى اكبركة عاملعي . يتم ا د املش ا اسانادا

  ل ى املشزع  بطأى اكبالية عالت ر ة التاايشية. قد يستدقي اامر إجراى  غييرات ل ى املش  ات املقداة في حالة املشلا  الطل

 ل ى لملية بيع اعض املنت ات. 
ي
اكبركة لن املستويات املتوقعة في الوقت الراهن اع اسب  التغيرات غير املتوقعة التي قد ت ثر سلبا

. دااةترة اح 
ي
 ا  املش ا املر ود للمشزع  بطأى اكبركة عاملتقادم مناسبا

إية الخدمة للموظفينالتقييم اإلكتواري إللتزامات تعويضات مكافآت نها (ه

يتم تحديد تكللة إلتزام  عويضرررررررررررررات مكافآت نهاية اكسدمة للمو لي  بموج  برملامج املكافآت املحددة غير املمولة التي يتم قياسرررررررررررررةا 

باسرررتعمال التقييم احكتوااي. يشرررمل التقييم احكتوااي العديد من االفتراضرررات التي قد تشتلف لن التطواات اللعلية في املسرررتقبل. 

 لتعقيد التقييم  الرعات  ع شررررررررمل هذه االفتراضررررررررات تحديد معدل اكس ررررررررم  عالزيادات املسررررررررتقبلية في 
ي
عمعدل دعاا  العاملي . عملظرا

عطبيعت  طويلة ااجل فة  التزام املكاف ة املحددة غير املمولة شرررديد اكبسررراسرررية للتغيرات في هذه االفتراضرررات. لذا تتم مراجعة جميع 

  إسرررتشدام إفتراضرررات إكتوااية لقياس احلتزام 19السرررنة الواحدة لند الضررررعاة. يتطل  معياا املحاسررر  الدعلي ةاالفتراضرررات مرة في 

اكساص بمكاف ة نهاية اكسدمة ةمش ررررا مكاف ة نهاية اكسدمة  عالذي يعتبر من إلتزامات املنلعة املحددة. عتتضررررمن هذه احفتراضررررات 

ستشدم ك ساس ححاساب مكاف ة نهاية اكسدمة. عقد قامت امل مولة امل مولة ملتغيرات مرل الر  إدااةتقديرات 
ُ
عات  ال هائية التي سا

 امل مولة لةذة املتغيرات. دااةبةلداد هذه احفتراضات احكتوااية بواسطة خبير اكتوااي بناى ل ى افضل تقدير ح 

 في شركة تابعة واعتبار االستثمار كأعمال االستثمارإ اثبات (و

 حلول  لشركةالذكية لتقنية املعلومات عاالت االت من خفل تنا ل الشر اى امل سسي   املد لملية إقتناى ح ا شركة حلول  تمت

الشركة العر ية  ف هم بما آخرين لشر اىااسمية دع  لو   بالقيمةلن اعض ح  ةم  عاالت االت املعلومات لتقنية الذكية املد 

 منكو حدااة املرافق.اشركة ع  -منكوا-كسدمات االمن عالسفمة 

م  براس 2017مايو  18الذكية لتقنية املعلومات عاالت ررررراالت ةاات مسررررر لية محدعدة  بتاايا  املد حلول  شرررررركةعقد ت سرررررسرررررت  هذا

ا ع شررررررغيل مواقف سرررررريااات متعددة اادعاا عمواقف عيتمرل غر  الشررررررركة في إ شرررررراى عتطوير عاسررررررارما  الف ايال سررررررعودي 100مال 

 سررريااات مواقف ع شرررغيل عاسرررارماا  عتطوير  إ شررراى مزايدة ترسرررية تم 2019 ابريل 9 عفياكية ب ميع مد  اململكة العر ية السرررعودية. 

 . سعودي ايال مليو   52 سنوي  إي اا  بواقع هزرية  سنة 25 ملدة عالدمام عالظةرا  اكسبر  بمد  اكية عمواقف اادعاا  متعددة

  -لديها سيطرة ل ى شركة املوقف السريع كسدمات السيااات من خفل ااحكام عاكبقائق عالظرعف التالية:  ا  امل مولة إدااة ترة 

من القوة الت رروياية   %54في قرااات م لس احدااة عاكزمعية العمومية بطريقة مباشرررة اع غيررررررررررررررررر مباشرررة بنسرربة  التمريل -

 لوجود شر اى آخرين يمرلو  اطراف 
ي
 .منكوا–لفقة لشركة العر ية كسدمات االمن عالسفمة اات ملظرا

 .%60 سبت  ما مديرين خمسة إجمالي من مديرين ثفث اعدد املديرين م لس  شكيل في التمريل -

 باالضررافة  -امنكو- عالسررفمة اامن كسدمات العر ية الشررركة طريق لن املالي عاملدير  التنليذي املدير  علزل   عيي  حق ح ررر  -

 .علزلةم عحقوقةم مكافاتهم عتحديد عالعمال عاملو لي  املدااى باقي ع عيي   فحيتهم تحديد إلى

 :  املد حلول  شركةة  ف سبق ما ضوى عفي
ي
  السيااات كسدمات السريع املوقف شركةالذكية لتقنية املعلومات عاالت االت ة سابقا

 .الفه عاملوضبة السيطرة لنا ر  لتحقق عالل امل مولة سيطر للي  إدااة  كيا  هو 
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ليست ت ميع المال الذكية لتقنية املعلومات عاالت االت  املد حلول  شركةلملية احستحواا ل ى  ا  امل مولةحددت إدااة  كما

 لعدم عجود لن ر اآللية حي  ا  الشركة املسارمر ف ها ما  الت في مرحلة الت سيس كما هو موضل الفه  عللي  ال تنطبق 
ي
ملظرا

 لطريقة االستحواا عاستشدام القيمة العادلة ت ميع  – 3متطلبات املعياا الدعلي للتقرير املالي اقم 
ي
االمال من حي  املحاسبة عفقا

طبق عآليات مدخفت من " ت ميع االمال": االمال ل ى انها تتكو   3لند احثبات  حي  لرف املعياا الدعلي للتقرير املالي اقم 
ُ
 ل ى ت

  – لةا يكو   االمال ا  عاغم .مشرجات إملتاي ل ي القداة لةا يكو   التي املدخفت هذه
ي
 مشرجات ُيتطل  ال امل  إال مشرجات  – لادة

عرف .المال انها ل ى لتت هل متكاملة ملنظومة
ُ
 :ي ي كما لأللمال الرفثة العنا ر ع 

 

 طبق لندما مشرجات إملتاي  ل ى القداة ل  اع ينتج  اقت ادي مواد اي :املدخل
ُ
 .اآلليات من اكثر اع عاحدة للي  ت

 اآللية:  

 

طبق لندما التي قالدة اع ميراق اع برعتو ول  اع معياا  اع ملظام  اي
ُ
 يكو   تنتج اع مدخفت  اع مدخل ل ى ت

 .مشرجات إملتاي ل ى القداة لةا

 طبقررة عاآلليررات املرردخفت ملاي ررة  :املخرجات
ُ
 في شررررررررررررركررل لررائررد توفير ل ى القررداة لررديهررا اع توفر التي املرردخفت هررذه ل ى امل

املف   اع املسررررررارمرين إلى – مباشررررررر اشرررررركل – اخرة  اقت ررررررادية منافع اع منشلضررررررة تكاليف اع اا ا   تو يعات

 .املشااكي  اع االضاى اع اآلخرين 

 

إقياس القيمة العادلة

اا رررررررول  اع سررررررريتم دفع  لو تم تحويل اي من االلتزامات ضرررررررمن  احدالقيمة العادلة هي السرررررررعر الذي سررررررريتم اسرررررررتفم  ف ها لو تم بيع 

 
ي
معامفت منتظمة بي  املتعاملي  بالسررررررروق في تاايا القياس في  ل  رعف السررررررروق السرررررررائدة اغض النظر إ   ا  الل السرررررررعر مابو ا

 ب واة مباشرة اع مقدا باستعمال اسلوب تقييم آخر.

 :عاملة بيع اا ل اع تحويل االلتزام تحدث إمايساند قياس القيمة العادلة إلى إفترا  ا  م

 من خفل السوق الرئيسية لأل ل اع االلتزام  اع -

 من خفل السوق ااكثر ميزة لأل ل اع االلتزام في  ل غياب السوق الرئيسية. -

 ي   ا  تكو  السوق الرئيسية ةاع السوق ااكثر ميزة  متاحة للشركة في تاايا القياس.

العادلة لأل ررل اع االلتزام عفقا ل فتراضررات التي يسررتشدمةا املشررااكي  في السرروق لند  سررعير اا ررل اع االلتزام ل ى يتم قياس القيمة 

 افترا  ا  اطراف السوق يت رفو  من اجل تحقيق افضل منلعة اقت ادية لةم.

قداة املشرررررررررررااكي  في السررررررررررروق ل ى توليد منافع  فيما يتعلق باا رررررررررررول غير املالية ةالعقااات احسرررررررررررارمااية  ي خذ هذا القياس في االتباا 

إقت رررررررادية من خفل إسرررررررتشدام اا رررررررل فيما يحقق افضرررررررل منلعة من  اع ببيع  إلى طرف آخر من اطراف السررررررروق حسرررررررتشدام  فيما 

 يحقق افضل منلعة من .

 افية لقياس القيمة العادلة بحي  ع سرررتشدم امل مولة اسرررالي  التقييم املناسررربة مع الظرعف عتلل ااسرررالي  التي يتوفر لةا بياملات 

 املدخفت املفئمة التي يمكن ا دها عمفحظتها عا  يتم اكبد من إستشدام املدخفت التي ال يمكن ا دها عمفحظتها. استشدام يتم

املوحدة  املاليةائم يتم االف رررررا  لن قيمتها العادلة في القو  اع  العادلةت رررررنف  افة اا رررررول عاحلتزامات التي يتم إما قياسرررررةا بالقيمة 

 
ي
  املبي  العادلة لاسررررررررررلسررررررررررل هرمأ ملسررررررررررتويات قياس القيمة  عفقا

ي
  إلىادملاه إسررررررررررانادا

ي
مسررررررررررتوة اد ى مدخل القياس عالذي يعتبر جوهريا

 .ككللقياس القيمة العادلة 
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 :ادملاهيتم ت نيف املدخفت املستشدمة في اسالي  قياس القيمة العادلة حس  الاسلسل الةرمأ 

إاالولإ املستوىإ

   عاملتداعلة في ااسواق النشطة لأل ول اع االلتزامات املطابقة لتلل التي يتم قياسةا.املعدلةااسعاا املعلنة ةغير 

إاملستوى الثاني

من املمكن مفحظتها اع ا رررررردها لأل ررررررل اع احلتزام اشرررررركل مباشررررررر اع غير مباشررررررر بشفف ااسررررررعاا املعلن  املداجة ضررررررمن  التىاملدخفت 

 وة ااعل.املست

إاملستوى الثالث

 .احلتزاماملدخفت التى ال يمكن ا دها اع مفحظتها لأل ل اع 

 السياسات املحاسبية الهامة -5

تم تطبيق هذه السياسات اشكل  علقد ادملاه املالية املوحدة مبينة  قوائمالإ  السياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة في إلداد هذه 

 
ي
 .لذللثابت خفل السنة املعرعضة  ما لم ُيذكر خففا

إتبويب البنود املتداولة وغير املتداولة 5-1

 لندما: املوحد يتم لر  اا ول عااللتزامات بقائمة املركز املالي
ي
 مبو ة إلى متداعلة عغير متداعلة. يكو  اا ل متداعال

 اع تنوي بيع  اع إستشدام  خفل دعاة  شغيل لادية. تتوقع امل مولة تحقق اا ل -

 تحتلظ امل مولة باا ل اشكل اسا  ي لغر  املتاجرة. -

 اعد السنة ةاللترة  املالية. -
ي
 تتوقع امل مولة تحقق اا ل خفل مدة إث،ى لشر شةرا

 اع ما في حكم  إال إاا  املت خاضررعة لقيود ل ى إسررابدال  اع إسررتشدام   -
ي
لاسررروية إلتزام ملدة تزيد لن إث،ى يكو  اا ررل ملقدا

 اعد اللترة املالية.
ي
 لشر شةرا

 عتبوب جميع اا ول ااخرة ل ى انها ا ول غير متداعلة.

 لندما:
ي
 يكو  االلتزام متداعال

 يتوقع ا  يتم  سوية احلتزام خفل دعاة  شغيل لادية. -

 يحتلظ باحلتزام اشكل اسا  ي لغر  املتاجرة. -

 من اعد اللترة املالية.يكو  احلتزام عاج   -
ي
 الاسوية خفل إث،ى لشر شةرا

 اعد اللترة املالية. -
ي
 ال يكو  للشركة حق غير مشرعط في ا  ت جل  سوية احلتزام ملدة تزيد ل ى إث،ى لشر شةرا

 تبوب جميع احلتزامات ااخرة ل ى انها غير متداعلة.
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إالعمليات بالعمالت األجنبية 5-2

 العرض  وعملة النشاطعملة 

الريال السعودي  تقاس البنود املداجة في البياملات املالية باستشدام لملة البيئة االقت ادية الرئيسية إ  البياملات املالية معرعضة ب

 .عهو لملة النشاط

 املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 

اسعاا ال رف السائدة بتواايا املعامفت اع التقييم لند  امباستشد النشاطيتم تحويل املعامفت الناشئة بالعمفت ااجنبية إلى لملة 

إلادة قياس البنود. كما يتم احاساب اا ا  عخسائر  رف العمفت ااجنبية النات ة لن  سوية هذه املعامفت علن تحويل اا ول 

 . املوحدة املقّومة بالعمفت ااجنبية ب سعاا ال رف السائدة في نهاية السنة  في قائمة الدخل الشامل النقدية عااللتزامات

عر  اا ا  عخسائر  رف العمفت ااجنبية في قائمة الدخل الشامل املوحد
ُ
 .بال افيضمن بند ةإيرادات / ةم اايف  اخرة   ة 

إعقارات ومعدات  5-3

 م ها االستهف  املتراكم عاية خسائر هبوط في القيمة املتراكمة ةإ  عجدت . عتتضمن تدَاي  تظةر العقااات عاملعدات بالتكللة
ي
مش وما

 اِحستهف  املتراكم عخسائر  عقاااتال
ي
القيمة  إ  عجدت.  شتمل التكللة التاايشية ل ى  في احملشلا عاملعدات اسعر التكللة ملاق ا

. التربت التكاليف الفحقة في القيمة الدفترية لأل ل اع احاسابها ك  ل منل ل  حسبما النلقات املنسو ة مباشرة إلى اقتناى البنود

  إال لندما يكو  من املرّجل ا  تتدفق إلى الشركة لوائد اقت ادية مستقبلية مرتبطة بالبند عيكو  باحمكا  قياس تكللة 
ي
يكو  مفئما

ية لاززى املسابدل. عيتم تحميل  افة تكاليف المال الت ليح عال ياملة ااخرة البند اشكٍل موثوق ب . ُيلاى احلتراف بالقيمة الدفتر 

 خفل اللترة املالية التي يتم تكبدها ف ها. املوحدة الدخل الشامل قائمةل ى 

 إلى قيمتها التقديرية
ي
حاس  كسلض تكللة اا ول ع وال

ُ
املتبقية  ُيحاس  اِحستهف  باستشدام طريقة القسة الرابت بمعدالت ت

 ل ى مدة المااها احملتاجية املتوقعة ل ى النحو التالي:

 السنوات 

 5 ا ول  استشدام حق

 20 مبا أ عإ شاىات 

 15 – 4   قاطرات عمقطواات ععحدات تبريد عسيااات

 20 –6.5 ت ةيزات عاش ع يوت جاهزة 

 5 آالت عمعدات الواش 

 5 اثاث عملرعشات

رة  ل تقرير. لندما تكو  القيمة الدفترية راملتبقية عاالماا احملتاجية لأل ول  ع عديلةا لند الضرعاة  ب هاية فتتتم مراجعة القيم 

 إلى القيمة القابلة لفسترداد.
ي
 لأل ل اكبر من قيمت  التقديرية القابلة لفسترداد  يتم خلضةا مباشرة

عاد بمقااملة العوائد مع القيمة الدفترية  عيتم احاسابها ضمن بند ةإيرادات يتم تحديد ااا ا  عاكسسائر النات ة لن لمليات االساب

 .ةالدخل الشامل املوحد قائمةبال افي  في  –م اايف اخرة  /

عاملعدات التي ي ري تطويرها حستشدامةا مستقبف. علندما تكو   عقاااتتظةر االمال الراسمالية قيد احمل ا  بالتكللة ع شمل ال

 لسياسة الشركة.
ي
 جاهزة لفستشدام  يتم تحويلةا إلى اللئة املفئمة عُيحاس  االستهف  لل ها عفقا

د قيمتها. تنش  العفقات مع العمفى لن طريق التوا ل املستمر عاملعامفت السابقة بي  الشركة املستحوا لل ها علمفئها.  عتحدَّ
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 األصول غير امللموسة 5-4

 احطلاى 
ي
إ  اا ول غير امللموسة التي تكو  حياتها احملتاجية محددة عالتي تم االستحواا لل ها اشكل منل ل تظةر بالتكللة ملاق ا

ملتاجي املقدا  عيتم إلادة املتراكم عخسائر االملشلا  املتراكمة  عيتم االلتراف باحطلاى ل ى اساس القسة الرابت ل ى مدة العمر اال 

تقدير العمر االملتاجي ب هاية اللترة املالية  مع املحاسبة لن ت ثير اية  غييرات في التقديرات ل ى اساس مستقب ي  اما اا ول غير 

ر االملشلا  امللموسة التي تكو  المااها احملتاجية غير محددة عالتي تم االستحواا لل ها اشكل منل ل فتظةر بالتكللة ملاق ا خسائ

 املتراكمة. 

يتم إلغاى االلتراف باا ول غير امللموسة لند اسابعادها اع لندما يكو  من املتوقع لدم عجود منافع اقت ادية مستقبلية من 

ي استشدامةا اع اسابعادها. إ  املكاس  اع اكسسائر النات ة من إلغاى االلتراف باا ول غير امللموسة يتم قياسةا باللرق بي   اف

 لند إلغاى االلتراف باا ل.املوحدة الدخل الشامل قائمة لوائد االسابعاد عالقيمة الدفترية لأل ل عيتم االلتراف بها في 

إالشهرة

تمرل الشةرة الزيادة في تكللة االستحواا ل ى القيمة العادلة كب ة الشركة في  افي اا ول املحددة في الشركة التااعة املستحوا 

 الشةرة االستحواا. تداي الشةرة النات ة لن لمليات االستحواا ل ى الشر ات التااعة في اا ول غير امللموسة. ال تطل  لل ها بتاايا 

القيمة سنويا  اع ل ى فترات اق ر إاا  املت ااحداث اع التغيرات في الظرعف  شير إلى عجود  في احملشلا علكن تشضع للحا 

 اكسسائر املتراكمة لن  القيمة في  محتمل إملشلا 
ي
القيمة.  شمل ااا ا  عاكسسائر الناشئة  في احملشلا عتداي الشةرة بالتكللة ملاق ا

 .املبيعةلن اسابعاد اي منش ة القيمة الدفترية للشةرة املتعلقة باملنش ة 

ا الشةرة إلى عحدات توليد النقد لغر  فحا احملشلا  في القيمة. عي ري التش يا لوحدات توليد النقد اع م مولات  تش َّ

عحدات توليد النقد املتوقع ا   ستليد من املدماي االمال الذي ينش  لن  الشةرة. عيتم تحديد الوحدات اع م مولات الوحدات 

 ل ى اقل مستوة تتم من خفل  مراقبة الشةرة من اجل إلداد التقااير احدااية الداخلية.

إاإلسم التجاريإ

قيمة العفمات الت ااية املكاسبة من خفل لملية املدماي االمال. عتحدد هذه القيمة بحساب القيمة  يت لف احسم الت ااي من

اكبالية للمنافع االقت ادية املستقبلية املتوقع ا  تنش  لن استشدام هذه العفمات الت ااية في السوق. من املتوقع ا  ُيستشدم 

ا  علذا يداي هذا احسم الت ااي الحقا بالتكللة اعد خ م االستهف  املتراكم عخسائر لام 20احسم الت ااي للشركة التااعة ل ى مداا 

 .القيمة إملشلا 

إالتكنولوجيا

تت لف التكنولوجيا من م مولة ااملظمة عااجةزة املستشدمة لزيادة ااما  عاملظمة تحديد املواقع املكاسبة من خفل لملية املدماي 

سنوات علذا تداي  5ى اللترة املتوقع ا  تقوم الشركة باستشدام التكنولوجيا خفلةا عاملقداة بلترة االمال. تطل  هذه التكاليف ل 

 .القيمة إملشلا التكنولوجيا الحقا بالتكللة اعد خ م االستهف  املتراكم عخسائر 

إالعالقات مع العمالء

د قيمتها بحساب  تنش  العفقات مع العمفى لن طريق التوا ل املستمر عاملعامفت السابقة بي  الشركة املستحوا لل ها علمفئها. عتحدَّ

القيمة اكبالية للمنافع االقت ادية املستقبلية التي يتوقع ا  تنش  من هذه العفقات. يحاس  احطلاى باستشدام طريقة القسة 

 .الرابت لتو يع التكاليف ل ى مدة االماا احملتاجية املقداة بلترة ثما أ سنوات
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إل غير منجزةاألعما

د قيمتها ااستحوااالتنليذ عالغير من زة التي تم التعاقد لل ها في تاايا  قيد االمالتنش  العفقات مع العمفى ايضا لن طريق  . عتحدَّ

بحساب القيمة اكبالية للمنافع االقت ادية املستقبلية التي يتوقع ا  تنش  من هذه العفقات. يحاس  احطلاى باستشدام طريقة 

 شةرا. 44القسة الرابت لتو يع التكاليف ل ى مدة االماا احملتاجية املقداة بلترة 

إاملشروعات تحت التنفيذ

يتم  سزيل املشرعلات تحت التنليذ بالتكللة. تتضمن التكللة  افة امل رعفات املباشرة املتعلقة بالو ول لأل ل إلى اكبالة التى 

م تحويل املشرعع تحت التنليذ إلى العقااات عاآلالت عاملعدات لندما يكتمل عي بح . يتل  سمح بةستشدام  فى الغر  املش ا 

 ل ستشدام املش ا ل 
ي
 .جاهزا

 

إالتأجير التزامات وإ أصولإ استخدام حق 5-5

 كمستأجر املجموعة

ب  ل حق االستشدام عالتزام  امل مولةبتقييم إاا ما  ا  العقد يحتوي ل ى لقد إي اا  لند بداية العقد.  عترف  امل مولة تقوم

هي املست جر  باستثناى لقود احي اا ق يرة ااجل ةالتى  امل مولةاحي اا املقابل فيما يتعلق ب ميع اتلاقيات احي اا التي تكو  ف ها 

ا اع اقل  علقود احي اا لأل ول اات القيمة املنشلضة. بالنسبة 12يتم احلتراف ب نها لقود إي اا مدتها    لعقود احي اا هذه شةري

بمدفولات احي اا كم رعفات  شغيلية ل ى اساس القسة الرابت ل ى مدة فترة العقد إال إاا  ا  هنالل اساس  امل مولة عترف 

 منتظم آخر اكثر تمريف للنمة الزم،ي الذي يتم في  إسانلاا اللوائد االقت ادية من اا ل امل جر.

ا احي اا  التزام قياس يتم  املعدل باستشدام مش ومة  البداية تاايا في دفعةا يتم لم التي احي اا  ملدفولات اكبالية بالقيمة مبدئيي

 معدل فائدة ضم،ي. امل مولة   ستشدم اسةولة السعر  هذا تحديد املمكن من يكن لم إاا. احي اا لقد في الضم،ي

 مدفولات احي اا املداجة في قياس التزام احي اا ما يلرأ:   شمل

 اة حوافز إي اا.  مدفولات 
ي
 احي اا الرابتة ةبما في الل املدفولات ااساسية الرابتة   ملاق ا

 قياسةا تم سعر  اع  م شر  ل ى  عتمد التي املتغيرة احي اا  مدفولات  
ي
   ايةامل شر اع السعر في تاايا البد استشدامب مبدئيا

 املتبقية  القيمة ضماملات حتت املست جر مستحق الدفع بواسطة  يكو   ا  املتوقع املبلغ 

  اشكل معقول  تنليذ سعر 
ي
 اكسيااات  ع  تلل  يمااس اخيااات الشراى  إاا  ا  املست جر  مت كدا

 ممااسة خياا إنهاى لقد احي اا.  يوضللقد احي اا  إاا  ا   غرامات حنهاى لقد احي اا دفع 

 منل ل في قائمة املركز املالي املوحد.  بند في احي اا لر  التزام  يتم

  احي اا  التزام قياس يتم
ي
  اللعلية اللائدة طريقةةباستشدام  احي اا  التزام ل ى اللائدة لتعكس الدفترية القيمة  يادة طريق لن الحقا

 التى تمت.  احي اا  مدفولات لتعكس الدفترية القيمة ع تشليض
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 :ما متى  ال لة اي اا ل استشدام حقالتعديل املقابل ا ل   اعمل عتقومة احي اا  التزام قياس بةلادة امل مولة تقوم

 احي اا  التزام قياس إلادة يتم اكبالة هذه عفي الشررررررررررراى  خياا  ممااسررررررررررة تقييم في  غيير  طرا اع  احي اا  لقد شرررررررررررعط  غيرت 

 .معدل خ م معدل باستشدام املعدلة احي اا  مدفولات خ م طريق لن

 املتوقع الدفع في  غيير  اع  سعر  اع  م شر  في التغيرات اسب  احي اا  دفعات  غيرت  
ي
 هذه عفي املضموملة  املتبقية للقيمة عفقا

 ماة املبدبأ اكس ررررررررم معدل باسررررررررتشدام املعدلة احي اا  مدفولات خ ررررررررم طريق لن احي اا  التزام قياس إلادة يتم اكبالة

  .معدل خ م معدل استشدام يتم اكبالة هذه عفي السائد  اللائدة سعر  في  غيير  اسب  احي اا  مدفولات تتغير  لم

 التزام قياس يعاد اكبالة هذه عفي منل رررررررررررررل  إي اا  كعقد احي اا  لقد  عديل محاسررررررررررررربة يتم علم احي اا  لقد  عديل تم 

 .معدل خ م معدل باستشدام املعدلة احي اا  مدفولات خ م طريق لن احي اا 

 .املعرعضة اللترات خفل القبيل هذا من  عديفت اي بةجراى امل مولة تقم لم

إأصولإ اإلستخدامحق 

 عاي البدى يوم قبل اع  في إجراؤها تم التي احي اا  عمدفولات املقابل  احي اا  اللتزام املبدبأ القياس أصولإ استشدامحق   شمل

  قياسةا يتم. مبدئية مباشرة تكاليف
ي
  بالتكللة الحقا

ي
 .املتراكمة الةبوط عخسائر  املتراكم االستهف  ملاق ا

 ملكية ينقل احي اا   ا  إاا. اق ر ايهما ااسا  ى لأل ل احملتاجي عالعمررر  احي اا  فترة مدة ل ى أصولإ احستشدام حق استهف  يتم

 احستشدام حق ا ل استهف  يتم الشراى  خياا  ممااسة تتوقع الشركة ا  تظةر  احستشدام حق ا ل تكللة ا  اع  ااسا  ى اا ل

 .احي اا بدى تاايا في االستهف  يبدا. ااسا  ى لأل ل احملتاجي العمر  مدة ل ى ال لة اي

 .املوحد املالي املركز  قائمةفي  عاملعدات العقااات ضمن أصولإ ستشداما حق لر  يتم

 ستشداما حق قيمة في هبوط اة هنا   ا  إاا ما لتحديد اال ول  قيمة هبوط  36ة اقم الدعلي املحاسبة معياا  امل مولة تطبق

 .ا ول 

 املتغيرة اإليجارإ مدفوعات

 املدفولات بهذه االلتراف يتم امل جرة  اال رررول  اداى اع  باسرررتشدام مرتبطة متغيرة مدفولات ل ى تحتوي  التي احي اا  لقود حالة في

 .املوحدةاآلخر  الشامل الدخل قائمة في

 واإلنهاء التمديد خيارات

 ملمااسة خياا التمديد   لند
ي
 إقت اديا

ي
تحديد مدة لقد احي اا  ت خذ احدااة اعي  االلتباا جميع اكبقائق عالظرعف التي تنش ئ حافزا

اا  ا  تمديد لقد اع لدم ممااسة خياا احنهاى. يتم تضمي  خيااات التمديد اع اللترات التي ت ي خيااات احنهاى في مدة احي اا فقة إ

ا اشكل معقول. تقوم  بتقييم إاا ما  ا  من امل كد إلى حد معقول ممااسة خيااات التمديد لند  امل مولةاحي اا اع لدم إنهائ  م كدي

اع بةلادة تقييم إاا ما  ا  من امل كد إلى حد معقول ممااسة اكسيااات إاا  ا  هنا  حدث هام  امل مولةتقييم لقد احي اا. تقوم 

  غيير هام في الظرعف في حدعد السيطرة.
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إم2019يناير  1املطبقة قبل  السياسات

. املست جر إلى امللكية عمشاطر  منافع لكافة جوهري  تحويل احي اا  لقد ل ى ترت  إاا تمويلية إي ااات كعقود احي اا لقود ت نيف يتم

 . شغيلية إي ااات كعقود ااخرة  احي اا لقودجميع  ت نيف عيتم

ما لدا لندما يكو  هنالل  احي اا فترة لقد  لبر القسة الرابت  اساس ل ىالاشغي ي كم رعف  احي اا لقوددفعات  إثباتيتم 

 اسانلاد املنافع االقت ادية من اا ل امل جر. اساس منظم اكثر تمريف للنمة الزم،ى الذي يتم في 

إاملخزون  5-6

د تكللة املشزع  بةستشدام طريقة املتوسة   للتحقق القابلةيداي املشزع  اسعر التكللة اع ب افي القيمة   .املرّجلاّيهما اقل. تحدَّ

ع شمل النلقات املتكبدة في احستحواا ل ى املشزع  عإحضااه إلى موقع  اكبالي عحالت  الراهنة. إ   افي القيمة البيعية تمرل سعر 

 م اايف البيع املتغيرة املعمول بها.
ي
 البيع التقديري في سياق العمل احلتيادي ملاق ا

 الهبوط في قيمة األصول غير املالية 5-7

 لتحري  ال تشضع اا ول التي
ي
يتم في   قيمتها في احملشلا ليس لةا لمر إملتاجي محدد مرل الشةرة ل طلاى  بل يتم فح ةا سنويا

املالية. عفي حالة عجود م شرات  غير  اا ول تاايا  ل قائمة مركز مالي بتحديد فيما إاا عجدت اية م شرات ل ى عجود هبوط في قيمة 

 تباا السنوي لةبوط القيمة اع لندما يكو  احخ ما فيما يتعلق ب  ل 
ي
تقوم امل مولة بتقدير مبلغ اا ل املمكن إسترداده  مطلو ا

اع من  منلردا ةالقيمة القابلة لفسترداد  كما تقوم بتقديره للشةرة ةإ  عجدت  سنويا. عيتم تحديد املبلغ املمكن إسترداده من اا ل 

ا ل ال يولد تدفقات ملقدية مستقلة اشكل كبير لن التدفقات من ا ول اع عحدة توليد النقد التي ينتمي إل ها اا ل إاا  ا  ا

م مولات ا ول اخري. عيقاس املبلغ املمكن إسترداده ل ى امل  ةا  القيمة العادلة لأل ل ةاع عحدة توليد ملقد  مطرعحا م ها تكاليف 

ة املستقبلية املتوقع اكب ول لل ها من اا ل اع عحدة احسابعاد اع ةب  قيمة إستشدام اا ل ةاي القيمة اكبالية للتدفقات النقدي

املبلغ املمكن إسترداده عالل فقة لندما يكو  املبلغ املمكن استرداده  إلىتوليد النقد  ايهما اكبر. عيتم تشليض املبلغ الدفتري لأل ل 

ااة الةبوط في القيمة فواا ضمن ااا ا  من اا ل اقل من مبلغ  الدفتري  عيعتبر الل التشليض هو خسااة هبوط. عيتم إثبات خس

 لم 
ي
اع اكسسائر. يتم إجراى تقدير بتاايا  ل تقرير مالي لتحديد ما إاا  ا  يوجد م شر ب   خسائر احملشلا  في القيمة املربتة سابقا

  عد موجودة اع ا  قيمة هذه اكسسائر قد إملشلضت.

د اع عحدة توليد ملقد فقة لندما يكو  هنا   غيير في التقديرات املستشدمة يتم لكس خسااة هبوط مربتة في فترات سابقة ا ل منلر 

لتحديد املبلغ املمكن إسترداده من اا ل اع عحدة التوليد منذ ا  اثبات اخر خسااة هبوط. حي  يتم في هذه اكبالة  يادة املبلغ 

  ل منلرد فف ي   ا  يزيد املبلغ الدفتري الذي  ا  سيتم املبلغ املمكن إسترداده فةاا  ا  لكس خسااة الةبوط يتعلق ب إلىالدفتري 

تحديده فيما لو لم يتم إثبات خسااة هبوط في السنوات السابقة. عيتم إثبات لكس قيد خسااة الةبوط في القيمة كةيرادات في قائمة 

 لللترة املالية التي تحدث ف ها. املوحدة الدخل الشامل

إاألدوات املالية 5-8

 املالية هي اية لقود ينش  ل ها ا ول مالية ملنشاة ما عالتزامات مالية اع ادعات حقوق ملكية ملنشاة اخرة.إ  ااداة 

 في الن وص التعاقدية   مولةتقوم امل
ي
بةثبات ا ولةا املالية عالتزاماتها املالية في قائمة املركز املالي لندما فقة ت بح الشركة طرفا

 لألداة. 
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إاألصول املالية 

سانلدة اع بالقيمة العادلة من خفل الدخل الشامل اآلخر اع لن
ُ
د اقتناى الشركة ا ل مالي يتم ت نيف اا ل املالي بالتكللة امل

بالقيمة العادلة من خفل الر ح اع اكسسااة ل ى اساس  ٍل من ةا  ملمواي االمال حدااة م مولة ا ول مالية عةب  خ ائا التدفق 

 ل املالي. النقدي التعاقدي لأل 

إالقياس األولي لألصل املالي

ل يقاس اا ل املالي لند احثبات ااعلي بالقيمة العادلة مضاف إلي  تكاليف املعاملة  باستثناى اا ول املالية بالقيمة العادلة من خف

 الر ح اع اكسسااة عالتي تقاس بالقيمة العادلة بدع  إضافة تكاليف املعاملة.

 15ستحقة التح يل من املديني  الت اايي  اسعر معامفتهم ةحس  التعريف الوااد في املعياا الدعلي للتقرير املالي يتم قياس املبالغ م

 
ي
"احيراد من العقود مع العمفى" إاا  املت املبالغ مستحقة التح يل من املديني  الت اايي  ال تنطوي ل ى مكو  تمويل مةم عفقا

 .15للمعياا الدعلي للتقرير املالي 

إالقياس الالحق لألصل املالي

 بالقياس الفحق لأل ول املالية بناىي ل ى ت نيف اا ول املالية كما ي ي: امل مولةاعد احثبات ااعلي تقوم 

طل ة باستشدام طريقة طريقة اللائدة اللعلية -
ُ
إاا  ا  هدف الشركة االحتلاظ بم مولة ا ول مالية لتح يل   بالتكللة امل

 دفعات من ا ل املبلغ عاللائدة ل ى املبلغ اا  ي القائم. -فقة-التدفقات النقدية التعاقدية في تواايا محددة  عالتي  عّد 

مالية لتح يل التدفقات  بالقيمة العادلة من خفل الدخل الشامل اآلخر  إاا  ا  هدف الشركة االحتلاظ بم مولة ا ول  -

عد 
ُ
–النقدية التعاقدية ع يع اا ول املالية  عا  ينش  لن الشرعط التعاقدية لأل ل املالي في تواايا محددة تدفقات ملقدية  

 دفعات من ا ل املبلغ عاللائدة ل ى املبلغ اا  ي القائم. -فقة 

شركة باستشدام خياا القياس هذا املتوفر في املعياا الدعلي للتقرير بالقيمة العادلة من خفل الدخل الشامل اآلخر  إاا قامت ال -

  "اادعات املالية" فيما يشا ادعات حقوق امللكية. عيتم إثبات التغيرات الفحقة في القيمة العادلة عكذلل مكاس  / 9املالي ة

 ل ها ضمن الر ح اع اكسسااة.ةخسائر   البيع ضمن الدخل الشامل اآلخر. عيتم إثبات تو يعات ااا ا  الناجمة 

إإلغاء إثبات االصل املالي

 بةلغاى إثبات اا ل املالي فقة لند: امل مولةتقوم 

 إملقضاى اكبقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من اا ل املالي  اع -

 طر ملكية اا ل املالي  اع تحويل اكبقوق التعاقدية في استفم التدفقات النقدية من اا ل املالي عتحويل ما يقااب جميع مشا -

 بدفع التدفقات النقدية إلى  -
ي
  عاقديا

ي
احبقاى ل ى اكبقوق التعاقدية في استفم التدفقات النقدية من اا ل املالي مع تحمل التزاما

 عاحد  اع اكثر من املستلمي  عتحويل ما يقااب جميع مشاطر ملكية اا ل املالي  اع 

إستفم التدفقات النقدية من اا ل املالي دع  تحويل عال إبقاى ما يقااب جميع مشاطر ملكية اا ل  تحويل اكبقوق التعاقدية في -

 املالي إاا لم تكن قد ابقت ل ى السيطرة ل ى اا ل املالي. اع

 ب    -
ي
  عاقديا

ي
تدفع التدفقات النقدية احبقاى ل ى اكبقوق التعاقدية في إستفم التدفقات النقدية من اا ل املالي  مع تحمل التزاما

إلى عاحد اع اكثر من املستلمي  دع  تحويل عال إبقاى ما يقااب جميع مشاطر ملكية اا ل املالي إاا لم تكن قد ابقت ل ى السيطرة 

 ل ى اا ل املالي.

ستلم ةبما في علند إلغاى إثبات ا ل مالي في م مل   يتم إثبات اللرق بي  القيمة الدفترية في تاايا إلغاى احثبات ع 
ُ
العو / املقابل امل

 من  اي التزام جديد تم تحمل   ضمن الر ح اع اكسسااة.
ي
 الل اي ا ل جديد تم اكب ول للي  مطرعحا
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إالهبوط في قيمة األصول املالية

ريقة الةبوط في بتقييم خسائر االئتما  املتوقعة املتعلقة ب  ولةا املالية ل ى اساس استطفع املستقبل.  عتمد ط امل مولةتقوم 

 القيمة املطبقة ل ى ما إاا  املت هنا   يادة كبيرة في مشاطر االئتما .

  عالذي يشترط إثبات 9النهج املبسة الذي يسمح ب  املعياا الدعلي للتقرير املالي ة امل مولةبالنسبة للذمم املدينة الت ااية  تطبق 

 
ي
 من احثبات ااعلي لةا. اكسسائر املتوقعة ل ى مداا الماا هذه الذمم التبااا

إاإللتزامات املالية

طل ة. امل مولةتقوم 
ُ
 بالتكللة امل

ي
 بت نيف جميع احلتزامات املالية ل ى انها يتم قياسةا الحقا

إإلغاء إثبات اإللتزامات املالية

لندما يتم إطلاؤه؛ اي لندما يتم سداد  املوحد بةلغاى االلتزام املالي ةاع جزى من االلتزام املالي  من قائمة مركزها املالي امل مولةتقوم 

 االلتزام املحدد في العقد اع يتم إلغاؤه اع املقضاؤه.

طفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي
ُ
إالتكلفة امل

 من  دفعات سداد املبلغ اا  ي  عمض
ي
 املبلغ الذي يقاس ب  اا ل املالي اع االلتزام املالي لند احثبات ااعلي مطرعحا

ي
 إلي  اع مطرعحا

ي
افا

 من  احطلاى التراكمي باستشدام طريقة اللائدة اللعلية اي فرق بي  الل املبلغ ااعلي عاملبلغ في تاايا االستحقاق.

إالنقد وما في حكمه 5-9

إستحقاق ثفثة اشةر اع اقل من تاايا احقتناى عالتي  ليتضمن النقد عما في حكم  النقدية بالبنو  عال ناديق عاحسارمااات اات اج

 تكو  لرضة ملشاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.

 منافع املوظفين 5-10
إ

إلتزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفينا 5-10-1

 لنظام 
ي
العمل السعودي تقوم التزام مكاف ة نهاية اكسدمة للمو لي  هو التزام  عويضات تدفع للمو لي  اعد املتهاى خدماتهم ععفقا

الشركة اسداد مبالغ للمو لي  لند املتهاى خدماتهم عالتي  عتمد لادة ل ى اساس سنوات اكسدمة عالرات  عسب  املتهاى اكسدمة. 

دة ب هاية عاملطلو ات املعترف بها في بيا  املركز املالي فيما يتعلق بمكاف ة نهاية اكسدمة تتمرل في القيمة اكبالية ملطلو ات املنافع املحد

 من قبل احدااة باستشدام طريقة عحدة االضافة املتوقعة.
ي
 فترة التقرير املالي  عيتم احاساب التزام املنافع املحددة سنويا

إ  تكللة اكسدمة اكبالية لفئحة املنافع املحددة املعترف بها في قائمة الر ح اع اكسسااة تداي ضمن م رعف منافع املو لي   إال إاا 

مداجة في تكللة اا ل   عكس الزيادة في التزام املنافع املحددة النات ة لن خدمة املو ف في العام اكبالي عحاالت  غيير عتقليا  املت 

 ع سوية املنافع.

دة عيتم ادااي تكاليف اكسدمة السابقة ل ى اللوا ضمن قائمة الر ح اع اكسسااة.  عيتم تحديد القيمة اكبالية ملطلو ات املنافع املحد

لن طريق خ م التدفقات النقدية اكسااجة املستقبلية املقداة باستشدام معدالت العائد ل ى سندات الشر ات اات الت نيف 

 احئتما أ العال  عاملقّيمة بالعملة التي  سدد بها املنافع عالتي لةا آجال تقااب مطلو ات املنلعة اات ال لة  عفي حال لدم عجود سوق 

يتم تطبيق اسعاا سوق السندات اكبكومية. يتم تحميل عقيد املكاس  اع اكسسائر االكتوااية النات ة من  عاسعة لةذه الشر ات

 الاسويات عالتغييرات السابقة في احفتراضات االكتوااية ضمن الر ح اع اكسسااة عالدخل الشامل اآلخر في اللترة التي حدثت ف ها.
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إمنافع املوظف قصيرة األجل 5-10-2

 اعد نهاية فترة التقرير املالي منافع املو لي  
ي
ق يرة ااجل هي منافع املو لي  التي يتوقع ا  تتم  سويتها بالكامل خفل إث،ي لشرة شةرا

ف السنوية التي يقدم ف ها املو لو  اكسدمة املتعلقة بها هذه املنافع. يتم إدااي املبالغ ةغير مش ومة  مقابل اكسدمة التي قدمةا املو 

رة محاسبية كم رعف عيقاس احلتزام املتعلق بها ةامل رعف املستحق  باملبلغ غير املش وم ملنافع املو ف ق يرة للشركة خفل فت

 ااجل املتوقع ا  يدفع في مقابل اكسدمات التي قدمةا املو ف.

حالي ب   تقوم امل مولة بمرل يتم إثبات احلتزام املتعلق بمدفولات املكاف ة املتوقعة فقد لندما يكو  هنا  إلتزام ملظامأ اع ضم،ي 

 هذه املدفولات كناي ة كسدمات سابقة قدمةا املو ف عامل  يمكن إجراى تقدير يمكن احلتماد ل ى ل لتزام.

إوتكاليف اإلقتراض القروض 5-11

 بالتكللة املسانل
ي
 بالقيمة العادلة  افية من تكاليف املعاملة املتكبدة  ثم تربت الحقا

ي
ذة مع اسانلاا اي يتم إثبات القرع  مبدئيا

ل ى مدة فترة القرع  باستشدام املوحدة الدخل الشامل  قائمةفرق بي  املتح فت ة افية من تكاليف املعاملة  عالقيمة املستردة في 

 طريقة العمولة اللعلية.

اعض الاسةيفت اع تحاس  الرسوم املدفولة حبرام  سةيفت القرع  كتكاليف معاملة للقر  شريطة عجود احتمال اسب  

جميعةا. عفي هذه اكبالة  يتم ت جيل احاساب الرسوم حتى عقوع لملية السب . عفي حال لدم توفر دليل ل ى احتمال سب  اعض 

 لن خدمات السيولة  عيتم إطلاؤها ل ى مدة فترة 
ي
الاسةيفت اع جميعةا  تتم اسملة الرسوم عإثباتها ضمن املبالغ املدفولة مقدما

 املتعلقة بها. الاسةيفت

تمرل تكاليف التمويل في ااساس امل اايف مستحقة الدفع لن القرع  التي يتم اكب ول لل ها من امل سسات املالية بااسعاا 

 في اللترة التي يتم تكبدها ف ها.املوحدة الدخل الشامل  قائمةالت ااية املعتادة  عيتم ادااجةا ضمن امل اايف في 

االقترا  املتعلقة مباشرة باقتناى اع إ شاى اع إملتاي اي ا ل م هل خفل اللترة الزمنية املطلو ة حستكمال عت ةيز  تتم اسملة تكاليف

اا ل لفستشدام املق ود من . عتداي جميع تكاليف االقترا  ضمن امل اايف ل ى اساس  سبة اللترة الزمنية باستشدام طريقة 

 معدل العمولة اللع ي.

إاملخصصات 5-12

ملاشئة لن  املوحد مطلو ات ةقاملوملية اع  عاقدية  بتاايا قائمة املركز املالي امل مولةااللتراف باملش  ات لندما يكو  ل ى يتم 

احداث سابقة عا   سديد املطلو ات محتمل ا  ينش  لن  تدفق خااي ملنافع إقت ادية عيمكن قياس قيمتها اشكل يعتمد للي . عيتم 

تحديد املش  ات لن طريق خ م التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق اكبالية للقيمة الزمنية 

 حددة لذلل االلتزام.للنقود عاملشاطر امل

 

 

 

 

 

 



 شركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية

  شركة مساهمة سعوديةة

إم2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 ةجميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خفف الل 

27 

 اإليرادات 5-13

 :التاليةيتم االلتراف بااليرادات عفقا ملدخل اكسمسة خطوات 

 تحديد امل مولة للعقد مع العميل في اكباالت التالية:إالخطوة األولى:

 تمت املوافقة ل ى العقد عاحلتزام من قبل ااطراف 

 يتم تحديد حقوق  ل طرف 

 يتم  عريف شرعط الدفع 

  للعقد مضمو  ت ااي. عيوجد 

 قابلية التح يل 

تحدد امل مولة جميع السلع اع اكسدمات املولودة في العقد عتحدد ما إاا  املت ستحس  لكل سلعة اع إ الخطوة الثانية:

 خدمة مولودة كةلتزام اداى منل ل. 

  عتبر السلعة اع اكسدمة متميزة عيتم ف لةا لن احلتزامات ااخرة في العقد إاا  ا  كفهما: 

يمكن للعميل االستلادة من السلعة اع اكسدمة اشكل منل ل اع مع موااد اخرة التي هي متاحة  -

 اسةولة للعميل. ع 

 في العقد. الواادة يتم  عريف السلعة اع اكسدمة اشكل منل ل لن البضابع اع اكسدمات ااخرة  -

سدمات املولودة تحدد امل مولة سعر املعاملة  عهو املبلغ االلتباا الذي تتوقع  في مقابل ملقل السلع اع اكإالخطوة الثالثة:

 إلى احد العمفى.

النسبي يتم تش يا سعر ال لقة في ترتي  لكل إلتزام اداى مستقل ل ى اساس اسعاا البيع املستقل إالخطوة الرابعة:

 لسلع اع اكسدمات املقدمة للعميل.ل

  الخطوة الخامسة:

إ

يتم احلتراف باحيرادات لندما يتم ملقل السيطرة ل ى السلع اع اكسدمات إلى العميل. تقوم امل مولة 

بتحويل سلعة اع خدمة لندما يح ل العميل ل ى السيطرة ل ى تلل السلعة اع اكسدمة. يح ل العميل 

عة اع خدمة إاا  املت لدي  القداة ل ى توجي  استشدام عاستحقاق اللائدة من السلعة ل ى سيطرة ل ى سل

إاع اكسدمة.

ات في فترة املقااملة  يتم إثبات احيراد إلى اكبد الذي يكو  في  من املحتمل تدفق املنافع احقت ادية إلى امل مولة عيمكن قياس احيراد

الدفعة. يتم قياس احيرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم اع املستحق  مع مرالاة اشكل موثوق  اغض النظر لن تاايا استفم 

ا عاسابعاد الضرائ  اع الرسوم. استنت ت امل مولة انها اا يل في جميع ترتيبات إيراداتها  علديها حرية  شرعط الدفع املحددة  عاقديي

 .ئتما اسعاا  كما انها معرضة ملشاطر اكزرد عمشاطر اال 

يتم احلتراف بةيرادات تو يع ااا ا  لندما يمكن إثبات حق امل مولة في استفم اا ا  من اسارماااتها املشتللة  عيتحقق الل لادة 

 لندما يتم املوافقة اشكل اسمي من املساهمي  ل ى تو يع اا ا .

اكسدمات خفل سياق العمل االلتيادي ا شطة تتكو  احيرادات من القيمة العادلة للرمن املقبو  اع املدين من بيع البضابع ع 

داي احيرادات  افية من املرت عات عاكبسومات عاكس ومات.  سزل امل مولة
ُ
احيرادات لندما يكو  باحمكا  قياس  امل مولة. ت

اى معايير محددة لوائد اقت ادية مستقبلية  علند اسايل امل مولةقيمة احيرادات اشكل موثوق  عيكو  من املرجل ا  تتدفق إلى 

 للقياس اشكٍل موثوق إال اعد  سوية  افة االلتزامات  امل مولةلكل من ا شطة 
ي
كما هو مبي  ادملاه. ال يعتبر مبلغ احيرادات قابف

 املحتملة املرتبطة اعملية البيع.
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 إيرادات قطاع النقل

ف ها بتقديم خدمة النقل املتلق لل ها لعمفئها حي    مولةامليتم احلتراف باحيراد من قطاع النقل في اللترة املحاسبية التي تقوم 

يتم حساب احيراد للعقود محددة القيمة عغير املكتملة في نهاية اللترة بنسبة اكسدمة املقدمة حتى نهاية اللترة من إجمالي اكسدمة 

 املتلق لل ها في العقد.

 إيرادات قطاع العقار

 العقااات عكذلل إيرادات بيع لقااات. إدااةادات من احي ااات  عإيرادات  شمل احيرادات من قطاع العقااات إير 

بتقديم خ م  امل مولةيتم احلتراف بةيرادات احي ااات العقااية ل ى اساس القسة الرابت خفل فترة لقد احي اا. علندما تقوم 

س م تو ع بطريقة القسة الرابت ل ى مدة العقد عيش م هذا اك تكللة فة ل ى احي اا كحافز لعمفئها سواى في اعل اع آخر املدة  

 من إيراد احي اا.

بررردعا  امل مولرررةالعقرررااات في اللترة املحررراسررررررررررررربيرررة التي يتم ف هرررا تقرررديم اكسررردمرررة لعمفئهرررا. في حرررال قيرررام  إدااةيتم احلتراف برررةيرادات 

 .العقديتم احلتراف بقيمة العمولة فقة كةيراد عليس إجمالي قيمة  الوسية 

 إيرادات توزيعات األرباح 

عيتحقق الل لادة  املشتللة في استفم اا ا  من اسارماااتها  امل مولةيتم احلتراف بةيرادات تو يع ااا ا  لندما يمكن إثبات حق 

 .اا ا لندما يتم املوافقة اشكل اسمي من املساهمي  ل ى تو يع 

إتكلفة اإليرادات 5-14

الاشغيل املباشرة املرتبطة بالنقل عتوليد إيرادات النقل بما ف ها تكاليف اكسدمات من م ادا تتضمن تكللة احيرادات  ل م رعفات 

قطاع اكبراسات اامنية ع غذية ال رافات عملقل ااموال علد  عتكاليف  اكتخااجية ةاامن عال ياملة عاح ف  عخدمات الت جير ... 

ععقود ع يوت عالعمالة عإي اا عسائل ملقل عمواقع العمل عإستهف ات اسطول النقل عالت مي  ع افة  عفر  ااموال عال ياملة عالاشغيل

 .م رعفات لمومية عإداايةامل رعفات املباشرة ااخرة. اما م رعفات الاشغيل ااخرة فتعتبر 

إإاملصروفات 5-15

تتضمن امل رعفات العمومية عاحدااية امل اايف املباشرة عغير املباشرة عالتي ال تتعلق اشكل مباشر بتكاليف اكسدمات املقدمة. عيتم 

 اساس ثابت. ل ىتو يعةا إاا دلت اكباجة لذلل بي  امل رعفات العمومية عاحدااية عتكللة اكسدمات عامل اايف ااخرة 

إمخصص الزكاة الشرعية 5-16

 في القوائم املالية يتم إ
ي
 لتعليمات الةيئة العامة للز اة عالدخل في اململكة العر ية املوحدة حاساب مش ا الز اة الشرلية سنويا

ي
عفقا

في السنة التي يتم إستفم املوحدة السعودية. اية  عديفت قد تنتج لند الر ة ال هابأ للز اة يتم  سزيلةا ضمن قائمة الدخل الشامل 

 يتم حي ها  سوية املش ا. حي  ف ها بأ الر ة ال ها
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 إاملعلومات القطاعية 5-17

القطاع الاشغي ي هو احد مكوملات امل مولة الذي يقوم ب  شطة المال قد يكاس  م ها إيرادات عيتحمل ل ها م رعفات بما ف ها 

عالذي تتوافر لن  معلومات مالية منل لة. يتم مراجعة   م مولةللاحيرادات عامل رعفات املتعلقة بمعامفت مع مكوملات اخرة 

النتائج الاشغيلية لكل قطاع  شغي ي من قبل الرئيس التنليذي للشركة حتشاا قرااات حول املوااد التي سيتم تش ي ةا للقطاع 

 علتقييم ادائ .
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حاس  ا حية السةم ااساسية بتقسيم ااا ا  املنسو ة كبملة  تقوم الشركة اعر  بياملات ا حية ااسةم ااساسية اسةمةا العادية.
ُ
ت

ااسةم العادية بالشركة ل ى املتوسة املرجل لعدد ااسةم العادية القائمة خفل اللترة. اما ا حية السةم املشلضة فتحاس  بتعديل 

العادية املشلضة املحتملة. ال يتوفر لدة الشركة املتوسة املرّجل لعدد اسةم حقوق امللكية القائمة لبيا  آثاا تحويل  افة ااسةم 

 اية اسةم لادية مشلضة محتملة.

 ( "عقود إيجار"16تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  ) -6

 لتحررديررد ترتيبررات احي رراا عمعرراملتهررا في القوائم املرراليررة لكررل 16يوفر املعيرراا الرردعلي للتقرير املررالي ة
ي
ا شررررررررررررررامف من   "لقود احي رراا" ملمواجرري

  "لقود 17  "لقود احي اا" محل معياا املحاسررررررربة الدعلي ة16امل جرين عاملسرررررررت جرين. يحل املعياا الدعلي حلداد التقااير املالية اقم ة

 . م2019يناير 1احي اا" عالتلسيرات اات ال لة  عقد ا بح سااي امللعول لللترات املحاسبية التي تبدا في اع اعد 

ةطريقررررة  م2019ينرررراير  1عهو  التطبيق ترررراايا في ااعلي للتطبيق التراكمي ااثر إثبررررات مع اجعي املعيرررراا برررر ثر تطبيق امل مولررررةاخترررراات 

  "لقود احي اا" ع التالي لم يتم إلادة 16ي  من املعياا الدعلي للتقرير املالي ة /ب7  ي5عفقا لللقرات ااقام التحول املعدلة املبسطة  

 لن الل
ي
ااثر التراكمي للتطبيق ااعلي "إاا عجد" ل ى امل   عديل للر ررررررررررررريد االفتتاحي  امل مولةتربت  لر  معلومات املقااملة  ع دال

 لألا ا  املبقاة.

  17  "لقود احي اا" يطبق اشررررررركل كبير متطلبات محاسررررررربة امل جر في املعياا املحاسررررررربي الدعلي ة16إ  املعياا الدعلي للتقرير املالي اقم ة

 إال امل  يقدم معاكزات محاسببة مشتللة بالنسبة الي املست جر.

  بي  لقود 16يرتبة التغيير اشرررررركل ائيس في  عريف لقد احي اا حي  يعتمد ل ى ملةوم السرررررريطرة. يميز املعياا الدعلي للتقرير املالي ة

 امل مولةاحي اا علقود اكسدمة عالل ل ى اساس ما إاا  ا  استشدام اا ل يشضع للسيطرة.  عتبر السيطرة موجودة إاا  ا  لدة 

 :ما ي ي

 اكبق في اكب ول ل ى جميع اللوائد االقت ادية اشكل كبير من استشدام اا ل؛ ع 

 اكبق في توجي  استشدام هذا اا ل. 

  "لقود 16بتطبيق  عريف لقد احي اا عاحاشرررررررررررررادات اات ال رررررررررررررلة املن ررررررررررررروص لل ها في املعياا الدعلي للتقرير املالي ة امل مولةقامت 

 ي اا" ل ى جميع لقود احي اا لديها. اح 
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إكمستأجر املجموعةالتأثير على محاسبة 

ا ل ى انها لقود  امل مولة  "لقود ااي اا" من كيلية قيام 16غير املعياا الدعلي للتقرير املالي اقم ة بحساب لقود احي اا امل نلة سابقي

 : بما ي ي بةثبات امل مولة   عالتي  املت تربت خااي القوائم املالية فقد قامت 17إي اا  شغيلية بموج  معياا املحاسبة الدعلي ة

 ا ل حق االستشدام  حي  يربت اعليا برر:

 الذي هو لبااة لن القيمة اكبالية لدفعات احي اا املستقبلية؛احي اا  لقد اللتزام ااعلي القياس مبلغ 

 احي اا لقد بداية تاايا قبل اع في تمت إي اا لقد اي دفعات  
ي
 مستلمة؛ إي اا حوافز اي ملاق ا

 كمست جر؛ امل مولة بواسطة متكبدة اعلية مباشرة تكاليف اي 

 في  يوجد الذي املوقع عإلادة العقد  محل اا ررررررررل عإ الة تلكيل في كمسررررررررت جر امل مولة تكبدهااسرررررررر التي للتكاليف تقدير 

 اا لية. اكبالة إلى اا ل

 إلادة ب ي القيمة عمعدلة في هبوط خسرررررررائر م مع عاي اسرررررررتهف  م مع يقاس ا رررررررل حق االسرررررررتشدام الحقا بالتكللة مطرحا م ها اي

 احي اا. لقد اللتزام قياس

 .ا ل حق االستشدام ل ى املدة املقداة لعقد االي اا بطريقة القسة املاساعي  امل مولة ستهلل 

إالتزام عقد اإليجار 

احضرررررررررافي  االقترا  في تاايا بداية العقد  عيتم اسرررررررررتشدام معدل املدفولة غير احي اا لدفعات اكبالية حي  يتم إثبات  اعليا بالقيمة

 .للشركة

 :ي ي ي اا الحقا كمايقاس التزام لقد اح 

 احي اا؛ لقد التزام ل ى اللائدة ليعكس الدفتري  املبلغ  يادة 

 احي اا؛ دفعات ليعكس الدفتري  املبلغ تشليض 

 احي اا. لعقد  عديفت اع التقويم إلادة اي ليعكس الدفتري  املبلغ قياس إلادة 

 ملعياا املحاسبة الدعلي  16للتقرير املالي ة الدعليبموج  املعياا 
ي
   يتم اختباا "ا ل حق االستشدام" للتحقق من املشلا  قيمت  عفقا

 .  "الةبوط في قيمة اا ول"36ة

 مدة عقود اإليجار

  احي اا لقد في ل لغاى القابلة غير اللترة بالتبااها احي اا لقد مدة بتحديد امل مولةتقوم 
ي
 :من  ل مع جن  إلى جنبا

 اكسياا؛ هذا ممااسة من معقولة ب واة مت كدة امل مولة املت  إاا احي اا لقد تمديد بشياا املشمولة اللترات 

 اكسياا هذا ممااسة لدم من معقولة ب واة مت كدة امل مولة املت  إاا احي اا لقد إنهاى بشياا املشمولة اللترات. 

ا اع اقل  عالعقود منشلضررررررررة القيمة ةمرل اجةزة الكمبيوتر ال ررررررررس ررررررررية  12بالنسرررررررربة لعقود احي اا ق رررررررريرة ااجل ةمدة احي اا  شررررررررةري

االلتراف بم ررررررعفات احي اا ل ى اسررررراس القسرررررة الرابت ل ى النحو املسرررررمو  ب  في  امل مولةعااثاث املكتبي  "إاا عجدت"  اختاات 

  .  "لقود احي اا"17  عهي مللس الطريقة التي  ا  يتم املحاسبة ل ها عفقا ملعياا املحاسبة الدعلي ة16املعياا الدعلي للتقرير املالي ة

 تتوقع الذي اللائدة معدل عهو  احضرررررررافي  االقترا  معدل باسرررررررتشدام اللائدة عم ررررررررعف االي اا  لقود التزام بةثبات امل مولة قامت

 .  عةداتال تتضمن لقود احي اا اي  .الضماملات ع نلس االي اا  لعقود مماثلة مدة لدة الف م التمويل تقتر  لكأ استشدام 

ايال  2,788,525م مبلغ  2019ديسرررررررررررررمبر  31شرررررررررررررةرا   كما في  12االي ااات املنشلضرررررررررررررة القيمة عق ررررررررررررريرة ااجل ةمدة اقل من  بلغت

 سعودي.
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إاملوحدةعلى القوائم املالية  األثرإ

إم2019 ديسمبرإ 31 في كما املوحد األثر على قائمة املركز املالي

إ16معيار تطبيق بعدإاألثرإ16معيار تطبيق بدونإ 

إ174,159,038إ4,919,604إ169,239,434 عمعدات  لقااات

إ216,392,957إ(504,600)إ216.897,557 عاا دة مدينة اخرة  امم مدينة ت ااية

 3,589,069 3,589,069 - ااجل طويلة احي اا  لقود التزامات

 1,150,763 1,150,763 - ااجل ق يرة احي اا  لقود التزامات

 - (197,437)إ197,437 مقابل لقد تاجير تموي يالتزامات 

إ24,601,198 (127,391)إ24,728,589 اا ا  مبقاه

 

إم2019 ينايرإ 1 في كما املوحد األثر على قائمة املركز املالي

إ16بعد تطبيق معيارإاألثرإ16بدون تطبيق معيار 

إ173,333,256إ4.972.381إ168,360,875 عمعدات  لقااات

إ160,401,088إ(579.533)إ160,980,621 عاا دة مدينة اخرة  ت اايةامم مدينة 

 4,013,703 4.013.703 - ااجل طويلة احي اا  لقود التزامات

 882,111 882.111 - ااجل ق يرة احي اا  لقود التزامات

 - (502.966)إ502,966 التزامات مقابل لقد تاجير تموي ي

إ22,696,579 -إ22,696,579 اا ا  مبقاه

 

إم2019 ديسمبرإ 31 في املنتهية للسنة األثر على قائمة الدخل الشامل

إ16معيار تطبيق بعدإاألثرإ16معيار تطبيق بدونإ 

إ403,826,535إ(70,938)إ403,897,473 يراداتاح  تكللة

 2,476,697إ198,329 2,278,368 التمويل م رعفات

 

إ16معيار تطبيق بعد األثر 16معيار تطبيق بدونإإالنقدية تدفقاتقائمة الاألثر على 

 (25,208,322) 198.329إ(25,406,651) الاشغيلية لأل شطة النقدية التدفقات  افي

إ59,070,883 (198.329)إ59,269,212 التمويلية لأل شطة النقدية التدفقات  افي
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 عقارات ومعدات -7

إ

 أراض ي

 حق استخدامإ

إأصولإ

إ
مباني وديكورات 

 وتجهيزات

 قاطرات ومقطوراتإ

ووحدات تبريد 

إوسيارات

إ

تجهيزات ورش 

 وبيوت جاهزة

إ

أالت ومعدات 

 وتجهيزات امنية

إ

أثاث ومفروشات 

 ومعدات مكتبية

إ

إاإلجمالي

               إالتكلفة

 343,316,017  15,329,224  11,286,780  7,069,841  270,356,056  5,090,216 إ-  34,183,900 م2019يناير  1في 

 37,676,748  6,407,885  452,150  620,000  5,877,235  10,033,148  6,054,699  8,231,631 افات إض

  32,939,744ة   8,947ة  -  -   32,930,797ة  - إ-  - اسابعادات

 348,053,021  21,728,162  11,738,930  7,689,841  243,302,494إ 15,123,364إ 6,054,699  42,415,531 م2019ديسمبر  31في 

 واالطفاءاإلستهالك 

إإفي القيمة املتراكم  والهبوط

  

            

  174,955,142ة   9,943,438ة   2,046,198ة   3,593,154ة   155,287,812ة   4,084,540ةإإ- إ- م2019يناير  1في 

  27,677,278ة   2,315,990ة   1,515,428ة   454,431ة   21,444,198ة   812,136ة   1,135,095ة  - حمل ل ي السنةامل

 28,738,437  3,858  -  -  28,734,579  -  -  - املسابعد خفل السنة

  173,893,983ةإ  12,255,570ة   3,561,626ة   4,047,585ة   147,997,431ةإ  4,896,676ةإ  1,135,095ةإإ- م2019ديسمبر  31في 

              إ صافي القيمة الدفترية

إ174,159,038إإ9,472,592إإ8,177,304إإ3,642,256إإ95,305,063إإ10,226,688 إ4,919,604 إ42.415.531 م2019ديسمبر  31كما في 

  ايال مرهوملة ل اكل احد البنو  الت ااية . 8,481,075ايال سعودي عمب،ى بمبلغ  8,231,631اا  بمبلغ م 2019ديسمبر  31 في كما عاملبا أ ااااي ي تكللة تتضمن
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إ أراض يإ

 حق استخدام

إإأصولإ

مباني وديكورات 

إ وتجهيزات

قاطرات ومقطورات 

ووحدات تبريد 

إإوسيارات

تجهيزات ورش 

إ وبيوت جاهزة

أالت ومعدات 

إ وتجهيزات امنية

أثاث ومفروشات 

إاإلجماليإ ومعدات مكتبية

               إالتكلفة

 348,260,854  11,999,564  6,586,388  7,152,834  260,221,314  6,415,216 إ-  55,885,538 م2018يناير  1في 

 21,083,852  3,334,910  4,700,392  -  13,048,550  -  -  - افات إض

  22,794,763ة  -  -  -  -   1,093,125ة إ-   21,701,638ة اسارمااية لقااات إلي املحول 

  3,002,051ة   5,250ة  -   82,993ة   2,913,808ة  - إ-  - اسابعادات

 343,547,892  15,329,224  11,286,780  7,069,841  270,356,056إ 5,322,091إ -  34,183,900 م2018ديسمبر  31في 

 والهبوط واالطفاءاإلستهالك 

إإفي القيمة املتراكم

  

            

  150,899,756ة   8,416,725ة   656,540ة   3,217,507ة   135,140,042ة   3,468,942ةإإ- إ- م2018يناير  1في 

  25,496,060ة   1,527,263ة   1,389,658ة   403,311ة   21,328,355ة   847,473ة  -  - حمل ل ي السنةامل

 1,208,799  550  -  27,664  1,180,585  -  -  - املسابعد خفل السنة

  175,187,017ةإ  9,943,438ة   2,046,198ة   3,593,154ة   155,287,812ةإ  4,316,415ةإ -إإ- م2018ديسمبر  31في 

              إ صافي القيمة الدفترية

إ168,360,875إإ5,385,786إإ9,240,582إإ3,476,687إإ115,068,244إإ1,005,676 إ- إ34,183,900 م2018ديسمبر  31كما في 
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 األصول غير امللموسة -8

إاالجماليإإتكنولوجيا وأنظمةإإقاعدة العمالء الحاليينإإعوائد التعاقدات املستمرةإإاإلسم  التجاريإإإالشهـرة 
 

           
           إالتكلفة

 99,646,012  9,228,303  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79,745,709إم2018يناير  1كما في 

 2.476.214  2.476.214  -  -  -  -إاحضافات خفل السنة

 102.122.226  11.704.517  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79.745.709 م2018ديسمبر 31كما في 

 1,230,130  1,230,130  -  -  -  - احضافات خفل السنة

 103,352,356  12,934,647  2,053,000  5,893,000  2,726,000  79,745,709 م2019ديسمبر 31كما في 
            

           إاالطفاءات والهبوط في القيمة املتراكم

  10.243.731ة   4.914.005ة   684.333ة   4.281.926ة   363.467ة  -إم2018يناير  1كما في 

  3.889.166ة   1.885.167ة   256.625ة   1.611.074ة   136.300ة  -إاحطلاى خفل السنة 

  1.500.000ة  -  -  -  -   1.500.000ة الةبوط في القيمة

  15.632.897ة   6.799.172ة   940.958ة   5.893.000ة   499.767ة   1.500.000ة م2018ديسمبر 31كما في 

  2,622,479ة   2,229,554ة   256,625ة  -   136,300ة  - احطلاى خفل السنة 

  18,255,376ة   9,028,726ة   1,197,583ة   5.893.000ة   636,067ة   1.500.000ة م2019ديسمبر  31في  كما

           إصافي القيمة الدفترية

 85,096,980إإ3,905,921إإ855,417إإ-إإ2,089,933إإ78,245,709إم2019ديسمبر 31كما في 

 86.489.329  4.905.345  1.112.042  -  2.226.233  78.245.709 م2018ديسمبر31كما في 

  سعودي ايال 348.888م: 2018ة سعودي ايال 1.579.018 مبلغم 2019 ديسمبر  31 في كما ا يدها بلغ التنليذ تحت مشرعلات عااملظمة التكنولوجيا تتضمن
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إإختبار اإلنخفاض في قيمة الشهرة

اغض النظر لما  سنوي  الشةرة اشكل قيمة الةبوط في باختباا القيام  " الةبوط في قيمة اا ول "   36الدعلي ة  املحاسبي يتطل  املعياا

 بةجراى اختباا الةبوط في قيمة الشةرة النات ة لن
ي
 إاا  ا  هنا  اي م شر ل ى إملشلا   قيمة الشةرة ام ال. عتقوم امل مولة سنويا

  عالبالغة كما امنكو ةلعر ية كسدمات اامن عالسفمةالشركة ا التااعة ل ى الشركة لفسارماا عاالمال اللوجساية استحواا شركة باتل

 الشةرة النات ة من استحواا الشركة التااعة الشركة العر ية كسدمات  ايال سعودي  70,067,220م مبلغ 2019ديسمبر  31في 
ي
عايضا

: شركة اكبكمة لألسارماا الت ااي عال ناقي 
ي
 البالغة  اامن عالسفمة ةامنكو  ل ى شركة امنكو حدااة املرافق املحدعدة ةسابقا

 ااتها بحد للنقد  وحدات مولدة الشركتي  املذ واتي  التبااامل مولة ب قامت . عقدايال سعودي  8,178,489م 2019ديسمبر  31كما في 

 ملعياا املحاسبة الدعلي ة ل ى الشةرة تش يا  امل عتم
ي
  .  36الوحدات املولدة للنقد عفقا

ايال  1.500.000م ملتج لن اختباا الةبوط في قيمة الشةرة خسائر هبوط في قيمة الشةرة للوحدات املولدة للنقد بقيمة 2018خفل لام 

 سعودي. 

 رة كما في نهاية التقرير املالي.ةم لم ينتج اي خسائر هبوط في القيمة الدفترية للش2019خفل لام 

من شرررررررررركة اكبكمة لفسرررررررررارماا الت ااة  %70م  قامت الشرررررررررركة التااعة امنكو بااسرررررررررتحواا ل ى 2017يوليو  23عجدير بالذكر امل  بتاايا 

للشررركة العر ية املوحدة ايال سررعودي عا رربح ا رريد الشررةرة في القوائم املالية  9,678,489بقيمة عال ررناقى مما ملتج لن العملية شررةرة 

ايال سررررررررعودي  عتم إدااجةا  8.178.489م 2018ديسررررررررمبر  31كسدمات اامن عالسررررررررفمة ةامنكو  اعد االملشلا  في قيمة الشررررررررةرة كما في 

 ضمن اا ول غير امللموسة للم مولة.

 

 استثمارية عقارات -9

 املبا أ املش  ة لفسارماا عت جيرها للغيرر ب لة اساسية  ع املت اكبركة كما ي ي: ع ااااي ي تتمرل العقااات االسارمااية في 

 

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

إم2018ديسمبر  31

   إالتكلفة

 - إ25,026,638 الر يد كما في بداية السنة 

 - إ17,021,262 احضافات

 23,026,638 إ- عمعداتاملحول من  لقااات 

 2,000,000إإ- الر ح اع اكسسااةاملحول من اسارمااات بالقيمة العادلة من خفل 

 25,026,638إإ42,047,900إالرصيد كما في نهاية السنة
    

    االستهالك املتراكم

  99,375ةإإ 231,875ة الر يد كما في بداية السنة 

  132,500ةإإ(411,680) السنة خفل املحمل

  231,875ةإإ(643,555)إالرصيد كما في نهاية السنة

 24,794,763إإ41,404,345إصافي القيمة الدفترية
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 م:2018ديسمبر  31ايال سعودي ة 41,404,345م مبلغ 2019ديسمبر  31للعقااات االسارمااية كما في  الدفترية القيمة  افيبلغت 

 :ايال سعودي   م ها 24,794,763

مقيمة من قبل خبيرر م هل ع مستقل كما في تاايا القوائم املالية  ايال سعودي 22,662,263 بلغت تكللتهالقااات اسارمااية  -

إ ايال سعودي 23,097,087بمبلغ  اكبالية املوحدة

 17,021,262 ايال سعودي تم اقتناىها خفل العام بتكللة قيمتها  16.742.082 افي قيمتها الدفترية مبلغ  لقااات اسارمااية -

التبررت  عترة احدااة اعدم عجود  غيرر جوهري بي  تكللتها ع ي  القيمة العادلة علذلل عامالايال سعودي تم اقتناىها خفل 

احد البنو  املحلية كما هو مذ وا في إيضا  اقم  ةمرهومل االسارمااية العقااات هذه. احدااة القيمة العادلة لةا  ساعي التكللة

 . 14ة

مساهمة في اااي ي شمال شرق جدة في اسارماا في اااي ي مع طرف  فيتتمرل ايال سعودي  2,000,000اسارمااية بمبلغ  لقااات -

هر 10/3/1437  بتاايا 176 /11اخر بموج  لقد. عقد  دا قراا ع ااة الت ااة عال نالة كزنة املساهمات العقااية اقم ة

سعر ال ى من سعر م باملوافقة ل ى العر  املقدم من قبل احد املشترين لشراى اا  املساهمة ا2015ديسمبر  21املوافق 

 .املوحد التكللة  عجااي املتااعة مع اكزةات املشت ة عما ال الوضع ل ى ما هو للي  حتى تاايا املركز املالي

 فيما ي ي البياملات اكسا ة باملقيم العقااي :

 للتقييم العقااي  اسانادشركة   االسم 

 لضوية الةيئة السعودية للمقيمي  املعتمدين   امل هفت

 1210000037  برخ ة تقييم اقم يعمل

 الخسارة أوإ الربحاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -10

 

إكما في 

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

إم2018ديسمبر  31

 1.595.175 إ1.595.175  إ "  –"ترا  شركة  في اسةم

 300,000 إ300,000 الشركة املتحدة ملزااع االبا 

 2.000.000  - ةفي اااي ي شمال شرق جد مساهمة

  2.000.000ة إ- اسارمااية لقااات إلي املحول 

 1,895,175 إ1,895,175 
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بلغت  سررررررررربة  حي إ "  –"ترا   سرررررررررةم من اسرررررررررةم شرررررررررركة 22675م في شرررررررررراى لدد 2018خفل لام تم  ذيال االسرررررررررارماا تمرل ي -

 الر حاالسررارماا ضررمن االسررارمااات املالية بالقيمة العادلة من خفل  ت ررنيفبعقامت الشررركة  . %21.50االسررارماا في الشررركة 

 .اكسسااة اع 

 مررال ااس  يررادة  م2019 اكتو ر  9 بترراايا الشرررررررررررررر رراىع اتلرراقيررة  م2019 فبراير  6 بتررااياإ "   –"ترا  إدااة شرررررررررررررركررة  م لس قرا 

سرررررارمر بها 
ُ
 %13.28في الشرررررركة  م2019ديسرررررمبر  31 سررررربة االسرررررارماا حتي  لت ررررربح  امريكأ دعالا  3,500,000 بمبلغالشرررررركة امل

 .سةم 1,672,916.67 لعدد

مناهج التقييم ةاملسررررررتوة ااعل عاملسررررررتوة  اسررررررتشدام يتطلبهاالتي  املدخفتال يتوافر ل دااة  حي تم التماد سررررررعر التكللة  عقد

عجدت ا  ملهج التدفقات النقدية املش رررررومة اع ملهج تكللة االسرررررابدال  قداحدااة  ا  كما  الرا أ  القائمة ل ى القيمة السررررروقية

 احدااة تتوقع عال   فسرررررررررررررارماالبةلتماد سرررررررررررررعر التكللة  االدااةقد قامت  عللي   قد ينتج لن  قيمة لادلة ال يمكن االلتماد لل ها

 .االسارماا قيمة في هبوط عجود

 

  االسرررررارماا  لةذافسرررررارماا في الشرررررركة املتحدة ملزااع االبا  لعدم توافر القيمة العادلة لبةلتماد سرررررعر التكللة  االدااةقد قامت  -

 .االسارماا ةقيم في هبوطلدم عجود  احدااةعتتوقع 

إاملخزون -11

ةقطررررررررررررراع النقرررررررررررررل عقطررررررررررررراع  امل مولرررررررررررررةفررررررررررررري املسرررررررررررررتلزمات املرتبطرررررررررررررة بقطالرررررررررررررات  م2019ديسرررررررررررررمبر 31فررررررررررررري  كمرررررررررررررا املشرررررررررررررزع  ا ررررررررررررريد يتمررررررررررررررل

غيرررررررراا عاقلرررررررررال الكترعمليرررررررررة  قطرررررررررع فررررررررري املسررررررررتلزماتال ررررررررررافات عقطرررررررراع ملقرررررررررل اامررررررررروال  عتتمرررررررررل تلرررررررررل   غذيرررررررررة عقطرررررررراعاكبراسررررررررات اامنيرررررررررة 

  سرررررررررررعوديايرررررررررررال  9,721,250مبلررررررررررغ  م2019ديسرررررررررررمبر 31يد املشرررررررررررزع  كمررررررررررا فررررررررررري عمفاررررررررررس لررررررررررراملي  عمسررررررررررتلزمات اخررررررررررررة عقرررررررررررد بلررررررررررغ ا ررررررررررر

 م2019ديسررررررررمبر  31ا الراكرررررررردة كمررررررررا فرررررررري سررررررررعودي . كمررررررررا بلررررررررغ ا رررررررريد مش ررررررررا قطررررررررع الغيررررررررا لايررررررررا 11.659.582: م2018ديسررررررررمبر 31ة

 ايال سعودي . 246.575: م2018ديسمبر  31ايال سعودي ة  لر 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة باتك للستثمار واألعمال اللوجستية

  شركة مساهمة سعوديةة

إم2019 ديسمبرإ 31حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  إيضاحات

 ةجميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خفف الل 

38 

  أخرىإذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة  -12

 

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

إم2018ديسمبر  31

 118.841.505  145,826,450 امم مدينة ت ااية

  7.055.631ة  (8,133,010) مش ا خسائر ائتماملية متوقعة

 111.785.874  137,693,440 ا يد الذمم املدينة الت ااية

 

 

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

إم2018ديسمبر  31

 28.216.768  29,175,556 امم  رافي 

 15.183.510  11,856,984 محت زات ضما  المال 

 6.897.840 إ6,664,869 خطابات ضما  ت مينات

 
ي
 12.147.235 إ14,067,736  م اايف مدفولة مقدما

 اماملة املنطقة الشرقية
ي
 - إ27,989,988 اي ااات مدفولة مقدما

 ملوادين
ي
 3.359.909  1,988,003 دفعات مقدما

 6.931.629 إ10,843,653 اا دة مدينة اخرة 

 72.736.891 إ102,586,789 إجمالي

  23.542.144ة إ(23,887,272) مش ا خسائر ائتماملية متوقعة

 49.194.747 إ78,699,517 ا يد ااا دة املدينة ااخرة 

 216,392,957  160.980.621 

 لمل. يوم 90-30الذمم املدينة الت ااية غير محملة باللائدة ع ستحق اشكل لام خفل 

 إلى سلو  السداد السابق عالتحليل  لةبوط ا  ااا دة املت خرة ال تتعر  دااةترة اح 
ي
في قيمتها عما تزال قابلة للتح يل بالكامل اسانادا

بةحاساب  امل مولة. عقد قامت عسابقة التعامل للعميل ااساسية االئتمامليةبما في الل الت نيلات  للعميل االئتمامليةالشامل للمشاطر 

ية املتوقعة املبسة الوااد باملعياا الدعلي ئتماململدخل اكسسائر اال  عفقا    س  املش  ات املقداة لكل ةفترة  منية / فئة من فئات العمفى

  .9للتقرير املالي اقم ة
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 ية متوقعة للذمم املدينة الت ااية كما ي ي:ائتماملخسائر  مش ا ل ىع املت اكبركة 

 

 

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

إم2018ديسمبر  31

 5,593,027  7,055,631 ا يد اعل السنة

 2.487.367  1,878,788 املكو  

  24.763ة إ(98,350) املستشدم

 - إ(2.309.735) السنة خفل الرد

  1,000,000ة إ1,606,676 / الي مش ا ااا دة املدينة ااخرة  مناملحول 

 8,133,010  7.055.631 

 

 ااخرة: ية متوقعة لألا دة املدينةائتماملفيما ي ي حركة مش ا خسائر 

 
إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

إم2018ديسمبر  31

 20,250,521  23,542,144 اعل السنة ا يد

 2.884.967  2,761,399 املكو  

  593.344ة  (809,595) املستشدم

 1,000,000 إ(1,606,676) الت اايةمن مش ا الذمم املدينة /  إلياملحول 

 23,887,272  23.542.144 

إالنقد ومافى حكمه -13

 :م2018ايال سعودي ة 34,172,399م مبلغ 2019 ديسمبر  31 في كماتتمرل النقدية عما في حكمةا في ملقد لدي البنو  حي  ا يدها 

 ايال سعودي . 47,595,193
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إقروض -14

إقرض قصير األجل

بتوقيع اتلاقية  سةيفت ائتماملية بنظام التواق ةشركة تااعة   امنكو -العر ية كسدمات اامن عالسفمة  الشركة م قامت5/9/2019 بتاايا

عشرعط  ايال مليو   55 بمبلغ لفتلاقية ااقص ى عاكبدم 2020سبتمبر  30احسفمأ مع احد البنو  املحلية عتنتهي هذه االتلاقية بتاايا 

 -تماملية  اا ى: عاحكام استشدام الاسةيفت االئ

 .البنل طريق لن املساندية االلتمادات خطابات تمويل حلادة السلع ع يع شراى لتمويل مرابحة -

 .العامل املال ااس متطلبات لتمويل السلع ع يع شراى تمويل ااجل ق يرة مرابحة -

 .للبنل مقبولي  مستليدين ل اكل الدفع ضماملات /تنليذ حسن/ضماملات  ابتدائية ضماملات ح داا  كلاالت  سةيفت -

 مليو  ايال سعودي عالل لتمويل متطلبات ااس املال العامل. 30قامت الشركة باستشدام مبلغ  

إقرض طويل األجل

ية بنظام التواق احسررررررررفمأ مع احد ائتماملمبرد ةشررررررررركة تااعة  بتوقيع اتلاقية  سررررررررةيفت  –قامت الشررررررررركة السررررررررعودية للنقل عاالسررررررررارماا 

م عالل لتمويل العمليات الاشرررغيلية بالشرررركة بحد اقصررر ى 11/06/2023ى هذه االتلاقية في ررررررررررررررررم عتنته11/3/2018املحلية بتاايا البنو  

ايال سعودي من اتلاقية التمويل  9,200,000قامت الشركة باستشدام مبلغ  م2019ديسمبر  31ى تاايا ررررررررررررررمليو  ايال سعودي عحت 15

 سنوات. 5ردة  ستشدم في العملية الاشغيلية عيتم سداد التمويل ل ى دفعات ابع سنوية ملدة مقطواة مب 40عالل اغر  شراى لدد 

م 18/12/2018ل سرررررررررررارماا ع االمال اللوجسررررررررررراية بتوقيع اتلاقية  سرررررررررررةيفت ائتماملية مع احد البنو  املحلية بتاايا  باتلقامت شرررررررررررركة 

لقاا يمرل مكات  إدااية بحي املعذا  شررررررررررراىايال سررررررررررعودي ع الل لتمويل  34,000,000م بمبلغ 31/12/2023ى هذه االتلاقية في ررررررررررررررررررررررررعتنته

م قامت الشررررركة باسررررتشدام 2019ديسررررمبر  31ى تاايا رررررررررررررررررعحت للم مولة ائيسرررر يبوسررررة مدينة الريا  سرررريتم إسررررتشدام جزى من  كمركز 

 .لقااي  برهن مضمو   القر  إ  سنوات. 4سنوية ملدة  مل فمن اتلاقية التمويل عيتم سداد التمويل ل ى دفعات  املبلغ إجمالي

 العام خفلالقرع   حركةفيما ي ي 

 

 

إكما في

 م2019ديسمبر  31

إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 -إإ8,004,438 السنةاعل  ا يد

 8.551.118إ 71,491,874 إضافات خفل السنة

  546.680ةإ (3,840,473) املسدد خفل السنة

 8.004.438إ 75,655,839 إجمالى قيمة التورق 

  879.438ةإ (4,509,786) يش م : تكللة التمويل امل جلة

 7.125.000إ 71,146,053 صافى قيمة التورق

 5.625.000إ 32,488,158 اكززى غير املتداعل 

 1.500.000إ 38,657,895 اكززى املتداعل 
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 جدعل استحقاق القرع  كما في:  ي يفيما 

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31إ

 1,500,000  38,657,895 خفل سنة عاحدة

 1,500,000  17,315,789 ما بي  سنة الي سنتي 

 4.125.000  15,172,369 سنوات 5ما بي  سنتي  الي 

 7,125,000  71,146,053 االجمالى

 

إالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -15

 كما في

إإم2019ديسمبر  31

 كما في

إم2018ديسمبر  31

 43.998.031  36,188,452 ا يد اعل السنة

 4.241.408 إ9,846,234 تكللة اكسدمة اكبالية عتكللة اللائدة

  3.994.757ة  4,574,000 إكتوااية  اا ا  ة / خسائر 

  8.056.230ةإ (12,480,863) املدفوع خفل السنة

 38,127,823  36.188.452 

 

إاإلكتوارية الهامة املعتمدة اإلفتراضات

 
 كما في

إإم2019ديسمبر  31

 كما في

إم2018ديسمبر  31

 %4إ %2.9 املستشدم للم مولة معدل اكس م متوسة

 %3.10إ %3.35 معدل ملمو الرعات  للشركة ةباتل 

إ%1.90إ %2.75 معدل ملمو الرعات  للشركة التااعة ةمبرد 

إ%3.00إإ%2.6 ةامنكو معدل ملمو الرعات  للشركة التااعة 

إإإ 
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  فيمرررررا ي ي تحليرررررل اكبسررررررررررررررررراسررررررررررررريرررررة ل ى ا ررررررررررررريرررررد التزام منرررررافع املو لي  ل فتراضرررررررررررررررررات الرئيسررررررررررررريرررررة مع احبقررررراى ل ى احفتراضرررررررررررررررررات االخرة 

 م:2019 ديسمبر  31 في كما

إمعدل الخصم

 لخدمات العربية

 - والسالمة األمن

إإأمنكو

 للستثمارإ باتك

 واألعمال

إإواللوجستية

 الشركة

 للنقل السعودية

إاإلجماليإإمبرد - واالستثمارإ

+ 0.50 ٪ 30.233.465  760.681  5.912.573  36.906.719 

إ(39.120.187)إإ(6.323.163)إإ(853.683)إإ(31.943.341) ٪ 0.50 -

إإإإإإإإلراتبل ملتوقعنمو اال معدل

إ39.114.488إإ6.322.093إإ853.439إإ31.938.956 ٪ 0.50 +

إ(36.901.621)إإ(5.911.640)إإ(760.474)إإ(30.229.507) ٪ 0.50 -

 

إأوراق الدفع -16

 كما في

إإم2019ديسمبر  31

 كما في

إم2018ديسمبر  31

 744.289 إ386,280 اكززى املتداعل 

 386.280  - اكززى غير املتداعل 

 1.130.569إإ386,280إاإلجمالي

 

إااليجار عقودإلتزامات  -17
إكما في

إإم2019ديسمبر  31

إفي كما

 م2018بر ديسم 31

 586,291  502.966 إلتزامات مقابل لقد ت جير تموي ي

 -  4.392.848 "لقود احي اا"  16اثر تطبيق املعياا الدعلي للتقرير املالي ة

 -  1.082.318 اضافات خفل العام

 -  273.281 فائدة محملة خفل العام

  83,325ة  (1.511.581) املدفوع خفل العام

 502,966  4.739.832إ، ويقسم إلى:السنةرصيد نهاية 

 -  3.589.069 التزامات لقود إي اا طويلة ااجل

 502,966  1.150.763 التزامات لقود ق يرة ااجلالر يد
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 مستحقات املساهمين -18

 

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 1.293.050  1.293.050 دائنو فائض االكتتاب

 15.763.060  15.738.213 دائنو اا ا  مو لة

 1.888.089  1,887,874 كسوا تشليض ع يادة ااس املال

 18.919.137  18.944.199 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرىإ -19

 دائنون تجاريونإ

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 317.432  262.636 موادين ا ول 

 940.231  1.229.857 موادين إطااات

 4.667.691  3.201.738 موادين خدمات

 1.414.738  1.405.141 موادين قطع غياا 

 2.436.780  3.057.109 موادين محرعقات

 1.145.577  357.282 موادين اخرع 

 9.513.763  10.922.449 

 

 أرصدة دائنة أخرىإ

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 3.934.888  2.750.294 مكاف ت مو لي  مستحقة

 18.479.128  15.790.423 مستحقات لاملي 

 6.545.786 إ3,912,481 م اايف مستحقة

 488.260  12.553 م اايف ت مي  مستحقة

 502.500  502.500 مش  ات دلاعة قضائية

 1.926.000  1.957.250 ت مي  للغير

 2.140.043  2.065.140 اخرة 

 26.990.641  34.016.605 

 44.939.054  36,504,404إدائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرىإ
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 مخصص الزكاة الشرعية -20

 حركة مخصص الزكاة  

إللسنة املنتهية في

إم2019ديسمبر  31

إللسنة املنتهية فيإ

إم2018ديسمبر  31

 5.943.354إإ6,613,208 ا يد اعل السنة

 5.440.260إإ4,507,555 املكو  خفل السنة

  4.770.406ةإإ(6,093,421) املسدد خفل السنة

 6.613.208إإ5,027,342 الر يد

 

إاملوقف الزكوي  (أ

م عح لت ل ى 2018 ديسمبر  31قدمت امل مولة متمرلة في الشركة عشر اتها التااعة إقراااتها الز وية حتى السنة املالية املنتهية في 

 -: التالى الز وية الر وط ع املتم 2020ابريل 30عتنتهى فى   شةادة الز اة

 فرعقات سداد عتمم 2018 العام حتى الز وية الر وط ل ى ح لت  اام الشركةة  اللوجساية عااللمال لفسارماا  باتل شركة -

  .م2020فبراير  10 فى سعودي ايال 39,879  بمبلغم 2018 للعام الز وي  الر ة

 . لةا مالية سنة اعل م ة 2018 العام لن الز وي  االقراا  قدمتمبرد ةشركة تااعة   –السعودية للنقل عاالسارماا  الشركة -

ا ة   وي عتم سداد اللرعقات النات ة لن  ل ي  ح لتامنكو ة شركة تااعة   –العر ية كسدمات اامن عالسفمة  الشركة -

  .ا ة   وي اعد الل ايم علم يتم 2014حتى لام 

   وية ا وط اية ل ي تح ل لم  امنكو - عالسفمة اامن كسدمات العر ية للشركة تااعة شركةة  - املرافق حدااة امنكو  شركة -

 . ش تها منذ

 لم  امنكو - عالسفمة اامن كسدمات العر ية للشركة تااعة شركةة  - املعلومات عتقنية لفت االت الذكية املد  حلول  شركة -

 . ش تها منذ   وية ا وط اية ل ي تح ل
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 املعامالت مع الجهات ذات العالقة -21

عاالمال الت ااية التي يسيطر لل ها املساهمو   دااةالعليا عالضاى م لس اح  دااةزةات اات العفقة من املساهمي  عالضاى اح اكتتكو  

خفل سياق العمل  امل مولةالعليا اشكٍل مباشر اع غير مباشر اع لديهم ف ها مللوا. عقد قامت  دااةاع مو لو اح  دااةاع الضاى م لس اح 

 لألحكام عالشرعط املتلق لل ها.االلتيادي بةبرام العديد من املعامفت مع اكزةات اات العفقة. عقد تم إبرام تلل املعامف 
ي
 ت عفقا

 

إ

 أهم املعامالت مع جهات ذات عالقة

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 1,600,000 إ1,010,000 مكافات مدفولة الضاى م لس احدااة لن العام السابق

 80,000 إ330,000 عم اايف سلرعالازا  التااعة بدل حضوا جلسات م لس احدااة 

 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

إكما في

إم2019ديسمبر  31

إكما فيإ

 م2018ديسمبر  31

 5,252,842 إ4.598.231 اعات  عمنافع ق يرة ااجل

 242,400  187,675 مكافآت نهاية اكسدمة

 5,495,242 إ4,785,906 م موع  عويضات احدااة العليا

 

 

إاإليرادات -22

إاملنتهية فيللسنة 

 م2019ديسمبر  31

إللسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

 57.232.197 إ65,445,825 النقل

 203,475,616 إ209,110,707 اكبراسات اامنية

 168,052,859 إ119,875,425  غذية ال رافات االية

 76.641.960 إ64.087.481 لد عفر  النقود عاملراسفت  ع ملقل ااموال  

 2.224.534 إ3,841,422 ع شغيل  ياملة

 - إ1,587,090 إسارمااية لقااات

 507.627.166  463,947,950 احجمالي
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إتكلفة االيرادات -23

 

إللسنة املنتهية في

 م2019ديسمبر  31

إللسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

 340.734.272  308,403,893 اعات  عاجوا عمافي حكمةا

 24.448.467  27.615.410 إستهف ات

 17.760.485 إ16,613,487 قطع غياا ع ياملة

 8.809.956  10.691.908 عقود ع يوت

 3.309.916  4,201,924 بدل احفت

 5.558.461  5.511.848 عقاااتااسطول عالبضالة عال -ت مي  

 3.792.215  3.877.768 م اايف  عقي  عت ديقات

 8.321.774  7.558.124 ت مي  طبى

 1.808.211  2.355.222 إي اا عسائل ملقل

 1.456.165  1.566.538 إي ااات

 176.023  144.459 اسوم ا عاب مكات  التشليا

 2.146.643  1.201.459 قرطاسية عمستلزمات ضيافة

 514.145  267.803 م اايف بنكية

 1.958.650  4.260.002 مواد عمعدات مستهلكة عت ةيزات

 9.268.719 إ9,556,690 اخرة 

 430.064.102  403,826,535 احجمالى

إاإليرادات األخرىإ -24

إللسنة املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

إللسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

 253.910 إ549,764 ديو  معدعمة مح لة

 1.139.214 إ245,068 اخرة 

 1.393.124 إ794,832 احجمالي
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إمصاريف عمومية وإدارية -25

 

إاملنتهية فيللسنة 

 م2019ديسمبر  31

إللسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

 28.471.900  30.049.168 اعات  عاجوا عمافي حكمةا

 4.559.579 إ3,907,261 ا عاب مةنية عاساشااات

 4.849.614  494.371 إي ااات

ت
ّ
 1.680.000  1.340.000 الضاى م لس احدااة ع بدل حضوا جلسات مكافا

 4.936.879  3.096.023 استهف ات عإطلاىات

 516.478  446.582 اسوم سزل املساهمي 

 1.440.184  1.388.723 ت مي  طبى علفي

 1.008.035  275.232 دلاية عالف 

 3.007.906  2.877.312 اخرة 

 50.470.575  43.874.672 احجمالى

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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 املعلومات القطاعية -26

عالتي يتم ل ى اساسةا اتشاا القرااات  دااةامل مولة القطالات الاشغيلية بناى ل ى التقااير التي يراجعةا م لس اح  إدااةحددت 

 االستراتي ية. عاغرا  إدااية يتم تنظيم امل مولة في سبعة عحدات المال بناىي ل ى خدماتها  عفيما ي ي القطالات الاشغيلية للم مولة:

إقطاع النقل

 يتمرل قطاع النقل في ملقل البضابع عاملةمات ب جر ل ى الطرق البرية باململكة عخدمات ت جير السيااات عاملقطواات عت جير مشا   التبريد

 ال لة بالنقل البري. اات عآالالتعمحطات الوقود ععاش ال ياملة عشراى ع يع ع ياملة املعدات 

إقطاع العقار

عإقامة ع شغيل املشاايع الت ااية  امل مولةاي ي عإقامة املبا أ لل ها عاسارمااها بالبيع اع احي اا ل اكل يتمرل قطاع العقاا اشراى ع يع ااا 

 ضمن العقاا بقطاع القطالية اكسا ة املعلومات ا ةاا يتم لم ع التالي السنة العقاا خفل قطاع حركة في اي هنا  يكن عال نالية. لم

 ادملاه. اكزدعل 

إاالمنيةقطاع الحراسات 

 ع شتمل ل ى توفير حراس اامن عخدمات املناع ة للبنو  عالشر ات. 

إقطاع تغذية الصرافات

 ع شتمل ل ى خدمات  غذية ع ياملة ال رافات اآللية للبنو . 

إقطاع نقل االموال املؤمن

   ملقل ااموال عاالغرا  الرمينة.ع شتمل ل ى خدمات ملقل عت مي

 ت قطاع عد وفرز النقود واملراسالإ

 ع شتمل ل ى خدمات لد عفر  النقود عاملراسفت البريدية. 

إقطاع الصيانة والتشغيل

 اامف  عالاسويق للغير.  إدااةعيشتمل ل ى  ياملة ع شغيل املبا أ ع 

شاا النتائج الاشغيلية لوحدات المالةا اشكل منل ل اغر  ات دااةلم تكن هنا  اي مبيعات بي  القطالات خفل اللترة. تراق  اح 

ق القرااات املتعلقة بتش يا املوااد عتقييم ااداى. عيتم تقييم اداى القطالات بناى ل ى الر ح اع اكسسااة من العمليات عتقاس اشكل ماس

 مع اا ا  اع خسائر العمليات في البياملات املالية املوحدة.
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 .م2019ديسمبر  31لسنة املنتهية في يمرل اكزدعل ادملاه االيرادات عالتكللة لكل قطاع من قطالات امل مولة عكذا اا ول عاحلتزامات اكسا ة بها ل

 

 

 االستثمارإ

 قطاع النقل العقاريإ

قطاع الحراسات 

 األمنية

قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل األموال 

إاملؤمن و املراسالت

قطاع الصيانة 

إوالتشغيل

الرئيس ي و  املركزإ

إاإلجماليإأخريإ

        إ

 463,947,950 -إ3,841,422 64,087,481 119,875,425إ209,110,707 65,445,825 1,587,090إاإليرادات  

 (403,826,535) -إ(3,953,759) (51,777,794) (101,735,911) (188,350,890) (57,343,208) (664,973)إتكلفة اإليرادات 

 60,121,415 -إ(112,337) 12,309,687 18,139,514إ20,759,817 8,102,617 922,117إالربح مجمل

        إ

 562,992,921 200,603,388إ4,225,600 52,444,413 80.951.325 66,452,995 124,905,424 33,409,776إمجموع األصولإ

 174,850,871 50,748,168إ2,088,458 11,392,156 19,678,588 27,253,937 29,689,564 34,000,000إمجموع اإللتزامات  
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 .م2018ديسمبر 31لكل قطاع من قطالات امل مولة عكذا اا ول عااللتزامات اكسا ة بها للسنة املنتهية في يمرل اكزدعل ادملاه االيرادات عالتكللة 

 

 
 قطاع النقل

قطاع الحراسات 

 األمنية

قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل 

إاألموال املؤمن

عد وفرز النقود 

إواملراسالت

قطاع الصيانة 

إوالتشغيل

الرئيس ي و  املركزإ

إاإلجماليإأخريإ

        إ

 507.627.166إ-إ2.224.534 6.239.515 70.402.445إ168.052.859 203.475.616 57.232.197إاإليرادات  

 (430.064.102)إ-إ(1.592.939) (3.918.760) (57.049.384) (136.029.062) (180.549.592) (50.924.365)إتكلفة اإليرادات 

 77.563.064إ-إ631.595 2.320.755 13.353.061إ32.023.797 22.926.024 6.307.832إالربح مجمل

        إ

 501.775.538 239.126.384إ1.651.768 4.566.066 30.429.306 58.517.897 42.132.886 125.351.231إمجموع األصولإ

 115.443.448 40.384.596إ545.246 1.314.541 9.859.059 15.117.224 22.347.201 25.875.581إمجموع اإللتزامات  

إ

إ

إ
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إ  ربحية السهم -27

باالسةم العادية بقسمة  افي ا ح السنة اكساص بحملة ااسةم  املتعلقةيتم إحاساب ا حية السةم ااساسية مقابل الر ح اع اكسسااة 

لعدد ااسةم العادية القائمة خفل السنة. إ  ا حية ااسةم املشللة مماثلة لر حية السةم ااساسية حي   املرجلالعادية ل ى املتوسة 

إا  الشركة ليس لديها اية اسةم قابلة للتحويل. 

 

إللسنة املنتهية في

 م2019ديسمبر  31

إللسنة املنتهية فيإ

 م2018ديسمبر  31

 14.188.677 إ6,899,943إ افي ا ح السنة

 30,000,000  30.000.000إالعادية الحاساب ا حية السةم االساسية املتوسة املرجل لعدد ااسةم

 0.47  0.23إالر ح ااسا  ي عاملشلض للسةم من  افي ا ح السنة

 إللتزامات املحتملة واالرتباطات الرأسماليةا -28

مليو  ايال سعودي تم إ دااها في  85.1بنكية بمبلغ  التزامات محتملة ل ى شكل ضماملات امل مولةم  لدة 2019 ديسمبر  31كما في 

مبلغ م 2019 ديسمبر  31 في كماالبنكية الضماملات  تتضمنمليو  ايال سعودي .  93.1: م2018ديسمبر  31لتيادي ةسياق النشاط اح 

 جميعةا  سعودي ايال مليو   65م : 2018 ديسمبر  31ة اماملة املنطقة الشرقية مقابل لقد االي اا   ادا ل اكل مليو  ايال سعودي 65

 م.2020 لام من عالرا أ االعل  الربع خفل تنتهي  فحيتها تواايا

ايال 208,426م قيمة 2019 ديسمبر  31اا دتها كما في  بلغت الكترعملية عاملظمة برامج ال شاى ااسمالية ااتباطات امل مولةلدة 

 سعودي . ايال  1,361,943: م2018ديسمبر  31ةسعودي

 املخاطر إدارةالقيمة العادلة وإإ–األدوات املالية  -29

تتعر  امل مولة من خفل ا شطتها ملشاطر مالية متنولة هي: مشاطر السوق ة شمل مشاطر  رف العمفت ااجنبية عمشاطر ااسعاا 

بتقييم املشاطر ملواجةة  ل  دااةعمشاطر السيولة. تقوم اح  ئتما عمشاطر اسعاا اللائدة للتدفقات النقدية عالقيمة العادلة  عمشاطر اال 

املشاطر ب واة لامة ل ى لدم إمكاملية التنب  ب عضاع ااسواق املالية عيهدف إلى اكبد من اآلثاا  إدااةخطر من هذه املشاطر. عيركز برملامج 

 .للم مولةالسلبية املحتملة لةذه املشاطر ل ى ااداى املالي 

إالعادلةمخاطر القيمة 

  ساند القيمة العادلة لألدعات املالية املتداعلة في ااسواق النشطة إلى اسعاا السوق املعلنة بتاايا قائمة املركز املالي. يعتبر ال
ي
سوق سوقا

اع شر ات   شطا في حال  املت ااسعاا املعلنة متاحة عمتوفرة باملتظام من اسواق املال اع الوكفى اع الوسطاى اع احتحادات ال نالية

خدمات الاسعير اع الةيئات الرقابية حي  تمرل تلل ااسعاا املعامفت اللعلية عاملتكراة بةملتظام في السوق عاملبرمة ل ى اساس ت ااي 

 املالية اململوكة للشركة هي اسعاا الطل  اكبالية. عتداي هذه اادعات ضمن املستوة   ول بحت. إ  اسعاا السوق املعلنة املستشدمة لأل 

 .ااعل 
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ة  ساند القيمة العادلة لألدعات املالية غير املتداعلة في ااسواق النشطة ل ى اسالي  التقييم.  عمل هذه ااسالي  ل ى تحقيق احستلاد

الق وة من معطيات السوق املتاحة اكزديرة باملفحظة ع عتمد ل ى اقل قدا ممكن من التقديرات املوضولة من قبل املنش ة. عإاا  املت 

جميع املعطيات الةامة املطلو ة لقياس القيمة العادلة لألدعات معطيات جديرة باملفحظة  فةمل  يتم إدااي هذه اادعات ضمن املستوة 

داي اادعات ضمن املستوة الرال 
ُ
 .الرا أ عفي حال لم  ساند عاحدة اع اكثر من املعطيات الةامة ل ى بياملات سوقية جديرة باملفحظة  ت

 لألدعات املالية املداجة بالقيمة العادلة من حي  طريقة التقييم. عفيما ي ي مستويات التقييم املشتللةيعر  اكزد
ي
 :عل التالي تحليف

إ

عدلة  السائدة في ااسواق النشطة لأل ول اع االلتزامات املتطابقة.إ املســــــــــتــــوى األول :
ُ
 ااسعاا السوقية ةغير امل

إ

علنة املداجة ضمن املستوة ااعل  اكزديرة باملفحظة بالنسبة لأل ول اع إانيالــــــــثــــــــاملستوى 
ُ
املعطيات ااخرة بشفف ااسعاا امل

 االلتزامات  سواىي  املت مباشرة ةعهي ااسعاا  اع غير مباشرة ةعهي املستمدة من ااسعاا .

إ

دخفت املستشدمة اات ت ثير هام ل ى القيمة العادلة املسزلة علك ها غير مبنية طرق تقييم تكو  ف ها  افة املإاملستوى الثالث :

 .ل ى اساس معلومات سوق جديرة باملفحظة ةعهي املدخفت غير اكزديرة باملفحظة 

إ

 

 املجموع املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األولإ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     م2019ديسمبر  31كما في 

 1.595.175 1.595.175 - - إ " –"ترا  اسةم في شركة  

 300.000 300.000 - - الشركة املتحدة ملزااع االبا 

 - - 1,895,175 1,895,175 

     

     م2018ديسمبر  31كما في 

 1.595.175 1.595.175 - - إ " –"ترا  اسةم في شركة  

 300.000 300.000 - - ملزااع االبا  الشركة املتحدة

 - - 1,895,175 1,895,175 

إ
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إمخاطر صرف العملة األجنبية 

 لبية معامفتها بالريال السعودي.ال تواج  امل مولة اي  عّر  هام ملشاطر  رف العملة ااجنبية حي  إ  غا

إئتمانمخاطر االإ

بالتزاماتها ت اه امل مولة مما ي دي إلى تكبد امل مولة كسسااة مالية  تتكو  اادعات هي مشاطر لدم قداة ااطراف ااخرة ل ى الوفاى 

املالية التي قد  عر  امل مولة ملشاطر تركز املديوملية اشكل ائيس ي من ااا دة النقدية عحسابات املديني   تقوم امل مولة بةيداع 

ية العالية عتباشر سياسة لابد من حزم اا دتها املودلة في  ل ئتماملاال اا دتها النقدية في لدد من امل سسات املالية اات القداة 

 م سسة مالية  عال  عتقد امل مولة بوجود مشاطرلدم كلاىة كبيرة في هذه امل سسات املالية.

 ملعرررررررررايير تضرررررررررعةا امل مولرررررررررة قبرررررررررل إبررررررررررام ئتمامليرررررررررتم تقيررررررررريم اكزررررررررردااة اال 
ي
العقرررررررررود عغيرهرررررررررا يرررررررررة للعمرررررررررفى عاملرررررررررديني  الت ررررررررراايي  اآلخررررررررررين عفقرررررررررا

 فرررررررري كمررررررررا ئتمرررررررا مرررررررن الترتيبررررررررات. كمرررررررا تشضررررررررع الررررررررذمم املدينرررررررة ب ميررررررررع املوالةررررررررا لرقابرررررررة منتظمررررررررة. إ  اكبررررررررد ااقصررررررر ى للتعررررررررر  ملشرررررررراطر اال 

نشلضررررة امل غيررررر الت رررراايو   املرررردينو   المرررراا تحليررررليمرررررل القيمررررة الدفتريررررة لكررررل فئررررة مررررن فئررررات اا ررررول املاليررررة. إ   السررررنة نهايررررة

 . 12في ةإيضا  كما هو موضل  م2019 ديسمبر 31 في كما

إمخاطر السيولة

 هي مشاطر  عر  امل مولة ل عو ات في اكب ول ل ى ااموال ملقابلة احلتزامات املرتبطة باادعات املالية تداا السيولة لن طريق الت كد

 اشكل دعاي من توفرها بمقادير  افية ملقابلة اية إلتزامات مستقبلية.

مشاطر السيولة من خفل اححتلاظ بما يكلأ من النقد عااعااق املالية املتداعلة  عتوفر التمويل من خفل قدا  اف من  إدااةتتم لملية 

المال امل مولة  فة  امل مولة تهدف إلى اكبلاظ ل ى  ية امللزمة  عالقداة ل ى ت لية مراكز السوق. عملظرا لطبيعةئتماملالاسةيفت اال 

 ية امللزمة.ئتماململية التمويل بتوفير القنوات اال مرعملة ل

 عمل امل مولة ل ى ضما  امتفكةا ملقدية  افية لند الطل  للوفاى بامل رعفات الاشغيلية املتوقعة؛ عيسار،ى من الل الت ثير املحتمل 

 للظرعف الق وة التي ال يمكن توقعةا اشكل معقول مرل الكوااث الطبيعية.

 .السداد مستحقة ا بحتقاداة ل ى الوفاى بها متى  انها ع عتقدلرضة ملشاطر جوهرية متعلقة بالسيولة  انها  عتبرال  امل مولة  إ

املش ومة كما في  غير املش ومة بناى ل ى املدفولات التعاقدية غير  للم مولةاملالية  لتزاماتياسا اكزدعل التالي فترات استحقاق اال

 .م2019ديسمبر  31
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إاملالية اإللتزامات استحقاقات جدولإ

 م2019ديسمبر  31كما في  

 إأقل من سنة 

إمن

 سنوات 5 إلى1 

 5أكثر من إ

إ سنوات

 

 املجموع

 36.504.404إإ-إإ-إ 36.504.404 عاا دة دائنة اخرة  دائنو  ت اايو  

 18,919,137إإ-إإ-إ 18,919,137 مستحقات املساهمي 

إ75,655,839إإ-إإ35,328,406إإ40,327,433 قرع 

إ386,280إإ-إإ-إإ386,280 اعااق دفع

 

غير املش ومة بناى ل ى املدفولات التعاقدية غير املش ومة كما في  للم مولةاملالية  لتزاماتيشا اكزدعل التالي فترات استحقاق اال

 .م2018 ديسمبر  31

 م2018ديسمبر  31كما في  

 إسنةأقل من  

إمن

 سنوات 5 إلى1 

 5أكثر من إ

إ سنوات

 

 املجموع

 44.939.054إإ-إإ-إ 44.939.054 عاا دة دائنة اخرة  دائنو  ت اايو  

 18.944.199إإ-إإ-إ 18.944.199 مستحقات املساهمي 

إ8.004.438إإ-إإ6,176,159إإ1,828,279 قرع 

إ1.130.569إإ-إإ386.280إإ744.289 اعااق دفع

إالفائدةمخاطر أسعار 

 العمولة ا ولةا عإلتزاماتها املالية اات العمولة املتغيره.  سعر معدالت في التغيرات ملاي ة القيمة في التغيرات ملشاطر املالية اادعات تتعر 

 احقترا   غيير معدل لمولة  اثر خفل من امل مولة ا ح ل ى اللائدة  اسعاا في املحتمل املعقول  التغير حساسية اثر التالي اكزدعل  يبي 

 ل ى الدخل الشامل: ت ثير هنا  حي  امل  ليس ااخرة  املتغيرات ثبات مع
 

إاملحتمل على األثر

إ الدخل الشامل إ الرصيد

إالزيادة )النقص( 

إ في معدل العمولة إ

إإ إإ إ   م2019ديسمبر  31

إ324,882 +  إ إ 32,488,158 إ1% + إ إاألجلقروض طويلة 

 

 املحتمل ل ى ااثر

  الر يد  الدخل الشامل

 الزيادة ةالنقا  

   في معدل العمولة

 م2018ديسمبر  31      

 قرع  طويلة ااجل  1% +  7.125.000  71.250 + 
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 املخاطر إدارة

رأس املال في حماية قدرة املجموعة على االستمرارية في العمل على أساس تجاري بهدف توفير العوائد  إدارةتتمثل أهداف املجموعة عند 

 املجموعةرأس مال  دارةللمساهمين. رأس املال هو عبارة عن حقوق امللكية العائدة إلى حاملي األسهم بالشركة. ويتمثل الهدف األساس ي ل 

 .   في دعم أعمالها وتعظيم القيمة للمساهمين

الحفاظ على قاعدة قوية لرأس املال تعمل على الحفاظ على املستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير  دارةمن سياسة مجلس ال 

هيكل رأس املال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال  إدارةب املستقبلي لألعمال. تقوم املجموعة

 مستوى توزيعات األرباح على املساهمين. دارةالعائد على رأس املال، كما يراقب مجلس ال  دارةويراقب مجلس ال االقتصادية. 
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مع أحكام  على تسهيالت إئتمانية متوافقه الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة " امنكو" ) شركة تابعة( حصلتخالل الفترة الالحقة 

مويل تنفيذ مشروع املواقف الذكية باملنطقة توبغرض  ،سنوات 7 التمويل ومدةمليون ريال سعودي،  79بإجمالي  الشريعة السالمية

 .لالتصاالت وتقنية املعلومات الشرقية التابع لشركة حلول املدن الذكية
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