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 معلومات�حول�الشركة .١

�القابضة، �سA@ا �رقم��مجموعة �التجاري �السجل �بموجب �السعودية �العربية �با�ملكة �الرياض �مدينة �?ي �مسجلة �سعودية �مساهمة �شركة ("الشركة")

�ا�وافق�١٤١٨رجب��٢٤بتاريخ��١٠١٠١٤٨٠٣٩ �تتكون�هذه�القوائم�ا�الية�١٩٩٧نوفم\@��٢٤هـ ��وليةا* م. �ا�وحدة �من�*وليةا�("القوائم�ا�اليةا�ختصرة ("

STبـ�"ا�جموعة").الشركة�وشركا�
ً
  ا�التابعة�(يشار�إلSWم�معا

�والشحن،�والنقل،�والحج�والعمرة،�وترتيب�اyجتماعات�للسفر�ا?ي�خدمات�بيع�تذاكر��مجموعةتتمثل�ا*نشطة�الرئيسية�لل لطA@ان�ا�جدولة،�والسياحة،

من�بقطاع�السفر��وا�ناسبات،�والتعليم،�ورحeت�الطA@ان�ا�ستأجرة،�والفنادق�وا*جنحة�ا�فروشة،�والشحن�البحري،�وا�نتجات�والخدمات�ا*خرى�ا�تعلقة

  �.رع)�داخل�وخارج�ا�ملكة�العربية�السعوديةف�٣٨٧م:�٢٠٢٠ديسم\@��٣١(�٢٧٧خeل�فروعها�

  .ا�ملكة�العربية�السعودية��-�١١٥٧٣الرياض� -  ٥٢٦٦٠ص.�ب�  إن�العنوان�ا�سجل�للشركة�هو:

�أمازدم٪)�شركة�فرعية�مملوكة�بالكامل�،�١٠٠شركة�تابعة�مملوكة�للشركة�بنسبة�( ،�أنشأت�مجموعة�بورتمان�القابضة�ا�حدودة�٢٠٢١مايو��١٨?ي�

 ريال�سعودي.�٥جنيه�إسc@لي½��بما�يعادل��١،�تأسست�?ي�إنجلc@ا�وويلز�،�ا�ملكة�ا�تحدة�،�برأس�مال�قدره��ا�حدودة

مجموعة��حصص�ملكية٪�من�١٠٠٪)�ع�ى�١٠٠(شركة�تابعة�مملوكة�للشركة�بنسبة� ،�استحوذت�مجموعة�بورتمان�القابضة�ا�حدودة�٢٠٢١مايو��١٧?ي�

ريال�سعودي.�نتج�عن�الحيازة�ا�ذكورة�شهرة�بقيمة��٢٥،٥٦٣،٣٥٥،�ال���تأسست�?ي�إنجلc@ا�وويلز�با�ملكة�ا�تحدة�مقابل�إجما,ي��إنسبايرسبورت�ا�حدودة�

 ).�٧ا�الية�ا*ولية�(راجع�إيضاح�رقم��قوائمريال�سعودي�مسجلة�?ي�هذه�ال�٢٦٫٠٣٤٫٧٨٨

.�ونتيجة�لذلك�،�أصبحت�الشركة�ا�عتمرينoضافية�?ي�مواسم�للسياحة�وخدمات�ا�حصص�ا�لكية٪�من�٤٩،�استحوذت�الشركة�ع�ى��٢٠٢١أبريل��١?ي�

 .وا�عتمرين٪�لشركة�مواسم�لخدمات�السياحة�١٠٠مالكة�بنسبة�

السعودية�،�برأس�العقارية�،�مسجلة�?ي�الرياض�،�ا�ملكة�العربية�yعمال�ام�و ،�أنشأت�الشركة�شركة�تابعة�مملوكة�بالكامل�،�شركة�مفه�٢٠٢١أبريل��١١?ي�

 ريال�سعودي.�١،٠٠٠،٠٠٠مال��قدره�

ا*رض�،�مسجلة�?ي�الرياض�،�ا�ملكة�العربية��ة?ي�شركة�حديثة�اoنشاء�،�ساح��حصص�ا�لكية�من��٪٥٠،�استحوذت�الشركة�ع�ى��٢٠٢١أبريل��٢٠?ي�

  .ريال�سعودي�٢٥٫٠٠٠السعودية�،�برأس�مال��قدره�

شركة�اعتدال�الضيافة���حصص�ملكية�من�٪�١٠٠٪)�ع�ى�١٠٠(شركة�تابعة�مملوكة�للشركة�بنسبة� A@ا�الفندقيةشركة�ساستحوذت��،٢٠٢١سبتم\@��١٦?ى�

  ريال�سعوى�.١بمقابل�اجما,ى�قدرة��ا�ملكة�العربية�السعودية�،ال�¾�تأسست�?ى�،�

  س�ا�عداد�أس .٢

  أساس�اTل(�ام ٢٫١

�للمعيـار�ا�حاسـ¿��الـدو,ي�رقـم��ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائمتم�إعداد�هذه�
ً
"�ا�عتمـد�?ـي�ا�ملكـة�ا*وليـة�ا�وحـدة�ا�ختصـرة"التقـارير�ا�اليـة��٣٤وفقا

�قــوائمبــالc¦امن�مــع�آخــر�القــوائم�ا�اليــة�ا*وليــة�ا�وحــدة�ا�ختصــرة�.�يجــب�قــراءة�هــذه�وا�حاســبAن�للمــراجعAن�الســعودية�العربيــة�الســعودية�الصــادر�عــن�الهيئــة

ا*وليــة�ا�وحــدة�ا�اليــة��القــوائما�اليــة�الســنوية�ا*خAــ@ة").��yتتضــمن��القــوائم("�م٢٠٢٠ديســم\@��٣١لســنة�ا�نSiيــة�?ــي�اوحــدة�للمجموعــة�كمــا�?ــي�ة�ســنوية�مماليــ

")�كمـا��ا�ا,ي�للتقرير�الدو,ي�عيار�اا�الية�وفًقا��عايA@�التقارير�ا�الية�الدولية�("�القوائما�رفقة�جميع�ا�علومات�ا�طلوبة�oعداد�مجموعة�كاملة�من�ا�ختصرة�

التفســA@ية�ا�ختــارة�لشــرح�ا*حــداث�وا�عــامeت�ا�همــة�لفهــم�التغAــ@ات�?ــي��اoيضــاحات،�يــتم�تضــمAن�.�ومــع�ذلــكوا�حاســبAن�للمــراجعAن�الســعودية�الهيئــةأقرSTــا�

  مالية�سنوية.�قوائما�ركز�ا�ا,ي�وا*داء�للمجموعة�منذ�آخر�

  ا�الية�القوائمإعداد� ٢٫٢

  ،�باستثناء�ما�ي�ي:ع�ى�أساس�التكلفة�التاريخية�ا*ولية�ا�الية��القوائمتم�إعداد�هذه�

 بالقيمة�العادلة�من�خeل�الدخل�الشامل�ا4خر.�و�استثمارات� •

  واستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة.� •

 الوحدة�ا�توقعة.تقاس�خطة�ا�زايا�ا�حددة�بالقيمة�الحالية�لeلc¦امات�ا�ستقبلية�باستخدام�طريقة�ائتمان� •

�إعداد�تم�فقد�،م�٢٠٢١سبتم\@��٣٠?ي�كما�سعودي�ريال�مليون ��٢١٣٬٥بمبلغ�ا�تداولة�موجوداSTا�تجاوزت�للمجموعة�ا�تداولة�ا�طلوبات�أن�من�الرغم�ع�ى

�سبتم\@��٣٠?ي�ا�نSiية�أشهر�عةستال�فc@ة�خeل�ربح�إجما,ي�وضع�?ي�الشركة�أن�إ,ى�ذلك�ويرجع.�اyستمرارية�مفهوم�أساس�ع�ى�ا*ولية�ا�الية�القوائم�هذه

�م�٢٠٢١سبتم\@��٣٠?ي�ا�نSiية�أشهر�التسعة�لفc@ة�اoيجابية�التشغيلية�النقدية�التدفقات�وضع�مع�جنب�إ,ى�جنًبا�م٢٠٢١ �تمتلك�ذلك،�إ,ى�باoضافة.

تلبية�متطلبات�رأس�ل�مستخدمة�غA@�قروض�وتسهيeت�حكومية�صكوك.�ملكية�وحقوق �مالية�أوراق�?ي�سعودي�ريال�مليون ��٧٩٥٫٦تبلغ�استثمارات�الشركة

 باستخدام�مبدأ�اyستمرارية.�ويةا�الية�ا* �قوائميجة�لذلك�،�تم�إعداد�هذه�الا�ال�العامل�عند�استحقاقها.�ونت

  استخدام�ا�حكام�والتقديرات ٢٫٣

بإصدار�ا*حكام�والتقديرات�واyفc@اضات�ال���تؤثر�ع�ى�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�،�قامت�اoدارة�ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائمعند�إعداد�هذه�

  للمجموعة�وا�بالغ�ا�درجة�للموجودات�وا�طلوبات�واoيرادات�وا�صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.

للمجموعـــة�وا�صـــادر�الرئيســـية�لعـــدم�التأكـــد�مـــن�التقـــديرات�rـــي�نفـــس�تلـــك�ال�ـــ��تـــم��إن�ا*حكـــام�الهامـــة�ال�ـــ��اتخـــذSTا�اoدارة�?ـــي�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية

  ا�الية�السنوية�ا*خA@ة.�القوائموصفها�?ي�
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  ا�عاي�
�والتفس�
ات�والتعدي%ت�ع�ى�ا�عاي�
�الحالية .٣


  ا�جموعة�قبل�من�ا�طبقة�الجديدة�والتعدي%ت�والتفس�
ات�ا�عاي�

�باستثناء�ا*خA@ة،�السنوية�ا�الية�القوائم�?ي�ا�تبعة�تلك�مع�ا�ختصرة�ا*ولية�ا�الية�القوائم�هذه�إعداد�?ي�ا�ستخدمة�ا�حاسبية�السياسات�تتوافق

��y.م�٢٠٢١يناير��١من�اعتباًرا�تسري �وال���م،�٢٠٢١يونيو��٣٠بعد�١٩-بكوفيد�ا�تعلق�اoيجار�امتيازات:��١٦رقم�ا�ا,ي�للتقرير�الدو,ي�ا�عيار�ع�ى�التعديeت

�ا�الية�القوائم�?ي�مرة�*ول �تطبيقها�سيتم�وال���الدولية�ا�حاسبة�معايA@�مجلس�عن�الصادرة�ا*خرى �وا�عدلة�الجديدة�والتفسA@ات�ا�عايA@�تؤثر�أن�ُيتوقع

�لم.�للمجموعة�الحالية�ا�حاسبية�السياسات�مع�تتفق�وال���محاسبة�تتطلب�أو�ا�جموعة�بأنشطة�صلة�ذات�غA@�إما�*Sµا�ا�جموعة�ع�ى�التالية�السنوية

  .بعد�ا�فعول �ساري �يصبح�لم�ولكنه�إصداره�تم�آخر�تعديل�أو�تفسA@�أو�معيار�أي�مبكر�وقت�?ي�ا�جموعة�تطبق

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠بعد��ا�١٩-بكوفيد�ا�تعلق�ا�يجار�امتيازات:��١٦رقم�ا�ا[ي�للتقرير�الدو[ي�ا�عيار�ع�ى�تعدي%ت

�للمستأجرين�للسماح�العملية�الوسيلة�لتمديد�،�اoيجار�لعقود��١٦رقم�ا�ا,ي�للتقرير�الدو,ي�ا�عيار�الدولية�ا�حاسبة�معايA@�مجلس�عدل�م،�٢٠٢١مارس�?ي

 �ا�ستحقة�ا�دفوعات�ع�ى�اoيجار�مدفوعات�?ي�التخفيضات�تؤثر�ال���اoيجار�امتيازات�ع�ى�بتطبيقه
ً
eم�٢٠٢٢يونيو��٣٠قبل�أو�?ي�أص� �التعديل�هذا.

�?ي�بإصدارها�ا�صرح�غA@�ا�الية�القوائم�ذلك�?ي�بما�ا�بكر،�بالتطبيق�السماح�مع�م،�٢٠٢١أبريل��١بعد�أو�?ي�تبدأ�ال���الفc@ات�السنوية�التقارير�ع�ى�ينطبق

  .م�٢٠٢١مارس�٣١

  �.التعديل��Sذا�تتأثر�ف��Åوبالتا,ي�الفc@ة�خeل�سعودي�ريال�مليون ��١٫٩لغمب إيجار�امتياز�ع�ى�ا�ستأجر،�بصفSiا�،ا�جموعة�تحصل

  ا�ستقبلية�الف(
ات�.ي�تطبيقها�سيتم�ال���ا�حاسبية�ا�عاي�
�أثر

�الذي�التاريخ(�م�٢٠٢١ديسم\@��٣١بعد�تبدأ�ال���الفc@ات�ع�ى�تسري �وال���الدولية�ا�حاسبة�معايA@�مجلس�أصدرها�ال���والتفسA@ات�ا�عايA@�من�عدد�هناك

�للشركة�التالية�السنوية�ا�الية�القوائم�إعداد�فيه�سيتم �مبكر�وقت�?ي�اعتمادها�عدم�قررت�الشركة��Sا�قامت�ال��) .yهذه�أن�الشركة�تعتقد��@Aا�عاي�

  .تطبيقها�بمجرد�ا�الية�القوائم�ع�ى�مادي�تأثA@�لها�سيكون �والتفسA@ات

  �١٩كوفيدتقييم�ا�مور�العامة�خ%ل�الف(
ة� .٤

�والنشاط�ا*عمال�اضطرابات�?ي�تسبب�مما�متعددة،�جغرافية�مناطق�ع\@�وانتشر�م�٢٠٢٠عام�أوائل�?ي)��١٩كوفيد(�الجديد�كورونا�فA@وس�وجود�تأكيد�تم

�اyقتصادي �ومراقبة�لتقييم�عمل�فريق�ا�جموعة�إدارة�عينت�واyقتصادية،�اyجتماعية�ا*نشطة�عن�الناتجة�واyضطرابات��١٩كوفيد�yنتشار�استجابة.

@Aا�تعمل�ال���ا*خرى �الجغرافية�وا�ناطق�السعودية�العربية�ا�ملكة�?ي�أعمالها�ع�ى�ا�حتمل�التأثSWدارة�اتخذت�كما.�ا�جموعة�فoجراءات�من�سلسلة�اoا�

 .عملياSTا�استمرارية�لضمان�ا*وسع�وا�جتمع�وعمSÇeا�موظفSWا�وسeمة�صحة�لضمان�الوقائية

�ا�جموعة�قامت�،�لذلك.�ا�طارات�وإغeق�السفر�قيود�مدة�بشأن�اليقAن�عدم�من�كبAً@ا�قدًرا�هناك�أن�إ�yمؤقًتا،�اyضطراب�يكون �أن�حالًيا�ُيتوقع�حAن�?ي

�بناءً �لÈدارة�تقييم�أفضل�تعت\@�وال���للمجموعة،�ا�الية�وغA@�ا�الية�للموجودات�ا�علنة�ا�بالغ�لتحديد�الحالية�اyقتصادية�للتقلبات�ا�حتمل�التأثA@�بتقدير

�ا4ثار�وشدة�ا�ؤقت�ا�طارات�وإغeق�السفر�تعليق�مدة�من�لكل�حساسة�ا�سجلة�ا�بالغ�وتظل�،�متقلبة�ا*سواق�تزال��yذلك،�ومع.�ا�تاحة�ا�علومات�ع�ى

  .ذلك�ع�ى�ا�c@تبة�اyقتصادية

مان�وجود�عند�تقييم�موقف�ا�نشأة�ا�ستمرة�للمجموعة�،�قامت�اoدارة�،�إ,ى�جانب�إشراف�مجلس�اoدارة�،�بتطوير�توقعات�التدفق�النقدي�الشامل�لض

� �لفc@ة �بالc¦امات�ا�جموعة �للوفاء �وكافية �كافية �ت�yأموال �ا�جموعة��عنقل �تطبقها �ال�� �اyعتبار�التدابA@�الحالية �?ي �التقييم �هذا �أخذ �عشر�شهرا. إثنا

 لeحتفاظ�بالنقد�عن�طريق�تقليل�النفقات�الرأسمالية�ا�خططة�خeل�فc@ة�اoغeق.�تخفيضات�?ي�بعض�مصروفات�التشغيل�لتحسAن�السيولة.

�تشغيلي �وخ\@ة �سياسات�قوية �من�أن�لدSÊا �تقدم�ا�جموعة�واثقة �ما �?ي�ضوء �البيئة�الحالية. �من�مواجهة�التحديات�?ي �مالية�لتمكي¢Sا ة�وموارد�ووسائد

 توصلت�ا�جموعة�إ,ى�ما�ي�ي:

�ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائم،�تم�إعداد�لذلك�تعتقد�اoدارة�أن�ما�سبق�لن�يؤثر�ع�ى�قدرة�ا�جموعة�ع�ى�اyستمرار�كمنشأة�مستمرة. •

 .)٢٬٢(إيضاح�رقم��اyستمرارية�مبدأبموجب�

 ا�الية�السنوية�ا*خA@ة.�القوائمتظل�ا�صادر�الرئيسية�لعدم�اليقAن�?ي�التقدير�مماثلة�لتلك�ال���تم�الكشف�ع¢Sا�?ي� •

  ،�وستنعكس�أي�تغيA@ات�أخرى�مطلوبة�?ي�فc@ات�إعداد�التقارير�ا�ستقبلية.ستواصل�ا�جموعة�مراقبة�الوضع

 ا�لكية�حقوق �بطريقة�ع�0ا�ا�حاسبة�يتم�زميلة�شركات�.ي�استثمارات�استبعاد�من�مستحق

�تكنولوجA¦�أوبر�شركة�إ,ى�ا�لكية�بحقوق �ا�حسوبة�الزميلة�الشركة�بيع�من�ا�ستحق�الرصيد�تحويل�الشركة�اختارت�،��٢٠٢١أبريل��١٤?ي �أسهم�إ,ى.

مليون�سهم�من�شركة�أوبر�تكنولوجA¦�،�وبالتا,ي���١٫٢٥استلمت�الشركة���٢٠٢١يونيو��١٤?ي�.�تكنولوجA¦�أوبر�شركة�?ي�للتقييم�قابلة�وغA@�بالكامل�مدفوعة

مليون�ريال�سعودي�وتم�اyعc@اف���٢٤١٫٧بحقوق�ا�لكية�بقيمة��بطريقةقامت�الشركة�بإلغاء�اyعc@اف�بذممها�ا�دينة�من�بيع�استثمارات�?ي�شركات�زميلة�

�لËسهم �السوقية �كاستثمار�بالقيمة ��٢٣٧٫٨ا�حولة�بمبلغ���Sا �البالغة �الخسارة �نتج�صا?ي مليون�ريال�سعودي�عن�فرق�ا�بلغ��٣٫٨مليون�ريال�سعودي.

  .قوائم�ا�الية�ا*ولية?ي�هذه�الا�ستحق�والقيمة�السوقية�لËسهم�ا�حولة�?ي�الربح�أو�الخسارة�



  �(شركة�مساهمة�سعودية)مجموعة�س�
ا�القابضة�
  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

  ا�متلكات�وا�عدات .٥

  أجهزة�تكييف  سيارات  معدات�مكتبية  أثاث�ومفروشات  أرا����ومباني  
نظم�اتصاTت�

  وأجهزةأدوات�  وامن
حق�استخدام�

  ا�جما[ي  ا�صول 

  التكلفة:
                  

 ٤٬٢٤٣٬٦٢٤٬٠٧٤ ٨٧٬٣٧٩٬١٢٦ ٢٩٬٣٨٧٬٨٢٢ ٣٥٬٤٦٤٬٦١٣ ٣٤٬٢٣٤٬٤٣٩ ٧٤٥٬٨٤٠٬٧٢٠ ١٠٧٬٨٣٦٬٦٥١ ٢٤١٬٩٨٣٬٨٣٤ ٢٬٩٦١٬٤٩٦٬٨٦٩  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�.ي�

 ٣٨٠٬٢٥٥٬٦٢٧ ١٧٬٨٣٧٬٩٤٧ ٧٬٢٩١٬١٧٧ ٤٬٤١٥٬١٤٠ ٦٧١٬٩٤٤ ٣٣١٬٠٧٧٬٤٧٨ ٦٬٩٤٠٬٢٤٣ ١١٬٨٨٥٬٤٨١ ١٣٦٬٢١٧  إضافات

 (١٨١٬٤٣٨٬٦٣٦) - (٢٢٤٬٨١٤) (١٬٦٩٩٬١٣٦) (٦٨٩٬٨٧٩) (١٦٠٬٤١٢٬٦٤٢) (٥٬٧١٦٬٤١٤) (١٢٬٦٩٥٬٧٥١) -  استبعادات�خeل�السنة

 ١٬٦٣٥٬٨٦٧ ٦٨٩٬١٢٩ ٦٥٤ ٦٬٦٠٩ ٥٬١٨٥ ١٩٬٥٤٧ ٢٤٢٬٧٨١ ٣٧٣٬٨٣٧ ٢٩٨٬١٢٥  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف

 ٤٬٤٤٤٬٠٧٦٬٩٣٢ ١٠٥٬٩٠٦٬٢٠٢ ٣٦٬٤٥٤٬٨٣٩ ٣٨٬١٨٧٬٢٢٦ ٣٤٬٢٢١٬٦٨٩ ٩١٦٬٥٢٥٬١٠٣ ١٠٩٬٣٠٣٬٢٦١ ٢٤١٬٥٤٧٬٤٠١ ٢٬٩٦١٬٩٣١٬٢١١  م٢٠٢٠ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

 ٧٣٦٫٠٠٧٫٤١٥ ١٤٫٩٧٤٫٠٧٨ ٢٫٠٣٧٫١٦٢ ١٫٣٩٧٫٠٤٠ ٢٥٥٫٧١٨ ٣٥٦٫٥٢٤٫٢٠٧ ٦٫٣٠٣٫٤٣٦ ٥٫٣١٥٫٦٦٠ ٣٤٩٬٢٠٠٬١١٤  إضافات

)١٧٫٨٤٧٫٠٧٠(  استبعادات�خeل�الفc@ة  )٥٫٩١٦٫٦٣٣(  )٢٫٢٣٧٫٧٣٦(  )٩٨٫٨٤٠٫٠٨٩(  )١٩٤٫٨٦٥(  )٣٥٢٫٨٦٨(  )٣٦٩٫٨٧٠(  - )١٢٥٫٧٥٩٫١٣١(  

)١٤٨٫١٦٧( ١٫٣٤٨  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف  )١٥٤٫٢٩٧(  )٣٫٢٨٥(  ٣٤٠٫٦٢٥( ٣٨ ٣٩٢ ٣٠٧(  )٦٤٤٫٢٨٩(  

 ٥٫٠٥٣٫٦٨٠٫٩٢٧ ١٢٠٫٥٣٩٫٦٥٥ ٣٨٫١٢٢٫١٦٩ ٣٩٫٢٣١٫٧٩٠ ٣٤٫٢٨٢٫٨٤٩ ١٫١٧٤٫٢٠٥٫٩٣٦ ١١٣٫٢١٤٫٦٦٤ ٢٤٠٫٧٩٨٫٢٦١ ٣٫٢٩٣٫٢٨٥٫٦٠٣  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�
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  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

 �ا�متلكات�وا�عدات�(تتمة) .٥

  أجهزة�تكييف  سيارات  معدات�مكتبية  أثاث�ومفروشات  أرا����ومباني  
�نظم�اتصاTت

  أدوات�وأجهزة  وامن
حق�استخدام�

  ا�جما[ي  ا�صول 

                    اTس01%ك�ا�(
اكم:

 ٤٧٥٬١٨٧٬٥٥٥ ١٤٬٣٨٧٬٣٦٧ ١٠٬٩١٣٬٣٤٦ ١٨٬٩٧٢٬٢١٧ ١٨٬٤٤٧٬١٥٣ ١١٨٬٩٣٤٬٨٠٦ ٤٨٬٢٠٤٬٢٧٦ ١٠٧٬٤٣٧٬٨١٥ ١٣٧٬٨٩٠٬٥٧٥  م٢٠٢٠يناير��١االرصيد�.ي�

 ٢٥١٬٠٣٢٬٧٧٧ ١٦٬٤٦٩٬٩٨٩ ٢٬٦٩٧٬٨٥٠ ٦٬٣٦٣٬٧٥١ ٤٬٤٤٦٬٤٩٣ ١٥٦٬٨٧٥٬١٢١ ١٨٬٩٣٦٬٨٤٦ ٣١٬١٥٥٬٠٣٨ ١٤٬٠٨٧٬٦٨٩  ا�حمل�للسنة

 (٨٤٬٣١٥٬٦٩٨) - (٢١٦٬٣٢٠) (٤٨٨٬٧٦٩) (٦٦٨٬١٤٥) (٦٧٬٢٨٩٬٢٣٢) (٤٬٦٠٤٬٥٧٤) (١١٬٠٤٨٬٦٥٨) -  استبعادات

 ٣٠٣٬٧٣٢٬٩٩٠ - ٧٥٧٬٠٠٨ ٤٩١٬٠٩١ ١٬٦٥٩٬٣٣٠ ٢٧٬٦٣١ ١٬٢٢٧٬٤٨٩ ١٢٬٩٧٧٬٠٢٢ ٢٨٦٬٥٩٣٬٤١٩  إنخفاض�?ي�القيمة

 ٦٩١٬٠٢٨ ٢٢١٬٤٧٢ ١١٩ ٥٬٤٢٠ ٤٬٢٦٩ ١٠٬٠٤٩ ٢١٣٬١٩٩ ١٩٣٬٣١٠ ٤٣٬١٩٠  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف

 ٩٤٦٬٣٢٨٬٦٥٢ ٣١٬٠٧٨٬٨٢٨ ١٤٬١٥٢٬٠٠٣ ٢٥٬٣٤٣٬٧١٠ ٢٣٬٨٨٩٬١٠٠ ٢٠٨٬٥٥٨٬٣٧٥ ٦٣٬٩٧٧٬٢٣٦ ١٤٠٬٧١٤٬٥٢٧ ٤٣٨٬٦١٤٬٨٧٣  م٢٠٢٠ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

 ٢١١٫٤٥٥٫١٧٠ ١٣٫٢٦٢٫٦٦٤ ٢٫٦٢١٫٠٩٠ ٤٫٥٧٠٫٩٦٩ ٣٫٢٩٦٫١٥٦ ١٤٢٫٥٥١٫٦٥١ ١٣٫٢٦٢٫٢٦٧ ٢٢٫٢٦٨٫٣٤٩ ٩٫٦٢٢٫٠٢٤  للفc@ة�ا�حمل�

 )٥٩٫٤٣٧٫٧٠٣( - )٣٥٠٫٤٩٢( )٢١٢٫٣٩٨( )١٧٩٫٧٣٦( )٥٢٫١٦٣٫٠٩٤( )١٫٧٠٥٫٣١٣( )٤٫٣٧٣٫٩٠٩( )٤٥٢٫٧٦١(  استبعادات

 )٤٢٨٫٤٨٠( )٢١١٫١٢٨(  ٣٥٨ ٢٧٠ )٣٫٠٥٨( )١٣١٫٣٠٧( )٧٧٫١٣٩( )٦٫٤٧٦(  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف

 ١٫٠٩٧٫٩١٧٫٦٣٩ ٤٤٫١٣٠٫٣٦٤ ١٦٫٤٢٢٫٦٠١ ٢٩٫٧٠٢٫٦٣٩ ٢٧٫٠٠٥٫٧٩٠ ٢٩٨٫٩٤٣٫٨٧٤ ٧٥٫٤٠٢٫٨٨٣ ١٥٨٫٥٣١٫٨٢٨ ٤٤٧٫٧٧٧٫٦٦٠  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

           

           القيمة�الدف(
ية

 ٣٫٩٥٥٫٧٦٣٫٢٨٨ ٧٦٫٤٠٩٫٢٩١ ٢١٫٦٩٩٫٥٦٨ ٩٫٥٢٩٫١٥١ ٧٫٢٧٧٫٠٥٩ ٨٧٥٫٢٦٢٫٠٦٢ ٣٧٫٨١١٫٧٨١ ٨٢٫٢٦٦٫٤٣٣ ٢٫٨٤٥٫٥٠٧٫٩٤٣  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�

 ٣٫٤٩٧٫٧٤٨٫٢٨٠ ٧٤٫٨٢٧٫٣٧٤ ٢٢٫٣٠٢٫٨٣٦ ١٢٫٨٤٣٫٥١٦ ١٠٫٣٣٢٫٥٨٩ ٧٠٧٫٩٦٦٫٧٢٨ ٤٥٫٣٢٦٫٠٢٥ ١٠٠٫٨٣٢٫٨٧٤ ٢٫٥٢٣٫٣١٦٫٣٣٨  (مراجعة)�م٢٠٢٠ديسم\@��٣١?ي�

�  



  �(شركة�مساهمة�سعودية)مجموعة�س�
ا�القابضة�
  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

  أعمال�إنشائية�تحت�التنفيذ .٦

 
فندقية�مليون�ريال�سعودي).�تعتقد�اoدارة�أن�ا�بلغ�القابل�لeسc@داد�أقل�من�القيمة�الدفc@ية��شاريع��٥٠٫٥:�م٢٠٢٠ديسم\@��٣١مليون�ريال�سعودي�(�١٫٩،�كان�هناك�انخفاض�?ي�القيمة�الدفc@ية�للمشاريع�الفندقية�بمبلغ�م�٢٠٢١سبتم\@�٣٠ترى�اoدارة�أنه�كما�?ي�

 .قيد�التطوير

 

 

 

 

    �يةفندق�مشاريع  
مشاريع�ا�كاتب�ا�دارية�

    مركز�خدمات    CRMمشروع�تكامل�بيانات�    والفروع
تطوير�برمجيات�تخطيط�

  ا�جما[ي   �ERPموارد�ا�ؤسسات

 ٢٦٨٬١٠٨٬٠٧٧  ٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤  ٣٬٣٧١٬٩٣٢  ٥٬٦١٧٬٢١٨  ٤٬٩٥٦٬٨٠٠  ٢٠٦٬٤٦٨٬٨٠٣  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�.ي�

 ١٢٨٬٥٣٥٬١٩١  ٣٤٬٥٥٦٬٥١٠  ١٥٠٬٣٠٦  -  ٢٨٬٦٠٦٬٤٩٠  ٦٥٬٢٢١٬٨٨٥  اضافات

 (٩٣٬٦٣٤٬٥٨٦)  (١٨٬٧٤٩٬٠٩٩)  -  -  (٢٤٬٣٨٤٬٥٥٤)  (٥٠٬٥٠٠٬٩٣٣)  إنخفاض�?ي�القيمة

 ٣٠٣٬٠٠٨٬٦٨٢  ٦٣٬٥٠٠٬٧٣٥  ٣٬٥٢٢٬٢٣٨  ٥٬٦١٧٬٢١٨  ٩٬١٧٨٬٧٣٦  ٢٢١٬١٨٩٬٧٥٥  (مراجعة)� م٢٠٢٠ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

 ١٩٫٥٦٧٫٣٢٢  ١٫٩٢٣٫١٦٢  ٤٫٠٦٤  -  ٤٫٤٧٣٫٠١٦  ١٣٫١٦٧٫٠٨٠  اضافات

 )١٫٨٥٢٫١٩٤(  -  -  -  -  )١٫٨٥٢٫١٩٤(  إنخفاض�?ي�القيمة

 ٢٣٢٫٥٠٤٫٦٤١  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

 

١٣٫٦٥١٫٧٥٢ 

 

٥٫٦١٧٫٢١٨ 

 

٣٫٥٢٦٫٣٠٢ 

 

٦٥٫٤٢٣٫٨٩٧ 

 

٣٢٠٫٧٢٣٫٨١٠ 



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  ا�وجودات�غ�
�ا�لموسة�والشهرة .٧

  
  ا�جما[ي  قائمة�العم%ء  الع%مة�التجارية  ال8
امج  الشهرة

            التكلفة

 ٥٨٧٬١٠٢٬١٥٠ ٢٢٬٧١٢٬٧٤٥ ٣٣٬٩٤٥٬٦٧٤ ٢٢٣٬٦٣٣٬٥١٣ ٣٠٦٬٨١٠٬٢١٨  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�.ي�

 ٤٦٬٢٠١٬٤٧٠ - - ٤٦٬٢٠١٬٤٧٠ -  إضافات

 (١١٬٩٨٨٬٤٤٤) - - (١٢٢٬٠٧٢) (١١٬٨٦٦٬٣٧٢)  استبعادات�

 (٦٬٩٥٢٬٣٤٣) (١٬٣٩١٬٢٦٢) (٢٬٥١٥٬٨٠٧) ٩٤٧٬٤٥٧ (٣٬٩٩٢٬٧٣١)  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف

 ٦١٤٬٣٦٢٬٨٣٣ ٢١٬٣٢١٬٤٨٣ ٣١٬٤٢٩٬٨٦٧ ٢٧٠٬٦٦٠٬٣٦٨ ٢٩٠٬٩٥١٬١١٥  م٢٠٢٠ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

 ٣٠٫٠٩٦٫٢٨٧ - ٧٧٤٬٣٧٥ ٣٫٢٨٧٫١٢٤ ٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨  إضافات

)٣٫٣٦٦٫٤٠٣( -  استبعادات  - - )٣٫٣٦٦٫٤٠٣(  

)٦٧٦٫٥٤٤( -  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف  - - )٦٧٦٫٥٤٤(  

 ٦٤٠٫٤١٦٫١٧٣ ٢١٬٣٢١٬٤٨٣ ٣٢٬٢٠٤٬٢٤٢ ٢٦٩٫٩٠٤٫٥٤٥ ٣١٦٬٩٨٥٬٩٠٣  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

       

       ا�طفاء�ا�(
اكم�واTنخفاض�.ي�القيمة

 ٢٣٠٬٨٧٧٬٠٩٣ ١١٬٠٥٥٬١١٥ ٨٬٥٦١٬٨٩٠ ٣٥٬٤٧٧٬٠٤٧ ١٧٥٬٧٨٣٬٠٤١  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�.ي�

 ٢٦٬٠٢٦٬٤٠٤ ٤٨١٬٩٣٩ ٢٨٩٬٢١٠ ٢٥٬٢٥٥٬٢٥٥ -  اoطفاء

 (١١٬٨٦٦٬٣٧٢) - - - (١١٬٨٦٦٬٣٧٢)  استبعادات

 ٣١٣٬١١٩٬٩٥٥ ١٠٬٤٧٥٬٤٢٩ ٢٣٬٥٧٩٬٤٥٧ ١٥٢٬٠٣٠٬٦٢٣ ١٢٧٬٠٣٤٬٤٤٦  إنخفاض�?ي�القيمة

 (٩٦٤٬١٥٦) (٦٩١٬٠٠٠) (١٬٠٠٠٬٦٩٠) ٧٢٧٬٥٣٤ -  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف

 ٥٥٧٬١٩٢٬٩٢٤ ٢١٬٣٢١٬٤٨٣ ٣١٬٤٢٩٬٨٦٧ ٢١٣٬٤٩٠٬٤٥٩ ٢٩٠٬٩٥١٬١١٥  م٢٠٢٠ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

 ١٣٫٧٦٠٫٣١٢ - - ١٣٫٧٦٠٫٣١٢ -  اoطفاء

 (٥٠٥٫٦٥١) - - (٥٠٥٫٦٥١) -  أثر�الحركة�?ي�أسعار�الصرف

 ٥٧٠٫٤٤٧٬٥٨٥ ٢١٬٣٢١٬٤٨٣ ٣١٬٤٢٩٬٨٦٧ ٢٢٦٫٧٤٥٫١٢٠ ٢٩٠٬٩٥١٬١١٥  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

       

       القيمة�الدف(
ية

 ٦٩٫٩٦٨٫٥٨٨ - ٧٧٤٬٣٧٥ ٤٣٫١٥٩٫٤٢٥ ٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�

 ٥٧٬١٦٩٬٩٠٩ - - ٥٧٫١٦٩٫٩٠٩ -  (مراجعة)�م٢٠٢٠ديسم\@��٣١?ي�

�جموعة��حصص�ملكية�من��٪١٠٠)�ع�ى�ملكية�٪�١٠٠(ا�ملوكة�للشركة�بنسبة�،�استحوذت�مجموعة�بورتمان�ا�حدودةم٢٠٢١مايو��١٧*�?ي�

اه،�تم�ريال�سعودي.�نتيجة�للتقييم�العادل�ا�بدئي�كما�هو�مبAن�أدن�٢٥،٥٦٣،٣٥٥بمبلغ�إجما,ي�قدره�ا�ملكة�ا�تحدة��–انجلc@ا�وويلز�إنسبايرسبورت�ليمتد�

  .ا*وليةا�الية��القوائمريال�سعودي�?ي�هذه��٢٦،٠٣٤،٧٨٨تسجيل�شهرة�بمبلغ�

  

  

  

  

  

  

  



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  

القيمة�العادلة�ا�ولية�

 ا�ع(
ف�¦0ا�عند�اTستحواذ

  ا�وجودات

 ٥٧٠٬٤٨٨ ممتلكات�ومعدات

 ٦٬١٣٩٬٢٣٥ ذمم�مدينة�ودائنة�تجارية

 
ً
 ١٠٬٥٩٤  دفعات�مقدمة�ومصروفات�مدفوعة�مقدما

 ٩٬٧٢٩٬٥٤٨ وما�يعادلهالنقد�

 ١٦٬٤٤٩٬٨٦٥ 

  

 (١٦٬٩٢١٬٢٩٨) ا�طلوبات

 (١٦٬٩٢١٬٢٩٨) ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى 

  

 (٤٧١٬٤٣٣) القيمة�العادلة�ا�ولية�لصا.ي�ا�وجودات�القابلة�للتحديد

 ٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨ الشهرة�ا�ع(
ف�¦0ا

 ٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥ تحويل�مقابل�الشراء

   

  :ذاyستحواإجما,ي�تكلفة�

 ٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥ ا�قابل�النقدي

  

  التدفق�النقدي�عند�اyستحواذ

 ٩٬٧٢٩٬٥٤٨ صا?ي�النقد�ا�كتسب�مع�الشركات�التابعة

 (٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥) النقدية�ا�دفوعة

 (١٥٬٨٣٣٬٨٠٧) صا?ي�التدفق�النقدي

  

  

  

  

  



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 عقارات�استثمارية���� .٨

  ا�جما[ي  معدات�الفنادق  معدات�كهربائية  أثاث�ومفروشات  مباني  أرا����  التكلفة:

  ١٬١٣٨٬٢٦٢٬٦٠٠     ٥٬١٠٦٬٦٦٤                ١٬٠٥١٬٤٢٦            ١٢٬١٩١٬٨٠٩  ٦١٧٬١٥١٬٩٧٥  ٥٠٢٬٧٦٠٬٧٢٦           م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�.ي�

 - - - - - -  اضافات�

  ١٬١٣٨٬٢٦٢٬٦٠٠     ٥٬١٠٦٬٦٦٤                ١٬٠٥١٬٤٢٦            ١٢٬١٩١٬٨٠٩  ٦١٧٬١٥١٬٩٧٥  ٥٠٢٬٧٦٠٬٧٢٦           م�٢٠٢٠ديسم8
�٣١.ي��كما

 - - - - - -  اضافات�

 (٥٦٬٦٦٦٬٦٦٧) - - - (٣٦٬٦٦٦٬٦٦٧) (٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)  *استبعادات�

 ١٬٠٨١٬٥٩٥٬٩٣٣ ٥٬١٠٦٬٦٦٤ ١٬٠٥١٬٤٢٦ ١٢٬١٩١٬٨٠٩ ٥٨٠٬٤٨٥٬٣٠٨ ٤٨٢٬٧٦٠٬٧٢٦  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

        

        اTس01%ك�ا�(
اكم:

  ١١٠٬٣٢٨٬١٢٠         ٣٬٣٢٠٬٧٦٨                ٦٤٠٬٨٧٥                ٩٬٥٩٠٬٢٣١  ٨٩٬٨٢١٬٠٣٠  ٦٬٩٥٥٬٢١٦                م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�.ي�

  ١٣٬٨٣٤٬١٢٣  ٧١٤٬٧٤٥                                ١٦٨٬٤٧٧  ١٬٠٤١٬٢٤٦  ١١٬٩٠٩٬٦٥٥    -                               خeل�السنة��ا�حمل

 ٢١١٬٤٧١٬٣٥٧ ١٨١٬٢٢٣ ٣٦٬٣٤٦ ٤٧٧٬٤٢٨ ١٠٥٬٣٣٠٬٦٤٥ ١٠٥٬٤٤٥٬٧١٥  إنخفاض�?ي�القيمة

 ٣٣٥٬٦٣٣٬٦٠٠ ٤٬٢١٦٬٧٣٦ ٨٤٥٬٦٩٨ ١١٬١٠٨٬٩٠٥ ٢٠٧٬٠٦١٬٣٣٠ ١١٢٬٤٠٠٬٩٣١  م٢٠٢٠ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

 ٨٫٤٨٥٫٣٥٤ ٣٥٢٫٣٢٢ ٨٤٫١٦١ ٨٩٢٫٣٣٠ ٧٫١٥٦٫٥٤١ -  �الفc@ة�خeل��ا�حمل

 (٣٤٬٥٩٢٬٠٦٩) - - - (٢٧٬٦٣١٬٨٠٧) (٦٬٩٦٠٬٢٦٢)  استبعادات*�

 ٣٠٩٫٥٢٦٫٨٨٥ ٤٫٥٦٩٫٠٥٨ ٩٢٩٫٨٥٩ ١٢٫٠٠١٫٢٣٥ ١٨٦٫٥٨٦٫٠٦٤ ١٠٥٬٤٤٠٬٦٦٩  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

        

        القيمة�الدف(
ية:

 ٧٧٢٫٠٦٩٫٠٤٨ ٥٣٧٫٦٠٦ ١٢١٫٥٦٧ ١٩٠٫٥٧٤ ٣٩٣٫٨٩٩٫٢٤٤ ٣٧٧٬٣٢٠٬٠٥٧  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

 ٨٠٢٫٦٢٩٫٠٠٠ ٨٨٩٫٩٢٨ ٢٠٥٫٧٢٨ ١٫٠٨٢٫٩٠٤ ٤١٠٫٠٩٠٫٦٤٥ ٣٩٠٬٣٥٩٬٧٩٥  _(مراجعة)�م٢٠٢٠ديسم\@��٣١الرصيد�?ي�

.ا*وليةا�الية��القوائممليون�ريال�سعودي��?ي�هذه��٠٫٧صافية�قدرها��فقد�تم�اyعc@اف��بخسارة�مليون�ريال�سعودي.�نتيجة�لذلك،��٢١٫٣،�وقعت�ا�جموعة�اتفاقية�التصرف�?ي�فندق�الطائف�مقابل�مبلغ�إجما,ي�قدره�م�٢٠٢١سبتم\@�٣٠*�خeل�الفc@ة�ا�نSiية�?ي�



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 �استثمارات�بطريقة�حقوق�ا�لكية�.ي�شركات�زميلة .٩
  

  ٪�نسبة�ا�لكية  

 م٢٠٢٠ديسم\@�٣١ م٢٠٢١سبتم8
�٣٠ م٢٠٢٠ديسم\@�٣١
٣٠�


  م٢٠٢١سبتم8
 

    ��� شركة�الشامل�الدولية�القابضة�كيه.�أس.�

 شركة�تقنيتك�لeتصاyت�(مشروع�مشc@ك) %٧٠ %٧٠ - -

 أبو�ظ¿��–شركة�الطيار�للسفر�والسياحة� %٤٩ %٤٩ - -

 شركة�فوياج�عمرو�للسياحة %٤٩ %٤٩ - -

 شركة�توشA@�للتقنية�الناشئة %٣٥ %٣٥ - -

 نت�للسياحة�والسفر %٤٤٫٣ %٤٤٫٣ - -

 الشركة�السعودية�للضيافة�ا*ثرية %٢٠ %٢٠ - -

 شركة�ايكوينكس�ا�تحدة %٤٠ %٤٠ - -

 شركة�����اتش�إم�إي�ا�حدودة� %٤٠ %٤٠ - -

  واجهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمرات %٤٠ %٤٠ ٥٥٫٠٨٨٫٨٥٢ ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨

  *وجبة�أسرتي�للوجبات�الجاهزة� %٢٥ - ١٧٫٦٩٤٫٣٣٢ -

٧٢٫٧٨٣٫١٨٤ ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨      

  حركة�اTستثمار�.ي�حقوق�ا�لكية�ا�ستثمر�ف0ªا

� �
 ٣١ديسم\@٢٠٢٠م  �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م

 ٢٢٬٨٢٢٬٩٧٣  ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨ الرصيد�ا�رحل

 ٤١٬٣٨٩٬٥٩٠  ١٨٬٤٣٣٬٧٣٥ اoضافات

 ١١٬٤٠٨٬٢٢٣  ٨٠٦٫٥٢١ من�الشركات�الزميلة��الربح�حصة

 (٢٢٬٠٧٧٬٨٥٨)  - إنخفاض�القيمة�

 ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨  ٧٢٫٧٨٣٫١٨٤ ترحيل�الرصيد

مليون�ريال�سعودي.��yتزال��١٨٫٤"�مقابل�إجما,ي�وجبة�أسرتي�للوجبات�الجاهزة��"�حصص�ملكية�٪�من�٢٥،�استحوذت�ا�جموعة�ع�ى�م٢٠٢١يونيو��١٣?ي� *

  �.وعقد�التأسيس�للشركة�?ي�مستندات�السجل�التجاري�للشركة�ا�eكالشركة�?ي�طور�تحديث�بيانات�

باستثناء�واجهة�الرياض��?ى�العام�ا�ا�Ñ¾�كامل�بالفعل�لeنخفاض�الجميع�اyستثمارات�ا*خرى�?ي�الشركات�ا�ستثمر�فSWا�بطريقة�حقوق�ا�لكية�قد�تعرضت�

   .وجبة�أسرتي�للوجبات�الجاهزةللمعارض�وا�ؤتمرات�وشركة�

  

  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى  .١٠

 ٣١ديسم\@٢٠٢٠م  �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م  

 ١٬١٤١٬١٩٩٬٨٩١  ١٫٢٠٥٫٤٦٩٫٨٢٠  ذمم�مدينة�تجارية�

)١٠٧٫٩٢٥٫٧٧١(  خسائر�هبوط�?ي�قيمة��ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى    (٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧) 

 ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤  ١٫٠٩٧٫٥٤٤٫٠٤٩ 

     ذمم�مدينة�أخرى:

 ١٠١٬٠٣٦٬٠٢١  ١٩٫١٢٤٫٨٦٠  حوافز�مستحقة

 ١٥٬٧٠٤٬٣٨٢  ١١٫٥٦٧٫١٧٥  سلف�موظفAن

 ٤٦٬٠٤٦٬١٤٦  ٤٧٫٨٢٥٫٣٥١  ضرائب

 ٢٬٦٧٨٬١٥١  ٣٫٧٤١٫٧٣٨  مسSiلكات

 ٣٬٢٣٠٬٩١٨  ٥٫٨٧٣٫٨٥١  إيرادات�تمويلية�مستحقة

 ٣٦٬٧٤١٬٧٧١  ٣٤٫٠٧٦٫١٩٧  استبعاد�من�الشركات�التابعةمستحق�من�

 ٢٣٬٨٦٦٬٤٩٥  ٢٦٫٢٧٩٫٠٦١  أخرى 

  ١٬٢٨٦٬٢٥٣٬٧٢٨  ١٫٢٤٦٫٠٣٢٫٢٨٢ 



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  (تتمة)�ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى  .١٠

  :الذمم�ا�دينة�التجارية�هبوطفيما�ي�ي�ملخص�بحركة�
  ٣٠�
  م٢٠٢٠ديسم\@٣١    م�٢٠٢١سبتم8
 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ٢١٧٫٥٣٦٫٦٦٠    ٨٤٫٢٥٠٫٠٤٧  اyفتتاÒيالرصيد�

 ٢٥٫٠٤٩٫٠٥٠    ٢٣٫٩٥٦٫٧١٥  �اyئتمان�ا�توقعة�خeل�الفc@ة�/�السنة�خسائر�

 )١٥٨٫٣٣٥٫٦٦٣(    )٢٨٠٫٩٩١(  شطب

  ٨٤٫٢٥٠٫٠٤٧    ١٠٧٫٩٢٥٫٧٧١  الرصيد�

 

  النقد�وما�يعادله .١١

  ٣٠�
  م٢٠٢٠ديسم\@٣١    م�٢٠٢١سبتم8
 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ١٬٩٦٨٬٣٤٥  ٣٫١٥٢٫٣٣٧  النقد�?ي�الصندوق 
 ٢٤٥٬٤٥٤٬٠٤٦  ٢٨٩٫١٨٤٫٦٨٧  أرصدة�لدى�البنوك�?ي�الحساب�الجاري 

 ١٬٥٣٠٬٤٥٩  ٢٫٧٣٤٫٨٦٦  النقد�ا�وجود�لدى�مدير�الصندوق 
 ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠  ٢٩٥٫٠٧١٫٨٩٠  النقد�وما�يعادله�?ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا,ي

 (١٬١٠٨٬٤٨٧)  (٢٫٩٣٤٫٧٠٤)  ع�ى�ا�كشوف�*غراض�إدارة�النقد�سحوبات�بنكية
 ٢٤٧٬٨٤٤٬٣٦٣  ٢٩٢٫١٣٧٫١٨٦  النقد�وما�يعادله�?ي�قائمة�التدفقات�النقدية

  رأس�ا�ال� .١٢

  رأس�ا�ال  

  ٣٠��
  م٢٠٢٠ديسم\@٣١    م�١٢٠٢سبتم8
 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ?ي�بداية�السنة
  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مدفوعة�بالكاملمصدرة�

  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ريال�سعودي�لكل�سهم�١٠القيمة�اyسمية�
� �

  واTق(
اض� القروض .١٣

 ٣١ديسم\@٢٠٢٠م  �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م  
 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

     ا�طلوبات�غ�
�ا�تداولة

 ٣١٤٬٢٨٥٬٧١٦  ٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  قروض�بنكية�مضمونة

 ٥٢٬٢٥٣٬٦١٤  -  قروض�بنكية�غA@مضمونة

  ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠  ٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 
     ا�طلوبات�ا�تداولة

 ٧٨٬٥٧١٬٤٢٩  ٤٢٨٬٥٧١٬٤٢٩  الجزء�ا�تداول�من�القروض�البنكية�ا�ضمونة

 ٤٦٠٬١٩٠٬١٢٣  ٧٥٠٫٨١٥٫٣١٨  قروض�بنكية�غA@�مضمونة

  ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢  ١٫١٧٩٫٣٨٦٫٧٤٧ 
� �قدرها �دفc@ية �بقيمة �(�٢٫١٢إن�القروض�البنكية�ا�ضمونة�مرهونة�مقابل�عقارات�محددة �٢٠٢٠ديسم\@��٣١مليار�ريال�سعودي� �ريال��١٬٩١م�: مليار�

  سعودي)�.
وال���تعتمد�بشكل�عام�ع�ى�أسعار�السوق��هامشيةلها�تكلفة��م٢٠٢٠ديسم\@��٣١و��م�٢٠٢١سبتم\@�٣٠القروض�ا�ضمونة�وغA@�ا�ضمونة�ا�ستحقة�كما�?ي�

  السائدة.

مليون��٣٥٩مليون�ريال�سعودي)�م¢Sا��٢٠٢٠�:١٬٦٦٦ديسم\@��٣١مليون�ريال�سعودي�(�٢٬٠٦٧يبلغ�حجم�تمويل�ا�رابحة�الذي�حصلت�عليه�الشركة�حوا,ي�

 مليون�ريال�سعودي)�٢٠٢٠�:٢١٠ديسم\@��٣١(�٢٠٢١سبتم\@��٣٠ريال�سعودي�تمثل�الجزء�غA@�ا�ستخدم�كما�?ي�

 تتطلب�التعهدات�الخاصة�ببعض�التسهيeت�اyئتمانية�من�ا�جموعة�الحفاظ�ع�ى�مستوى�معAن�من�ا�ؤشرات�ا�الية�وبعض�ا�تطلبات�ا*خرى.

 



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

�	  

 

 واTرصدة�معام%ت�ا�طراف�ذات�الع%قة .١٤

 كما�ي�ي:يتم�تفصيل�ا�عامeت�وا*رصدة�الهامة�لËطراف�ذات�العeقة�

 معام%ت�ا�طراف�ذات�الع%قة��١٤٫١

 العليا�ا�دارةمكافآت�

  لشركة�هو�كما�ي�ي:باالتنفيذيAن�و �وا�دراء،�بما�?ي�ذلك�جميع�ا�زايا�ال���تعود�ع�ى�الرئيس�التنفيذي�تا�الية�للمكافأ�القوائما�بلغ�اoجما,ي�ا�حّمل�?ي�

  ٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠  م�١٢٠٢سبتم8

اTدارة��مجلسأعضاء�   اTدارة��أعضاء�مجلس ا�جما[ي التنفيذي�ن   ا�جما[ي التنفيذي�ن 

 ٣٫٠٥١٫٧٥٦ ٣٫٠٥١٫٧٥٦ - ٥٫٠٢٦٫٨٨٥ ٥٫٠٢٦٫٨٨٥ -  ا�كافآت�اoدارية

 ١٫١٠٧٫٤٦٠ ١٫١٠٧٫٤٦٠ - ٢٫٠٧٩٫٧٩٩ ٢٫٠٧٩٫٧٩٩ -  بدل�السكن�والسفر

 ١٩٢٫٨١٨ ١٩٢٫٨١٨ - ١٨٨٫١٢٩ ١٨٨٫١٢٩ -  رحeت�عمل�

 ٢٠٫٥١٨٫٩٢٠ ٢٠٫٥١٨٫٩٢٠ - ٥٫٩٤١٫٧٨١ ٢٫٩٤١٫٧٨١ ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  عeوة

مكآفأة�¬0اية�

 ٤٦٢٫٢٩٦ ٤٦٢٫٢٩٦ - ٥٢٤٫٤٤٤ ٥٢٤٫٤٤٤ -  الخدمة

 ٢٥٫٣٣٣٫٢٥٠ ٢٥٫٣٣٣٫٢٥٠ - ١٣٫٧٦١٫٠٣٨ ١٠٫٧٦١٫٠٣٨ ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  اoجما,ي

  ٪).٠٫٣٢:�م٢٠٢٠ديسم\@��٣١(�من�حصص�التصويت�?ي�الشركة�%٠٫٢٩الشركة�ع�ى��?ي�اعضاء�مجلس�اyدارة�يسيطر�

 ،�مناصب�?ي�شركات�أخرى�ينتج�ع¢Sا�سيطرة�أو�تأثA@�كبA@�ع�ى�هذه�الشركات.العeقةعدد�من�موظفي�اoدارة�الرئيسيAن،�أو�ا*طراف�ذات��يشغل

لم�تكن�أحكام�وشروط�هذه�ا�عامeت�مواتية�أك×@�من�تلك�ا�تاحة،�أو�ال���قد�ُيتوقع�أن�تكون�متاحة�بشكل�.�الفc@ةتعامل�عدد�من�هذه�الشركات�مع�ا�جموعة�خeل�

  .ع�ى�أساس�تجاري �العeقةمعقول�،�?ي�معامeت�مماثلة�مع�موظفي�اoدارة�غA@�الرئيسيAن�والشركات�ذات�

يعات�والخدمات�ا�قدمة�وال���تتم�ع�ى�أساس�تجاري�ويتم�تنفيذها�بشروط�متفق�علSWا�ومعتمدة�تمثل�ا�عامeت�مع�ا*طراف�ذات�العeقة�بشكل�رئي���Øا�شc@يات�وا�ب

  من�قبل�مجلس�اoدارة.

  ٣٠�
  م�٢٠٢١سبتم8

  ا�دفوعات  ا�قبوضات  ا�ش(
يات  ا�بيعات  الع%قة  الطرف�ذو�الع%قة

التكاليف�/�

  (ا�يرادات)�ا�خرى 

 ١٫٠٦٥٫٤٤٨ ٧٠٣٫٦٥٠ - - - زميلةشركة� جهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمراتوا

 مشاريع�الc@فيه�السعودية�
 ٤٥٦٫٦٣٥ - - - - مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

 الشركة�السعودية�للصناعات�ا*ساسية
)٤٩٦٫٨٠٠( - ٢٫٠٩٧٫٣٤٧ - ٢٬٦٠٠٬٦٦٤ مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة  

 - - - - - شركة�زميلة ��)����اتش�ام�اي(شركة�

 (١٢٬٧٥٠٬٩٦٨) - - - - التنفيذي�الرئيس *Ùييماجد�النف

 الرياض�كابeتمجموعة�
 - - - - - مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

�واyستثمار للتجارة��الخليجية�شركة�الدوليةال

 - - ٤٢٫٤٧٨ - ٨٥٫٠٩٠ مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة �العقارية

 الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية
 - - ٥٢٠٬١٣١ - ٣١٠٫٤٢٧ مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

 - - - - - مساهم�أغلبية�?ي�مجموعة�سA@ا �تصeتل�eشركة�توشA@�ا�تحدة

 ١٫٠٥٤٫٨٢٩ ٧٨٥٬٢٢٠ - ١٫٧٩٢٫٨٨٠ - مساهم�أغلبية�?ي�مجموعة�سA@ا النيل�للطA@ان

 الرياضات�شركة�مطار 
 - - - - - مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

 (٢,٦٧٥) - ٦٨٫٢٢٧ - - مجموعة�سA@امساهم�أغلبية�?ي� الشركة�السعودية�بطل�دايزان

 ١٥٬٦٨١ - - - - الصرح مساهم�ا*قلية�?ي مهيدب�ع�ي�ا�هيدب

Ùي.�ونتيجة�لذلك،�أصبحت�يمن�السيد�ماجد�النف�ا�عتمريناoضافية�?ي�مواسم�للسياحة�وخدمات��حصص�ا�لكية٪�من�٤٩،�استحوذت�الشركة�ع�ى�م٢٠٢١أبريل��١*�?ي�

  .ا�عتمرينمواسم�للسياحة�وخدمات�٪�لشركة�١٠٠الشركة�مالكة�بنسبة�



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

�
  

 

 (تتمة)�معام%ت�ا�طراف�ذات�الع%قة.�١٤٫١

  ٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم8

  ا�دفوعات  ا�قبوضات  ا�ش(
يات  ا�بيعات  الع%قة  الطرف�ذو�الع%قة

التكاليف�/�(ا�يرادات)�

  ا�خرى 

)٤٫٣٠٢٫٦٤٥( - - - - شركة�زميلة للمعارض�وا�ؤتمراتجهة�الرياض�وا  

 مشاريع�الc@فيه�السعودية�
 - - ٣٫٩٣٥٫٢٣٤ - ١٫٠٣٨٫٦٤٠ مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

 - - - - - شركة�زميلة ��)����اتش�ام�اي(شركة�

 ٣٢٤٫٩٦٦ - - - - التنفيذي�الرئيس Ùييماجد�النف

 الرياض�كابeتمجموعة�
 - - ١٬٤٣٢ - - مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

للتجارة��الخليجية�شركة�الدوليةال

 - - ٣٧٬٨٢٨ - ٢٫٧٩٤ مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة واyستثمار�العقارية�

 الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية
 - - ٢٫٥٦٥٫٥٨٤ - ١٫٣٦٠٫٩٩٥ مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

 - - - - - سA@امساهم�أغلبية�?ي�مجموعة� لeتصاyت�شركة�توشA@�ا�تحدة

 ١٫٨٥٧٫٤٠٠ ٨٬٢٢٧ - ٩٫٨٣٥٫٤٧٧ - مساهم�أغلبية�?ي�مجموعة�سA@ا النيل�للطA@ان

 الرياضات�شركة�مطار 
 - - ٢٨٠٬٧٥٤ - - مشc@كة�عضو�مجلس�اoدارة

 - - ٨٠,٠٠٠ - ٩٤٫٩٤٩ مساهم�أغلبية�?ي�مجموعة�سA@ا الشركة�السعودية�بطل�دايزان

 ٩٧٬٠٤٢ - - - - الصرح ?ي�مساهم�ا*قلية مهيدب�ع�ي�ا�هيدب

 أرصدة�ا�طراف�ذات�الع%قة��١٤٫٢

  السنة�كما�ي�ي:الفc@ة�/�أرصدة�ا*طراف�ذات�العeقة�?ي�Sµاية�

  م٢٠٢٠ديسم\@٣١    م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠  مستحق�من�أطراف�ذات�ع%قة

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)    �

  ٦٫٧٨٩٫٦٨٣    ٨٫٥٥٨٫٧٨١    واجهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمرات

 ٣٧٥٫٥٠١    ٣٧٥٫٥٠١    الشرق�ا*وسط�فوربسشركة�

 ٧٠٫٩٠٢    -    الشركة�السعودية�بطل�دايزان

 ١٫١٠٦٫٧٤٢    ١٫١٥٣٫٩١٠    النيل�للطA@ان

 ٢٦٫٥٤٤    ٢٦٫٥٤٤    كابeت�الرياض�مجموعة�

 ٢٦٤٫٨٣٤    ٥٥٫١٣٠    الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية

 ١٫٨٠٢٫٠٧٠    ٢٫٢٥٨٫٧٠٥    مشاريع�الc@فيه�السعودية

 ١٤٨    ٦٫٦٦٥    سعودية�للصناعات�ا*ساسيةالشركة�ال

 ٣٫٠٤١    ٤٥٫٦٥٤   واyستثمار�العقارية�للتجارة��الخليجية�شركة�الدوليةال
 ٦٫٧٥١    ٦٫٧٥١   شركة�(����اتش�ام�اي)��

 ٢٫١٧٣٫٠١٣   ٢٫١٧٣٫٠١٤    عبدهللا�العجeني

 ١٤٫٤٨٨٫٣٨٦   ١٫٧٣٧٫٤١٧   Ùييماجد�النف

    ٢٧٫١٠٧٫٦١٥   ١٦٬٣٩٨٬٠٧٢ 

  
  م٢٠٢٠ديسم\@٣١    م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠  مستحق�ا[ى�أطراف�ذات�ع%قة

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  

 ١٬٢٦٣٬٠٧٥   ١٬٢٦٣٬٠٧٥   شركة�فوياج�عمرو�للسياحة

 ١٥٬٦٨٠   -   مهيدب�ع�ي�ا�هيدب

    ١٫٢٧٨٫٧٥٥   ١٫٢٦٣٫٠٧٥ 

 



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  مخصصات .١٥

  ٣٠�
  م٢٠٢٠ديسم\@٣١    م�٢٠٢١سبتم8

 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠   -    قضية�قانونية

  قضية�قانونية

،�تم�رفع�دعوى�قضائية�ضد�الشركة�من�م٢٠١٣٪.�?ي�عام�٤٩كانت�شركة�بلو�سكاي�ترافيل�("بي�إس�تي")�rي�ا�ورد�للشركة�وشريكSiا،�وال���كانت�مملوكة�للشركة�بنسبة�

مليون�ريال�سعودي)�ضد�الشركة.�صدر��٤٤٫٨دوyر�أمريكي�(مليون��١١٫٩قبل�أحد�مساهم��شركة�بي�إس�تي.�بعد�محاكمة�?ي�الوyيات�ا�تحدة،�كان�هناك�حكم�بمبلغ�

مليون�ريال�سعودي)�مستحق�الدفع�لشركة�بي�إس�تي،�واستأنف�بي�إس�تي�الحكم،�وبالتا,ي،��٧٫٥مليون�دوyر�أمريكي�(�١٫٩بتأكيد�مبلغ��م٢٠١٥حكم�قضائي�?ي�ديسم\@�

.�ومع�م٢٠١٧مليون�ريال�سعودي�بالكامل�?ي�عام��١٤٫١مليون�ريال�سعودي.�.�دفعت�الشركة�مبلغ��١٤٫١إ,ى�أصدرت�ا�حكمة�حكًما�Sµائًيا�مع�زيادة�ا�بلغ�ا�ستحق�الدفع�

،�مع�اعتبار�أن�هناك�حًقا�?ي�الطعن�?ي�الدعوى�القانونية.�كان�هذا�ع�ى�أساس�أفضل�م٢٠١٣مليون�ريال�سعودي�?ي�عام��٢٥ذلك،�قررت�الشركة�تسجيل�مخصص�بمبلغ�

 تقدير�لÈدارة.

للشركة�?ي�مثل�هذه�الحاyت،�تعتقد�الشركة�أنه��yيحق�*ي�من�الطرفAن�استئناف�الدعوى�القانونية،�وأنه�ُيفc@ض��اoدارة�القانونية�تقدير وء�ما�سبق�واستناًدا�إ,ى�?ي�ض

  .م٢٠٢١مارس��٣١مليون�ريال�سعودي�خeل�الفc@ة�ا�نSiية�?ي��٢٥أSµا�تمت�تسويSiا.�وبالتا,ي،�تم�عكس�ا�خصص�البالغ�

  ا�حتملة��اTرتباطات�واTل(�امات .١٦

  ا�رتباطات�الرأسمالية

مليون�ريال�سعودي)�تتعلق�بشكل�رئي���Ø?ي��٦٠٫٣م:�٢٠٢٠ديسم\@��٣١مليون�ريال�سعودي�(�٥٣٫٩م،�لدى�ا�جموعة�ارتباطات�رأسمالية�بمبلغ��٢٠٢١سبتم\@�٣٠كما�?ي�

  .وإنشاء�مباني�مكاتب�جديدة�تطوير�عقارات�وإنشاء�مباني�جديدة�للمكاتب�وتطوير�ال\@امج

 ا�ل(�امات�ا�حتملة
مليون�ريال�سعودي��٤٥٦مان�بمبلغ�مليون�ريال�سعودي�وال���تتكون�من�خطابات�ض�٤٧٩ا�جموعة�إجما,ي�اyلc¦امات�ا�حتملة��بقيمة��م،�لدى��٢٠٢١سبتم\@�٣٠كما�?ي�

  :���Þ�yء)�)�وال���تفاصيلها�كما�ي�ي:٢٠٢٠ديسم\@��٣١مليون�ريال�سعودي�(�٢٣مليون�ريال�سعودي)�ودعوى�قضائية�بمبلغ��٢٠٢٠�:٤٨٢ديسم\@��٣١(

 خطابات�ضمان� •

مليون�ريال��٤٣م:�٢٠٢٠ديسم\@��٣١مليون�ريال�سعودي�(���٣٩الضمان�بمبلغإن�خطابات�الضمانات�الصادرة��من�بنوك�الشركة�لصالح�بعض�ا�وردين�وا�درج�?ي�خطابات�

  سعودي)�يتعلق�بضمان�الودائع�ع�ى�الهامش.

 دعوى�قضائية� •

ريال�سعودي.��مليون �٢٣٫١،�أSµت�الشركة�عقدها�مع�رابطة�الدورى�السعودي�للمحc@فAن�("ا�دßي")�للرعاية�والشراكة�اoسc@اتيجية�("العقد")�بمبلغ��٢٠٢١خeل�سبتم\@�

ال�نتيجة�الدعوى�القضائية�؛�رفع�ا�دßي�الدعوى�القضائية��أمام�ا�حكمة�العامة�بالرياض�ضد�الشركة�لعدم�سداد�ا�بلغ�ا�تعاقد�عليه.�من�السابق�*وانه�تقييم�احتم

 الية�اyولية�ا�ختصرة.لذلك�،��yيمكن�قياس�ا�بلغ�بشكل�موثوق.�وبناًء�عليه�،�لم�يتم�تسجيل�أي�مخصص�?ي�هذه�القوائم�ا�

 ا�يرادات .١٧

  أشهر�ا�نSiية�?ي�التسعةلفc@ة�    لف(
ة�الث%ثة�أشهر�ا�ن01ية�.ي  

  سبتم\@�٣٠  إيرادات�العموTت
  م�١٢٠٢

  سبتم\@�٣٠  
  م٢٠٢٠

  ٣٠�
  سبتم8
  م�١٢٠٢

  سبتم\@�٣٠  
  م٢٠٢٠

  ١٢٢٫٦٤٨٫٦٦٩    ٢٣٠٫٤٨١٫٤٠٠    ١٣٫٢١٤٫٥٨٣    ١١٠٫٣١٨٫٢٣٣  عمولة�وحوافز�تذاكر�الطA@ان

  ٥٨٫٢١٦٫٥٨٥    ١٣٥٫٤٣٨٫٩٥٠    ٩٫٣٩٥٫٠٨٦    ٨٩٫٥١٠٫٣٧٨  عمولة�حجز�الفنادق

  ٨٫٥٤٥٫٤٦٤    ٢١٫٦٢٥٫٣٧٧    ٣٫٦١٣٫٦١٦    ٦٫٤٢٩٫٨٣٠  عمولة�الشحن

  ٤٫٤٦٧٫٦٦٧    ١٫٢٢٤٫٠٨٥    ٣٥٤٫١٥٨    ٦٨٠٫٢١٢  عمولة�تذاكر�القطارات

  ١٩٣٫٨٧٨٫٣٨٥    ٣٨٨٫٧٦٩٫٨١٢    ٢٦٫٥٧٧٫٤٤٣    ٢٠٦٫٩٣٨٫٦٥٣  

                أخرى �إيرادات

  ٩٩٫٦٨٢٫٤٤٣    ٤٢٫٧٨٧٫٩٥٧    ٩٫٣٤٢٫٦٩٨    ١٣٫٠٤٩٫٥٢٢  إيرادات�حزم�العطeت

  ٣٠١٫٦٥١٫٣١٢    ٣٦٦٫١٠٦٫٧٩١    ١٠٠٫٠٤٥٫٣٦٠    ١٣٥٫٦٢٤٫٧١٢  تأجA@�السيارات

  ٤٩٫٣٦١٫٣١٠    ٢٦٫٢١٥٫٠٠٤    ١٫٣٤٨٫٨٩٧    ٦٫٠٩٦٫٤٢٧  تأجA@�العقارات�والغرف

  ٢٥٫٥٤٩٫٨٣١    ٦٫١٥٧٫١٧٥    ٢٫٩٤٥٫٤٢٤    ٤٫٢٤٢٫٩٥٣  الطائرات�ا�ستأجرة

  ٦٫٧٥٢٫٨٦٧    ١٠٫٩٥٩٫٩٩٣    ١٫٧١٣٫٦٤٦    ٣٫١٦٤٫٥١٠  أخرى�

  ٤٨٢٫٩٩٧٫٧٦٣    ٤٥٢٫٢٢٦٫٩٢٠    ١١٥٫٣٩٦٫٠٢٥    ١٦٢٫١٧٨٫١٢٤  

  ٦٧٦٫٨٧٦٫١٤٨    ٨٤٠٫٩٩٦٫٧٣٢    ١٤١٫٩٧٣٫٤٦٨    ٣٦٩٫١١٦٫٧٧٧  

  تصنيف�ا�يرادات�

� �الرئيسية، �حسب�ا*سواق �تصنف�اoيرادات�ع�ى �التا,ى �الجدول �و�توقيت�اyعc@اف�باoيراد،?ى �اyيراد �ا*قسام��نوع �مع �لÈيرادات�ا�فصلة �مطابقة �أيضا �الجدول ويتضمن

  للمجموعة�.��الخمساyسc@اتيجية�



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

٣٠�
   (غ�
�مراجعة)�م�(ث%ثة�أشهر)�٢٠٢١سبتم8

   القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع�0ا    

 ا�جما[ى

جميع�القطاعات�

 ا�خرى 

�
  تأج�

  تذاكر�الط�
ان السياحة النقل  الضيافة العقارات

  ا�ناطق�الجغرافية�ا�ساسية�       

 
         

  ا�ملكة�العربية�السعودية� ٥٤٫٤٤٥٫٤٣٢ ٥١٫٩٥٧٫٤٥٣ ١٤٦٫٢٩٧٫٤٩٥ ٤٫٦٦٠٫١٩٨ ١٫٤٣٦٫٢٢٩ ٩٢٨٫٤٩٢ ٢٥٩٫٧٢٥٫٢٩٩

  ا�ملكة�ا�تحدة ٨٩٧٫٣٠٩ ٣٦٫٣٦٧٫٦٩٠ - - - - ٣٧٫٢٦٤٫٩٩٩

 جمهورية�مصر�العربية ٥٫١٣٣ ١٥١٫٩٩٠ - - - - ١٥٧٫١٢٣

 اyمارات�العربية�ا�تحدة ٤٢٫٨١٧٫٢١٦ ٥٫٠٠٣٫٥٥٢ - - - - ٤٧٫٨٢٠٫٧٦٨

 اسبانيا - - - - - ٢٫٢٣٦٫٠١٨ ٢٫٢٣٦٫٠١٨

 الكويت ١٢٫٨٣٣٫٣٥٥ ٩٫٠٧٩٫٢١٥ - - - - ٢١٫٩١٢٫٥٧٠

١١٠٫٩٩٨٫٤٤٥ ١٠٢٫٥٥٩٫٩٠٠ ١٤٦٫٢٩٧٫٤٩٥ ٤٫٦٦٠٫١٩٨ ١٫٤٣٦٫٢٢٩ ٣٫١٦٤٫٥١٠ ٣٦٩٫١١٦٫٧٧٧  

 توقيت�اTع(
اف�باTيراد:       

 نقطة�من�الوقت ١١٠٫٩٩٨٫٤٤٥ ٨٩٫٥١٠٫٣٧٨ ١٦٫٣٩٣٫١٣٠ ٤٫٦٦٠٫١٩٨ ١٫٤٣٦٫٢٢٩ - ٢٢٢٫٩٩٨٫٣٨٠

 ع\@�مدة�من�الوقت - ١٣٫٠٤٩٫٥٢٢ ١٢٩٫٩٠٤٫٣٦٥ - - ٣٫١٦٤٫٥١٠ ١٤٦٫١١٨٫٣٩٧

١١٠٫٩٩٨٫٤٤٥ ١٠٢٫٥٥٩٫٩٠٠ ١٤٦٫٢٩٧٫٤٩٥ ٤٫٦٦٠٫١٩٨ ١٫٤٣٦٫٢٢٩ ٣٫١٦٤٫٥١٠ ٣٦٫٩٫١١٦٫٧٧٧  



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

٣٠�
   (غ�
�مراجعة)�م�(ث%ثة�أشهر)�٢٠٢٠سبتم8

   القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع�0ا    

 ا�جما[ى

جميع�القطاعات�

 ا�خرى 

�
  تأج�

  الط�
ان�تذاكر  السياحة النقل  الضيافة العقارات

  ا�ناطق�الجغرافية�ا�ساسية�       

  ا�ملكة�العربية�السعودية� ٥٫٧٦٩٫٧٢٥ ٣٫٦٤٢٫٠١٢ ١٠٦٫٦٠٤٫٤٠٠ ١٫٣٤٨٫٨٩٧ - - ١١٧٫٣٦٥٫٠٣٤ 

  ا�ملكة�ا�تحدة ٢٫٥٥٣٫٧٣٢ ١٤٫٤٢٣٫٧٦٧ - - - - ١٦٫٩٧٧٫٤٩٩

 جمهورية�مصر�العربية ٤٧٫٩٧٣ ٢٣٧٫٨٠٢ - - - - ٢٨٥٫٧٧٥

  اyمارات�العربية�ا�تحدة ٢٫٥٦١٫٣١١ ١٧٧٫٢٦٣ - - - - ٢٫٧٣٨٫٥٧٤

  اسبانيا - ١٨٧ - - - ١٫٧١٣٫٦٤٦ ١٫٧١٣٫٨٣٣

 لبنان� ٢٫٠٦٩٫٩٣٣ ٢٠٥٫٢٦٠ - - - - ٢٫٢٧٥٫١٩٣

 الكويت ٥٦٦٫٠٦٧ ٥١٫٤٩٣ - - - - ٦١٧٫٥٦٠

١٣٫٥٦٨٫٧٤١ ١٨٫٧٣٧٫٧٨٤ ١٠٦٫٦٠٤٫٤٠٠ ١٫٣٤٨٫٨٩٧  ١٫٧١٣٫٦٤٦ ١٤١٫٩٧٣٫٤٦٨  

 اTع(
اف�باTيراد:توقيت�       

 نقطة�من�الوقت ١٣٫٥٦٨٫٧٤١ ٩٫٣٩٥٫٠٨٦ ٣٫٦١٣٫٦١٦ ١٫٣٤٨٫٨٩٧ - - ٢٧٫٩٢٦٫٣٤٠

 ع\@�مدة�من�الوقت - ٩٫٣٤٢٫٦٩٨ ١٠٢٫٩٩٠٫٧٨٤ - - ١٫٧١٣٫٦٤٦ ١١٤٫٠٤٧٫١٢٨

١٣٫٥٦٨٫٧٤١ ١٨٫٧٣٧٫٧٨٤ ١٠٦٫٦٠٤٫٤٠٠ ١٫٣٤٨٫٨٩٧ - ١٫٧١٣٫٦٤٦ ١٤١٫٩٧٣٫٤٦٨  

� �� �� �� �



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

    ٣٠�
   (غ�
�مراجعة)�أشهر)�تسعةم�(�٢٠٢١سبتم8

   القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع�0ا    

 جميع�القطاعات�ا�خرى  ا�جما[ى
�
  تأج�

  تذاكر�الط�
ان السياحة النقل  الضيافة العقارات

  ا�ناطق�الجغرافية�ا�ساسية�       

 
  ا�ملكة�العربية�السعودية� ١٥٧٫٧٧٥٫٦٩٣ ١٠٣٫٠٠٠٫٣٣٢ ٣٩٣٫٨٨٩٫٣٤٣ ٢٢٫٠٦١٫١٧٣ ٤٫١٥٣٫٨٣١ ٢٫٤٤٨٫٥٧٦ ٦٨٣٫٣٢٨٫٩٤٨

  ا�ملكة�ا�تحدة ٨٫٤٤٢٫٨٣٦ ٦٠٫٠٦٤٫٥٧٩ - - - - ٦٨٫٥٠٧٫٤١٥

 جمهورية�مصر�العربية ٣٤٫٧١٢ ٦٥٦٫٣٦١ - - - - ٦٩١٫٠٧٣

 اyمارات�العربية�ا�تحدة ٥١٫١٢٣٫٦٨٤ ٥٫١٥٢٫٤٦٣ - - - ٢٣٢٫٤٦٤ ٥٦٫٥٠٨٫٦١١

 اسبانيا - - - - - ٨٫٢٧٨٫٩٥٣ ٨٫٢٧٨٫٩٥٣

 الكويت ١٤٫٣٢٨٫٥٦٠ ٩٫٣٥٣٫١٧٢ - - - - ٢٣٫٦٨١٫٧٣٢

٢٣١٫٧٠٥٫٤٨٥ ١٧٨٫٢٢٦٫٩٠٧ ٣٩٣٫٨٨٩٫٣٤٣ ٢٢٫٠٦١٫١٧٣ ٤٫١٥٣٫٨٣١ ١٠٫٩٥٩٫٩٩٣ ٨٤٠٫٩٩٦٫٧٣٢  

 توقيت�اTع(
اف�باTيراد       

 الوقت�نقطة�من ٢٣١٫٧٠٥٫٤٨٥ ١٣٥٫٤٣٨٫٩٥٠ ٤٠٫٤٥٢٫٤٠٢ ٢٢٫٠٦١٫١٧٣ ٤٫١٥٣٫٨٣١ - ٤٣٣٫٨١١٫٨٤١

 ع\@�مدة�من�الوقت - ٤٢٫٧٨٧٫٩٥٧ ٣٥٣٫٤٣٦٫٩٤١ - - ١٠٫٩٥٩٫٩٩٣ ٤٠٧٫١٨٤٫٨٩١

٢٣١٫٧٠٥٫٤٨٥ ١٧٨٫٢٢٦٫٩٠٧ ٣٩٣٫٨٨٩٫٣٤٣ ٢٢٫٠٦١٫١٧٣ ٤٬١٥٣٬٨٣١ ١٠٫٩٥٩٫٩٩٣ ٨٤٠٬٩٩٦٬٧٣٢  

  

  



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

    ٣٠�
   (غ�
�مراجعة)�أشهر)�تسعةم�(�٢٠٢٠سبتم8

   التقرير�ع�0االقطاعات�ال���يتم�    

 جميع�القطاعات�ا�خرى  ا�جما[ى
�
  تأج�

  تذاكر�الط�
ان السياحة النقل  الضيافة العقارات

  ا�ناطق�الجغرافية�ا�ساسية�       

 
  ا�ملكة�العربية�السعودية� ٩٢٫٩٠٣٫٥٨٩ ٤٩٬١٦٥٬٠١٥ ٣٣٥٫٧٤١٫٩٣٠ ٤٦٫١٩٠٫٨٥٦ ٣٫١٧٠٫٤٥٤ ١٫٥٣٨٫٠٨٩ ٥٢٨٫٧٠٩٫٩٣٣

  ا�ملكة�ا�تحدة ٢٤٫٤٣٩٫٩٧٣ ١٠٤٫٤٩٢٫٣٩٠ - - - - ١٢٨٫٩٣٢٫٣٦٣

 جمهورية�مصر�العربية ٢١٠٫٣٠٣ ١٫٤٣٥٫١٨٨ ٤٫٦٧٧ - - - ١٫٦٥٠٫١٦٨

 اyمارات�العربية�ا�تحدة ٦٫٩٢٦٫٤٧١ ٢٬٥٤١٬٣٩٠ - - - - ٩٬٤٦٧٬٨٦١

 اسبانيا - ٨٫٢٩٢ - - - ٥٫٢١٤٫٧٧٨ ٥٫٢٢٣٫٠٧٠

  لبنان  ٢٫٠٦٩٫٩٣٣ ٢٠٥٫٢٦٠ - - - - ٢٫٢٧٥٫١٩٣

 الكويت ٥٦٦٫٠٦٧ ٥١٫٤٩٣ - - - - ٦١٧٫٥٦٠

١٢٧٫١١٦٫٣٣٦ ١٥٧٬٨٩٩٬٠٢٨ ٣٣٥٫٧٤٦٫٦٠٧ ٤٦٫١٩٠٫٨٥٦ ٣٫١٧٠٫٤٥٤ ٦٫٧٥٢٫٨٦٧ ٦٧٦٫٨٧٦٫١٤٨  

 توقيت�اTع(
اف�باTيراد       

 نقطة�من�الوقت ١٢٧٫١١٦٫٣٣٦ ٥٨٫٢١٦٫٥٨٥ ٨٫٥٤٥٫٤٦٤ ٤٦٫١٩٠٫٨٥٦ ٣٫١٧٠٫٤٥٤ - ٢٤٣٫٢٣٩٫٦٩٥

 ع\@�مدة�من�الوقت - ٩٩٫٦٨٢٫٤٤٣ ٣٢٧٫٢٠١٫١٤٣ - - ٦٫٧٥٢٫٨٦٧ ٤٣٣٫٦٣٦٫٤٥٣

١٢٧٫١١٦٫٣٣٦ ١٥٧٫٨٩٩٫٠٢٨ ٣٣٥٫٧٤٦٫٦٠٧ ٤٦٫١٩٠٫٨٥٦ ٣٫١٧٠٫٤٥٤ ٦٫٧٥٢٫٨٦٧ ٦٧٦٫٨٧٦٫١٤٨  

  

�
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��  

 

  ربحية�السهم .١٨

 ربحية�السهم�ا�ساسية/ا�خفضة

  الربح�التا,ي�العائد�ع�ى�ا�ساهمAن�العاديAن�وا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا*سهم�العادية�القائمة.يستند�احتساب�ربحية�السهم�ا*ساسية/ا�خفضة�إ,ى�

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

    ٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم\@�٣٠    م�١٢٠٢سبتم8

  (غA@�مراجعة)    (غ�
�مراجعة)    

 )٢٩٩٫٩٨٤٫٧٦٨(  الربح�العائد�ع�ى�ا�ساهمAن�العاديAن(الخسارة)�/�
 

٧٦٦٫٣٠١٫١٣٥ 

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

� �� �٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم\@�٣٠    م�١٢٠٢سبتم8

� ��   (غA@�مراجعة)    (غ�
�مراجعة)�

 ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا*سهم�العادية�?ي�Sµاية�الفc@ة

  ا�م�الشركةربحية�السهم�العائدة�ع�ى�ا�ساهم�ن�.ي�

    ٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم\@�٣٠    م�١٢٠٢سبتم8

  (غA@�مراجعة)    (غ�
�مراجعة)    

)١٫٠٠(    ربحية�السهم�ا*ساسية�وا�خفضة   ٢٫٥٥ 

 القيمة�العادلة�والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة .١٩
 ا,ي.ا�ركز�ا��قوائم،�مثل�ا*سهم�ا�ستثمر�فSWا�ا�حتسبة�بموجب�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�?ي�كل�تقيس�ا�جموعة�ا*دوات�ا�الية

اس.�يعتمد�قياس�القيمة�العادلة�rي�السعر�الذي�سيتم�استeمه�لبيع�أصل�أو�دفعه�لتحويل�الc¦ام�?ي�معاملة�منظمة�بAن�ا�شاركAن�?ي�السوق�?ي�تاريخ�القي

 افc@اض�أن�عملية�بيع�ا*صل�أو�تحويل�اyلc¦ام�تتم�إما:�القيمة�العادلة�ع�ى

 ?ي�السوق�الرئي���ØلËصل�أو�اyلc¦ام�،�أو •

• ��Øام.?ي�حالة�عدم�وجود�سوق�رئي¦cلyصل�أو�اËي�أك×@�ا*سواق�فائدة�ل?�، 

أو�الc¦ام�باستخدام�اyفc@اضات�ال���سيستخدمها��يجب�ع�ى�ا�جموعة�الوصول�إ,ى�السوق�الرئي���Øأو�السوق�ا*ك×@�فائدة.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�*صل

 ،�بافc@اض�أن�ا�شاركAن�?ي�السوق�يعملون��صلحSiم�اyقتصادية.سوق�عند�تسعA@�ا*صل�أو�اyلc¦اما�شاركون�?ي�ال

أع�ى�استخدام�لËصل�وأفضله�أو�عن�يأخذ�قياس�القيمة�العادلة�لËصل�غA@�ا�ا,ي�?ي�اyعتبار�قدرة�ا�شارك�?ي�السوق�ع�ى�توليد�منافع�اقتصادية�من�

لظروف�طريق�بيعه�إ,ى�مشارك�آخر�?ي�السوق�من�شأنه�استخدام�ا*صل�?ي�أع�ى�وأفضل�استخدام�له.�تستخدم�ا�جموعة�تقنيات�التقييم�ا�ناسبة�?ي�ا

 وتقليل�استخدام�ا�دخeت�غA@�ا�لحوظة.�،�وتعظيم�استخدام�ا�دخeت�ا�لحوظة�ذات�الصلةانات�كافية�لقياس�القيمة�العادلةوال���تتوفر�لها�بي

رمي�للقيمة�العادلة.�يتم�ا�الية�ضمن�التسلسل�اله�القوائميتم�تصنيف�جميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ال���يتم�قياس�القيمة�العادلة�لها�أو�اoفصاح�ع¢Sا�?ي�

  �القيمة�العادلة�ككل:،�بناًء�ع�ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخeت�مهم�لقياس�وصف�هذا،�ع�ى�النحو�التا,ي

 أسعار�السوق�ا�درجة�(غA@�ا�عدلة)�?ي�ا*سواق�النشطة�لËصول�أو�الخصوم�ا�تطابقة�-�١ا�ستوى� •

 تقنيات�التقييم�ال���يمكن�مeحظSiا�بشكل�مباشر�أو�غA@�مباشر�من�أدنى�مستوى�من�ا�دخeت�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�-�٢ا�ستوى� •

 لتقييم�ال����yيمكن�مeحظSiا�ع�ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخeت�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلةتقنيات�ا�-�٣ا�ستوى� •

،�تحدد�ا�جموعة�ما�إذا�كانت�بالقيمة�العادلة�ع�ى�أساس�متكرر �ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائمبالنسبة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�عc@ف��Sا�?ي�

ات�?ي�التسلسل�الهرمي�من�خeل�إعادة�تقييم�التصنيف�(بناًء�ع�ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخeت�ا�همة�للمعرض�قياس�التحويeت�قد�حدثت�بAن�ا�ستوي

،�والقياس�غA@�ا�تكرر.�يشارك�ا�ثمنون�من�قياس�القيمة�العادلة�ا�تكررةالقيمة�ككل)�?ي�Sµاية�كل�فc@ة�تقرير.�تحدد�ا�جموعة�السياسات�واoجراءات�لكل�

�تشمل�معايA@�اyختيالخارجيون�? �مع�لجنة�التدقيق�با�جموعة. �ا�ناقشة �ا�جموعة�مشاركة�ا�قّيمAن�الخارجيAن�بعد �تقرر �تقييم�ا�وجودات�الهامة. ار�ي

�كان�يتم�الحفاظ�ع� �إذا �واyستقeلية�وما �بالسوق�والسمعة �تقرر�الشركةا�عرفة �ا�عايA@�ا�هنية. �بعد�ا�ناقشات�ى ،�Aن�للمجموعةمع�ا�قّيمAن�الخارجي،

  تقنيات�التقييم�وا�دخeت�ال���يجب�استخدامها�لكل�حالة.
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��  

 

 (تتمة)�القيمة�العادلة�والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة.�١٩

�للسياسا �وفًقا �تقييمها �أو�إعادة �قياسها �ا*صول�وا�طلوبات�ا�طلوب�إعادة �قيم �التحركات�?ي �بتحليل �ا�جموعة �تقوم �كل�تقرير، �تاريخ سبية�ت�ا�حا?ي

?ي�احتساب�التقييم�للمجموعة.�بالنسبة�لهذا�التحليل،�تتحقق�ا�جموعة�من�ا�دخeت�الرئيسية�ا�طبقة�?ي�التقييم�ا*خA@�من�خeل�ا�وافقة�ع�ى�ا�علومات�

خارجية�ذات�الصلة�لتحديد�ما�إذا�كان�للعقود�والوثائق�ا*خرى�ذات�الصلة.�تقارن�ا�جموعة�أيًضا�التغيA@�?ي�القيمة�العادلة�لكل�أصل�والc¦ام�با�صادر�ال

.
ً

yمعقو�@Aالتغي 

�،�حددت�ا�جموعة�فئات�من�ا�وجودات�وا�طلوبات�ع�ى�أساس�طبيعة�وخصائص�ومخاطر�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات� لغرض�إفصاحات�القيمة�العادلة

 ومستوى�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة،�كما�هو�موضح�أعeه.

�القي �عن �الشركة �تفصح �ا*خرى�لم �الدائنة �التجاريAن�وا*رصدة �والدائنAن �ا*خرى �ا�دينة �والذمم �ا*جل �قصA@ة �التجارة �مثل �لËدوات�ا�الية �العادلة مة

ذه�تحقاق�ا*جل�لهواyستثمارات�قصA@ة�ا*جل�وا*رصدة�النقدية�والبنكية،�*ن�قيمها�الدفc@ية�rي�تقريب�معقول�للقيمة�العادلة�إ,ى�حد�كبA@�بسبب�قصA@�اس

ت�تمويل�ا�رابحة�rي�نفسها�تقريًبا�القيمة�e الصكوك.�أفصحت�الشركة�عن�القيم�العادلة�لتمويل�ا�رابحة�طويلة�ا*جل�ا�قاسة.�إن�القيمة�العادلة�لتسهي

 الدفc@ية.

 ا�الية�ا�وجودات�وا�طلوباتفئات�

للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية،�بما�?ي�ذلك�مستوياSTا�?ي�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة.�يوضح�الجدول�?ي�الصفحة�التالية�القيم�الدفc@ية�والقيم�العادلة�

قريب�معقول�للقيمة��yتتضمن�معلومات�القيمة�العادلة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�ال����yيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�إذا�كانت�القيمة�الدفc@ية�rي�ت

  العادلة.

 :�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�اليةفئات�?ي�الصفحات�التالية�

 



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

  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢١سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر���والتسعةلف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 فئات�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�(تتمة)

  

  القيمة�العادلة    القيمة�الدف(
ية  

  
موجودات�مالية�بالقيمة�
العادلة�من�خ%ل�الربح�أو�

  الخسارة
ا�وجودات�ا�الية�بالتكلفة�

  ا�طفأة
  

  ا�جماليةالقيمة�الدف(
ية�

  
  

  ١ا�ستوى�

  
  

  ٢ا�ستوى�

  
  

  ٣ا�ستوى�

٣٠�
              (غ�
�مراجعة)�م��٢٠٢١سبتم8

              العادلة�العادلة��موجودات�مالية�مقاسة�بالقيمة

 - ٤٨١٫٢٤١٫٨٠٢ ٢٤٢٫٥٤٧٫١٧٠ ٧٢٣٫٧٨٨٫٩٧٢ ٤٨١٬٢٤١٬٨٠٢             ٢٤٢٫٥٤٧٫١٧٠  استثمارات

        متداولة:

 - - - ٢٩٥٫٠٧١٫٨٩٠ ٢٩٥٫٠٧١٫٨٩٠ -  نقد�وما�يعادله

 - - - ١٫٠٩٧٫٥٤٤٫٠٤٩ ١٫٠٩٧٫٥٤٤٫٠٤٩ -  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى 

 - - - ١٦٫٣٩٨٫٠٧٢ ١٦٫٣٩٨٫٠٧٢ -  مستحق�من�أطراف�ذات�عeقة

  -          ١٫٤٠٩٫٠١٤٫٠١١ ١٬٤٠٩٬٠١٤٬٠١١ - - - 

        

 - ٤٨١٫٢٤١٫٨٠٢ ٢٤٢٫٥٤٧٫١٧٠ ٢٫١٣٢٫٨٠٢٫٩٨٣ ١٫٨٩٠٫٢٥٥٫٨١٣ ٢٤٢٫٥٤٧٫١٧٠  إجما[ي�ا�وجودات�ا�الية

        

        مطلوبات�مالية

        غ�
�متداولة

 - - - ٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ -  قروض�

        متداولة:

 - - - ٢٫٩٣٤٫٧٠٤              ٢٫٩٣٤٫٧٠٤                 -  سحوبات�بنكية�ع�ى�ا�كشوف

 - - - ١٫١٧٩٫٣٨٦٫٧٤٧ ١٫١٧٩٫٣٨٦٫٧٤٧ -  قروض�

 - - - ٦٦٦٬٣٣٤٬٨٠٢ ٦٦٦٫٣٣٤٫٨٠٢ -  ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى 

 - - - ١٫٢٦٣٫٠٧٥ ١٫٢٦٣٫٠٧٥ -  مستحق�*طراف�ذات�عeقة

  - ١٫٨٤٩٫٩١٩٫٣٢٨ ١٫٨٤٩٫٩١٩٫٣٢٨ - - - 

        

 - - - ٢٫١٢٤٫٩١٩٫٣٢٨ ٢٫١٢٤٫٩١٩٫٣٢٨ -  إجما[ي�ا�طلوبات�ا�الية

 

� �� �� �� �
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�	  

 

  وا�طلوبات�ا�الية�(تتمة)فئات�ا�وجودات�

 القيمة�العادلة  القيمة�الدف(
ية

�٣١��
 (مراجعة)�٢٠٢٠ديسم8

موجودات�مالية�بالقيمة�
العادلة�من�خ%ل�الربح�أو�

  الخسارة
ا�وجودات�ا�الية�
  بالتكلفة�ا�طفأة

  
القيمة�الدف(
ية�

  �٣ا�ستوى��  �٢ا�ستوى��  �١ا�ستوى��  ا�جمالية

  موجودات�مالية�مقاسة�بالقيمة�العادلة��

 - ٥١١٬٤٢٧٬٥٠٠ ٦٨٬٥٥٠٬٨٨٨ ٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨ ٥١١٬٤٢٧٬٥٠٠ ٦٨٬٥٥٠٬٨٨٨  استثمارات

        متداولة:��

 ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ - - ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ - ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠  مستحق�من�استبعاد�استثمارات�?ي�شركات�زميلة�يتم�ا�حاسبة�ع¢Sا�بطريقة�حقوق�ا�لكية

 - - - ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠ ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠ - نقد�وما�يعادله��

 - - - ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤ ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤ - ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى��

 - - - ٢٧٬١٠٧٬٦١٥ ٢٧٬١٠٧٬٦١٥ - مستحق�من�أطراف�ذات�عeقة��

  ١٬٥٧٤٬٦٦٢٬١٧٩ ١٬٣٣٣٬٠١٠٬٣٠٩ ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ - - - 

        

 ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ ٥١١٬٤٢٧٬٥٠٠ ٦٨٬٥٥٠٬٨٨٨ ٢٬١٥٤٬٦٤٠٬٥٦٧ ١٬٨٤٤٬٤٣٧٬٨٠٩ ٣١٠٬٢٠٢٬٧٥٨ إجما[ي�ا�وجودات�ا�الية��

      

       مطلوبات�مالية��

       غ�
�متداولة��

 - - - ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠ ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠ - قروض��

       متداولة:��

 - - - ١٬١٠٨٬٤٨٧ ١٬١٠٨٬٤٨٧ - سحب�ع�ى�ا�كشوف�

 - - - ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢ ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢ - قروض��

 - - - ٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢ ٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢ - ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى��

 - - - ١٬٢٧٨٬٧٥٥ ١٬٢٧٨٬٧٥٥ - مستحق�*طراف�ذات�عeقة��

  - ٩١٩٬٨٤١٬٠١٦ ٩١٩٬٨٤١٬٠١٦ - - - 

        

 - - - ١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦ ١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦ - إجما[ي�ا�طلوبات�ا�الية��
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�
  

 

  القطاعات�التشغيلية .٢٠

  أساس�التجزئة

ال���تبلغ�عن�التقارير.�تقدم�هذه�ا*قسام�خدمات�مختلفة�وتدار�بشكل�منفصل�*Sµا�تتمA¦�بخصائص��هقطاعاتوrي�،�التاليةالخمسة�اoسc@اتيجية�لدى�مجموعة�ا*قسام�

  ولها�اسc@اتيجيات�تسويقية�مختلفة.�-مثل�اyتجاهات�?ي�نمو�ا�بيعات�ومعدyت�العائد�ومستوى�اyستثمار�الرأسما,ي��-اقتصادية�مختلفة�

  عنه:�رير التقيصف�ا�لخص�التا,ي�عمليات�كل�قطاع�يتم�

  العمليات  ال���تم�التقرير�ع�0ا�قطاعاتال

  توفA@�خدمات�النقل�الجوي�والعبارات�والقطارات�ع\@�ا�جموعة.  �الطA@ان��تذاكر 

  توفA@�صفقات�السياحة،�والعطeت�وغرف�ع�ى�اoيجار�ع\@�ا�جموعة.  السياحة��������

  وتسليم�الشحنات�ع\@�ا�جموعة.توفA@�تأجA@�السيارات�والرحeت�الجوية�ا�ستأجرة�  النقل

  توفA@�غرف�فندقية�وخدمات�ا�طاعم�بشكل�رئيس�?ي�ا�ملكة�العربية�السعودية  ضيافةال

@Aعقارات���������������������������������������������������������ال�تأج yالعربية�السعودية.ستثمارية�ع�ى�عقود�إيجار�تشغي�ي�بشكل�رئيس�?ي�ا�ملكة�تقدم�العقارات�ا  

� �مثل�إدارة �العمليات�ا*خرى�خدمات�متنوعة �ورسوما�ناسباتوتشمل �واoعeنات، �ا�علومات، �ودعم�تكنولوجيا �القيادة��السائقAن�، �ورخصة �التأمAن، �وساطة ،� ا�هنية

  .م٢٠٢٠أو��م٢٠٢١الكمية�للقطاعات�ا�بلغ�ع¢Sا�?ي�عام�الحدود�أي�من�هذه�القطاعات�يصل�الدولية.�ولم�

  تقوم�اللجنة�التنفيذية�للمجموعة�بمراجعة�تقارير�اoدارة�الداخلية�لكل�قطاع�ع�ى�ا*قل�كل�ثeثة�أشهر.

  يتم�تحديد�ا*سعار�بAن�القطاعات�ع�ى�أساس�تجاري�بحت.

  ع�0ا�التقرير معلومات�عن�القطاعات�ال���يتم�

ا*ك×@�تعتقد�أن�هذه�ا�علومات�rي�إ,ى�أن�اoدارة�داء�ا* تعلقة�بكل�قطاع�من�قطاعات�التقارير.�يتم�استخدام�أرباح�القطاع�قبل�الضريبة�لقياس�ا�علومات�ا�وفيما�ي�ي�

�Kال���تعمل�?ي�نفس�الصناعات�ا*خرى ?ي�تقييم�نتائج�القطاعات�ذات�الصلة�بالنسبة�إ,ى�ا�نشآت�مeئمة� �

� �
  ٣٠�
  م�٢٠٢١سبتم8

    القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع�0ا�  

  عقاراتال�تأج�
  ضيافة�  نقل  سياحة  تذاكر  

جميع�القطاعات�

  ا�جما[ي  ا�خرى 

 ٤٥٢٫٢٢٦٫٩٢٠ ١٠٫٩٥٩٫٩٩٣ ٤٫١٥٣٫٨٣١ ٢٢٫٠٦١٫١٧٣ ٣٧٢٫٢٦٣٫٩٦٦ ٤٢٫٧٨٧٫٩٥٧ -  اoيرادات�الخارجية

 ٢٣٫٩٩٢٫١٥٦ ١٤٫٢٨٩٫٨٦٠ - - ٩٫٧٠٢٫٢٩٦ - -  اoيرادات�داخل�القطاع

 ٣٨٨٫٧٦٩٫٨١٢ - - - ٢١٫٦٢٥٫٣٧٧ ١٣٥٫٤٣٨٫٩٥٠ ٢٣١٫٧٠٥٫٤٨٥  العموyت�الخارجية

 ٨٦٤٫٩٨٨٫٨٨٨ ٢٥٫٢٤٩٫٨٥٣ ٤٫١٥٣٫٨٣١ ٢٢٫٠٦١٫١٧٣ ٤٠٣٫٥٩١٫٦٣٩ ١٧٨٫٢٢٦٫٩٠٧ ٢٣١٫٧٠٥٫٤٨٥  ايرادات�القطاع

         

الزكاة�القطاع�قبل��خسارة

 (٧٫٧٠٤٫٣٦٠) (٤٫٧١٩٫٧٥٨) (٤١٫٢٥٢٫٨١٢) ٥٨٫٥١٨٫٥٤٧ (٩٩٫٧٣٢٫٧٨٨) (١٨٧٫٠٧١٫٥٩٩)  والضريبة

               

(٢٨١٬٩٦٢٬٧٧٠) 

 ١٠٫١٤٨٫٩٠٧٫٤٨٨ ١١٨٫٥٤٨٫٥٥٦ ١٫١٢٤٫٠٣٠٫٠٢٣ ٢,٧٩٧,٣٠٥,٠٩٧ ١٫٦٩٥٫٩٠٦٫٣٤٦ ١٫٥٣٤٫٦٠٨٫٧٠٧ ٢٫٨٧٨٫٥٠٨٫٧٥٩  موجودات�القطاع

 ٢٫٦٢٤٫٣٩٤٫١٤٢ ٤٢٫٩٤١٫١٣٥ ٥٫٧٣٣٫٨٦٨ ٢٩٫٨٥٧٫٨٨٨ ٩٤٧٫٣٢٤٫٠٩٤ ٥٥٥٫٨٧٢٫١٣٨ ١٫٠٤٢٫٦٦٥٫٠١٩  مطلوبات�القطاع
� �

  ٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم8

    القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع�0ا�  

  عقاراتال�تأج�
  ضيافة�  نقل  سياحة  تذاكر  

جميع�القطاعات�

  ا�جما[ي  ا�خرى 

 ٤٨٢٫٩٩٧٫٧٦٣ ٦٫٧٥٢٫٨٦٧ ٣٫١٧٠٫٤٥٤ ٤٦٫١٩٠٫٨٥٦ ٣٢٧٫٢٠١٫١٤٣ ٩٩٫٦٨٢٫٤٤٣ -  اoيرادات�الخارجية

 ٢٥٫١٥٨٫٣٦٢ ٩٫٢٢٨٫٤٩٤ - - ١٥٫٩٢٩٫٨٦٨ - -  القطاعاoيرادات�داخل�

 ١٩٣٫٨٧٨٫٣٨٥ - - - ٨٫٥٤٥٫٤٦٤ ٥٨٫٢١٦٫٥٨٥ ١٢٧٫١١٦٫٣٣٦  العموyت�الخارجية

 ٧٠٢٫٠٣٤٫٥١٠ ١٥٫٩٨١٫٣٦١ ٣٫١٧٠٫٤٥٤ ٤٦٫١٩٠٫٨٥٦ ٣٥١٫٦٧٦٫٤٧٥ ١٥٧٫٨٩٩٫٠٢٨ ١٢٧٫١١٦٫٣٣٦  ايرادات�القطاع

         

�الزكاةربح�القطاع�قبل�(خسارة)/

 ٧٧٦٫١٣٦٫٩١٥ ١٫٥٦٧٫٧١٠٫٩٤٩ (٧٫١٤٣٫٦١٢) (٢٢٫٨١١٫٤١٨) ١٧٫٥٤٩٫٨٥٧ (٣١٦٫٩٠٨٫٩٦١) (٤٦٢٫٢٥٩٫٩٠٠)  والضريبة

 ١٠٫١٦٥٫٤٢٨٫٥٠٢ ٢٧٫٧٠١٫٥٧٦ ١٫٣٥٢٫٢١٩٫١١٤ ٣٫١٣٠٫٨٣٧٫٠٦٤ ١٫٢٣٣٫٧٨٤٫٣٦٩ ١٫٧٩٨٫٠٩٣٫٥٥٧ ٢٫٦٢٢٫٧٩٢٫٨٢٢  موجودات�القطاع�

 ١٫٨٢٨٫٦٧٩٫٧٥٢ ٧٫٣٤٢٫٠٩٠ ٦٫٤٥٦٫٦٩٩ ٢٥٬٢٦٨٬٧٥٦ ٦١٧٫٨٩٠٫٢٠٥ ٤٧٦٫٥٧٠٫٨٩٦ ٦٩٥٬١٥١٬١٠٦  مطلوبات�القطاع
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  تسويات�عن�ا�علومات�ا�تعلقة�بالقطاعات�ال�´�تم�التقرير�ع�0ا�

 �٣٠سبتم\@٢٠٢٠م �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م  
 (غA@�مراجعة) (غ�
�مراجعة)  

   اTيرادات

 ٦٨٦٫٠٥٣٫١٤٩ ٨٣٩٫٧٣٩٫٠٣٥ اجما,ى�ايرادات�القطاعات�ال�¾�يتم�التقرير�ع¢Sا

 ١٥٫٩٨١٫٣٦١ ٢٥٫٢٤٩٫٨٥٣  ايرادات�القطاعات�ا*خرى 

)٢٣٫٩٩٢٫١٥٦(  استبعاد�ايرادات�داخل�القطاعات  )٢٥٫١٥٨٫٣٦٢(  

 ٦٧٦٫٨٧٦٫١٤٨ ٨٤٠٫٩٩٦٫٧٣٢  اTيرادات�ا�وحدة

    

 �٣٠سبتم\@٢٠٢٠م �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م  
 (غA@�مراجعة) (غ�
�مراجعة)  

    الربح�قبل�الزكاة�والضريبة

)٢٧٤٫٢٥٨٫٤١٠(  قبل�الزكاة�والضريبة�للقطاعات�ال�¾�يتم�التقرير�ع¢Sا�إجما,ي�الخسارة  )٧٩١٫٥٧٤٫٠٣٤(  

)٧٫٧٠٤٫٣٦٠(  الربح�قبل�الزكاة�والضريبة�للقطاعات�ا*خرى (الخسارة)�/�  ١٫٥٦٧٫٧١٠٫٩٤٩ 

)٢٨١٫٩٦٢٫٧٧٠(  الربح�ا�وحد�قبل�الزكاة�والضريبة�(الخسارة)�/�  ٧٧٦٫١٣٦٫٩١٥ 

    

 �٣٠سبتم\@٢٠٢٠م �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م  
 (غA@�مراجعة) (غ�
�مراجعة)  

    ا�وجودات

 ٩٫٢٧٢٫٥٥٥٫٨٣٥ ١٠٫٠٣٠٫٣٥٨٫٩٣٢  اجما,ى�ا�وجودات�للقطاعات�ال�¾�يتم�التقرير�ع¢Sا

 ٢٤٠٫٧٨٨٫٣٣٨ ١١٨٫٥٤٨٫٥٥٦  ا�وجودات�للقطاعات�ا*خرى 

)١٫٩٣٤٫٣٢٣٫٣٠٨(  استبعادات�داخل�القطاعات  )١٫٧٠٨٫٣١١٫٤١١(  

 ٧٫٨٠٥٫٠٣٢٫٧٦٢ ٨٬٢١٤٬٥٨٤٬٣٠٨  ا�وجودات�ا�وحدة

    

 �٣٠سبتم\@٢٠٢٠م �٣٠سبتم8
�٢٠٢١م  
 (غA@�مراجعة) (غ�
�مراجعة)  

    ا�طلوبات

 ١٫٨٥٩٫٩٠٦٫٧٨٥ ٢٫٥٨١٫٤٥٣٫٠٠٧  اجما,ى�ا�طلوبات�للقطاعات�ال�¾�يتم�التقرير�ع¢Sا

 ٦٧٫٨٨٣٫٩٨٨ ٤٢٫٩٤١٫١٣٥  اجما,ى�ا�طلوبات�للقطاعات�ا*خرى 

 ١٫٩٢٧٫٧٩٠٫٧٧٣ ٢٫٦٢٤٫٣٩٤٫١٤٢  ا�طلوبات�ا�وحدة

  ا�حداث�ال%حقة� .٢١

،�وال���سيكون�لها�تأثA@�مادي�ع�ى�ا�ركز�ا�ا,ي�للمجموعة�كما�هو�مبAن�م�٢٠٢١سبتم\@�٣٠?ي�رأي�اoدارة،�لم�تكن�هناك�أحداث�yحقة�منذ�الفc@ة�ا�نSiية�?ي�

 .ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائم?ي�هذه�

 ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�القوائما�وافقة�ع�ى� .٢٢

 .ه�١٤٤٣الثانيربيع��٠٥ا�وافق��م�٢٠٢١نوفم\@�١٠ا�الية�من�قبل�مجلس�اoدارة�بتاريخ��القوائمتمت�ا�وافقة�ع�ى�

� �

� �


