
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة�س�
ا�القابضة�������������������������������������������������

  (شركة�مساهمة�سعودية)���������������������������������
�بإسم��معروفة�����

ً
  سابقا

  )القابضة�ر(شركة�مجموعة�الطيار�للسف�������������������������
  (غ�
�مراجعة)�ا�ختصرة�ا�وحدة�ا�وليةلقوائم�ا�الية�ا

 
  م�٢٠١٩يونيو�4٣٠ي��ت�نا�ن0/ي�أشهر �والستةالث(ثة��تيلف$
  

  الحسابات�ا�ستقل��راجع�الفحصتقرير�و �

  
  

��� 



� 

 

  

  )�سعودية�مساهمة�شركة(�القابضة�س�
ا�مجموعة

  ا�وحدة�ا�ختصرة�(غ�
�مراجعة)�ا�وليةالقوائم�ا�الية�
  

  الفهرس
�  

  صفحة  

  ا*ستقل�الحسابات�*راجع�الفحص�تقرير
٢  

  ٣  �ا*وحدة�ا6ولية�ا*ا5ي�ا*ركز�قائمة

  ٤  ��ا*وحدة�ا6ولية�خراA �الشامل�والدخل�أوالخسارة�الربح�قائمة

  ٦- ٥  �ا*وحدة�ا6ولية�ا*لكية�حقوق �Fي�التغCDات�قائمة

  ٧  ��ا*وحدة�ا6ولية�النقدية�التدفقات�قائمة

 ٣١- ٨ ��ا*ختصرة�ا*وحدة�وليةا6 �ا*الية�القوائم�حول �إيضاحات
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 الشركة�حول �معلومات -١

ا�ا*عروفة�القابضة،�سCDا�مجموعة
ً
�الطيار�للسفر�(�بإسم�سابق ��)القابضةمجموعة �Fي �مسجلة �سعودية �مساهمة �شركة �مدينة("الشركة")

�ا*وافق�١٤١٨رجب��٢٤بتاريخ��١٠١٠١٤٨٠٣٩الرياض�با*ملكة�العربية�السعودية�بموجب�السجل�التجاري�رقم� �تتكون م.�١٩٩٧نوفم�٢٤��Cهـ

 �إل]Vم(يشار��التابعة�وشركاVWا�الشركة�من")�6وليةا�ا*الية("القوائم��ا*ختصرة�ا*وحدة�وليةا6 �ا*الية�القوائم�هذه
ً
  "ا*جموعة").�بـ�معا

 �وذلكمجموعة�سCDا�القابضة،��إ5ىالشركة�من�مجموعة�الطيار�للسفر�القابضة��اسم�تغي�CDتم
ً
�العامة�الجمعية�اجتماع�fلخ�صدرلقرار��نتيجة

  هـ).�١٤٤٠شعبان�٩م�(ا*وافق��٢٠١٩أبريل�F�١٤ي�ا*نعقد�السنوي 

�وترتيب�والعمرة،�والحج�والنقل،�والشحن،�والسياحة،�ا*جدولة،�لطCDانل�لسفرا�تذاكر�بيع�خدمات�Fي�مجموعةلل�الرئيسية�ا6نشطة�تتمثل

�ا6خرى �والخدمات�وا*نتجات�البحري،�والشحن�ا*فروشة،�وا6جنحة�والفنادق�ا*ستأجرة،�Cانالط�Dورحfت�والتعليم،�وا*ناسبات،�ا�جتماعات

)�داخل�وخارج�فرع�٣٤٧:�م٢٠١٨ديسم�٣١��C(�٣٣٣خfل�فروعها��من)��١٦رقم�اpيضاح�Fي�التشغيلية�القطاعات(راجع��السفر �بقطاع�ا*تعلقة

  �.ا*ملكة�العربية�السعودية

  :هو�للشركة�ا*سجل�العنوان�إن

  �٥٢٦٦٠ب.�ص

  �١١٥٧٣الرياض

  السعودية�العربية�ا*ملكة

  التابعة�الشركات�4ي�ا�ساهمة���١- ١

  بلد�التأسيس  ا�نشطة  اسم�الشركة�التابعة

  ا�لكية�الفعلية

  ديسم�٣١�C  يونيو�٣٠

  م٢٠١٨  م٢٠١٩      

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  أعمال�سفر�وسياحة�  ةشركة�ا*كتب�الوط½��للسياحة�والسفر�ا*حدود

  ٪٨٠  ٪٨٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  أعمال�سفر�وسياحة�  شركة�الصرح�للسفر�والسياحة�ا*حدودة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  أعمال�سفر�وسياحة�  للنقل�الجوي�ا*حدودة��سCDاوكالة��شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  أعمال�سفر�وسياحة�  ا*حدودة�والسياحة�للسفر�سCDاطfت�ع�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  وشحن�سفر�أعمال  ا*حدودة�الجوي �للسفر�والسياحة�والشحن�سCDا�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مصر  أعمال�سفر�وسياحة�  جروب�ترافيل�الطيار�عطfت

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مصر  وشحن�سفر�أعمال  الجمركي�والتخليص�للشحن�الطيار�شركة

  ٪١٠٠  -  مصر  سيارات�تأج�CDأعمال  *للسياحة�الطيار�إي�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مصر  سيارات�تأج�CDأعمال  تورز�الطيار�إي�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مصر  سيارات�تأج�CDأعمال  للسياحة�هوليداي�نايل�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مصر  سيارات�تأج�CDأعمال  سياراتال�لتأج�CDالطيار�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  لبنان  أعمال�سفر�وسياحة�  والسياحة�للسفر�لينا

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*تحدة�العربية��ماراتا  سياحة�أعمال  والسياحة�للسفر�الطيار�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  اتصا�ت�خدمات  ا*علومات�لتقنية�تقنيتك�شركه

            

�فامي»ي�شركة�لصالح�للسياحة�الطيار�أي�شركة�Fي%��١٠٠تعادل�ال���حصViا�باستبعاد�تق���Àاتفاقية�الشركة�وقعت�م�٢٠١٩يناير��٣٠تاريخ�Fي*�

 .سعودي�ريال�مليون ��٥٬٤مكاسب�بصاFي)�سعودي�ريال�مليون ��٢٦٬٨يعادل(�مصري �يهجن�مليون ��١٢٥وقدره�بمبلغ�كوربريشن
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  (تتمة)التابعة�الشركات�4ي�ا�ساهمة���١- ١

    

  ٪ا�لكية�نسبة

  التأسيس�بلد  ا6نشطة  التابعة�الشركة�أسم
  يونيو�٣٠

  م٢٠١٩
٣١Cديسم�  

  م٢٠١٨

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  وعقارات�فنادق�أعمال  للضيافة�سCDا�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  سيارات�تأج�CDأعمال  للتأج�CDلومي�ةشرك

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  نقل�أعمال  ا*حدودة�لللنق�الفائقة�السرعة�شركة

�ا*حدودة�والسياحة�للسفر��تجول �شركة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  أعمال�سفر�وسياحة 

�م�م�ذ�العامة�للتجارة��تجول    ٪١٠٠  ٪١٠٠  العربية�ا*تحدة��ا�مارات  أعمال�سفر�وسياحة 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�العربية�السعودية  أعمال�سفر�وسياحة�  *حدودةا�والسياحة�للسفر�ا*وسم�شركة

  ٪٥١  ٪٥١  ا*ملكة�العربية�السعودية  سياحة�أعمال  السياحية�الرحfت�لتنظيم�جولة�شركة

�ا*عتمرين�وخدمات�للسياحة�مواسم�شركة

  ٪٥١  ٪٥١  ا*ملكة�العربية�السعودية  سياحة�أعمال  ا*حدودة

  تي�آي�فfي

�القصCDة�الرسائل�خدمات

  ٪٦٠  ٪٦٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  ا*تعددة�والوسائط

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  عقارات�تأج�CDأعمال  العقاري �لfستثمار�مثمرة�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*تحدة�ا*ملكة  مال�سفر�وسياحة�أع  ا*حدودة�والسياحة�للسفر�مواسم�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*تحدة�ا*ملكة  سياحة�أعمال  التابعة�والشركات�ا*حدودة�ريزورتس�إليجينت

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  طائرات�وتشغيل�امتfك  الخاصة�الطائرات�لخدمات�النخبة�شركة

  ٪٧٠  ٪٧٠  مصر  حةسيا�أعمال  الهانوف�للسياحة�والخدمات��شركة

 مواسم�ا*حدودة�(�شركة
ً
��١للسفر�اب-كو�سابقا

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*تحدة�ا*ملكة  نقل�خدمات  )ا*حدودة

  ٪٥١  ٪٥١  لبنان  أعمال�سفر�وسياحة�  والخدمات�للتجارة�كونكتينغ

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  أعمال�سفر�وسياحة�  والسياحة�للسفر�فيفا�وكالة�شركة

�ا*ؤتمرات�لسياحة�السعودية�الشركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  ا*ناسبات�إدارة�خدمات  والفعاليات

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اسبانيا  أعمال�سفر�وسياحة�  للسفر�بي�تو�بي�مجموعة

  ٪٨٠  ٪٨٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  سيارات�تأج�CDأعمال  للتجارة�هناي�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  سيارات�تأج�CDأعمال  ا*تحدة�للمواصfتالشركة�السعودية�

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  سياحة�أعمال  والسفر�للسياحة�ا*سافر�شركة

 �للتجارةشركة�وادي�السعودية�

�ا�نCbنت�ع��Cالتسوق 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  اتوا�كسسوار �وا*وضة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ا*ملكة�ا*تحدة��  أعمال�سفر�وسياحة���� � مجموعة�بورتمان�الدولية

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  السعودية�العربية�ا*ملكة  فندق  مكة�شCDاتون �شركة

 - ٪١٠٠  ا*تحدة�بريطانيا  أعمال�سفر�وسياحة����  *ا*حدودة�ا�ن�يان

 

 

�وذلك�اسCbلي½��جنيه�مليون ��٤٬٨بمبلغ�ا*حدودة،�ا�ن�يان�شركة�أسهم�من%��١٠٠ع»ى�با�ستحواذ�الشركة�قامتم��٢٠١٩يوما��١تاريخ�Fي*�

��.سعودي�ريال�مليون ��٢٣٬٥٦يعادل �ا*قدر�بمبلغ �الفرق �تسجيل �تم �وقد �٣٬٩٨هذا �اسCbلي½� �جنيه �ريال�مليون ��١٩٬٥٦يعادل�والذيمليون

 .ا*ختصرة�وحدةا*�ا6ولية�ا*الية�القوائم�هذه�Fي�كشهرة�ا*دفوع�ا*بلغ�ما5يوإج�وا*طلوبات�للموجودات�العادلة�القيمة�بDن�سعودي
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  (تتمة)�الزميلة�كاتالشر �4ي��ساهمةا��١- ١

  الزميلةاسم�الشركة�

  ا�لكية�٪�نسبة    

  بلد�التأسيس  ا�نشطة

  يونيو�٣٠

  م٢٠١٩

٣١Cديسم�  

  م٢٠١٨

      �    

 ٣٠٪ ٣٠٪  اليمن  تجاري �سفر  ا*حدودة�للطCDان�فيلكس�شركة

 ٣٠٪ ٣٠٪  الكويت  تجاري �سفر  ���.�أس.�كيه�القابضة�الدولية�الشامل�شركة

 ٧٠٪ ٧٠٪  السعودية�العربية�ا*ملكة  اتصا�ت�خدمات  )مشCbك(مشروع��لfتصا�ت�تقنيتك�شركة

 ٤٩٪ ٤٩٪  ا*تحدة�العربية�ا�مارات  تجاري �سفر  ظ�Åأبو��–الطيار�للسفر�والسياحة��شركة

 ٤٩٪ ٤٩٪  كندا  تجاري �سفر  عمرو�للسياحة�فوياج شركة

 ٣٥٪ ٣٥٪  السعودية�العربية�ا*ملكة  اتصا�ت�مركز�خدمات  الناشئة�للتقنية�توش�CDشركة

 ٤٤٫٣٪ ٤٤٫٣٪  ا*تحدة�العربية�ا�مارات  تجارية�سياحة  والسفر�للسياحة�نت

 ١٥.١٪ ١٥.٣٪  فCDجDن�جزر   سيارات�تأجCD  *�ريشنإنكوبو �كريم

 ٢٠٪ ٢٠٪  السعودية�العربية�ا*ملكة  ضيافة�خدمات  السعودية�للضيافة�ا6ثرية�الشركة

 ٤٠٪ ٤٠٪  ا*تحدة�العربية�ا�مارات  ضيافة�خدمات  ا*تحدة�إيكونيكس�مجموعة

 ٣٣٬٣٪ ٣٣٬٣٪  لوكسمبورغ  وموزعDن�تجارية�شركات  الشرق�ا6وسط��وادي�شركة

 ٤٠٪ ٤٠٪  ا*تحدة�العربية�ا�مارات  ضيافة�خدمات  أي�أم�اتش�����شركة

̈امات�كامل�وتحمل�ول صأ�كامل�شراء�اتفاقية�بتوقيع)�"أوبر"(�تكنولوجD¨�أوبر�شركة�قامت��٢٠١٩مارس��٢٦بتاريخ*� bكريم("�إنكوربريشن�كريم�شركة�ال(".  

�للتحويل�قابلة�وسندات�دو�ر�مليار��١٬٤بقيمة�نقدي�مبلغ�يتضمن�دو�ر،�مليار��٣٫١يبلغ�كريم�لشركة�ا*ستحق�ا*بلغ�نفإ�ا6صول،�شراء�إتفاقية�حسب

CDجما5ي�ا*بلغ�إن�.دو�رمليار ��١٬٧بقيمة�مضمونة�غpن�عليه�ا*تفق�اDحا�ت�يشمل�كريم�وشركة�أوبر�شركة�ب�CDا�طاا�حتف�سيتم�،الدفع�مضمونة�غV��

�ا*تعلقة�والتنظيمية�نونيةقاال�ا*سائل��تزال.�مضمونة�غ�CDتعويضيةو �مضمونة�غ�CDتنظيمية:�اAتي�تشمل�ضمونةا*�غ�CDا*بالغ.�للتحويل�قابلة�كسندات

  .الدراسة�تحت�أعfه�*وضحةا�باpتفاقية

�يونيو�F�٣٠يا*وحدة�ا*ختصرة،�6ن�الشركة�ترى�كما��ا�وليةFي�هذه�القوائم�ا*الية��اكم�للبيع�به�محتفظ�كاستثمار�ا�ستثمار�تبويب�بإعادة�الشركة�تقم�لم

  .ا*ستمرة�غ�CDوالعمليات�- للبيع��Vا�ا*حتفظ�تداولةا*�غ�CDا6صول –�٥ا*ا5ي��للتقرير �الدو5ي�رالم�يتم�استيفاء�جميع�الشروط�ا*تعلقة�با*عي�٢٠١٩

  IFRS ا�ل$�ام�با�عاي�
�الدولية�للتقرير�ا�اfي��بيان�� -٢

� �إعداد  �وليةا6 �ا*الية�القوائم�هذهتم
ً
��طبقا �الدو5ي �ا6و�5التقرير "�٣٤*عيار�ا*حاسبة �الس�"يا*ا5ي �العربية �ا*ملكة �Fي �وا*عاي�CDا*عتمد عودية

 pن�السعودية�الهيئة�عن�الصادرة�ا6خرى �صداراتواDن�للمحاسبDالقانوني��CDا*ا5ي�ريرللتق�الدولية("ا*عاي� �ا*الية�القوائم�هذه�قراءة�يجب").

 �وليةا6 
ً
("القوائم�ا*الية�م��٢٠١٨ديسم�٣١�Cوللسنة�ا*نViية�Fي�إ5ى�جنب�مع�القوائم�ا*الية�ا*وحدة�السنوية�السابقة�للمجموعة�كما�Fي��جنبا

�للمعاي�CDالدولية�للتقرير�ا*ا5ي.��كاملة�مجموعةكالسنوية�السابقة").�وsي���تتضمن�جميع�ا*علومات�ا*طلوبة�
ً
من�القوائم�ا*الية�ا*عدة�وفقا

�منذ�وأداءها�للمجموعة�ا*ا5ي�ا*ركز�Fي�التغCDات�لفهم�جوهرية�تعد�ال���*عامfتوا�ا6حداث�لتوضيح�تفسCDية�إيضاحاتهذا،�وقد�تم�إدراج�

  .مالية�قوائم�آخر

��إن �للتقرير�ا*ا5ي �ا*عيار�الدو5ي �تطبيق �يتم�ف]Vا �مالية�للمجموعة �أول�قوائم �sي �القوائم�ا*الية �١٦هذه �السياسات�ع»ى�التغCDات�شرح�تم.

  �.�٦إيضاح�Fي�الهامة�ا*حاسبية
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٣- ����
 الحالية�ا�عاي�
�ع�ى�والتعدي(ت�والتفس�
ات�ا�عاي�

١-٣
  ا�طبقة�التفس�
اتو �ا�عاي�
�ع�ى�التعدي(تو �الجديدة�ا�عاي�

�من��ا*ا5ي�ريرلتقل�الدولية�ا*عاي�CDع»ى�تعتمد�ا*طبقة�الهامة�ا*حاسبية�السياسات�فإن�للمجموعة،إعداد�القوائم�ا*الية�ا6ولية��عند
ً
اعتبارا

  .�م�٢٠١٩يونيو�٣٠

  

٢-٣
  اxن�ح��pسارية�غ�
�لك�/ا�صادرة�معاي�

السماح��معم�٢٠١٩يناير��١ى�ا*عاي�CDال���يسري�مفعولها�ع»ى�الفCbات�السنوية�ال���تبدأ�بعد�عدد�من�ا*عاي�CDالجديدة�والتعديfت�ع»�هناك

  .وليةا6 إعداد�هذه�القوائم�ا*الية��عند�لهابالتطبيق�ا*بكر�لها،�إ��أن�ا*جموعة�لم�تقم�بالتطبيق�ا*بكر�

  

 ٢٠١٧-�٢٠١٥ا�اfى�للتقرير�الدولية�للمعاي�
�السنوية�التحسينات�دورة  - أ

  :أدناه�موضحة�وsي.�٢٠١٧-�٢٠١٥السنوية�التحسينات�دورة�من�زءكج�تعديfت�أربع�هناك�كان

�"٣(�رقم�ا*ا5ى�للتقرير�الدو5ى�ا*عيار • �ع»ى�تحصل�عندما�شCbكةا*�العمليات�Fي�السابقة�حصViا�قياس�الشركة�تعيد�،"ا6عمال�دمج)
  .الشركة�ع»ى�السيطرة

�عندما�مشCbكة�عملية�Fي�السابقة�حصViا�قياس�بإعادة�الشركة�تقوم���،"ا*شCbكة�ا*شروعات")�١١(�رقم�ا*ا5ي�للتقرير�الدو5ى�ا*عيار •
  .الشركة�ع»ى�مشCbكة�سيطرة�ع»ى�تحصل

�ا6رباح�توزيعات�مدفوعات�ع»ى�الدخل�ضريبة�تبعات�جميع�بحساب�الشركة�تقوم�،"الدخل�ضريبة")�١٢(�رقم�الدو5ى�ا*حاسبة�معيار •
  .الطريقة�بنفس

��محدد�أصل�لتطوير�عل]Vا�الحصول �تم�ال���القروض�عام�بشكل�الشركة�تعامل�،"ا�قCbاض�تكاليف�"�)٢٣(�رقم�الدو5ي�ا*حاسبة�ومعيار� •
  .البيع�أو�ا*قصود�لfستخدام�جاهًزا�ا6صل�ذلك�يكون �عندما�العامة�القروض�من�كجزء

 اتعديل�الخطة�أو�تقليصها�أو�تسوي0/��-�١٩معيار�ا�حاسبة�الدوfي��تعدي(ت  - ب

للفCbة�بعد�إعادة�القياس�باستخدام�ا�فCbاضات�ا*ستخدمة�pعادة��العمولةأنه�من�الضروري�اAن�تحديد�تكلفة�الخدمة�الحالية�وصاFي��يوضح�هذا�التعديل

iتعديل�الخطة�أو�تقليصها�أو�تسوي�CDت�لتوضيح�تأثfن�التعديDضافة�إ5ى�ذلك�،�تم�تضمpا.�باViا�ع»ى�االقياس�لتعديل�الخطة�أو�تقليصها�أو�تسويVتطلبات�*

  .ا*تعلقة�بسقف�ا6صول 

  عدم�التأكد�ا�حيط�بمعالجات�ضريبة�الدخل�-��٢٣الدولية�ا�الية�التقارير�تفس�
ات�لجنة�تفس�
ات�تعدي(ت  - ت

�ضريبة"�،�١٢رقم�الدو5ي�ا*حاس��Åا*عيار�Fي�والقياس�ا�عCbاف�متطلبات�تطبيق�كيفية��٢٣الدولية�ا*الية�االتقارير�CDاتفست�لجنة�تفسCDات�fتديتع�يوضح

 :محددة�قضايا�أربع�ويتناول �،�الدخل�ضريبة�معامfت�بشأن�يقDن�عدم�هناك�يكون �عندما"�الدخل

 منفصل�بشكل�ا*ؤكدة�غ�CDالضرائب�معامfت�Fي�ينظر�الكيان�كان�إذا�ما• 

 ؛�لضريبيةا�السلطات�قبل�من�الضريبية�ا*عالجات�فحص�بشأن�تضعها�أن�ا*نشأة�ع»ى�ينبÊي�ال���ا�فCbاضات• 

�غ�CDالضريبية�وا�ئتمانات�،�ا*ستخدمة�غ�CDالضريبية�والخسائر�،�الضريبية�وا6سس�،�للضريبة�الخاضعة�الخسارة�أو�الربح�ا*نشأة�تحدد�كيف• 

 و�؛�الضريبة�ومعد�ت�،�ا*ستخدمة

  كيف�ينظر�الكيان�Fي�التغيCDات�Fي�الحقائق�والظروف.• 
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 �الدفع�–�٩ا�اfي�ا�عيار�الدوfي�للتقرير��تعدي(ت  - ث
ً
 ا�دين�للطرف�العك���qالتعويض�بم��ة�مقدما

*وجودات�مالية�محددة�مستحقة�الدفع.�تعدل�ا*تطلبات��٩تم�إصدار�التعديل�*عالجة�ا*خاوف�ا*تعلقة�بكيفية�تصنيف�ا*عيار�الدو5ي�للتقارير�ا*الية�رقم�

ا�لنموذج�العمل�،�بالقيمة�العادلة��فيما�يتعلق�٩الحالية�Fي�ا*عيار�الدو5ي�للتقارير�ا*الية�
ً
بحقوق�اVÌpاء�من�أجل�السماح�بالقياس�بالتكلفة�ا*طفأة�(أو�وفق

ل�من�من�خfل�الدخل�الشامل�اAخر)�ح�F�Íي�حالة�مدفوعات�التعويض�السل�Å.�ومع�ذلك�،�يجب�أن�يكون�حساب�دفع�التعويض�هذا�هو�نفسه�بالنسبة�لك

  اد�ا*بكر.السد�مكاسبعقوبة�السداد�ا*بكر�و 

 ا�ش$
كة�وا�شروعات�الزميلة�ا�نشآت�4ي�ا�جل�طويلة�الحصص�-��٢٨الدوfي�ا�حاسبة�معيار�تعدي(ت  - ج

�عند�،�ذلك�ع»ى�عfوة.�ا6جل�طويلة�ا*صالح�ع»ى�ينطبق�،�القيمة�هبوط�متطلبات�ذلك�Fي�بما�،��٩ا*ا5ي�للتقرير�الدو5ي�ا*عيار�أن�التعديل�هذا�يوضح

�ا*عيار�بموجب�ا*طلوبة�الدفCbية�القيمة�ع»ى�التعديfت�الحسبان�Fي�ا*نشأة�تأخذ���،�ا6جل�طويلة�العمو�ت�ع»ى��٩ا*ا5ي�للتقرير�لدو5يا�ا*عيار�تطبيق

�Åت�أي(��٢٨الدو5ي�ا*حاسfية�القيمة�ع»ى�تعديCbا�ا*ستثمر�الشركة�خسائر�تخصيص�عن�الناشئة�ا6جل�طويلة�للمصالح�الدفV[القيمة�وطهب�تقييم�أو�ف�

ا
ً
  ).�٢٨الدو5ي�ا*حاسبة�*عيار�وفق

 .للمجموعة�ا*ختصرة�ا*وحدة�ا6ولية�ا*الية�القوائم�ع»ى�أثر�التعديfت�لهذه�يكن�لم

 ا�عداد�أساس -٤

�وا*طلوبات�ا*وجودات�من�نوع�لكل�الدولية�ا*ا5ي�التقرير�بمعاي�CDا*حددة�القياس�أسس�باستخدام��ا*ختصرة�ا*وحدة�ا�ولية�ا*الية�القوائم�هذه�إعداد�تم

  .أدناه�ا*حاسبية�السياسات�Fي�كامل�بشكل�القياس�قواعد�وصف�يتم.�وا*صروفات�واpيرادات

�يتطلب�استخدام�بعض�التقديرات�ا*حاسبية�الهامة،�كما�يتطلب�من�إداراة�ا*جموعة�"��IFRS"�ا*ا5ي�للتقرير�الدولية�للمعاي�CDوفقا�اليةا*�القوائم�إعداد�إن

لية�Fي�إيضاح�رقم�ممارسة�ا6حكام�Fي�تطبيق�السياسات�ا*حاسبية�للمجموعة،�سيتم�اpفصاح�عن�ا6حكام�و�التقديرات�الهامة�ا*تبعة�Fي�إعداد�القوائم�ا*ا

٥.  

  

  :ماي»ي�باستثناء�التاريخية�التكلفة�*بدأ�وفقا�ا*الية�القوائم�اعداد�تم

 و�اAخر،�الشامل�الدخل�خfل�من�العادلة�قيمةبال�قياسها�يتم�وال���ا*لكية�حقوق �أدوات •

̈امات�الحالية�بالقيمة�ا*حددة�ا*نافع�خطة�قياس�يتم • bلfئتمان�وحدة�طريقة�باستخدام�ا*ستقبلية�لpا*خططة�ا. 

  

  .اpستمرارية�مبدأ�و�ا*حاس��Åاpستحقاق�مبدأ�باستخدام�ا*ختصرة�ا*وحدة�ا6ولية�ا*الية�القوائم�هذه�إعداد�يتم�ذلك،�إ5ى�باpضافة

  
 ا�حكام�والتقديرات��استخدام -٥

�للمعاي�CDالدولية�للتقارير�ا*الية�يتطلب�من�اpدارة�استخدام�أحكام�وتقديرات�وافCbاضات�تؤثر�Fي�تطبيق�السياسات��ا�ولية�ا*الية�القوائم�إعداد�إن
ً
وفقا

  ا�يرادات�وا*صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.ا*حاسبية�للمجموعة�وع»ى�ا*بالغ�ا*بينة�للموجودات�وا*طلوبات�و 

�ا*س�إن �نفسها �sي �لتقدير�عدم�ا*وثوقية �للمجموعة�وا*صادر�الرئيسة �لتطبيق�السياسات�ا*حاسبية �اpدارة �قامت��Vا �ال�� �Fي�التقديرات�الهامة تخدمة

�ا �التقديرات �بعض �ماعدا �ا6خCDة. �السنوية �ا*الية �القوائم �للتقرير�ا*ا5ي �ا*عيار�الدو5ي �بتطبيق �تتعلق �ا*وثوقية �لتقدير�عدم �وا*صادر�الرئيسة .�١٦لهامة

  .F٦ي�إيضاح��ا*وضحة

  القيمة�العادلة�سقيا�١-٥

�إبfغ�يتم.��ليةما�والغ�CDا*الية�وا*وجودات�ا*طلوبات�يشمل�وذلك�العادلة،�القيمة�قياس�تتطلب�للمجموعة�واpيضاحات�ا*حاسبية�السياسات�من�عدد

  .الهامة�التقييم�مشاكل�عن�ا*راجعة�لجنة
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.�ويتم�تصنيف�القيمة�العادلة�Fي�اpمكان�قدر�للمfحظة�القابلة�السوق �بيانات�ا*جموعة�تستخدم�ا*طلوبات،�أو�للموجودات�العادلة�القيمة�قياس�عند

�إ5ى�ا*دخfت
ً
  ا*ستخدمة�Fي�أساليب�التقييم�كما�ي»ي:�مستويات�مختلفة�Fي�تسلسل�هرمى�للقيمة�العادلة�استنادا

 أسعار�مدرجة�(غ�CDمعدلة)�Fي�أسواق�نشطة�*وجودات�أو�مطلوبات�متطابقة.��:�١ا�ستوى  •

 وsي�عبارة�عن�مدخfت��قابلة�للمfحظة��١مدخfت�بخfف�ا6سعار�ا*درجة�ضمن�ا*ستوى���:�٢ا�ستوى  •

 ).ا6سعار�من(مشتقة��مباشر �غ�CDبشكل�أو�(كا6سعار)�مباشر �بشكل�سواء�مطلوبات،�او *وجودات

  مدخfت�*وجودات�أو�مطلوبات�غ�CDمرتكزة�ع»ى�بيانات�السوق�القابلة�للمfحظة�(مدخfت�����:�٣ا�ستوى  •

 ).للمfحظة�غCDقابلة

�العادلة،�للقيمة��الهرمى�التسلسل�Fي�مختلفة�مستويات�ضمن�وا*طلوبات�للموجودات�العادلة�القيمة�قياس�Fي�ا*ستخدمة�ا*دخfت�تصنيف�تم�حال�Fي

  .للقياس�مستوى �أقل�Fي�هامة�مدخfت�فيه�يكون �الذي�العادلة�للقيمة�الهرمى�التسلسل�Fي�ا*ستوى �ذات�ضمن�بأكمله�العادلة�القيمة�قياس�تصنيف�يتم

  .التغCDات�خfلها�حدثت�ال���التقرير�فCbة�VÌاية�Fي�العادلة�للقيمة��الهرمى�التسلسل�مستويات�بDن�بالتحويfت�با�عCbاف�ا*جموعة�تقوم

 الهامة�ا�حاسبية�السياسات -٦

�ا*وحدة�ا*الية�القوائم�Fي�ا*طبقة�لتلك�مماثلة�ا6ولية�ا*الية�القوائم�هذه�Fي�ا*طبقة�ا*حاسبية�السياسات�فإن�أدناه،�موضح�هو�ما�عدا�فيما

  .م�٢٠١٨ديسم�F�٣١�Cي�ا*نViية�وللسنة�Fي�كما�للمجموعة


 الهامة�ا�حاسبية�السياسات�4ي�التغ�

�F�٣١ي�ا*نViية�وللسنة�Fي�كما�للمجموعة�ا*وحدة�ا*الية�القوائم�Fي�إظهارها�يتم�أن�كذلك�ا*توقع�من�ا*حاسبية�السياسات�Fي�التغCDات�إن

Cم.�٢٠١٩ديسم�  

  

�ا6خرى �الجديدة�ا*عاي�CDمن�عدد�وهناكم.��٢٠١٩يناير��١من�اpيجار�عقود��١٦ا*ا5ي�للتقرير�الدو5ي�للمعيار�ا6و5ي�بالتطبيق�ا*جموعة�قامت

 �تسري 
ً
  .للمجموعة�ا*الية�القوائم�ع»ى�هام�تأث�CDلها�ليس�ولكن�م�٢٠١٩يناير��١من�اعتبارا

  

̈ام�مع�ا6صل�استخدام�بحق�با�عCbاف�ا*عيار�الهذ�ا6و5ي�التطبيق�أثر�يتعلق bيجار�الpا� 
ً
  .ا*بقاة�ا6رباح�تخفيض�مع�سويا

  ا�يجار�عقود��١٦ا�اfي�للتقرير�الدوfي�يارا�ع
  

ا*عيار�الدو5ي��يحل�شامل�لfعCbاف�عقود�اpيجار�ومعالجViا�Fي�القوائم�ا*الية.�نموذج وا*ستأجر�للمؤجر �١٦ا*ا5ي�للتقرير�الدو5ي�ا*عيار�يقدم

� ��١٦للتقرير�ا*ا5ي ���١٧الدو5ي�سبةا*حا�معيارمحل �ا�يجار"عقود �الفCbات�ع»ى�مفعوله�يسري �ا*عيار�هذا�إن �به،�ا*تعلقة�والتفسCDات"،

  .م�٢٠١٩يناير��١بعد�أو�من�تبدأ�ال���السنوية

 و �،م�٢٠١٩يناير��١لمعيارلا6و5ي��التطبيق�بتاريخا*جموعة�بتطبيق�ا*عيار�باستخدام�الطريقة�ا*عدلة��قامت
ً
�من�٧ج�و(ب)��٥ج�للفقرة�فقا

�وتسجيلها6ثر�ا*جمع�للتطبيق�ا6و5ي��بتحديد،�ولذلك�فإن�سنوات�ا*قارنة�لم�يتم�تعديلها�بل�قامت�ا*جموعة��١٦ا*ا5ي�للتقرير�الدو5ي�راا*عي

  .ا*بقاة�ل�رباح�اpفتتاÔي�الرصيد�ع»ى�كتعديل

  

�� �التقرير�ا*ا5ي �pعداد �ا*عيار�الدو5ي �معيار�ا*حاسببشك�١٦يطبق �ا*ؤجر�Fي �محاسبة �كب�CDمتطلبات ��ةل �يوفر�١٧الدو5ي �فإنه � �ذلك �ومع ،

  معالجات�محاسبية�مختلفة�للمستأجرين.

̈�ا*عيار�الدو5ي� Dبمفهوم�السيطرة.�يم���Õيجار�بشكل�رئيpي�تعريف�عقد�اF�CDيجار�وعقود�الخدمة�ع»ى��١٦تقرير�ا*ا5ي�لليرتبط�التغيpن�عقود�اDب

  ا�كان�استخدام�ا6صول�ا*حددة�يتم�التحكم�فيه.�تعت��Cالسيطرة�موجودة�إذا�كانت�ا*جموعة:أساس�ما�إذ
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 الحق�Fي�الحصول�ع»ى�جميع�الفوائد�ا�قتصادية�من�استخدام�ا6صل�ا*حدد�؛�و• 

 استخدام�ا6صل�ا*حدد.�تحديدالحق�Fي�• 

�ع»ى�جميع�عقود�اpيجار ١٦تقرير�ا*ا5ي�(للعل]Vا�Fي�ا*عيار�الدو5ي��طبقت�ا*جموعة�تعريف�عقد�اpيجار�واpرشادات�ذات�الصلة�ا*نصوص (�

  .ا*�Cمة

  أدناه�موضحة�طبيعViاو �الهامة�ا*حاسبية�السياسات�صيلتفا

̈ام�أو�ا6صل�من�ا�ستخدام�بحق�با�عCbاف�تثبت�اpيجار�عقود�جميع bيجار�الpعدا�فيما�ا:  

  ؛)أقل�أو�شهًرا�١٢(�ا6جل�قصCDة�اpيجار�عقود  ) أ

 .منخفضة�قيمة�ذا�العقد�محل�ا6صل�ف]Vا�يكون �ال���اpيجار�عقود  ) ب

�الخصم� �معدل �تحديد �مع �اpيجار�، �عقد �مدة �للمؤجر�خfل �ا*ستحقة �التعاقدية �للمدفوعات �الحالية �اpيجار�بالقيمة ̈امات bال� �قياس يتم

ا�بسهولة�،�Fي�هذه�الحالة�يتم�استخدام�معدل�عمولة�الشركة�بالرجوع�إ5ى�السعر�ا*fزم�لعقد�اpيجار�ما�لم�يكن�(كما�هو�الحال�عادة)�محددً 

F�.يجار�إذا�كانت�تعتمد�ع»ى�مؤشر�أو�معدلp̈ام�ا bي�قياس�الFة�فقط�CDيجار�ا*تغpن�مدفوعات�اDيجار.�يتم�تضمpي�عند�بدء�عقد�اFضاpي�مثل�ا

̈ام�اpيجار�أن�العنصر�ا*تغ�CDس bض�القياس�ا6و5ي��لCbيجار�هذه�الحا�ت�،�يفpيجار.�يتم�دفع�مصروفات�اpيبقى�ع»ى�حاله�طوال�مدة�عقد�ا

  ا*تغCDة�ا6خرى�Fي�الفCbة�ال���تتعلق��Vا.

̈امات�اpيجار: bية��لCbاف�ا*بدئي�،�تتضمن�القيمة�الدفCbعند�ا�ع  

 لغ�يتوقع�دفعها�بواسطة�ا*ستأجر�بموجب�ضمانات�القيمة�ا*تبقية؛مبا  ) أ

 ممارسة�هذا�الخيار�بصورة�معقولة.�منكان�ا*ستأجر�متأكدا��إذا�شراءسعر�ممارسة�خيار�ال  ) ب

 .يجارp يجار�تعكس�ممارسة�ا*ستأجر�خيار�إVÌاء�عقد�ايجار�إذا�كانت�مدة�عقد�اp اVÌ pاء�عقد�pدفعات�الغرامات�  ) ت

̈ام�بقيمة�مبدئًيا�ا6صل�استخدام�حق�قياس�يتم bيجار�الpا�ويضاف�مستلمة،�إيجار�حوافز�أي�ناقًصا�اV[إل:  

 اpيجار�عقد�بداية�تاريخ�قبل�أو�Fي�تمت�إيجار�دفعات�إي  ) أ

 و�،ي�تكاليف�مباشرة�أولية�متكبدة�بواسطة�ا*ستأجرأ  ) ب

صل�إ5ى�الحالة�ا6صلية�أو�6 صل�محل�العقد،�وإعادة�ا*وقع�الذي�يوجد�فيه�ا6 اFي�تفكيك�وإزالة��الشركةتكبدها�تتقدير�للتكاليف�ال���س  ) ت

 ا*طلوبة.�صل�نفسه�إ5ى�الحالة6 إعادة�ا

ا
ً
̈امات�اpيجار��ترفعبعد�القياس�ا6و5ي���حق bيجار�ا*قدمة.�ب�ضلفائدة�ا*حملة�بمعدل�ثابت�ع»ى�الرصيد�ا*ستحق�وتخفباقيمة�الpمدفوعات�ا

ية�ا*تبقية�يتم�إطفاء�موجودات�حق�ا�ستخدام�ع»ى�أساس�القسط�الثابت�ع»ى�مدى�فCbة�العقد�ا*تبقية�أو�نادًرا�ع»ى�مدى�الحياة�ا�قتصاد

 ل�صل�
ً
  ما�يكون�أقصر�من�مدة�عقد�اpيجار.�وعادة

أو��اpيجار بإعادة�تقييم�احتمالية�تمديد�خيار��قيامهاع»ى�سبيل�ا*ثال�،�و �بسببعندما�تقوم�الشركة�بمراجعة�تقديرها�*دة�أي�عقد�إيجار�(

̈امات�اpيجار اp �عقد�إVÌاء�خيار bية��لCbا�تعدل�القيمة�الدفVÌيجار�ا*عدلة�،�وال���يتم��مدةلتعكس�ا*دفوعات�ا*ستحقة�ع»ى��يجار)�،�فإpا

Dيجار�بشكل�مماثل�عند�مراجعة�العنصر�ا*تغp̈امات�ا bية��لCbيجار.�تتم�مراجعة�القيمة�الدفpخصمها�بنفس�سعر�الخصم�ا*طبق�عند�بدء�ا�C

التDن�،�يتم�إجراء�تعديل�معادل�ع»ى�القيمة�الدفCbية�ل�صل�ا*وجود�Fي�*دفوعات�اpيجار�ا*ستقبلية�ال���تعتمد�ع»ى�سعر�أو�مؤشر.�Fي�كلتا�الح

  ع»ى�مدى�فCbة�اpيجار�ا*تبقية.�ا*عدلةحق�ا�ستخدام�،�مع�إطفاء�القيمة�الدفCbية�

  :ي�ي�فيماموضح��١٦ا�اfي�لتطبيق�ا�عيار�الدوfي�للتقرير�ا�اfي��ا�ثر 

  ع�ى�قائمة�ا�ركز�ا�اfي��ا�ثر 

  �٢٠١٩نايري�4١ي��كما  

  ا�عيار�تطبيق�بعد  ا�ثر  ا�عيار�تطبيق�قبل  

  ٣٬٤٣٠٬٠٩١٬٩٠٨  ٥٦٬٧٤٢٬٥٤١  ٣٬٣٧٣٬٣٤٩٬٣٦٧  وآ�ت�ومعدات��ممتلكات

 �مدفوعات
ً
 ٣١٦٬٧٦٨٬٠٣٢ (٢٬٢٢٤٬٣٧٥) ٣١٨٬٩٩٢٬٤٠٧  أخرى �وموجودات�مقدما

̈امات b٦٢٬١٥٣٬٢٧٩ ٦٢٬١٥٣٬٢٧٩ - ا�يجار�عقود�ال 

 ٢٬٢٣٦٬٩١٤٬٨٤٩ (٧٬٦٣٥٬١١٣) ٢٬٢٤٤٬٥٤٩٬٩٦٢ ا*بقاة�ا6رباح
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  ع�ى�قائمة�الربح�أو�الخسارة�والدخل�الشامل�اxخر��ا�ثر 

  �٢٠١٩يونيو�4٣٠ي��كما  

  ا�عيار�تطبيق�بعد  ا�ثر  ا�عيار�تطبيق�قبل  

  ٢١٨٬٤٧٢٬٧٥٩  ١٬١٥٨٬٤٤٤  ٢١٧٬٣١٤٬٣١٥  يةبيع�مصاريف

 ٢٧٠٬٣١٢٬٧٧٦ ١٬٧٣٧٬٦٦٧ ٢٦٨٬٥٧٥٬١٠٩  يةإدار �مصاريف

 ٢٦٬٠١٥٬٨٧٣ ١٬٤٦١٬٢٤٣ ٢٤٬٥٥٤٬٦٣٠ تمويل��تكاليف

  النقدية�التدفقات�قائمة�ع�ى�ا�ثر

  �٢٠١٩يونيو�4٣٠ي��كما  

  ا�عيار�تطبيق�بعد  ا�ثر  ا�عيار�تطبيق�قبل  

  (١٨٢٬٩٤٠٬٩٨١)  -  (١٨٢٬٩٤٠٬٩٨١)  التشغيلية�ا6نشطة�من�النقدية�التدفقات�صاFي

 (٣٣٬٦٨٤٬١٦٠) - (٣٣٬٦٨٤٬١٦٠)  ا�ستثماريةالتدفقات�النقدية�من�ا6نشطة��صاFي

  

 أسهم�الخزينة

بالتكلفة�ويتم��كةالشر �أسهم�Fي�ل×شCbاكبغرض�استخدامها�ضمن�برنامج�خيارات�ا*وظفDن��،(أسهم�الخزينة)ا*لكية��حقوق � أدواتإثبات��يتم

  .ا6سهمكاليف�معامfت،�والتوزيعات�وكذلك�أرباح�أو�خسائر�بيع�هذه�خصمها�من�حقوق�ا*لكية�وتعدل�6ي�ت

 

 ���ا�سهمأساس��ع�ى�الدفعات

�ا*وظفDن�اتخيار �برنامج�ضمنيحق�*وظفي�ا*جموعة�الحصول�ع»ى�مكافآت�Fي�صورة�مدفوعات�ع»ى�أساس�ا6سهم�ا*ستحقة�ع»ى�ا6سهم�

�يقوم�الحق�هذا�ممارسة�من�ا*وظفيار�شراء�أسهم�الشركة�("الخيار").�لكي�يتمكن�موظفي�ا*جموعة�حق�خ�يمنح،�حيث�سهماF� 6ي�لfشCbاك

اوتقديم�محدد�سعر�بدفع
ً
 .ا�ستحقاق�شروط�مع�ويتوافق�كعوض�خدماته�مسبق

�ع»ى�ا*لكية�وق حق�Fي�ا6خرى �ا�حتياطيات�زيادة�با*قابل�ويتم،�ةالربح�أو�الخسارة�ا*وحد�قائمةكمصروف�Fي��،�Cنامجالتكلفة�ب�ا�عCbافيتم�

  .الخدمة�بشروط�الوفاء�يتم�خfلها�من�ال���السنة�مدى

ا�ال�Cنامج،�بداية�عند�خزينة�أسهم�إصدار�خfل�من�وذلك�اقتصادي�تحوط�بعمل�ا*جموعة�قامت
ً
(��ا6خرى �ا�حتياطيات�فإن�لذلك،�ووفق

�ال�Cنامج�من�الناتج�الCbاكم��ا*صروف�Fي�ا*تمثلة وذلك�سواء�تم�اكتساب�ا*وظفDن��.ال�Cنامج�انViاءمدة�عند�ا*بقاة�حا6ربا�إ5ى�تحويلها�يتم)

 لتلك�الخيارات�أم��.

ا*Cbاكم�ا*عCbف�به�عند�تاريخ�إعداد�كل�تقرير�ما5ي،�ح��Íتاريخ�انViاء�ال�Cنامج�يعكس�ا*دى�الذي�انViت�إليه�فCbة�ال�Cنامج�وأفضل��ا*صروف

�اكتس �الخيارات�ال�� �لعدد �تقديرات�ا*جموعة �ال�Cنامج. �VÌاية ��Vا�ا*عCbف�للمصاريف�ا6دنى�الحد�فإن�الشروط،�تعديل�تم�حال�وFيبت�Fي

�القيمة�زيادة�إ5ى�يؤدي�تعديل�أي�لقاء�إضاFي�مصروف�بأي�ا�عCbاف�يتم�فإنه�ذلك�ومع�ا*نح�تاريخ�Fي�ا6سهم�لخيارات�العادلة�القيمة�ي و يسا

 .التعديل�بتاريخ�قياسه�يتم�وحسبما�فDنا*وظ�ع»ى�با*نفعة�يعود�أو�للخيارات�العادلة

لو�كانت�مكتسبة�Fي�تاريخ�اVÌpاء،�ويتم�فوًرا�ا�عCbاف�با*صاريف�ا*تبقية�حيث�تشتمل�تلك��كماحال�إVÌاء�ال�Cنامج،�يتم�معالجة�الخيارات��وFي

�تم�ل�Cنامج�كبديل�جديد�برنامج�وضع�حالة�Fي�،ولكنا*زايا�غ�CDا*كتسبة�والخاضعة�للتحكم�من�قبل�الشركة�أو�ا*وظف�وال���لم�تستحق�بعد.�

�كان�لو�كما�معالجViا�يتم�الجديد�وال�Cنامج�اVÌاؤه�تم�الذي�ال�Cنامج�فإن�الجديد،�ال�Cنامج�منح�تاريخ�Fي�بديل�ك�Cنامج�تحديده�وتم�اVÌاؤه،

  .السابقة�الفقرة�Fي�ورد�كما�ا6ص»ي�ال�Cنامج�تعديل
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  وا�عدات�ا�متلكات -٧

  

  �q¥ت�نظم  تكييف�أجهزة  سيارات  مكتبية�معدات  ومفروشات�أثاث  يومبان�أراVطائرات  وأجهزة�أدوات  وامن�اتصا  

�استخدام�حق

  ا�جماfي  ا�صول 

                      :التكلفة

   ٣٬٧١٦٬٦٩١٬٥٠٢ -   ١٠١٬٢٨٥٬٤٢٨     ٢٧٬٩٦٥٬١٨٢     ٣٠٬٠٥٦٬٦٢٨     ٣٤٬٠٩٥٬٧٨٧   ٢٦٨٬٣٧٥٬٤٩٧   ٨٧٬٩٢٠٬٨٦١     ٢٠٤٬٨٥٠٬٦٤١   ٢٬٩٦٢٬١٤١٬٤٧٨   م�٢٠١٨يناير�4�١ي�الرصيدا

   ٢٣٦٬٠٢٤٬٥١٢ -   -    ٨٨٦٬٨٣٩          ٢٬٨٥٠٬٨٥٧       ١٬٤٠٦٬٦٩٧   ٢٠٩٬٦٣٩٬٥٩٤   ٤٬١٤٥٬٤٤٢       ٩٬٠٣٧٬٩٠٠   ٨٬٠٥٧٬١٨٣  إضافات

   ١,٣٤٣٬٠٢٨ -   -    ٢٬٠٠٠               -    -    ١٬٣١٧٬٣٩٢   ٢٣٬٦٣٦             -    -   التنفيذ�تحت�إنشائية�أعمال�من�تحويل

  (١٩٦٬٥٠٧٬٢٦٥)  -  (١٠١٬٢٨٥٬٤٢٨)  (١٬٨٠٥٬٩٥٤)    (٦٠١٬٤٦٥)        (١٬٢١٢٬٧٣٥)  (٦٥٬٧٢٩٬٢٩٩)  (٤٬٥٤٤٬٤٨٠)   (٢١٬٣٢٧٬٩٠٤)   -   السنة�خfل�استبعادات

  (٢٬٢٩٨٬٠٢٣)  -   -   (٤٬٠٩٧)            (٢٬١٤٢)            (١٬٩٧٦)   (١٣٤٬١٥٦)   (١٬٤٢٦٬٠٢٨)    (٥٨٦٬٩٣٢)  (١٤٢٬٦٩٢)   الصرف�أسعار�Fي�الحركة�أثر

   ٣٬٧٥٥٬٢٥٣٬٧٥٤ -   -    ٢٧٬٠٤٣٬٩٧٠     ٣٢٬٣٠٣٬٨٧٨     ٣٤٬٢٨٧٬٧٧٣   ٤١٣٬٤٦٩٬٠٢٨   ٨٦٬١١٩٬٤٣١     ١٩١٬٩٧٣٬٧٠٥   ٢٬٩٧٠٬٠٥٥٬٩٦٩    م�٢٠١٨ديسم¦
�4�٣١ي�لرصيداا

 ٥٦٬٧٤٢٬٥٤١ ٥٦٬٧٤٢٬٥٤١ - - - - - - - -  �١٦ا�اfي�للتقرير�الدوfي�للمعيار�التحول �أثر

 ٣٬٨١١٬٩٩٦٬٢٩٥ ٥٦٬٧٤٢٬٥٤١ - ٢٧٬٠٤٣٬٩٧٠ ٣٢٬٣٠٣٬٨٧٨ ٣٤٬٢٨٧٬٧٧٣ ٤١٣٬٤٦٩٬٠٢٨ ٨٦٬١١٩٬٤٣١ ١٩١٬٩٧٣٬٧٠٥ ٢٬٩٧٠٬٠٥٥٬٩٦٩  م�٢٠١٩يناير�4�١ي�الرصيد

  ٢٠٣٬٨٩٤٬٠٦١ -  -  ٢٣٬٨٠٨  ٦٧٦٬٣٥٧  ٢٥٧٬٩١٥  ١٩٥٬٢٩٣,٢٨١  ٦٬٢٤٥٬٣٠٠  ١٬٣٨٩٬٤٢٠  ٧٬٩٨٠  إضافات

  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  التنفيذ�تحت�إنشائية�أعمال�من�تحويل

  (٧٨٬٩٥٤٬٧٣٧) -  -  (٧٣٬٣٦٦)  (١٩٢٬٣١٥)  (٢٢٦٬٨٤٠)  (٧٢٬٦٨٨٬٠٠٣)  (١١٨٬٤٦٥)  (١٬٣٥٩٬٧٤٨)  (٤٬٢٩٦٬٠٠٠)  �الف$
ة�خ(ل�استبعادات

  ٣٬٤١٠٬٧٨٢ -  -  ٢٬١٧٤  ٢١٬٧٩٧  ١٦٬٩٧٠  ١٬٩٦٩٬٠٥٢  (٢٤٬٣٧٣)  ١٥٢٬٨٧٧  ١٬٢٧٢٬٢٨٥  الصرف�أسعار�4ي�ةالحرك�أثر

  ٣٬٩٤٠٬٣٤٦٬٤٠١ ٥٦٬٧٤٢٬٥٤١  -  ٢٦٬٩٩٦٬٥٨٦  ٣٢٬٨٠٩٬٧١٧  ٣٤٬٣٣٥٬٨١٨  ٥٣٨٬٠٤٣٬٣٥٨  ٩٢٬٢٢١٬٨٩٣  ١٩٢٬١٥٦٬٢٥٤  ٢٬٩٦٧٬٠٤٠٬٢٣٤  م�٢٠١٩يونيو�4�٣٠ي�الرصيد
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  متلكات�وا�عدات�(تتمة)ا��- ٧

  �q¥ت�نظم  تكييف�أجهزة  سيارات  مكتبية�معدات  ومفروشات�أثاث  ومباني�أراVطائرات  وأجهزة�أدوات  وامن�اتصا  
�استخدام�حق

  ا�جماfي  ا�صول 
                      ا�$
اكم�اVس0/(ك

   ٣٣٢٬٦٢٦٬٨٥٥ -   ٢٩٬١١٩٬٥٦٠    ٧٬٩٦٢٬٠٣٤  ٨٬٥٥٠٬٧٦١   ٩,٦٥٩٬٤٦٥   ٤٩٬٥٧٣٬٦٢٥  ٤٠٬٠٤٤٬١٨٩   ٧٣٬٤٨٢٬٣٥١  ١١٤٬٢٣٤٬٨٧٠        م�٢٠١٨يناير�4١ي��الرصيد

   ١٣٤٬٠٩٣٬٣٨٨ -   ١٬٨٩٩٬١٠٢    ٢٬٤٥٩٬٧٨٠  ٥٬٤٨٢٬٣٠٨   ٤٬٧٥٦٬٢٦٢   ٦٤٬٨٩٠٬٠٣٣  ١٣٬٧٥٧٬٦٠٠   ٢٦٬٥٦٤٬٩١٣  ١٤٬٢٨٣٬٣٩٠          السنة��اسfViك

  (٨٣٬١٢٣٬١٠٥)  -  (٣١٬٠١٨٬٦٦٢)   (١٬٨٠٤٬٤٦٨)   (٥٥٧٬٨٥٦)   (٢٥٩٬٤٧٨)   (٣٤٬٥٨٩٬١٧٤)   (٣٬٣٣٥٬١٦١)   (١١٬٥٥٨٬٣٠٦)    -   استبعادات

  (١٬٦٩٢٬٧٥١)  -   -   (٣٬٩٠٩)   (١٬١٦٣)   (١٬١٥٢)   (٦٣٬١٠٨)   (١٬٢٩٤٬٨٩٣)   (٣٠٢٬٨٠٩)   (٢٥٬٧١٧)   الصرف�أسعار�Fي�الحركة�أثر

   ٣٨١٬٩٠٤٬٣٨٧ -   -    ٨٬٦١٣٬٤٣٧   ١٣٬٤٧٤٬٠٥٠   ١٤٬١٥٥٬٠٩٧   ٧٩٬٨١١٬٣٧٦   ٤٩٬١٧١٬٧٣٥   ٨٨٬١٨٦٬١٤٩   ١٢٨٬٤٩٢٬٥٤٣  م�٢٠١٨ديسم¦
�4�٣١ي�الرصيد

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  �١٦ا�اfي�للتقرير�الدوfي�للمعيار�التحول �أثر

  ٣٨١٬٩٠٤٬٣٨٧  -  -  ٨٬٦١٣٬٤٣٧  ١٣٬٤٧٤٬٠٥٠  ١٤٬١٥٥٬٠٩٧  ٧٩٬٨١١٬٣٧٦  ٤٩٬١٧١٬٧٣٥  ٨٨٬١٨٦٬١٤٩  ١٢٨٬٤٩٢٬٥٤٣  م�٢٠١٩يناير�F�١ي�الرصيد

  ٧٧٬٨١٥٬٧٤٨  ٢٬٨٩٦٬١١٠  -  ١٬١٨٥٬١٠٩  ٢٬٨٥٣٬٠٤٩  ٢٬٢٥٥٬٨٤٥  ٤٣٬٣٩٨٬٢١٨  ٦٬٦٤٨٬٤٥١  ١١٬٨٠٩٬٠٣٠  ٦٬٧٦٩٬٩٣٦  ةالفCb �اسfViك

  (٣٧٬٩٧٥٬٤٢٦)  -  -  (٧٣٬٣٦٣)  (١٣٨٬٣٣٤)  (١٢٢٬٦٩٦)  (٣٣٬٤٤٨٬٤٣٧)  (١٠٠٬٥٨٨)  (١٬٢١٧٬٥٧٣)  (٢٬٨٧٤٬٤٣٥)  استبعادات

  ٩٩٣٬٣٦٠  -  -  ٣١  ١٤٬٧٨٧  ١٢٬٤٢٦  ٨٥٨٬٠٨٣  (٤٤٬٩٣٣)  ٨٥٬٣١٢  ٦٧٬٦٥٤  فالصر �أسعار�4ي�الحركة�أثر

  ٤٢٢٬٧٣٨٬٠٦٩  ٢٬٨٩٦٬١١٠  -  ٩٬٧٢٥٬٢١٤  ١٦٬٢٠٣٬٥٥٢  ١٦٬٣٠٠٬٦٧٢  ٩٠٬٦١٩٬٢٤٠  ٥٥٬٦٧٤٬٦٦٥  ٩٨٬٨٦٢٬٩١٨  ١٣٢٬٤٥٥٬٦٩٨  م�٢٠١٩يونيو�4�٣٠ي�الرصيد

                      

                      :الدف$
ية�القيمة�صا4ي

  ٣٬٣٧٣٬٣٤٩٬٣٦٧ -  -  ١٨٬٤٣٠٬٥٣٣  ١٨٬٨٢٩٬٨٢٨  ٢٠٬١٣٢٬٦٧٦  ٣٣٣٬٦٥٧٬٦٥٢  ٣٦٬٩٤٧٬٦٩٦  ١٠٣٬٧٨٧٬٥٥٦  ٢٬٨٤١٬٥٦٣٬٤٢٦  م�٢٠١٨ديسم¦
�4�٣١ي

  ٣,٥١٧٬٦٠٨٬٣٣٢ ٥٣٬٨٤٦٬٤٣١  -  ١٧٬٢٧١٬٣٧٢  ١٦٬٦٠٦٬١٦٥  ١٨٬٠٣٥٬١٤٦  ٤٤٧٬٤٢٤٬١١٨  ٣٦٬٥٤٧٬٢٢٨  ٩٣٬٢٩٣٬٣٣٦  ٢٬٨٣٤٬٥٨٤٬٥٣٦  م�٢٠١٩يونيو�4�٣٠ي
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 �زميلة�شركات�4ي�ا�لكية�حقوق �بطريقة�استثمارات -٨

  

 ٪�ا�لكية�نسبة  
 

٣١�Cديسم�  

 م٢٠١٨

  يونيو�٣٠  

 م٢٠١٩

٣١�Cديسم��

 م٨٢٠١

  يونيو�٣٠

  م�١٩٢٠
 

 ���.�أس.�كيه�القابضة�الدولية�الشامل�شركة ٪٣٠ ٪٣٠ ٢٥٬٦٣٥٬٩٥١   ٢٤٬٩٩٠٬٦٤١

 )مشCbك(مشروع��لfتصا�ت�تقنيتك�شركة ٪٧٠ ٪٧٠ -   -

 أبو�ظ��Å–الطيار�للسفر�والسياحة��شركة ٪٤٩ ٪٤٩ -   -

 للسياحة�عمرو �فوياج�شركة ٪٤٩ ٪٤٩ -   -

 الناشئة�للتقنية�توش�CDشركة ٪٣٥ ٪٣٥ -   -

 والسفر�للسياحة�نت ٪٤٤٫٣ ٪٤٤٫٣ -   -

 *�إنكوبوريشن�كريم ٪١٥٫٣ ٪١٥٫١ ١٨٬٠٣٣٬٢٩٥   -

 ا6ثرية�السعودية�للضيافة�الشركة ٪٢٠ ٪٢٠ ٩٬١٨٩٬٩٠٣   ٩٬٤٨٧٬٥٦٠

 ا*تحدة�ايكوينكس�شركة ٪٤٠ ٪٤٠ ١٣٬٦٠٠٬١٧٧   ١٣٬٧١٤٬٦٦٨

 وادي�الشرق�ا6وسط��شركة ٪٣٣٫٣ ٪٣٣٫٣ -   -

 شركة�����اتش�إم�إي� ٪٤٠ ٪٤٠ ٨٢٧٬٧٠١   ١٬٩٠٥٬٩٥٨

٦٧٬٢٨٧٬٠٢٧   ٥٠٬٠٩٨٬٨٢٧      

�Fي�ا*ملوكةيونيفCDسال�ا*حدودة��هو5يمن�أسهم�شركة��١-E)�(�لفئةا�سهم��١٢٣٬٢٧٥ع»ى�لfستحواذ�اتفاقية�بتوقيع��٢٠١٩مايو��٢٠بتاريخ�الشركة�قامت*�

�مليون ��١٨٬٠٣٣٬٢٩٥تعادل�أمريكي�دو�ر�مليون ��٤٬٨٠٧٬٧٢٥بمبلغ�تقدر�إجمالية�بقيمة�للسهم،�أمريكي�دو�ر��٣٩بقيمة�ا*حدودةشركة�كريم�إنكوربريشن�

  .سعودي�ريال

  وأخرى �تجارية�مدينة�ذمم -٩

 يونيو�٣٠  

    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 

  م�٨٢٠١

  ١٬٤٤٦٬١٢٩٬٨٤٢    ١٬٦٥٥٬١٧٠٬٨٥٩  مدينة�تجارية��ذمم

  (١٩٢٬١٩٠٬٧٨١)    (٢٠٢٬٠١٥٬٩٨٩)  �تجارية�مدينة�ذمم�Fي�قيمة��هبوط�خسائر

  ١٬٢٥٣٬٩٣٩٬٠٦١    ١٬٤٥٣٬١٥٤٬٨٧٠  

        

        :أخرى �مدينة�ذمم

  ١١٦٬٦٨٠٬٦٠٢    ٩٤٬٥٥٦٬٩٠٢  مستحقة�حوافز

  ٩٬٩٢١٬٤٤١    ١١٬٥٦٧٬٤٦٠  موظفDن�سلف

  ٦٬٢٥٣٬٠٧٣    ١١٬٠٠٠٬٧٢٨  ضرائب

  ٣٬٨٠٤٬١٩٧    ٤٬٧٠١٬٨٧٨  مسViلكات

  ٤٨٬٣١٣    ١٬٠٨٠٬١٦٢  مستحقة�تمويلية�إيرادات

  ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  العقاري �والتطوير�لfستثمار�ذاخر�شركة�استبعاد�من�مدينة�ذمم

  ٥٣٬٩٨٢٬٧٩٠    ٦٧٬٥٢٣٬٠٦٤  أخرى 

  ١٬٧٤٤٬٦٢٩٬٤٧٧    ١٬٩٤٣٬٥٨٥٬٠٦٤  
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  :التجارية�ا*دينة�الذمم�هبوطحركة�ب�ملخص�ي»ي�فيما

  

  

 
  

 يونيو�٣٠

    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 

  م�٢٠١٨

 ٢٦٢٬٤٨٦٬٣١٨    ١٩٢٬١٩٠٬٧٨١  الفCbة�بداية�Fي�الرصيد

 (٧٠٬٢٩٥٬٥٣٧)    ٩٬٨٢٥٬٢٠٨  الفCbة��هبوط�خسائر

  ١٩٢٬١٩٠٬٧٨١    ٢٠٢٬٠١٥٬٩٨٩  الفCbة�VÌاية�Fي�الرصيد
  

  

Fي�توضيحها��تمFي�القيمة�للذمم�ا*دينة�التجارية�وا6خرى��الهبوط�ئتمان�والسوق�وخسائر�ا*علومات�ا*تعلقة�بتعرض�ا*جموعة�*خاطر�ا�إن

  .١٨اpيضاح�رقم�

  

  لهيعادوما��النقد� -١٠

 يونيو�٣٠  

    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 

  م�٢٠١٨

        

 ٥٬٧٩١٬٤٦٦   ١٣٬٨٤١٬٩١٥  الصندوق �Fي�النقد

 ٢٥٤٬٦٠٧٬٧٤٧   ٢٧٨٬٣٨٢٬٠٤٩  البنوك�لدى�الجارية�الحسابات�Fي�ا6رصدة

 ٣٬٤٨٨٬٦٧٩   ١٬٨٢٦٬٩٢٣  الصندوق �مدير�لدى�ا*وجود�النقد

 ٢٦٣٬٨٨٧٬٨٩٢   ٢٩٤٬٠٥٠٬٨٨٧  ا*ا5ي�ا*ركز�قائمة�Fي�يعادله�وما�النقد
  (٣٬٤٨٨٬٦٧٩)    (١٬٨٢٦٬٩٢٣)  الصندوق �مدير�لدى�ا*وجود�النقد

 (٣١٬٣٠٤٬٢١٢)   (١١٦٬١٦٠٬١٢٣)  النقد�إدارة�6غراض�ا*كشوف�ع»ى�بنكية�سحوبات

 ٢٢٩٬٠٩٥٬٠٠١   ١٧٦٬٠٦٣٬٨٤١  النقدية�التدفقات�قائمة�Fي�يعادله�وما�النقد

 ـاعت�هرــأش�ةـوثfث�دـواح�ومـي�نـبي�ةـمختلف�راتـلفت�بــالطل�تــتح�عــالودائ�داعــإي�مــيت
ً
�إيرادات�مVÜا�ويتحقق�ةـللمجموع�اشرةــا*ب�ةــالنقدي�اتـا*تطلب�ع»ى�مادا

  .ا6جل�قصCDة�للودائع�ا*طبقة�تبا*عد� �تمويل

  

  واVحتياطيات�ا�ال�رأس� -١١

  ا�ال�رأس  

�(ا*وافق�١٤٤٠شعبان��٩تاريخ��Fي �وافق�٢٠١٩أبريل��١٤هـ ا*ساهمون�خfل�اجتماع�الجمعية�العمومية�ع»ى�زيادة�رأس�مال�الشركة�من�م)

�إصدار� �إدارة��٨٣٬٨٦خfل �مجلس �وافق �ذلك، �إ5ى
ً
�إضافة �ا*ملوكة. �العادية �ا6سهم �خمسة�من �لكل �عادية �سهمDن �من مليون�سهم�مكونة

�(برنامج�٦٬٤٩الشركة�تخصيص� �ا6سهم�ا*جانية�وأسهم��مليون�سهم�للموظفDن�تحت�بند�برنامج�حصص�ا*وظفDن مكافآت�طويلة�ا6جل).

مليون��١٩٦٬١٥مليون�ريال�سعودي،�وا�حتياطي�النظامي�بمبلغ�وقدره��٧٠٧٬٣٥ا*وظفDن�تم�إصدارهما�من�خfل�ا6رباح�ا*بقاة�بمبلغ�وقدره�

�pصدار�ا6سهم�سCDتفع�رأس�مال�الشركة�من�
ً
�مليون ��٣٠٠من�تتكون مليار�ريال�سعودي��٣مليار�ريال�سعودي�إ5ى��٢٬٠٩٧ريال�سعودي.�نتيجة

  .سعودي�ريال��١٠السهم�سعر�سهم،

  

 يونيو�٣٠

    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 

  م�٢٠١٨

  ٢٠٩٬٦٥٠٬٠٠٠    ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مصدرة�مدفوعة�بالكامل�-عادية�أسهم

  ٢٬٠٩٦٬٥٠٠٬٠٠٠   ٣,٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ريال�سعودي�لكل�سهم�١٠القيمة�ا�سمية�
  

  .للشركة�ا*تبقية�با*وجودات�يتعلق�فيما�بالتساوي �تصنف�العادية�ا6سهم�جميع
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  العادية�ا�سهم

  .للشركة�العامة�ا�جتماعات�Fي�سهم�لكل�واحد�تصويت�لهم�ويحق�Aخر�وقت�من�عVÜا�اpعfن�يتم�ال���أرباح�توزيعات�ا6سهم�هذه�*الكي�يحق

  النظامي��ا�حتياطي

 
ً
�(ا*و �١٤٣٧رجب��٢٥من��وفًقا�لقوانDن�الشركة�السارية�اعتبارا ٪�من�صاFي�دخلها�كل�عام�كاحتياطي�١٠)�،�تقوم�الشركة�بتخصيص�٢٠١٦مايو��٢افق�هـ

  ٪�من�رأس�ا*ال.٣٠حتياطي�� ح��Íيعادل�هذا�ا�نظامي

  

 الحوافز�طويلة�ا�جل��برنامج -١٢

ول�ا*جموعة�6هدافها�طويلة�ا6جل�ا*جموعة�برنامج�حوافز�طويلة�ا6جل�("ال�Cنامج")�لبعض�موظف]Vا�والذين�ستتم�مكافئViم�ع»ى�دورهم�الهام�Fي�وص�توفر 

معد�ت��ع»ى�بناءً �يقاس.�وهو�الشركةFي�نجاح��ا*ساهمة�منال�Cنامج�ع»ى�ا6داء�الحا5ي�وا*ستقب»ي�ويمكن�ا*وظفDن��يركز الكفاءات�ا*وهوبة.��وتبقيولتجذب�

  .وا*كافآت�الCbشيحات�لجنة�قبل�من�بمعرفة��تحديدها�سيتم�وال���ا6داء

�بعد"أسهم�خزينة")��مقيدة�أسهم(�الشركة�أسهم�ع»ى�ا*Cbشح�خfلها�من�يتحصل�ع»ى�الدفع�ع»ى�أساس�عي½�،��بالكامل�ع»ى�مب½�Cنامج�ال��أساس��إن

  .�توا*كافآ�الCbشيحاتباpضافة�إ5ى�حصوله�ع»ى�ا*وافقات�من�قبل�لجنة��الfزمة�الشروط�وتلبيتها�داء�ا*طلوب��مقاييس�وتحقيق�ا�ستحقاق�فCbةإكماله�

يتخللها�تقييم�أداء��ا*طلوبةا*وظف�ا*شارك�Fي�ال�Cنامج��يجب�عليه�أن�يستوFي�جميع�الشروط�ا*حددة�من�قبل�ا*جموعة�بما�Fي�ذلك�سنوات�الخدمة��إن

̈ة�هذه�منحهم�سيتم�فقط�العمل�رأس�ع»ىممتاز�باpضافة�إ5ى�شروط�أخرى.�ا*وظفDن� D*ا.  

  .اpدارة�مجلس�قبل�من�عل]Vا�ا*وافق��ا*كافآتو �الCbشيحات�لجنة�قبل�من�عليه�اpشراف�سيتم�ال�Cنامج�هذا�إن

�قائمة�Fيتم�تحميلها�ع»ى�مصاريف�منافع�ا*وظفDن�مع�زيادة�با*قابل��٢٠١٩يونيو��٣٠إجما5ي�ا*صاريف�ا*تعلقة�بال�Cنامج�الخاصة�بالفCbة�ا*نViية�Fي��إن

ا�وذلكحقوق�ا*fك�
ً
  "السهم�أساس�ع»ى"الدفعات���٢ا*ا5ي�للتقرير�ليةالدو �ا*عاي�CD*تطلبات�وفق

  الخزينة�أسهم

  

 يونيو�٣٠

    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 

  م�٢٠١٨

  -   -  Fي�بداية�الفCbة/�السنة��الرصيد

  -   ٦٤٬٩٠٠٬٠٠٠  خfل�الفCbة�/�السنة��ا*تحصل

  -    -  الفCbة�/�السنة�خfل�عند�ممارسة�الخيارات�ا*ستبعد

  ٦٤٬٩٠٠٬٠٠٠   -  
 

  القروض� -١٣

  يونيو�٣٠  

    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 

  م�٢٠١٨
          ا�تداولة�غ�
�ا�طلوبات

 ٤٨٠٬٠٩٦٬٣٩١    ٤٣٢٬١٤٢٬٨٥٧          مضمون �بنكي�قرض
  -     ١٠٩٬٨٤٩٬٠٨٧          مضمون �غ�CDبنكي�قرض

    ٤٨٠٬٠٩٦٬٣٩١    ٥٤١٬٩٩١٬٩٤٤  

          ا�تداولة�ا�طلوبات
 ٦٩٬٩٠٣٬٦٠٩   ٧٨٬٥٧١٬٤٢٩    مضمون �بنكي�قرض�من�ا*تداول �الجزء
 ١٦٣٬٣٠٦٬٠١٠   ٢٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠    مضمون �غ�CDبنكي�قرض

    ٢٣٣٬٢٠٩٬٦١٩   ٣٣٨٬٥٧١٬٤٢٩ 

�سعودي�ريال�مليار��١٬٩٣قدرها�دفCbية�بقيمة�محددة�عقارات�مقابل�مرهونةا*ضمونة��بنكيةال�القروض�إن �)٣١�Cم��٢٠١٨ديسم�� �ريال��مليار�١٬٩٤:

  )�.سعودي
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�Fي�اpقراضمن�أساس�معدل��أع»ى٪���٥إ5ى٪��٤من�بواقع�عمولة�نسبة�متوسط�لها�م�٢٠١٩يونيو�F�٣٠ي�كما�ا*ضمونة�وغ�CDا*ضمونة�البنكية�القروض�إن

  )�.٪���٤إ5ى٪��٣من:��م�٢٠١٨ديسم�٣١�C(��البنوك

��لدى �Fي��٥١١ا*جموعة�قرض�بنكي�مضمون�بقيمة�دفCbية�وقدرها �ريال�سعودي�كما �م٢٠١٨ديسم�٣١��C(م��٢٠١٩يونيو�٣٠مليون� ريال��مليون��٥٥٠:

  تستحق�القروض�البنكية�غ�CDا*ضمون�خfل�فCbة�سنة�واحدة�.��،سنوات�سبعيستحق�هذا�القرض�السداد�ضمن�دفعات�تتجاوز��،سعودي)

 ا�يجار�عقود�ل$�اماتا -١٤

 يونيو�٣٠    
    م�٢٠١٩

٣١Cديسم� 
  م�٢٠١٨

          عقود�ا�يجار��ال$�امات
 -   ٦٢٬١٥٣٬٢٧٩    )٦(إيضاح��السنة/��الفCbة�بداية�Fي�الرصيد
 -   ١٬٤٦١٬٢٤٣    ا*حملة�العمولة
 -   (٥٬٨٨٥٬٣١١)    ا*دفوع

    ٥٧٬٧٢٩٬٢١١   - 

         :ي�ي�كما�مصنفة
  -   ٦٬٩٢١٬٤٢٨    ا*تداول��الجزء
  -   ٥٠٬٨٠٧٬٧٨٤    ا*تداول �غ�CDالجزء

    ٥٧٬٧٢٩٬٢١٢   -  

  واVل$�امات�اVرتباطات� -١٥

  الرأسمالية�ا�رتباطات

�تتعلق)�سعودي�ريال�مليون �٦٠:�م٢٠١٨ديسم�٣١��Cريال�سعودي�(�مليون �٥لدى�ا*جموعة�ارتباطات�رأسمالية�بمبلغ��،م�٢٠١٩يونيو�F٣٠ي��كما

  وتطوير�ال�Cامج.�للمكاتب�جديدة�بانيم�وإنشاء�عقارات�تطوير�Fي�رئي���Õبشكل

  ا�حتملة�ا�ل$�امات

)�سعودي�ريال�مليون �٣٨٩:�م٢٠١٨ديسم�٣١��Cريال�سعودي�(�مليون ���٣٨٦بمبلغ�ضمان�خطابات�ا*جموعة�لدى�،م�٢٠١٩يونيو�F٣٠ي��كما

ويشتمل�ذلك�ع»ى�دفعات�مقدمة�لتأمينات�خطابات�الضمان�بإجما5ي��،ينا*ورد�بعض�لصالح�الشركة�معها�تتعامل�ال���البنوك�عن�صادرة

.)سعودي�ريال�مليون �٤١٬٢:�م٢٠١٨ديسم�٣١��Cريال�سعودي�(�مليون �٣٩٬٨مبلغ�وقدره�
  

 ا�يرادات -١٦

  Fي�ا*نViية�أشهر�الستة�لفCbة    4ي�ا�ن0/ية�أشهر�الث(ثة�لف$
ة  

  يونيو�٣٠  العموVت�إيرادات
  م�٩٢٠١

  يونيو�٣٠  
  م٨٢٠١

  يونيو�٣٠  
  م�٩٢٠١

  يونيو�٣٠  
  م٨٢٠١

                
  ٥٨٣٬٥٧٦٬٢٦١    ٤٨٥٬٣٩٧٬٧٥٤    ٣٢٠٬٤٧٧٬٣٦٢    ٢٥٧٬٣٤١٬٨٩٨  الطCDان�تذاكر�وحوافز�عمولة

  ٥٠٬٤٤٦٬٤٤٦    ٧٨٬٠٩٢٬٤٦٥    ٢٥٬٣١٣٬٧٥٦    ٣٧٬٨٧٠٬٢٨٣  الفنادق�حجز�عمولة

  ٧٬١٦٩٬٦٦١    ٨٬٠٨٣٬٤١٨    ٣٬٩٨١٬٦٧٢    ٤٬١٢٣٬٣٥٢  الشحن�عمولة

  ١٢٬٢٩٣٬٨٧٩    ١١٬٦٧٩٬٣٤٠    ٦٬١٤٩٬٥٨٣    ٥٬٦٨٥٬٠٣٣  القطارات�تذاكر�عمولة

  ٦٥٣٬٤٨٦٬٢٤٧    ٥٨٣٬٢٥٢٬٩٧٧    ٣٥٥٬٩٢٢٬٣٧٣    ٣٠٥٬٠٢٠٬٥٦٦  

                أخرى �إيرادات

  ٢٣٣٬١٣٥٬٢٣٨    ٢٠٨٬٢٩٧٬٠٤٩    ١٠٦٬٤٨٥٬٤٥٨    ٩٠٬٥٨٤٬٨١٤  العطfت�حزم�إيرادات

CD٦٨٬٧٧٠٬٦٣١    ١٠٩٬٥٩٣٬٧٦٠    ٣٤٬٩٠٧٬٦٥٧    ٦٠٬٣٢٩٬٣٣١  السيارات�تأج  

CD٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧    ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢    ٢٦٬٩٢١٬٩٩٦    ٢٦٬٤٤٠٬٦٣٦  والغرف�العقارات�تأج  

  ١٬٢٣٨٬٤٦٧    -    -    -  ا*ستأجرة�الطائرات

  ١٧٬٢١٩٬٣٤٨    ١٣٬٧٤١٬١٦٩    ٦٬٦٧٩٬٩٨٠    ٥٬٥٨٣٬٣٥٩  �أخرى 

  ٣٥٩٬١٣٧٬١٦١    ٣٧١٬١٢٨٬٢٨٠    ١٧٤٬٩٩٥٬٠٩١    ١٨٢٬٩٣٨٬١٤٠  

  ١٬٠١٢٬٦٢٣٬٤٠٨    ٩٥٤٬٣٨١٬٢٥٧    ٥٣٠٬٩١٧٬٤٦٤    ٤٨٧٬٩٥٨٬٧٠٦  
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  :كوكيل�تعمل�ا*جموعة�أن�إ5ى�تش�CDالتالية�العوامل�أن�اpدارة�تعت��Cبالعمو�ت،�يتعلق�فيما

 ،بالعقد�الوفاء�عن�الرئي�Í�Õسئول ا*�هو�آخر�خدمة�مورد •

 ،مخزون�مخاطر�للمجموعة�يوجد�� •

�من�ا*جموعة�عل]Vا�تحصل�ال���ا*نفعة�فإن�وبالتا5ي�اAخر�ا*ورد�خدمات�أسعار�تحديد�Fي�تقديرية�سلطة�أي�ا*جموعة�لدى�يوجد�� •

 ،محدودة�الخدمات�هذه

 .ولةعم�شكل�Fي�يكون �للمجموعة�يتحقق�الذي�ا*ا5ي�ا*قابل�إن •

  ا�يرادات��تصنيف

�مطابقة�أيضا�الجدول �ويتضمن�،باpيراد�ا�عCbاف�توقيت�و�ا�يراد�نوع�الرئيسية،�ا6سواق�حسب�ع»ى�اpيرادات�تصنف�التا5ى�الجدول �Fى

  ١٩.�ايضاح�رقم��للمجموعة�ا6ربع�ا�سCbاتيجية�ا6قسام�مع�ا*فصلة�ل×يرادات
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  (تتمة)�ا�يرادات�تصنيف

   (ث(ثة�أشهر)�م�٢٠١٩يونيو�٣٠

   ع�/ا�التقرير�يتم�ال���القطاعات    

 ا�خرى �القطاعات�جميع ا�جماfى

  �تأج�

 الط�
ان�تذاكر السياحة النقل  الضيافة العقارات
 

  الجغرافية�ا�ساسية��ا�ناطق       

 
  العربية�السعودية��ا*ملكة  ٢١٨٬٢٧٠٬٤٢١  ٦٨٬٢٩٩٬٢٢٨  ٦٤٬٣٨٠٬٣٧٢  ٢٦٬٤٤٠٬٦٣٦  -  ٣,٨٣٧٬٢١٤  ٣٨١٬٢٢٧٬٨٧١

٢٦٬٨١٦٬٨٣٠  ٥٧٬٠٩٣٬١٩٠  -  -  -  -  ٨٣٬٩١٠٬٠٢٠  
  ا*تحدة�ا*ملكة

١٬١٣٦٬٤٠٢  ٢٬٥٨٦٬٤٥٥  ٧٢٬٣١١  -  -  ٣٬٠٠٢  ٣٬٧٩٨٬١٧٠  
 العربية�مصر�جمهورية

١٥٬٦٣٣٬٢٠٨  (١٢١٬٦٦٢)  -  -  -  ٩٬٨٦٧  ١٥٬٥٢١٬٤١٣  
 ا*تحدة�العربية�ا�مارات

-  -  -  -  -  -  -  
 الهند

٢٩٤٬٣٢٨  -  -  -  ١٬٧٣٣٬٢٧٦  ٢٬٠٢٧٬٦٠٤  -  
 اسبانيا

١٬١٧٠٬٠٧٠  ٣٠٣٬٥٥٨  -  -  -  -  ١٬٤٧٣٬٦٢٨  
 لبنان

-  -  -  -  -  -  -  
̈يا Dمال 

٢٦٣٬٠٢٦٬٩٣١  ١٢٨٬٤٥٥٬٠٩٧  ٦٤٬٤٥٢٬٦٨٣  ٢٦٬٤٤٠٬٦٣٦  -  ٥٬٥٨٣٬٣٥٩  ٤٨٧٬٩٥٨٬٧٠٦   

              

 :باVيراد�اVع$
اف�توقيت

٢٦٣٬٠٢٦٬٩٣١  ٣٧٬٨٧٠٬٢٨٣  ٤٬١٢٣٬٣٥٢  ٢٦٬٤٤٠٬٦٣٦  -  -  ٣٣١٬٤٦١٬٢٠٢  
 الوقت�من�نقطة

٩٠٬٥٨٤٬٨١٤  ٦٠٬٣٢٩٬٣٣١  -  -  ٥٬٥٨٣٬٣٥٩  ١٥٦٬٤٩٧٬٥٠٤  -  Cالوقت�من�مدة�ع� 

٢٦٣٬٠٢٦٬٩٣١  ١٢٨٬٤٥٥٬٠٩٧  ٦٤٬٤٥٢٬٦٨٣  ٢٦٬٤٤٠٬٦٣٦  -  ٥٬٥٨٣٬٣٥٩  ٤٨٧٬٩٥٨٬٧٠٦   
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 (تتمة)�ا�يرادات�تصنيف

   )أشهر(ث(ثة���٢٠١٨يونيو�٣٠

   ع�/ا�التقرير�يتم�ال���القطاعات    

 ا�خرى �القطاعات�جميع ا�جماfى

  �تأج�

 الط�
ان�تذاكر السياحة النقل  الضيافة اراتالعق
 

  الجغرافية�ا�ساسية��ا�ناطق       

 
  العربية�السعودية��ا*ملكة  ٣١٣٬٩٢١٬٥٤٣  ٧٤٬٧٣٢٬٧٦٧  ٣٥٬٤٩٩٬٧١٦  ٢٦٬٩٢١٬٩٩٦  -  ١٬٧٩٧٬٨٤٣  ٤٥٢٬٨٧٣٬٨٦٥

  ا*تحدة�ا*ملكة  ٢٧٬٩١٠٬٢٨٤  ٥٣٬٣٦٠٬٤٧٦  -  -  -  -  ٨١٬٢٧٠٬٧٦٠

 العربية�مصر�جمهورية  )٣٦٧٬٦٦٣(  ٢٬٤٨٨٬١٤٩  ٣٬٣٨٩٬٦١٣  -  -  ٧٤٦٬٨٠١  ٦٬٢٥٦٬٩٠٠

 ا*تحدة�العربية�ا�مارات  )١٥٬٨٩١٬٥٨٠(  ٩٢٩٬٢٥١  -  -  -  ١٬١٤٩٬٨١٦  )١٣٬٨١٢٬٥١٣(

 الهند  -  -  -  -  -  ٦٩٠٬٢٢١  ٦٩٠٬٢٢١

 اسبانيا  -  )٢١٧٬٦٨٢(  -  -  -  ٢٬٢٩٥٬٢٩٩  ٢٬٠٧٧٬٦١٧

 لبنان  ١٬٠٥٤٬٣٦١  ٢٩٢٬٩٠٠  -  -  -  -  ١٬٣٤٧٬٢٦١

̈يا  -  ٢١٣٬٣٥٣  -  -  -  -  ٢١٣٬٣٥٣ Dمال 

٣٢٦٬٦٢٦٬٩٤٥  ١٣١٬٧٩٩٬٢١٤  ٣٨٬٨٨٩٬٣٢٩  ٢٦٬٩٢١٬٩٩٦  -  ٦٬٦٧٩٬٩٨٠  ٥٣٠٬٩١٧٬٤٦٤   

              
 :باVيراد�اVع$
اف�توقيت

 الوقت�من�نقطة  ٣٢٦٬٦٢٦٬٩٤٥  ٢٥٬٣١٣٬٧٥٦  ٣٬٩٨١٬٦٧٢  ٢٦٬٩٢١٬٩٩٦  -  -  ٣٨٢٬٨٤٤٬٣٦٩

١٠٦٬٤٨٥٬٤٥٨  ٣٤٬٩٠٧٬٦٥٧  -  -  ٦٬٦٧٩٬٩٨٠  ١٤٨٬٠٧٣٬٠٩٥  -  Cالوقت�من�مدة�ع� 
٣٢٦٬٦٢٦٬٩٤٥  ١٣١٬٧٩٩٬٢١٤  ٣٨٬٨٨٩٬٣٢٩  ٢٦٬٩٢١٬٩٩٦  -  ٦٬٦٧٩٬٩٨٠  ٥٣٠٬٩١٧٬٤٦٤   
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  (تتمة)�ا�يرادات�تصنيف

  )أشهرم�(ستة��٢٠١٩يونيو�٣٠
 

   ع�/ا�التقرير�يتم�ال���القطاعات    

 ا�خرى �القطاعات�جميع ا�جماfى


  �تأج�

 الط�
ان�تذاكر السياحة النقل  الضيافة العقارات

 

  الجغرافية�ا�ساسية��ا�ناطق       

 
  العربية�السعودية��ا*ملكة  ٤٣٣٬٥٩٢٬٢٤٤  ١٣٠٬٠٧٣٬٣٤٩  ١١٧٬٥٠٠٬٥٤١  ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢  -  ٩٬٥٩٤٬٩٤٧  ٧٣٠٬٢٥٧٬٣٨٣

  ا*تحدة�ا*ملكة  ٥٤٬٣٨١٬٨٠١  ١٤٧٬٤٠٤٬٤٨٠  -  -  -  -  ٢٠١٬٧٨٦٬٢٨١

 العربية�مصر�جمهورية  ١٬٢٥٣٬٠٩٩  ٧٬٢٩٤٬٣٢٣  ١٧٦٬٦٣٧  -  -  ١٠٥٬٥٩٠  ٨٬٨٢٩٬٦٤٩

 ا*تحدة�العربية�ا�مارات  ٥٬٥٠٩٬٨٠٨  ٤٩٦٬٤٩٤  -  -  -  ٩٬٨٦٧  ٦٬٠١٦٬١٦٩

 الهند  -  -  -  -  -  -  -

 اسبانيا  -  ٥١٣٬٧٥٤  -  -  -  ٤٬٠٣٠٬٧٦٥  ٤٬٥٤٤٬٥١٩

 لبنان  ٢,٣٤٠٬١٤٢  ٦٠٧٬١١٤  -  -  -  -  ٢٬٩٤٧٬٢٥٦

̈يا  -  -  -  -  -  -  - Dمال 

٤٩٧٬٠٧٧٬٠٩٤  ٢٨٦٬٣٨٩٬٥١٤  ١١٧٬٦٧٧٬١٧٨  ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢  -  ١٣٬٧٤١٬١٦٩  ٩٥٤٬٣٨١٬٢٥٧   

 باVيراد�اVع$
اف�توقيت              

 الوقت�من�نقطة  ٤٩٧٬٠٧٧٬٠٩٤  ٧٨٬٠٩٢٬٤٦٥  ٨٬٠٨٣٬٤١٨  ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢  -  -  ٦٢٢٬٧٤٩٬٢٧٩

٢٠٨٬٢٩٧٬٠٤٩  ١٠٩٬٥٩٣٬٧٦٠  -  -  ١٣٬٧٤١٬١٦٩  ٣٣١٬٦٣١٬٩٧٨  -  Cالوقت�من�مدة�ع� 

٤٩٧٬٠٧٧٬٠٩٤  ٢٨٦٬٣٨٩٬٥١٤  ١١٧٬٦٧٧٬١٧٨ ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢  -  ١٣٬٧٤١٬١٦٩  ٩٥٤٬٣٨١٬٢٥٧  
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  (تتمة)�ا�يرادات�تصنيف

  )أشهرم�(ستة��٢٠١٨يونيو�٣٠
 

   ع�/ا�التقرير�يتم�ال���القطاعات    

 �ا�خرى �القطاعات�جميع ا�جماfى


  �تأج�

 الط�
ان�تذاكر السياحة النقل  الضيافة العقارات

 

  الجغرافية�ا�ساسية��ا�ناطق       

 

  العربية�السعودية��ا*ملكة  ٥٥١٬٨٥١٬٤٨٨  ١١٠٬٩٠٠٬٦٦٢  ٧٠٬٦٦٠٬٤٦٨  ٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧  -  ٩٬١٠١٬٢١٤  ٧٨١٬٢٨٧٬٣٠٩

  ا*تحدة�ا*ملكة  ٥٦٬٦٤١٬٩٨٤  ١٦٦٬١٢٥٬٦٨٣  -  -  -  -  ٢٢٢٬٧٦٧٬٦٦٧

 العربية�مصر�جمهورية  ٢٠٥٬٥١٥  ٤٬١٤٠٬٥٧٧  ٦٬٥١٨٬٢٩١  -  -  ٧٦٣٬١٣٨  ١١٬٦٢٧٬٥٢١

 ا*تحدة�العربية�ا�مارات  )١٥٬٥٢٢٬٤٩٨(  ١٬٤٥٢٬٦٥٩  -  -  -  ١٬٣٦١٬٧٦٦  )١٢٬٧٠٨٬٠٧٣(

 الهند  -  -  -  -  -  ١٬٣٢١٬٥٤٠  ١٬٣٢١٬٥٤٠

 اسبانيا  -  )١٧٬١٢٢(  -  -  -  ٤٬٦٧١٬٦٩٠  ٤٬٦٥٤٬٥٦٨

 لبنان  ٢٬٦٩٣٬٦٥١  ٦٦٩٬١٧٥  -  -  -  -  ٣٬٣٦٢٬٨٢٦

̈يا  -  ٣١٠٬٠٥٠  -  -  -  -  ٣١٠٬٠٥٠ Dمال 

٥٩٥٬٨٧٠٬١٤٠  ٢٨٣٬٥٨١٬٦٨٤  ٧٧٬١٧٨٬٧٥٩  ٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧  -  ١٧٬٢١٩٬٣٤٨  ١٬٠١٢٬٦٢٣٬٤٠٨   

 باVيراد�اVع$
اف�توقيت              

 الوقت�من�نقطة  ٥٩٥٬٨٧٠٬١٤٠  ٥٠٬٤٤٦٬٤٤٦  ٧٬١٦٩٬٦٦١  ٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧  -  -  ٦٩٢٬٢٥٩٬٧٢٤

٢٣٣٬١٣٥٬٢٣٨  ٧٠٬٠٠٩٬٠٩٨  -  -  ١٧٬٢١٩٬٣٤٨  ٣٢٠٬٣٦٣٬٦٨٤  -  Cالوقت�من�مدة�ع� 

٥٩٥٬٨٧٠٬١٤٠  ٢٨٣٬٥٨١٬٦٨٤  ٧٧٬١٧٨٬٧٥٩ ٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧  -  ١٧٬٢١٩٬٣٤٨  ١٬٠١٢٬٦٢٣٬٤٠٨   
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  السهم�ربحية -١٧

  /ا�خفضةا�ساسية�السهم�ربحية

�العادية�ا6سهم�لعدد�ا*رجح�وا*توسط�العاديDن�Dنا*ساهم�ع»ى�العائد�التا5ي�الربح�إ5ى/ا*خفضة�ا6ساسية�السهم�ربحية�احتساب�يستند

  .القائمة

 (ا�سا�qr)�العادي�ن�ا�ساهم�ن�ع�ى�العائد�الربح

  Fي�ا*نViية�أشهر�الستة�لفCbة  Fي�ا*نViية�أشهر�الثfثة�لفCbة    

  يونيو� ٣٠    

 م٩٢٠١

  يونيو�٣٠

 م٨٢٠١

  يونيو� ٣٠

  م٩٢٠١

  يونيو�٣٠

  م٨٢٠١

 ١٩٢٬٧٨٨٬٦٧٩ ١١٢٬٤٧٣٬٤٣٥  ١٠٧٬٢١٦٬٢٥٢  ٦٥٬١٦٢٬٥٠٨  العاديDن�نا*ساهم�Dع»ى�العائد�الربح

  (ا�سا�qr)�العادية�ا�سهم�لعدد�ا�رجح�ا�توسط

  �يونيو�٣٠    

  م٢٠١٩

  �يونيو�٣٠  

  م٢٠١٨

 ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  الفCbة�VÌاية�Fي�العادية�ا6سهم�لعدد�ا*رجح�ا*توسط

 الشركة�4ي�ا�ساهم�ن�ع�ى�العائدة�السهم�ربحية

  Fي�ا*نViية�أشهر�الستة�لفCbة  Fي�ا*نViية�أشهر�الثfثة�لفCbة  

  يويون�٣٠  

  م�٩٢٠١

  يونيو�٣٠

�٨٢٠١  

  يونيو�٣٠

  م�٩٢٠١

  يونيو�٣٠

�٨٢٠١  

          

 ٠٫٦٤ ٠٬٣٧ ٠٬٣٦  ٠٬٢٢  وا*خفضة�ا6ساسية�السهم�ربحية

  القيمة�العادلة�وإدارة�ا�خاطر�–ا�الية��ا�دوات -١٨

  العادلة�والقيمة�ا�حاس��التصنيف  )أ

�للقيمة�الهرمي�التسلسلالجدول�أدناه�القيم�الدفCbية�والقيم�العادلة�للموجودات�ا*الية�وا*طلوبات�ا*الية،�بما�Fي�ذلك�مستوياVWا�Fي��يعرض

�الدفCbية�القيمة�كانت�إذا�العادلة�بالقيمة�سةا*قا�غ�CDا*الية�وا*طلوبات�ا*الية�للموجودات�العادلة�القيمة�معلومات�يتضمن�و�.�العادلة

.العادلة�القيمة�معقول �بشكل�تقارب
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  (تتمة)�العادلة�والقيمة�ا�حاس��التصنيف  )أ

    العادلة�القيمة  الدف$
ية�القيمة  
  

العادلة�من�خ(ل��القيمة

�–الدخل�الشامل�اxخر�

  ا�لكية�حقوق �أدوات

  

�بالتكلفة�ا�الية�ا�وجودات

  ا�طفأة

  

  

  ا�جمالية�الدف$
ية�القيمة

  

  

  

  �١ا�ستوى 

  

  

  

  �٢ا�ستوى 

  

  

  

  �٣ا�ستوى 

  

  

  

  اVجماfي

                م�٢٠١٩يونيو�٣٠

                العادلة�بالقيمة�مقاسة�مالية�موجودات

�العادلة�بالقيمة�ا*لكية�حقوق �بطريقة�استثمارات

  راAخ�الشامل�الدخل�خfل�من
١٠٠٬٣٢٦٬٢٠٠  -  -  ١٠٠٬٣٢٦٬٢٠٠  ١٠٠٬٣٢٦٬٢٠٠  -  ١٠٠٬٣٢٦٬٢٠٠  

                :متداولة

  ٢٩٤٬٠٥٠٬٨٨٧  -  -  -  ٢٩٤٬٠٥٠٬٨٨٧  ٢٩٤٬٠٥٠٬٨٨٧  -  يعادلهوما��نقد
  ١٬٧٥٣٬١٥٤٬٨٧٠  -  -  -  ١٬٧٥٣٬١٥٤٬٨٧٠  ١٬٧٥٣٬١٥٤٬٨٧٠  -  وأخرى �تجارية�مدينة�ذمم

  ٣٣٬٤٣٤٬٠٩٥  -  -  -  ٣٣٬٤٣٤٬٠٩٥  ٣٣٬٤٣٤٬٠٩٥  -  عfقة�ذات�أطراف�من�مستحق
  ٢٬١٨٠٬٩٦٦٬٠٥٢  -  -  ١٠٠٬٣٢٦٬٢٠٠  ٢٬١٨٠٬٩٦٦٬٠٥٢  ٢٬٠٨٠٬٦٣٩٬٨٥٢  ١٠٢٬١٥٣٬١٢٣  ا�الية�ا�وجودات�إجماfي

                

                مالية�مطلوبات


                متداولة�غ�

  ٥٤١٬٩٩١٬٩٤٤  -  -  -  ٥٤١٬٩٩١٬٩٤٤  ٥٤١٬٩٩١٬٩٤٤  -  وسلف�قروض

̈امات b٥٠٬٨٠٧,٧٨٤  -  -  -  ٥٠٬٨٠٧٬٧٨٤  ٥٠٬٨٠٧٬٧٨٤  -  إيجار�عقود�ال  

  -  ٥٩٢٬٧٩٩٬٧٢٨  -  -  -  ٥٩٢٬٧٩٩٬٧٢٨  ٥٩٢٬٧٩٩٬٧٢٨  
                :متداولة

  ١١٦٬١٦٠٬١٢٣  -  -  -  ١١٦٬١٦٠٬١٢٣  ١١٦٬١٦٠٬١٢٣  -  ا*كشوف�ع»ى�بنكية�سحوبات

  ٣٣٨٬٥٧١٬٤٢٩  -  -  -  ٣٣٨٬٥٧١٬٤٢٩  ٣٣٨٬٥٧١٬٤٢٩  -  وسلف�قروض

̈امات bيجارا�عقود�الp  - ٦٬٩٢١٬٤٢٨ - - - ٦٬٩٢١٬٤٢٨ ٦٬٩٢١٬٤٢٨ 

  ٧٦٧٬٦٣١٬٦٣٧  -  -  -  ٧٦٧٬٦٣١٬٦٣٧  ٧٦٧٬٦٣١٬٦٣٧  -  وأخرى �تجارية�دائنة�ذمم

  ٧٬٥٧٥٬٢١٣  -  -  -  ٧٬٥٧٥٬٢١٣  ٧٬٥٧٥٬٢١٣  -  عfقة�ذات�6طراف�مستحق

  ١٬٨٢٩٬٦٥٩,٥٥٨  -  -  -  ١٬٨٢٩٬٦٥٩,٥٥٨  ١٬٨٢٩٬٦٥٩,٥٥٨  -  ا�الية�ا�طلوبات�إجماfي
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  (تتمة)�العادلة�والقيمة�ا�حاس��التصنيف  )أ

  العادلة�القيمة   $
يةالدف�القيمة 

�٣١�Cم�٢٠١٨ديسم�� 

�من�العادلة�القيمة�

�الشامل�الدخل�خ(ل

�حقوق �أدوات�– اxخر

  �ا�لكية

�ا�الية�ا�وجودات�

  �اVجماfي�  ��٣ا�ستوى �  ��٢ا�ستوى �  ��١ا�ستوى �  �ا�جمالية�الدف$
ية�القيمة�  �ا�طفأة�بالتكلفة

          �العادلة�بالقيمة�مقاسة�مالية�موجودات�

�بالقيمة�ا*لكية�حقوق �بطريقة�استثمارات�

  ٩٧٬٣٣٠٬٩٥٣   -   ٤٠٬٢٩٨٬٢٧٨ ٥٧٬٠٣٢٬٦٧٥  ٩٧٬٣٣٠٬٩٥٣       ٤٠٬٢٩٨٬٢٧٨     ٥٧٬٠٣٢٬٦٧٥ �اAخر�الشامل�الدخل�خfل�من�العادلة

 :�متداولة�

  ٢٦٣٬٨٨٧٬٨٩٢       -   -   -   ٢٦٣٬٨٨٧٬٨٩٢     ٢٦٣٬٨٨٧٬٨٩٢  -  �يعادله�وما�نقد�

  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠      -   -   -   ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  �ا6جل�قص�CDاستثمار�

  ١,٥٥٣٬٩٣٩٬٠٦١    -   -   -   ١,٥٥٣٬٩٣٩٬٠٦١  ١٬٥٥٣٬٩٣٩٬٠٦١  -  �وأخرى �تجارية�مدينة�ذمم�

  ١٣٬٨٥٠٬٨١٨   -   -   -   ١٣٬٨٥٠٬٨١٨  ١٣٬٨٥٠٬٨١٨       -  �عfقة�ذات�أطراف�من�مستحق�

  ٢,٣٢٩٬٠٠٨٬٧٢٤    -   ٤٠٬٢٩٨٬٢٧٨  ٥٧٬٠٣٢٬٦٧٥  ٢,٣٢٩٬٠٠٨٬٧٢٤  ٢٬٢٧١٬٩٧٦٬٠٤٩  ٥٧٬٠٣٢٬٦٧٥ �ا*الية�ا*وجودات�إجما5ي�

 �مالية�مطلوبات�

�CDمتداولة�غ� 

  ٤٨٠٬٠٩٦٬٣٩١       -   -   -   ٤٨٠٬٠٩٦٬٣٩١  ٤٨٠٬٠٩٦٬٣٩١   -  �وسلف�قروض�

 :�متداولة�

  ٣١٬٣٠٤٬٢١٢      -   -   -   ٣١٬٣٠٤٬٢١٢    ٣١٬٣٠٤٬٢١٢       -  �ا*كشوف�ع»ى�بنكية�سحوبات�

  ٢٣٣٬٢٠٩٬٦١٩       -   -   -   ٢٣٣٬٢٠٩٬٦١٩     ٢٣٣٬٢٠٩٬٦١٩      -  �وسلف�قروض�

  ٨٣٩٬٦٦٧٬٤٣١      -   -   -   ٨٣٩٬٦٦٧٬٤٣١  ٨٣٩٬٦٦٧٬٤٣١   -  �وأخرى �تجارية�دائنة�ذمم�

  ٣,٨٤٤٬٧٠١      -   -   -   ٣,٨٤٤٬٧٠١    ٣,٨٤٤٬٧٠١     -  �عfقة�ذات�6طراف�مستحق�

  ١,٥٨٨٬١٢٢٬٣٥٤    -   -   -   ١,٥٨٨٬١٢٢٬٣٥٤  ١,٥٨٨٬١٢٢٬٣٥٤   -  �ا*الية�ا*طلوبات�إجما5ي�
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  التشغيلية�القطاعات -١٩

  التجزئة�أساس

ال���تبلغ�عن�التقارير.�تقدم�هذه�ا6قسام�خدمات�مختلفة�وتدار�بشكل��هقطاعات�وsي�،التالية�الخمسة�اpسCbاتيجيةمجموعة�ا6قسام��لدى

̈�بخصائص�اقتصادية�مختلفة� Dا�تتمVÌ6ي�نمو�ا*بيعات�ومعد�- منفصل�Fولها��- �ت�العائد�ومستوى�ا�ستثمار�الرأسما5ي�مثل�ا�تجاهات�

  اسCbاتيجيات�تسويقية�مختلفة.

  :عنه�اpبfغ�يتم�قطاع�كل�عمليات�التا5ي�ا*لخص�يصف

  العمليات�تقارير  قطاعات

  .ا*جموعة�ع��Cوالقطارات�والعبارات�الجوي �النقل�خدمات�توفCD  �تذاكر

  .ا*جموعة�ع��Cاpيجار�ع»ى�وغرف�والعطfت�السياحة،�صفقات�CتوفD  ��������السياحة

  .ا*جموعة�ع��Cالشحنات�وتسليم�ا*ستأجرة�الجوية�والرحfت�السيارات�تأج�CDتوفCD  النقل

  السعودية�العربية�ا*ملكة�Fي�رئيس�بشكل�ا*طاعمغرف�فندقية�وخدمات��توفCD   ضيافةال

  .السعودية�العربية�ا*ملكة�Fي�رئيس�بشكل�تشغي»ي�إيجار�عقود�ع»ى�ستثمارية� ا�العقارات�تقدم����������������������عقارات�إيجارات

�وساطة�،�ا*هنية�السائقDن�رسومو �واpعfنات،�ا*علومات،�تكنولوجيا�ودعم�،ا*ناسبات�إدارة�مثل�متنوعة�خدمات�ا6خرى �العمليات�وتشمل

  .�٢٠١٨أو�F�٢٠١٩ي�عVÜا�ا*بلغ�للقطاعات�الكمية�الحدود�القطاعات�هذه�من�أي�يصل�ولم.�الدولية�القيادة�ورخصة�التأمDن،

  .أشهر�ثfثة�كل�ا6قل�ع»ى�قطاع�لكل�الداخلية�اpدارة�تقارير�بمراجعة�للمجموعة�التنفيذية�اللجنة�تقوم

  .بحت�تجاري �أساس�ع»ى�القطاعات�بDن�ا6سعار�دتحدي�يتم

  

  ع�/ا�التقرير�يتم�ال���تالقطاعا�عن�معلومات

أن��تعتقد�اpدارة�أن�إ5ى�داءا6 بكل�قطاع�من�قطاعات�التقارير.�يتم�استخدام�أرباح�القطاع�قبل�الضريبة�لقياس��تعلقةا*�علوماتا*ي»ي��وفيما

  .الصناعات�نفس�Fي�لتعم�ال���األخرى �ا*نشآت�إ5ى�بالنسبة�الصلة�ذات�القطاعات�نتائج�تقييم�Fي�مfئمة�ا6كCÞهذه�ا*علومات�sي�
  

  م�٢٠١٩يونيو�٣٠  

    ال���يتم�التقرير�ع�/ا��القطاعات  

  عقارات�إيجار   �ضيافة  نقل  سياحة  تذاكر  

�القطاعات�جميع

  ا�جماfي  ا�خرى 

 ٣٧١٬١٢٨٬٢٨٠ ١٣٬٧٤١٬١٦٩ - ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢ ١٠٩٬٥٩٣٬٧٦٠ ٢٠٨٬٢٩٧٬٠٤٩ -  الخارجية�اpيرادات

 ٣٨٬١٩٠٬٥٤٧ - ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ - ٣٬١٩٠٬٥٤٧ - -  طاعالق�داخل�اpيرادات

 ٥٨٣٬٢٥٢٬٩٧٧ - - - ٨٬٠٨٣٬٤١٨ ٧٨٬٠٩٢٬٤٦٥ ٤٩٧٬٠٧٧٬٠٩٤  الخارجية�العمو�ت

 ٩٩٢٬٥٧١٬٨٠٤ ١٣٬٧٤١٬١٦٩ ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٩٬٤٩٦٬٣٠٢ ١٢٠٬٨٦٧٬٧٢٥ ٢٨٦٬٣٨٩٬٥١٤ ٤٩٧٬٠٧٧٬٠٩٤  القطاع�ايرادات

�الزكاةالقطاع�قبل��ربح

 ١٣٣٬١٧٩٬٧٣٨ ١٬٤٤٩٬٧٠٧ ٢٤٬١٤٩٬٠٦٣ (١٢٬٠٧٦٬٦٩٧) ١٠٬١٧٥٬٥١٣ ١٦٬٤٣٥٬٣٠٩ ٩٣٬٠٤٦٬٨٤٣  والضريبة

 ٩٬٢٨١٬٤٥٨٬٩٧٠ ٥١٬٣٣٣٬٩٤٦ ١٬٣٧٧٬١٦٥٬٦٥١ ٣٬٠٤١٬٤٨٢٬٤٨٧ ٩٣٤٬٧٢٦٬١٠٤ ٥٨١٬٩٧٢٬٤٦٨ ٣٬٢٩٤٬٧٧٨٬٣١٤  القطاع��موجودات

 ٢٬٥١٧٬٨٧٩٬٨٧٤ ٢٠٬٩٧٥٬٨١٠ ٤٬٩٦٤٬٦٠٤ ١٦٬٧٥٨٬٢٥٧ ٨٩١٬٠٨٣٬٣٥٨ ٢٣٧٬٨٠٢٬٥٧٩ ١٬٣٤٦٬٢٩٥٬٢٦٦  القطاع�مطلوبات

  
  م�٢٠١٨يونيو�٣٠  

    ال���يتم�التقرير�ع�/ا��القطاعات  

  عقارات�إيجار   �ضيافة  نقل  سياحة  تذاكر  

�القطاعات�جميع

  ا�جماfي  ا�خرى 

 ٣٥٩٬١٣٧٬١٦١ ١٧٬٢١٩٬٣٤٨ - ٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧ ٧٠٬٠٠٩٬٠٩٨ ٢٣٣٬١٣٥٬٢٣٨ -  الخارجية�اpيرادات

 ٥١٬٢٤١٬٠٣٧ - ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ - ١٦٬٢٤١٬٠٣٧ - -  القطاع�داخل�اpيرادات

 ٦٥٣٬٤٨٦٬٢٤٧ - - - ٧٬١٦٩٬٦٦١ ٥٠٬٤٤٦٬٤٤٦ ٥٩٥٬٨٧٠٬١٤٠  الخارجية�العمو�ت

 ١٬٠٦٣٬٨٦٤٬٤٤٥ ١٧٬٢١٩٬٣٤٨ ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٨٬٧٧٣٬٤٧٧ ٩٣٬٤١٩٬٧٩٦ ٢٨٣٬٥٨١٬٦٨٤ ٥٩٥٬٨٧٠٬١٤٠  القطاع�ايرادات

القطاع�قبل��/�(خسارة)�ربح

 ٢٧٧٬٧٩١٬٣٩٨ ٤٬٣٢٤٬٩٢٠ ٢٧٬٠٧٥٬٥٥٥ (٩٬٧٤٨٬٣٨٧) (٣١٬٦٦٣٬٠٧٠) ٣٢٬٥٣٩٬٨٩٢ ٢٥٥٬٢٦٢٬٤٨٨  والضريبة�الزكاة

 ٩٬٥٥٦٬٤٣٢٬٤٢٦ ٦١٬٥٢٥٬١٣١ ١٬٣٩٠٬٤٥٩٬٧٢٨ ٣٬٥٦٥٬٢٥٨٬٨٥٣ ٤٤٤٬٩٩٠٬٦٦٧ ٤٦٢٬٩٠٣٬٦١٧ ٣٬٦٣١٬٢٩٤٬٤٣٠  القطاع��موجودات

 ٢٬٤٧٢٬٧٥٢٬٥٦٣ ٣٤٬٤٢٧٬٢١١ ٨٬٦٥١٬٩٣٤ ١٥٬٧٦٦٬٣٦٦ ١٢٢٬٩٤٣٬٦٦٨ ٢٥٩٬٠٢٣٬٩٢٢ ٢٬٠٣١٬٩٣٩٬٤٦٢  القطاع�مطلوبات
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  �ا�اfى�للتقرير�الدولية�ا�عاي�
�إfى�ع�/ا�التقرير�تم�ال��pبالقطاعات�ا�تعلقة�ا�علومات�عن�تسويات
  

  يونيو�٣٠    

  م�٢٠١٩

  يونيو�٣٠

  م٢٠١٨

       اVيرادات

  ١٬٠٤٦٬٦٤٥٬٠٩٧  ٩٧٨٬٨٣٠٬٦٣٥   عVÜا�التقرير�يتم�ال��Íتاالقطاع�ايرادات�اجما5ى

  ١٧٬٢١٩٬٣٤٨  ١٣٬٧٤١٬١٦٩    ا6خرى �تاالقطاع�ايرادات

  (٥١٬٢٤١٬٠٣٧)  (٣٨٬١٩٠٬٥٤٧)    القطاعات�داخل�ايرادات�استبعاد

  ١٬٠١٢٬٦٢٣٬٤٠٨  ٩٥٤٬٣٨١٬٢٥٧    ا�وحدة�اVيرادات

        

  يونيو�٣٠    

  م�٢٠١٩

  يونيو�٣٠

  م٢٠١٨

        والضريبة�الزكاة�قبل�لربحا

  ٢٧٣٬٤٦٦٬٤٧٨  ١٣١٬٧٣٠٬٠٣١    عVÜا�التقرير�يتم�ال��Íللقطاعات�والضريبة�الزكاة�قبل�الربح

  ٤٬٣٢٤٬٩٢٠  ١٬٤٤٩٬٧٠٧    ا6خرى �للقطاعات�والضريبة�الزكاة�قبل�الربح

  ٢٧٧,٧٩١٬٣٩٨  ١٣٣٬١٧٩٬٧٣٨    ا�وحد�والضريبة�الزكاة�قبل�الربح

        

  يونيو�٣٠    

  م�٢٠١٩

٣١�Cديسم�  

  م٢٠١٨

        ا�وجودات

  ٨٬٩٤٦٬٠١٣٬٠٥٤  ٩٬٢٣٠٬١٢٥٬٠٢٤    عVÜا�التقرير�يتم�ال��Íللقطاعات�ا*وجودات�اجما5ى

  ٤٧٬٤٧٧٬١٠١  ٥١٬٣٣٣٬٩٤٦    ا6خرى �للقطاعات�ا*وجودات�اجما5ى

  (١٬٠٠٠٬٢٢١٬٦٠٥)  (٩٨٣,٨٧٩٬٧٠٥)    القطاعات�داخل�عاداتباست

  ٧٬٩٩٣٬٢٦٨٬٥٥٠  ٨٬٢٩٧٬٥٧٩٬٢٦٥    ا�وحدة�ا�وجودات

        

  ا�طلوبات

  يونيو�٣٠  

  م�٢٠١٩

٣١�Cديسم�  

  م٢٠١٨

      

  ٢٬٣٠٥٬١٣٣٬٠٤٥  ٢٬٤٩٦٬٩٠٤٬٠٦٤    عVÜا�التقرير�يتم�ال��Íللقطاعات�ا*طلوبات�اجما5ى

  ١٩٬٣٦٨٬٨٥٥  ٢٠٬٩٧٥٬٨١٠    ا6خرى �للقطاعات�ا*طلوبات�اجما5ى

  ٢٬٣٢٤٬٥٠١٬٩٠٠  ٢٬٥١٧٬٨٧٩٬٨٧٤    ا�وحدة�ا�طلوبات

  

 ة�ا�حداث�ال(حق -٢٠

  .ا*ختصرةا*وحدة��6ولية�ةا*اليالتعديل�ع»ى�هذه�القوائم��أو يكن�هناك�أحداث��حقة�تتطلب�اpفصاح��لم

  �ا�وحدة�ا�الية�القوائم�ع�ى�ا�وافقة -٢١

�الت �(ا*وافق�١٤٤٠الحجة�ذو�F�٣ي�الشركة إدارة�مجلس�جانبمن��ا*ختصرة�ا*وحدة�ا6وليةا*الية��قوائممت�ا*وافقة�ع»ى �أغسطس��٤هـ

 م).٢٠١٩

  


