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 نبذة عامة  -1

السننننا   ًالشننننركة السننننعودية للنقل  االسننننم -شننننركة مسنننناهمة سننننعودية  -ت سننننسننننا شننننركة  اتك لإلسنننن ثمار واألعمال اللوجسنننن ية ًالشننننركة  

 هن 1404ربي  اآلخر 13 تننننننناريخ  1010052902مبرد  واملسنننننننننننننجلنننننننة في منننننننديننننننننة الريننننننناض  موجنننننننب السنننننننننننننجنننننننل الت ننننننناري رقم  -وا سننننننننننننن ثمنننننننار 

 م.1984يناير  16املواف  

م تم تعديل املادة الثا ية من 03/04/2017هننننننننننننننننن املواف  06/07/1438ناء  ع ى موافقة الجمعية العامة  ير العادية ملسنننناهم  الشننننركة في  

مبرد  إلى ًشننننننركة  اتك لإلسنننننن ثمار واألعمال  -النظام األسننننننا ننننننن  للشننننننركة لتغيير اسننننننم الشننننننركة من ًالشننننننركة السننننننعودية للنقل وا سنننننن ثمار 

 اللوجس ية .

الغير السننكنية  مشننمل ًاملدارس  املسنن شننفيات   للمياناالسننكنية  ا نشنناءات العامة  للميانايتمثل نشنناا الشننركة في ا نشنناءات العامة 

 .املياناالسكنية والغير سكنية  إنشاء وإلال  ال رق والشوارع واألرلفة ومستلزمات ال رق  تش يب  املياناالفنادق  .... الخ   ترميمات 

 . 7939ا.ب  –شارع األرز  –حي العليا  –قر الرئيسن  للشركة في مدينة الرياض يق  امل

 تيدأ السنة املالية للشركة في أول شور يناير وت ته   ن اية شور دمسمبر من  ل سنة ميالدية.

 رأس املال

قيمة ومدفوعة  ال امل وتيلغ مليو  سنننننوم عادي م سننننناوية ال 30مليو  ريال سنننننعودي مقسنننننمة إلى  300 لغ رأس مال الشنننننركة املصنننننر     

 .ريال سعودي 10القيمة ا سمية للسوم 

 أسس املحاسبة -2

 ملعيار املحاسية الدولي رقم ً
 
   التقرير املالي األولي  املعتمد في اململكة 34تم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة املرفقة وفقا

 31املوجزة املرفقة م  القوائم املالية للسنة السنوية للم موعة كما في  املالية األولية املوحدةالعربية السعودية وي ب قراءة القوائم 

م. ال تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة املرفقة  افة املعلومات امل لوبة  عداد م موعة  املة من القوائم 2019دمسمبر 

 للمعايير الدولية 
 
 للتقرير املالي.املالية املعدة وفقا
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 أسس توحيد القوائم املالية

 الشركات التابعة 

املالية للشركة وشر ات ا التا عة ًاملشار إل  م م تمعي   نن  امل موعة   ع ى النحو  املوجزة الييا ات األولية املوحدةاملالية  القوائم تتضمن

 :التالي

 أمنكو -الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 

من  %94.88شركة ذات مس ولية محدودة تعمل  موجب سجل ت اري منفصل والصادر من الرياض  وتمتلك شركة  اتك ما نسست   

د رأسمالوا ويتمثل نشاا الشركة التا عة في ت ارة الجملة والت زئة وأجوزة املراقية والسالمة وخدمات الحراسات األمنية و قل األموال وع

 فرز النقود واملراسالت.

 شركة امنكو إلدارة املرافق 

شركة أمن و  دارة املراف  املحدودة  شركة الحكمة لإلس ثمار الت اري والصناعي سا قا  ًشركة ذات مسئولية محدودة  واملسجلة في 

 %70ت  هن. وتمتلك الشركة التا عة امن و ما نسس1422رمضا   16 تاريخ  1010172169مدينة الرياض  موجب السجل الت اري رقننم 

الت زئة في شراء األراضن  وإقامة امليانا واس ثمارها  اليي  أو ا ي ار لصالح الشركة وت ارة الجملة و  من رأسمالوا  يتمثل نشاا الشركة في

 ويزات الت الثقيلة والشاحنات والعدد وإدارة وتشغيل املراكز الصناعية والت ارية وامل معات السكنية وتوريد التاملعدات الصناعية واآل

 األمنية والعسكرية واأل ظمة األمنية لغرض الدخول في املناقصات الح ومية.

  مبرد –الشركة السعودية للنقل واإلستثمار 

من  %100شركة ذات مسئولية محدودة وال   تعمل  موجب سجل ت ار  منفصل والصادر من الرياض وتمتلك شركة  اتك ما نسست  

  010111049000د في  قل اليضائ  واملومات   جر ع ى ال رق البرية  موجب ترخيص وزارة النقل رقم ًرأسمالوا وي ثمل نشاا شركة مبر 

هن  وقد تما املوافقة من قيل م لس إدارة شركة  اتك ع ى تحويل فرع الشركة واملسمى  الشركة 1442-03-24الذي ي تهى  تاريخ 

ات الخالة  ق اع لتزاموكة  ال امل لشركة  اتك ع ى ا  يتم تحويل األلول واالالسعودية للنقل وا س ثمار ًمبرد  إلى شركة تا عة ممل

 من تاريخ 
 
م 19/12/2017 تاريخ  4/13-216م  وتما موافقة م لس إدارة شركة  اتك  القرار رقم 01/01/2018النقل لوا وذلك اعتيارا

 للقيم الدفترية لوا في لتزامأللول واالع ى توقي  اتفاقية  ي   ل من شركة  اتك وشركة مبرد واملتعلقة  نقل ا
 
م و 31/12/2017ات وفقا

 م.01/01/2018تسر  هذه االتفاقية من 
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  شركة باتك العقارية

  1010468252رقم  الت اري مدينة الرياض  موجب السجل في  شركة رخص واحد ًشركة ذات مسئولية محدودة   واملسجلة هي

من رأسمالوا ويتمثل نشاا الشركة في شراء  %100م وتمتلك الشركة ما نسست  2017فبراير  23هن املواف  1438جماد أول  26 تاريخ 

 عل  ا واس ثمارها  اليي  أو ا ي ار لصالح الشركة وإدارة وت جير العقارات اململوكة أو امل جرة سكنية و ير سكنية. امليانااألراضن   قامة 

(شركة حلول املدن الذكية لالتصاالت وتقنية امل
ً
 علومات )شركة املوقف السريع لخدمات السيارات سابقا

من  %40.6أمن و  ًشركة تا عة  عملية امتالك ما نسست   -م  أتما  الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 2019إ ريل  28 تاريخ 

وما نسست   %35املياشر ل سية  امتالكواإجمالي حصص رأسمال   شركة حلول املد  الذكية لالتصاالت وتقنية املعلومات  وذلك من خالل 

 من الحصص  ش ل  ير مياشر من خالل شرك  ا التا عة  شركة أمن و  دارة املراف  . 5,6%

الحصص املوضحة أعاله من خالل تنازل الشر اء امل سسي  لشركة حلول املد  الذكية لتقنية املعلومات  اقتناءوقد تما عملية 

 -أمن و-القيمة األسمية دو  عوض للشر اء آخرين  ما ف  م الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة واالتصاالت عن  عض حصصوم  

 وشركة أمن و  دارة املراف .

 م   رأس مال2017مايو  18ت سسا شركة حلول املد  الذكية لالتصاالت وتقنية املعلومات ًذات مس ولية محدودة   تاريخ 

  ًشركة ذات مس ولية محدودة  واملسجلة في مدينة الرياض  شركة املو  ألأل ريال سعودي 100
 
قأل السري  لخدمات السيارات سا قا

م  ويتمثل  رض الشركة في إنشاء وت وير 2017مايو  18هن املواف  1438شعيا   22 تاريخ  1010901033 موجب السجل الت اري رقننم 

 ة   مي  مد  اململكة العربية السعودية.واس ثمار وتشغيل مواقأل سيارات متعددة األدوار ومواقأل ذكي

ومواقأل ذكية  مد  الخبر والظورا   األدوار تم ترسية مزايدة إنشاء وت وير واس ثمار وتشغيل مواقأل سيارات متعددة  2019أ ريل  9 تاريخ 

   اء من توقي  عقود إي ار م  م تم اال 2020يناير  23مليو  ريال سعودي. وبتاريخ  52سنة هجرية   واق  إي ار سنوي  25والدمام ملدة 

مدين   الخبر والظورا  وتم سداد دفعة تحا حساب السيارات الذكية ملدينة الدمام و اما ة املن قة الشرقية  خصوا مشروع مواقأل 

  .3-4في إيضا  رقم  م ًكما هو ميي 2019أكتوبر  6ريال سعودي  تاريخ 27,989,988القيمة ا ي ارية السنوية  لغا 

السنوية  واق   ا ي اريةوتم إلدار وت ديد خ ا ات الضما  الصادرة كضما  للقيمة م لم يتم استالم املوق   عد  2020مارس  31ح ى 

 . 7-4ليو  ريال سعودي ًإيضا  رقم م 65ميلغ 
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 الشركات التابعة

لسي رة امل موعة. تسي ر امل موعة ع ى م ش ة الشر ات التا عة هي  افة امل شآت ً ما في ذلك امل شآت ذات األ راض الخالة  الخاضعة 

ما عندما ي و  للم موعة حقوق أو عوائد متغيرة   ي ة مشارك  ا في امل ش ة إضافة إلى قدرت ا ع ى الت ثير ع ى تلك العوائد من خالل 

 من تاريخ تحّول السي رة إلى 
 
 من سي رت ا ع ى امل ش ة. يتم توحيد الشر ات التا عة  ال امل اعتيارا

 
امل موعة ويتم إيقاف التوحيد اعتيارا

 تاريخ ا تفاء السي رة.

 إ  امل ش ة التا عة هو كيا  تسي ر علي  الشركة. وتوجد السي رة عندما ت و  الشركة:

 .ذات سل ة ع ى امل ش ة املس ثمر ف  ا 

 ثمر ف  ا.قا لة للتعرض للخسارة  أو لدي ا حقوق في عوائد متغيرة من مشارك  ا م  امل ش ة املس  

  سل   ا في الت ثير ع ى عوائد امل ش ة املس ثمر ف  ا. استخداملدي ا القدرة ع ى 

تقوم الشنننركة  إعادة تقييم مد  سننني رت ا ع ى امل شننن ة املسننن ثمر ف  ا إذا أشنننارت الحقائ  والظروف      هناك تغييرات ع ى واحد أو أك ر 

 من عنالر السي رة الثالثة امليينة أعاله.

املحاسسية الح ساب ا دما  األعمال املبرم من قيل امل موعة. إ  املقا ل املالي املحول  ظير االستحواذ  االستحواذم امل موعة  ريقة تستخد

 ات املتكيدة  وحصص حقوق امللكية الصادرة عن امل موعة.لتزامع ى شركة تا عة يمثل القيم العادلة لأللول املحولة واال

ضمن   االستحواذ اتج عن ترتيب مليالغ مالية محتملة. يتم إدرا  الت اليأل املتعلقة  التزامقيمة العادلة ألي ألل أو مشمل املقا ل املالي ال

 قياس األلنننننننول املحددة املسنننننننتحوذ عل  ا وكذلك اال
 
ات املحتملة املحّملة عن ا دما  لتزامات وااللتزاماملصننننننناريأل عند تكيدها. ويتم ميدئيا

. تعترف امل موعة  ع ى أسننننننننننناس  ل عملية اسنننننننننننتحواذ ع ى حدة    ي حصنننننننننننة  ير مسننننننننننني رة في االسنننننننننننتحواذة  تاريخ األعمال  قيموا العادل

الشننركة املسننتحوذ عل  ا إما  القيمة العادلة أو  الحصننة املتناسننية للحصننة  ير املسنني رة من لننافي األلننول املحددة في الشننركة املسننتحوذ 

 عل  ا. 

حتمل تحويل  م ن قيل امل موعة يتم تسنننننننننجيل   القيمة العادلة في تاريخ االسنننننننننتحواذ. ويتم اح سننننننننناب التغيرات الالحقة إ  أي مقا ل مالي يا

 ملت لينات املعينار الندولي للتقرير لتزامنع ى القيمنة العنادلنة للمقنا نل املحتمنل املزم  تصننننننننننننن يفن  ضنننننننننننننمن األلنننننننننننننول أو اال
 
  9رقم ً املناليات وفقنا

أو الخسنننننننننننننائر أو يتم تحميل  ع ى الدخل الشنننننننننننننامل اآلخر. وال معاد قياس املقا ل املحتمل الذي يتم  األدوات املالية  إما في حسننننننننننننناب األربا  

   سويت  الالحقة ضمن حقوق امللكية. االعترافتص يف  ضمن حقوق امللكية ويتم 

حّول عن قيمة الحصننة  ير املسنني رة في الشنن
ا
ركة املسننتحوذ عل  ا والقيمة العادلة يتم ا درا  تحا  ند الشننورة  الزيادة في املقا ل املالي امل

 تاريخ االسنننتحواذ ألي حصنننص ملكية سنننا قة في الشنننركة املسنننتحوذ عل  ا  عن القيمة العادلة لحصنننة امل موعة في لنننافي األلنننول املحددة 

 أقل من املسننننتحوذ عل  ا. وفي حال  ا  م موع املقا ل املالي املحّول والحصننننة  ير املسنننني رة املح سننننية والحصننننة املح سننننية ا
 
ململوكة سننننا قا

 ضنننننمن 
 
القيمة العادلة لصنننننافي ألنننننول الشنننننركة التا عة املسنننننتحوذ عل  ا من خالل اتفاقية شنننننراء  املقايضنننننة  يتم اح سننننناب الفرق مياشنننننرة

 األربا  والخسائر في قائمة الدخل الشامل املوحدة.
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 املعامالت املستبعدة عند توحيد القوائم املالية

الداخلية واألرلنندة واألربا   ير املحققة عن املعامالت ال   تتم  ي  شننر ات امل موعة. كما يتم حذف الخسننائر  ير تحذف  افة املعامالت 

 املحققة. لقد تم تعديل امليالغ املدرجة من قيل الشر ات التا عة  عند االقتضاء  ح ى تتواف  م  السياسات املحاسسية لد  امل موعة.

 العملة الوظيفية وعملة العرض

املوجزة املرفقة  الريال السننننننننننننعودي  وهي العملة الوظيفية للشننننننننننننركة ويتم تقريب الييا ات املالية  االولية املوحدةيتم عرض القوائم املالية 

 املعروضة ألقرب ريال سعودي. 

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

 الصادرة غير جارية التأثيراملعايير  3-1
 

 ً م تم ت جيل  2020خالل شنننننننننننور مارس  –م 2021يناير 1   عقود الت مي   ًتاريخ السنننننننننننريا  17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم

 م .2023يناير  1الي 

 يناير  1السنننننننننننننريا     ًتاريخ1ات كمتداولة او  ير متداولة ع ى املعيار الدولي للمحاسنننننننننننننية رقم ًلتزامتعديالت ع ى تصننننننننننننن يأل اال

 م 2023يناير  1م تم ت جيل  الي 2020 مايو خالل شور  م2022

 ع ى القوائم املالية للم موعة.ما سي  ذكره ال يتوق  أ  ي و  هناك أثر لت يي  

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية الت ثير 3-2

 م.2020يناير  1تعديالت تسري في 

 ً ت مي  األعمال  3تعديالت ع ى تعريأل األعمال ع ى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم    

 ً واملعيار الدولي للمحاسنننننننننننننية رقم 7ورقم ً  9تعديالت ع ى إحالل معدل الفائدة املرجعي ع ى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  

ً39.  

  8  ورقم 1ًاملحاسب  الدولي رقم ًتعديالت ع ى تعريأل األهمية ال سسية ع ى املعيار   

  تعديالت ع ى ا  ار املفاهيم  للتقرير املالي 

 
 
 .للم موعةمن هذه التعديالت أثر ع ى القوائم املالية  لم يكن لت يي  أيا
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 الهامة األحكام والتقديرات 3-3

ح ام والتقديرات واالفتراضات ال   ت ثر األ ممارسة اج  ادات في استخدام يت لب إعداد القوائم املالية االولية املوحدة املوجزة من االدارة 

 للت ثيننر الكييننر لحنناالت عنندم الت كنند . االيرادات واملصروفاتات و لتزامواال لأللول ع ى ت يي  السياسات املحاسسية وامليالغ املقررة 
 
و ظرا

 ننج التننا تختلننأل عننن االفتراضننات الحاليننة خننالل السنننة املاليننة املصاحيننة للتقديننرات الرئيسية  قد تت لننب النتائ
 
ذا أهميننة  التاليننة تعديال

 املت ثننر. لتزامنسننسية علننى امليلننغ الدفتننري لأللننل أو اال

االدارة عند ت يي  السياسات املحاسسية  ح ام الوامة املوضوعة من قيلعند إعداد هذه الييا ات املالية االولية املوجزة املوحدة   ا ا األ 

سنة املن  ية في واملصادر الرئيسية للتقديرات واالمور  ير امل كدة هي ذات ا امل يقة ع ى الييا ات املالية السنوية للم موعة لل  للم موعة

  :درجا أد اهأع ى امل موعة وال    19-   استثناء التيعات الناجمة عن ا  شار فيروس  وفيدم2019دمسمبر  31

 رجاء اململكةأك ائحة عاملية. وفي ضوء اال  شار السري  في  19-  اعلنا منظمة الصحة العاملية فيروس  وفيد م2020مارس  11في 

فيروس  ظروفثيرها تال    الت كدعدم حالة تيعات كييرة في ظل األعمال   واجوا العديد من االقتصادات وق اعات العربية السعودية

  .و ت خير ا  شار الوباءأاملتخذة من قيل الح ومات الحتواء االحترازية االجراءات ملست د وما يرتيط    من  ورو ا ا

  19قاما امل موعة  مراجعة املصنننننننننننننادر الوامة لحاالت عدم الت كد امليينة في القوائم املالية السننننننننننننننوية األخيرة في ضنننننننننننننوء جائحة  وفيد 

 .تاليةالالية املفترات ال ع ىتنعكس  املستقيل قدم  أية تغييرات في  ليتواكبتقييموا ا دارة تحديث  وتوالل

 إلى أحدث املعلومات املتاحة ال   يمكن االعتماد عل  ا  أجرت الشركة دراسة الح ساب حساسننية امليلننغ 
 
وفي سياق ما سي  واس نادا

 إلي  اح سننا  . ندالذي مسنن واالفتراضننات والتقديننرات  للشورة لل ننرق الدفتري 

 أصول غير ملموسة -الهبوط في قيمة الشهرة 

مليو  ريال  78,25م: 2019دمسمبر  31مليو  ريال سعودي ً 78.25م ميلغ 2020مارس  31 لغا قيمة الشورة املثستة في الدفاتر كما في 

أمن و  وآخر  اتج من –من االستحواذ ع ى الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة  سعودي  ات ةمليو  ريال  70,1 من ا ميلغ  سعودي 

 سعودي.مليو  ريال  8.2من و  دارة املراف   ميلغ االستحواذ ع ى شركة أ

 م و تج عن الدراسة عدم وجود هيوا في قيمة الشورة.2019دمسمبر  31قاما ا دارة  إجراء اختيار هيوا القيمة السنوي في 
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  أمنكو–الهبوط في الشهرة الناتجة من االستحواذ على الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 

الخالة  املييعات ال    ا ا مستخدمة عند تحديد واالفتراضات قاما ا دارة في ظل ظروف عدم الت كد الحالية  تعديل التقديرات 

حيث تم تخفيض املييعات املقدرة ع ى مدار الخمس سنوات  و  ي ة لذلك    م2019 دمسمبر  31قيمة االستخدام للسنة املالية املن  ية في 

 للويوا كما في 
 
املييعات  م  إ قاء  ا خفاضة املتوقعة  عد م لتعكس تحديثات التدفقات النقدي2020مارس  31أجرت ا دارة اختيارا

 -م وبيان ا كما ي ي: 2019دمسمبر  31م املالية للسنة املن  ية في جمي  االفتراضات األخر  م سقة م  تلك ال    ا ا مستخدمة في القوائ

  12.45م: 2019دمسمبر  31٪ 12.45ًاملال املتوسط املرجح لت لفة رأس . ٪ 

  2م: 2019دمسمبر  31٪ 2ًتدفقات  قدية  عد فترة الخمس سنوات  تم استخدام معدل  مو ٪. 

مليو  ريال  70.1قيمة الشورة للوحدة املولدة للنقد ال   خصصا لوا الشورة اليالغة في هيوا  ةخسار   ي ة لذلك  لم تحدد ا دارة  

 .م2020مارس  31كما في  سعودي

 

 تحليل الحساسية للتغيرات في االفتراضات
 

التغيرات  دي ت  يمكن أ  الشورة اختيار هيوافي املستخدمة االفتراضات و  و ظننرا للت ثيننر الكييننر لحنناالت عنندم الت كنند املصاحيننة للتقديننرات

 ملا ي يالسليية 
 
  :من  واتج محتملة إلى خسارة هيوا في قيمة الشورة وفقا

   %12.45  وثيات معدل املتوسط املرجح لت لفة رأس املال عند تاريخ التقرير املاليمقدرة في  هيفي حالة ثيات املييعات كما  -

ع ى مدار الخمس سنوات مقار ة  تقديرات معدالت الربحية ورأس املال العامل  ًوالنقص في التدفقات النقدية املستقيلية 

 . مليو  ريال سعودي 57 ميلغ في قيمة الشورة مستقيلية هيوا    قد ي تج خسارة%44.5الحالية   سية ا دارة 

 

%  واال قاء ع ى االفتراضات االخر  كما هي في الدراسة  14,4في حالة تخفيض املييعات املقدرة ع ى مدار الخمس سنوات   سية  -

 مليو  ريال سعودي. 70.1الحالية  قد ي تج خسارة هيوا مستقيلية في قيمة الشورة   امل قيم  ا اليالغة 
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  منكو إلدارة املرافقالناتجة من االستحواذ على شركة أ الهبوط في الشهرة

الحالية  تعديل التقديرات الخالة  املييعات ال    ا ا مستخدمة عند تحديد قيمة االستخدام قاما ا دارة في ظل ظروف عدم الت كد 

  ي ة لذلك  أجرت ا دارة م حيث تم تخفيض املييعات املقدرة ع ى مدار الخمس سنوات  و 2019دمسمبر  31للسنة املالية املن  ية في 

 
 
 قيا جمي     م  إ قاءاملييعات ا خفاضالتدفقات النقدية املتوقعة  عد م لتعكس تحديثات 2020مارس  31للويوا كما في  اختيارا

 -م وبيان ا كما ي ي: 2019دمسمبر  31االفتراضات األخر  م سقة م  تلك ال    ا ا مستخدمة في القوائم املالية للسنة املن  ية في 

  13.53م: 2019دمسمبر  31٪ 13.53ًاملال املتوسط املرجح لت لفة رأس . ٪ 

 2م: 2019دمسمبر  31٪ 2ًفقات  قدية  عد فترة الخمس سنوات  تم استخدام معدل  مو تد ٪. 

مليو  ريال  8.2في قيمة الشورة للوحدة املولدة للنقد ال   خصصا لوا الشورة اليالغة خسارة هيوا   ي ة لذلك  لم تحدد ا دارة 

 .م2020مارس  31كما في  سعودي

 االفتراضاتتحليل الحساسية للتغيرات في 

 دي التغيرات تو ظننرا للت ثيننر الكييننر لحنناالت عنندم الت كنند املصاحيننة للتقديننرات واالفتراضات املستخدمة اختيار هيوا الشورة  يمكن أ  

 ملا ي ي من  واتج محتملة:
 
  السليية إلى خسارة هيوا في قيمة الشورة وفقا

  املييعات كما هي مقدرة في الرب  االول %43.2لخمس سنوات في حالة تخفيض حجم املييعات ع ى مدار ا -
 
م  وثيات 2020مقار ا

ًمعدالت الربحية ورأس والنقص نسية التدفقات النقدية املستقيلية  %13.53معدل املتوسط املرجح لت لفة رأس املال عند 

  قد ي تج خسارة هيوا مستقيلية %63,7ل   سية دارة في الرب  االو الخمس سنوات مقار ة  تقديرات ا   ع ى مدار املال العامل  

 ريال سعودي. مليو   4.5في قيمة الشورة  ميلغ 

 

  املييعات كما هي مقدرة في الرب  االول %43.2   سية في حالة تخفيض حجم املييعات ع ى مدار الخمس سنوات -
 
م  2020مقار ا

ًمعدالت الربحية والنقص نسية التدفقات النقدية املستقيلية  %13.53وثيات معدل املتوسط املرجح لت لفة رأس املال عند 

ي تج خسارة هيوا    قد%73.7ع ى مدار الخمس سنوات مقار ة  تقديرات االدارة في الرب  االول   سية  ورأس املال العامل 

 مليو  ريال سعودي. 7.8  ميلغمستقيلية في قيمة الشورة 
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 يةإيضاحات مختارة حول القوائم املال -4

 عقارات استثمارية 4-1

 م:2019دمسمبر  31ريال سعودي ً 41.288.497م ميلغ 2020مارس  31 لغا لافي القيمة الدفترية للعقارات االس ثمارية كما في 

 ريال سعودي   تتمثل العقارات االس ثمارية في األراضن  و امليانا املخصصة لالس ثمار وت جيرها للغينر  صفة أساسية. 41,404,345

 دفعات مقدمة لشراء عقارات ومعدات 4-2

 سداد دفعات حيث قاما مبرد  -الشركة السعودية للنقل واالس ثمار عن  ري  معظموا الدفعات املقدمة لشراء عقارات ومعدات تما 

جواز تبريد لتمويل العمليات ال شغيلية ملواجوة  ليات العمالء وذلك عن  ري   104وعدد لندوق مق ورة  100مقدمة لشراء عدد 

  .4-4استخدام ال سويل الين ا املخصص لذلك. ًايضا  

 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  4-3

 

 كما في

 م2020 مارس 31

 كما في 

 م2019 ديسمبر  31

 145,826,450  180,296,986 ذمم مدينة ت ارية

  8,133,010ً  (13,428,366) خسائر ائتما ية متوقعةمخصص 

 137,693,440  166,868,620 رليد الذمم املدينة الت ارية

 إلى سلوك السداد السا   والتح
 
ليل تر  ا دارة أ  األرلدة املت خرة ال تتعرض لويوا في قيم  ا وما تزال قا لة للتحصيل  ال امل اس نادا

  اح سابالشامل للمخا ر االئتما ية للعميل  ما في ذلك التص يفات االئتما ية األساسية للعميل وسا قة التعامل. وقد قاما امل موعة 

وفقا ملدخل الخسائر االئتما ية املتوقعة املسسط الوارد  املعيار الدولي  املخصصات املقدرة ل ل ًفترة زمنية / فئة من فئات العمالء  نسب 

  .9للتقرير املالي رقم ً
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 فيكما  

 م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 ذمم لرافي 
ً1  28.753.983  29,175,556 

 11,856,984  12,281,060 محت زات ضما  أعمال 

 6,664,869  6,747,594 ت مينات خ ا ات ضما 

 
 
 14,067,736  12.487.495 مصاريأل مدفوعة مقدما

 ألما ة املن قة الشرقية
 
 27,989,988  27.989.988  2ً اي ارات مدفوعة مقدما

 ملوردين
 
 1,988,003  5,622,071 دفعات مقدما

 10,843,653  13,762,662  3ً أرلدة مدينة أخر  

 102,586,789  107,644,853 إجمالي

  23,887,272ً  (24,293,342) مخصص األرلدة املدينة األخر  

 78,699,517  83,351,511 رليد األرلدة املدينة األخر  

 250,220,131  216,392,957 

 ك ر من عام وتقوم ألمدورة  في ذممذمم الصننننننرافي   تتمثل  اليية  1ً
 
 ألعمار تلك األرلنننننندة  اسننننننتخدام ا دارة  ت وين مخصننننننص لوا وفقا

 املمارسات السا قة في التحصيل.

 
 ألما ة املن قة الشننننننننننرقية مقا ل انشنننننننننناء مشننننننننننروع املواقأل الذكية ولم تسننننننننننتلم الشننننننننننركة املواق  ح ى   2ً

 
تتمثل ا ي ارات املدفوعة مقدما

 . 2 ًإيضا   تاريخ 

 
وتقوم ا دارة  من السنننننننننننننة السننننننننننننا قةعن مخالفات و اليي  ا مدورة لوزارة الداخلية مدفوعة تتضننننننننننننمن األرلنننننننننننندة املدينة األخر  ميالغ   3ً

  ت وين مخصص لوا في ضوء أعمار تلك الذمم واملمارسات السا قة للتحصيالت.
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 ي ي: و ا ا الحركة ع ى مخصص خسائر ائتما ية متوقعة للذمم املدينة الت ارية كما

 فيكما  

 م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 7,055,631  8,133,010 رليد أول الفترة / السنة

 1,878,788  5,295,356 امل و  

  98,350ً  - املستخدم

  2.309.735ً  - الرد خالل الفترة / السنة

 1,606,676  - املحول من / الي مخصص األرلدة املدينة األخر  

 13,428,366  8,133,010 

 

 األخر : فيما ي ي حركة مخصص األرلدة املدينة

 فيكما  

 م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 23,542,144  23,887,272 أول الفترة / السنة رليد

 2,761,399  660,000 امل و  

  809,595ً  (253,930) املستخدم

  1,606,676ً  - الت اريةاملحول إلي / من مخصص الذمم املدينة 

 24,293,342  23,887,272 
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 قروض 4-4

 قرض قصير األجل

أمن و ًشركة تا عة   توقي  اتفاقية تسويالت ائتما ية  نظام التورق -م قاما الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 5/9/2019 تاريخ 

مليو  ريننال  55م والحنند األقىننننننننننننننى لالتفنناقيننة  ميلغ 2020سنننننننننننننستمبر  30ا سنننننننننننننالما م  أحنند الينوك املحليننة وت ته  هننذه االتفنناقيننة  تنناريخ 

 -:  اآلتاستخدام ال سويالت االئتما ية وشروا وأح ام ا

 .مرا حة لتمويل شراء وبي  السل   عادة تمويل خ ا ات االعتمادات املس ندية عن  ري  الينك 

 ال العامل.مرا حة قصيرة األجل تمويل شراء وبي  السل  لتمويل مت ليات رأس امل 

 .تسويالت كفاالت  لدار ضما ات ا تدائية /ضما ات حسن تنفيذ/ ضما ات الدف  لصالح مستفيدين مقيولي  للينك 

 مليو  ريال سعودي وذلك لتمويل مت ليات رأس املال العامل. 30قاما الشركة  استخدام ميلغ  

 قرض طويل األجل

 أحدمبرد ًشننننننننركة تا عة   توقي  اتفاقية تسننننننننويالت ائتما ية  نظام التورق ا سننننننننالما م   –قاما الشننننننننركة السننننننننعودية للنقل واالسنننننننن ثمار 

م وذلك لتمويل العمليات ال شنننغيلية  الشنننركة  حد اقىننننى 11/06/2023م وتن  ننننننننننننننننى هذه االتفاقية في 11/3/2018الينوك املحلية  تاريخ 

ريال سننعودي من اتفاقية التمويل  14,820,616م قاما الشننركة  اسننتخدام ميلغ 2020مارس 31وحتننننننننننننننننى تاريخ  مليو  ريال سننعودي 15

 سنوات. 5وذلك  غرض شراء مق ورات مبردة تستخدم في العملية ال شغيلية ويتم سداد التمويل ع ى دفعات رب  سنوية ملدة 

م وتن  نى 18/12/2018الينوك املحلية  تاريخ  أحداقية تسويالت ائتما ية م  اللوجس ية  توقي  اتف قاما شركة  اتك لإلس ثمار واألعمال

شنننننننننننننراء عقار يمثل م اتب إدارية   ي املعذر  وسنننننننننننننط  وذلك لتمويلريال سنننننننننننننعودي  34,000,000م  ميلغ 31/12/2023هذه االتفاقية في 

م قاما الشننننركة  اسننننتخدام إجمالي 2019سننننمبر دم 31جزء من  كمركز رئيسننننن  للم موعة وحتننننننننننننننننننى تاريخ  اسننننتخداممدينة الرياض سننننيتم 

 سنوات. إ  القرض مضمو   رهن عقاري. 4امليلغ من اتفاقية التمويل ويتم سداد التمويل ع ى دفعات  صأل سنوية ملدة 

أح ام م   متوافقةم قاما الشننننننننننننركة العربية لخدمات األمن والسننننننننننننالمة ًأمن و   توقي  اتفاقية تسننننننننننننويالت ائتما ية 17/10/2019 تاريخ 

سنننننننننوات  وبغرض تمويل االسنننننننن ثمار في مشننننننننروع املواقأل الذكية  7مليو  ريال سننننننننعودي  ومدة التمويل  79الشننننننننريعة ا سننننننننالمية  إجمالي 

م تم توقي  اتفاقية لنقل 2019 /3/12 املن قة الشنننننننننننننرقية التا عة لشنننننننننننننركة حلول املد  الذكية لالتصننننننننننننناالت وتقنية املعلومات. في تاريخ 

 ات وبنود الي شركة حلول املد  الذكية لالتصاالت وتقنية املعلومات.التزام  ا من شروا و االتفاقية وما ف

مبرد ًشننركة تا عة   توقي  اتفاقية تسننويالت ائتما ية  نظام التورق  –م قاما الشننركة السننعودية للنقل واالسنن ثمار 17/03/2020 تاريخ 

م وذلك لتمويل العمليات ال شننننننننننننغيلية 17/03/2025وتن  نننننننننننننننننننننننننى هذه االتفاقية في م 17/3/2020ا سننننننننننننالما م  أحد الينوك املحلية  تاريخ 

 سنوات. 5مليو  ريال سعودي ويتم سداد التمويل ع ى دفعات رب  سنوية ملدة  24,5 الشركة  حد اقىنى 
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 فيما ي ي حركة القروض خالل الفترة/ السنة

 فيكما  

 م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 8,004,438  75,655,839 الفترة / السنةرليد أول 

 71,491,874  31,382,754 إضافات خالل الفترة / السنة

 (3,840,473)  (1,317,547) املسدد خالل الفترة / السنة

 75,655,839  105,721,046 قيمة التورق  إجمالي

 (4,509,786)  (4,227,862) يخصم : ت لفة التمويل امل جلة

 71,146,053  101,493,184 التورقصافى قيمة 

 32,488,158  61,947,824 الجزء  ير املتداول 

 38,657,895  39,545,360 الجزء املتداول 

 

  القروض:فيما ي ي جدول استحقاق 

 فيكما  

 م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 38,657,895  39,545,360 خالل سنة واحدة

 17,315,789  19,682,364 ما  ي  سنة الي س تي 

 15,172,369  42,265,460 سنوات 5ما  ي  س تي  الي 

 71,146,053  101,493,184 ا جمالي
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 املعلومات القطاعية  4-5

حددت إدارة امل موعة الق اعات ال شغيلية  ناء ع ى التقارير ال   يراجعوا م لس ا دارة وال   يتم ع ى أساسوا اتخاذ القرارات 

 وأل راض إدارية يتم تنظيم امل موعة في سيعة وحدات أعمال  ناء  ع ى خدمات ا  وفيما ي ي الق اعات ال شغيلية للم موعة:االستراتي ية. 

 العقار االستثماري قطاع 

املشاري  الت ارية يتمثل ق اع العقار  شراء وبي  األراضن  وإقامة امليانا عل  ا واس ثمارها  اليي  أو ا ي ار لصالح امل موعة وإقامة وتشغيل 

 ضمن العقار  ق اع الق اعية الخالة املعلومات اظوار يتم لم وبالتالي السنة العقار خالل ق اع حركة في أي هناك يكن والصناعية. لم

 اد اه. الجدول 

 قطاع النقل

ات واملق ورات وت جير مخاز  التبريد يتمثل ق اع النقل في  قل اليضائ  واملومات   جر ع ى ال رق البرية  اململكة وخدمات ت جير السيار 

 ذات الصلة  النقل البري. واآلالتومح ات الوقود وورش الصيا ة وشراء وبي  وليا ة املعدات 

 قطاع الحراسات االمنية

 وتشتمل ع ى توفير حراس األمن وخدمات املناوبة للينوك والشر ات. 

 قطاع تغذية الصرافات

 الصرافات اآللية للينوك.وتشتمل ع ى خدمات تغذية وليا ة 

 قطاع نقل االموال املؤمن وعد وفرز النقود واملراسالت

 وفرز النقود واملراسالت البريدية.  وخدمات عدوتشتمل ع ى خدمات  قل وت مي   قل األموال واال راض الثمينة 

 قطاع الصيانة والتشغيل

 غير. ويشتمل ع ى ليا ة وتشغيل امليانا وإدارة األمالك وال سوي  لل

لم تكن هناك أي مييعات  ي  الق اعات خالل الفترة. تراقب ا دارة النتائج ال شغيلية لوحدات أعمالوا  ش ل منفصل  غرض اتخاذ 

  القرارات املتعلقة  تخصيص املوارد وتقييم األداء. ويتم تقييم أداء الق اعات  ناء ع ى الربا أو الخسارة من العمليات وتقاس  ش ل م س

 ا  أو خسائر العمليات في الييا ات املالية املوحدة.م  أرب
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 م.2020مارس  31يمثل الجدول املعلومات الق اعية للفترة املن  ية في 

العقار قطاع  

 قطاع النقل االستثماري 

قطاع الحراسات 

 األمنية

قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل األموال 

املؤمن و عد وفرز 

 النقود واملراسالت

قطاع الصيانة 

 والتشغيل

قف ااملو 

 اإلجمالي أخرى  الذكية 

 105,669,691 - - 660.905 14.187.470 32.271.327 42.658.952 15.447.124 443.913  اإليرادات

 (91,307,148) - - (1.760.150) (11.744.832) (26.933.912) (38.176.394) (12.397.600) (294.260) تكلفة اإليرادات 

 14,362,543 - - (1.099.245) 2.442.638 5.337.415 4.482.558 3.049.524 149.653 الربح مجمل

 586,583,032 182,726,484 33,648,454 4,778,338 53,311,277 78,821,155 63,613,945 128,394,882 41,288,497 مجموع األصول 

 202,619,163 38,149,833 35,462,922 2,586,455 14,153,669 18,016,575 26,921,939 33,327,770 34,000,000 ات لتزاممجموع اال
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 م.2019مارس  31يمثل الجدول املعلومات الق اعية للفترة املن  ية في 

 
العقار قطاع 

 قطاع النقل االستثماري 

قطاع الحراسات 

 األمنية

قطاع تغذية 

 الصرافات

قطاع نقل 

األموال املؤمن و 

عد وفرز النقود 

 واملراسالت

قطاع 

الصيانة 

 والتشغيل

قف ااملو 

 اإلجمالي أخرى  الذكية 

  

    

   

 

 114,086,072 - - 642,273 15,758,613 32,427,312 50,004,539 14,889,721 363,614  اإليرادات

  96,852,368ً - -  508,852ً  11,754,956ً  25,955,068ً  45,446,862ً  13,051,367ً  135,263ً تكلفة اإليرادات 

 17,233,704 - - 133,421 4,003,657 6,472,244 4,557,677 1,838,354 228,351 الربح مجمل

 538,265,949 254,607,156 - 2,390,276 35,331,345 58,885,575 46,816,154 124,970,372 15,265,071 مجموع األصول 

 149,714,166 29,774,044 - 2,991,537 10,273,711 13,899,727 24,965,962 33,809,185 34,000,000  اتلتزاممجموع اال
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 ربحية السهم األساسية واملخفضة )خسارة(  4-6

ًالعائدة  الربا  الخسارة ًربحية السوم األساسية مقا ل الربا أو الخسارة املتعلقة  األسوم العادية  قسمة لافي  ًخسارة  اح سابيتم 

ربحية السوم املخفضة مماثلة ًخسارة  العائد لحملة األسوم العادية ع ى املتوسط املرجح لعدد األسوم العادية القائمة خالل الفترة. إ  

 لربحية السوم األساسية حيث أ  الشركة ليس لدي ا أدوات مخفضة مصدرة. ًلخسارة  

 فيكما   

 م2019مارس  31  م2020مارس  31  

 1,937,247  (3,113,384)  العائد ملساهم  الشركةًالعائدة  الربا ًالخسارة  لافي 

 30,000,000  30,000,000   املتوسط املرجح لعدد األسوم العادية القائمة

 0,06  (0,10)  ربا السوم األسا ن  واملخفض ًخسارة   

 املحتملة واالرتباطات الرأسمالية اتلتزاماال  4-7

ريال سعودي تم إلدارها في  85,101,762ات محتملة ع ى ش ل ضما ات  نكية  ميلغ التزامم  لد  امل موعة 2020مارس  31كما في 

م 2020مارس  31مليو  ريال سعودي . تتضمن الضما ات الينكية كما في  85,101,762م: 2019دمسمبر  31ً االعتياديسياق ال شاا 

مليو  ريال سعودي   65م: 2019دمسمبر  31مليو  ريال سعودي لادر لصالح أما ة املن قة الشرقية مقا ل عقد االي ار ً 65ميلغ 

 م.2020ن عام جميعوا تواريخ لالحي  ا ت ته  خالل الرب  الثانا م

م قيمة 2020مارس  31 رامج وأ ظمة الكترو ية وشراء مق ورات مبردة  لغا أرلدت ا كما في   نشاءلد  امل موعة ارتيا ات رأسمالية 

 ريال سعودي . 208,426م: 2019دمسمبر  31ريال سعودي 18.865.330ً
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 القيمة العادلة وإدارة املخاطر –األدوات املالية  4-8

امل موعة من خالل أنش   ا ملخا ر مالية متنوعة هي: مخا ر السوق ًتشمل مخا ر لرف العمالت األجنسية ومخا ر األسعار تتعرض 

 ومخا ر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة  ومخا ر االئتما  ومخا ر السيولة. تقوم ا دارة  تقييم املخا ر ملواجوة  ل

يركز  ر امج إدارة املخا ر  صورة عامة ع ى عدم إم ا ية الت ي    وضاع األسواق املالية وي دف إلى الحد من خ ر من هذه املخا ر. و 

 اآلثار السليية املحتملة لوذه املخا ر ع ى األداء املالي للم موعة.

 مخاطر القيمة العادلة

 تس ند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق ال ش ة إلى 
 
أسعار السوق املعلنة  تاريخ قائمة املركز املالي. معتبر السوق سوقا

الصناعية أو شر ات  االتحاداتنش ا في حال  ا ا األسعار املعلنة متاحة ومتوفرة  ا تظام من أسواق املال أو الوكالء أو الوس اء أو 

في السوق واملبرمة ع ى أساس ت اري   ا تظامخدمات ال سعير أو الويئات الرقا ية حيث تمثل تلك األسعار املعامالت الفعلية واملتكررة 

ن املستو   حا. إ  أسعار السوق املعلنة املستخدمة لأللول املالية اململوكة للشركة هي أسعار ال لب الحالية. وتدر  هذه األدوات ضم

 .األول 

 االستفادةتس ند القيمة العادلة لألدوات املالية  ير املتداولة في األسواق ال ش ة ع ى أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب ع ى تحقي  

إذا القصو  من مع يات السوق املتاحة الجديرة  املالحظة وتعتمد ع ى أقل قدر ممكن من التقديرات املوضوعة من قيل امل ش ة. و 

 ا ا جمي  املع يات الوامة امل لوبة لقياس القيمة العادلة لألدوات مع يات جديرة  املالحظة  فإ   يتم إدرا  هذه األدوات ضمن 

در  األدوات ضمن املستو  
ا
املستو  الثانا وفي حال لم تس ند واحدة أو أك ر من املع يات الوامة ع ى  يا ات سوقية جديرة  املالحظة  ت

 لألدوات املالية املدرجة  القيمة العادلة من حيث  ريقة التقييم. وفيما ي ي مستويات التقييم  .الثالث
 
معرض الجدول التالي تحليال

 :املختلفة

عدلة  السائدة في األسواق ال ش ة لأللول أو اال  املســــــــــتــــوى األول :
ا
 ات املت ا قة.لتزاماألسعار السوقية ً ير امل

علنة املدرجة ضمن املستو  األول  الجديرة  املالحظة  ال سية لأللول أو  الــــــــثــــــــانياملستوى 
ا
املع يات األخر   خالف األسعار امل

 ات  سواء   ا ا مياشرة ًوهي األسعار  أو  ير مياشرة ًوهي املستمدة من األسعار .لتزاماال

دخالت املستخدمة ذات ت ثير هام ع ى القيمة العادلة املسجلة ولكن ا  ير مي ية  رق تقييم ت و  ف  ا  افة امل املستوى الثالث :

 .ع ى أساس معلومات سوق جديرة  املالحظة ًوهي املدخالت  ير الجديرة  املالحظة 
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

املستوى 

 املستوى الثاني األول 

املستوى 

 املجموع الثالث

     م2020مارس  31كما في 

 1.742.704 1.742.704 - - إ   – تراك  اسوم في شركة

 300.000 300.000 - - الشركة املتحدة ملزارع األليا 

 - - 2.042.704 2.042.704 

     

     م2019ديسمبر  31كما في 

 1.595.175 1.595.175 - - إ   – تراك  اسوم في شركة

 300.000 300.000 - - ملزارع األليا الشركة املتحدة 

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

 

 مخاطر صرف العملة األجنبية 

 ال تواج  امل موعة أي تعّرض هام ملخا ر لرف العملة األجنسية حيث إ   اليية معامالت ا  الريال السعودي.
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 مخاطر االئتمان

ات ا ت اه امل موعة مما ي دي إلى تكيد امل موعة لخسارة مالية  تت و  األدوات التزامهي مخا ر عدم قدرة األ راف األخر  ع ى الوفاء  

املالية ال   قد تعرض امل موعة ملخا ر تركز املديو ية  ش ل رئيسن  من األرلدة النقدية وحسا ات املديني   تقوم امل موعة  إيداع 

الئتما ية العالية وتياشر سياسة للحد من حجم أرلدت ا املودعة في  ل أرلدت ا النقدية في عدد من امل سسات املالية ذات القدرة ا

 عدم كفاءة كييرة في هذه امل سسات املالية. م سسة مالية  وال تعتقد امل موعة  وجود مخا ر 

 ملعننننننننايير تضننننننننعوا امل موعننننننننة قيننننننننل إ ننننننننرام العقننننننننود و يرهننننننننا 
 
يننننننننتم تقيننننننننيم الجنننننننندارة االئتما يننننننننة للعمننننننننالء واملننننننننديني  الت نننننننناريي  اآلخننننننننرين وفقننننننننا

منننننننن الترتيينننننننات. كمنننننننا تخضننننننن  النننننننذمم املديننننننننة   ميننننننن  أ واعونننننننا لرقا نننننننة منتظمنننننننة. إ  الحننننننند األقىننننننننى للتعنننننننرض ملخنننننننا ر االئتمنننننننا  كمنننننننا فننننننني 

 لقيمة الدفترية ل ل فئة من فئات األلول املالية. م يمثل ا2020مارس  31كما في 

 مخاطر السيولة

ات املرتي ة  األدوات املالية تدار السيولة عن  ري  الت كد لتزامهي مخا ر تعرض امل موعة لصعوبات في الحصول ع ى األموال ملقا لة اال

 ات مستقيلية.التزام ش ل دوري من توفرها  مقادير  افية ملقا لة أية 

 ما يكفا من النقد واألوراق املالية املتداولة  وتوفر التمويل من خالل قدر  اف  االحتفاظعملية إدارة مخا ر السيولة من خالل  تتم

أعمال امل موعة  فإ  امل موعة ت دف إلى الحفاظ  من ال سويالت االئتما ية امللزمة  والقدرة ع ى تصفية مراكز السوق. و ظرا ل ييعة

 ة التمويل  توفير القنوات االئتما ية امللزمة.ع ى مرو ة عملي

تعمل امل موعة ع ى ضما  امتالكوا  قدية  افية عند ال لب للوفاء  املصروفات ال شغيلية املتوقعة؛ ويس ثنى من ذلك الت ثير املحتمل 

 للظروف القصو  ال   ال يمكن توقعوا  ش ل معقول مثل ال وارث ال ييعية.

 أن ا عرضة ملخا ر جوهرية متعلقة  السيولة وتعتقد أن ا قادرة ع ى الوفاء ق ا م ى أليحا مستحقة السداد. ال تعتبر امل موعة إ 

ات املالية للم موعة  ير املخصومة  ناء ع ى املدفوعات التعاقدية  ير املخصومة كما في لتزاميلخص الجدول التالي فترات استحقاق اال

 م.2020مارس  31
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 املالية اتلتزاماال استحقاقات جدول 

 م2020مارس  31كما في  

  أقل من سنة 

 من

 سنوات 5 إلى1 

 
 5أكثر من 

  سنوات

 

 املجموع

 36.066.088  -  -  36,066,088 دائنو  ت اريو  وأرلدة دائنة أخر  

 18,917,234  -  -  18,917,234 مستحقات املساهمي 

 105,721,046  -  64,384,766  41,336,280 قروض

 386,280  -  -  386,280 أوراق دف 

 

ات املالية للم موعة  ير املخصومة  ناء ع ى املدفوعات التعاقدية  ير املخصومة كما في لتزاميخص الجدول التالي فترات استحقاق اال

 م.2019دمسمبر  31

 م2019ديسمبر  31كما في  

  أقل من سنة 

 من

 سنوات 5 إلى1 

 5أكثر من  

  سنوات

 

 املجموع

 36.504.404  -  -  36.504.404 دائنو  ت اريو  وأرلدة دائنة أخر  

 18,919,137  -  -  18,919,137 مستحقات املساهمي 

 75,655,839  -  35,328,406  40,327,433 قروض

 386,280  -  -  386,280 أوراق دف 
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 مخاطر أسعار الفائدة

 . املتغيرةات ا املالية ذات العمولة التزامالعمولة أللولوا و  سعر معدالت في التغيرات   ي ة القيمة في التغيرات ملخا ر املالية األدوات تتعرض

  االقتراضتغيير معدل عمولة  أثر خالل امل موعة من ربا ع ى الفائدة  أسعار في املحتمل املعقول  التغير حساسية أثر التالي الجدول  ييي 

 ع ى الدخل الشامل: ت ثير هناك ليسحيث أ    األخر   املتغيرات ثيات م 

 املحتمل على األثر

  الرصيد  الدخل الشامل

 الزيادة )النقص( 

   في معدل العمولة

 م2020مارس  31      

 قروض طويلة األجل  1% +  61,947,824  619.478 + 

 

 املحتمل ع ى األثر

  الرليد  الدخل الشامل

 الزيادة ًالنقص  

   في معدل العمولة

 م2019دمسمبر  31      

 قروض  ويلة األجل  1% +  32,488,158  324,882 + 
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 إدارة املخاطر

تتمثل أهداف امل موعة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة امل موعة ع ى االستمرارية في العمل ع ى أساس ت اري ق دف توفير العوائد 

العائدة إلى حام ي األسوم  الشركة. ويتمثل الودف األسا ن   دارة رأس مال امل موعة  للمساهمي . رأس املال هو عيارة عن حقوق امللكية

   في دعم أعمالوا وتعظيم القيمة للمساهمي .

من سياسة م لس ا دارة الحفاظ ع ى قاعدة قوية لرأس املال تعمل ع ى الحفاظ ع ى املس ثمر والدائن وثقة السوق ومداومة الت وير 

 إدارة هي ل رأس املال الخاا ق ا وتقوم  إجراء التعديالت علي  في ضوء التغيرات في األحوال  ال. تقوم امل موعةاملستقي ي لألعم

 االقتصادية. ويراقب م لس ا دارة العائد ع ى رأس املال  كما يراقب م لس ا دارة مستو  توزيعات األربا  ع ى املساهمي .

 القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة اعتماد -5

 م.2020يو يو  18هن املواف  1441شوال  26تاريخ هننذه القنننوائم املنننالينة األولية املوحننندة املوجزة من قنيننل م لنننس ا دارة في  اعتمدت


