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 معلومات�حول�الشركة .١

� �س?<ا �رقم��القابضة،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 ("

�بـ�"ا�جموعة").�الشركة
ً
  وشركاVWا�التابعة�(يشار�إلVZم�معا

�والشحن،�والنقل،�والحج�والعمرة،�وترتيب�ا�جتماعات�للسفر�ا=ي�خدمات�بيع�تذاكر��مجموعةتتمثل�ا*نشطة�الرئيسية�لل لط?<ان�ا�جدولة،�والسياحة،

من�وشة،�والشحن�البحري،�وا�نتجات�والخدمات�ا*خرى�ا�تعلقة�بقطاع�السفر�وا�ناسبات،�والتعليم،�ورحfت�الط?<ان�ا�ستأجرة،�والفنادق�وا*جنحة�ا�فر 

  �.فرع)�داخل�وخارج�ا�ملكة�العربية�السعودية�٣٨٥م:�٢٠١٩ديسم^<��٣١(�٣٦١خfل�فروعها�

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

،�باستثناء�ا�الية�السنوية�ا*خ?<ة�قوائمها�ا�حتسبة�بموجب�حقوق�ا�لكية�من�تغي?<�=ي�حصة�الشركة�=ي�شركاVWا�التابعة�والشركات�الزميلةلم�يكن�هناك�أي�

 .ا*ولية�ا�وحدة�ا�خصرةا�الية��القوائم�من�هذه���٤اpيضاح�رقمتلك�ال���تم�اpفصاح�ع¼Vا�=ي�

�القوائممن�هذه���٤اpيضاح�رقموكشفت�عن�تأث?<ها�=ي��م�٢٠٢٠سبتم^<�٣٠ا�نVjية�=ي��التسعةخfل�ا*شهر���١٩قامت�ا�جموعة�بتقييم�أثرها�ع§ى�كوفيد�

 .ا*ولية�ا�وحدة�ا�خصرةا�الية�

  س�ا�عداد�أس .٢

  أساس�اUل(�ام ٢٫١

�للمعيـار�ا�حاسـ½��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

�قــوائمبــالd¥امن�مــع�آخــر�القــوائم�ا�اليــة�ا*وليــة�ا�وحــدة�ا�ختصــرة�.�يجــب�قــراءة�هــذه�الســعودية�للمحاســب?ن�القــانوني?ن�العربيــة�الســعودية�الصــادر�عــن�الهيئــة

ا*وليــة�ا�وحــدة�ا�اليــة��القــوائما�اليــة�الســنوية�ا*خ?ــ<ة").���تتضــمن��القــوائم("�م٢٠١٩ديســم^<��٣١لســنة�ا�نVjيــة�=ــي�اوحــدة�للمجموعــة�كمــا�=ــي�ة�ســنوية�مماليــ

عــاي?<�الدوليــة�pعــداد�التقــارير�ا�اليــة�وفًقــا��عــاي?<�التقــارير�ا�اليــة�الدوليــة�("ا��القــوائما�رفقــة�جميــع�ا�علومــات�ا�طلوبــة�pعــداد�مجموعــة�كاملــة�مــن�ا�ختصــرة�

التفســ?<ية�ا�ختــارة�لشــرح�ا*حــداث�وا�عــامfت�ا�همــة�لفهــم��اpيضــاحات،�يــتم�تضــم?ن�الســعودية�للمحاســب?ن�القــانوني?ن.�ومــع�ذلــك�الهيئــةا�اليــة")�كمــا�أقرVWــا�

  مالية�سنوية.�قوائمالتغ?<ات�=ي�ا�ركز�ا�ا,ي�وا*داء�للمجموعة�منذ�آخر�

  ا�الية�مالقوائإعداد� ٢٫٢

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

 بالقيمة�العادلة�من�خfل�الدخل�الشامل�ا2خر.�و�استثمارات •

  مستحق�أخر�تقاس�بالقيمة�العادلة��من�خfل�الربح�او�الخسارة�.�و •

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

  ).�٤اpيضاحباستخدام�مبدأ�ا�ستحقاق�ا�حاس½��ومفهوم�ا�ستمرارية�(راجع��ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائم،�يتم�إعداد�هذه�ذلك�عfوة�ع§ى

  استخدام�ا�حكام�والتقديرات ٢٫٣

،�قامت�اpدارة�بإصدار�ا*حكام�والتقديرات�وا�فd<اضات�ال���تؤثر�ع§ى�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائمعند�إعداد�هذه�

  ت.للمجموعة�وا�بالغ�ا�درجة�للموجودات�وا�طلوبات�واpيرادات�وا�صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرا

تلـــك�ال�ـــ��تـــم��إن�ا*حكـــام�الهامـــة�ال�ـــ��اتخـــذVWا�اpدارة�=ـــي�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية�للمجموعـــة�وا�صـــادر�الرئيســـية�لعـــدم�التأكـــد�مـــن�التقـــديرات�tـــي�نفـــس

  ا�الية�السنوية�ا*خ?<ة.�القوائموصفها�=ي�

�القــوائميســية�لعــدم�اليقــ?ن�بشــأن�التقــديرات�ال�ــ��تــم�الكشــف�ع¼Vــا�=ــي�،�قامــت�ا�جموعــة�بمراجعــة�ا�صــادر�الرئأدنــاه�٤ومــع�ذلــك،�كمــا�هــو�موضــح�=ــي�إيضــاح�

.�تعتقد�اpدارة�أن�جميع�مصادر�عدم�التـيقن�مـن�التقـديرات���تـزال�مماثلـة�لتلـك�ال�ـ��تـم�الكشـف�ع¼Vـا���١٩كوفيدا�الية�السنوية�ا*خ?<ة�ع§ى�خلفية�جائحة�

  ،�وستنعكس�أي�تغي?<ات�مطلوبة�=ي�فd<ات�إعداد�التقارير�ا�ستقبلية.مراقبة�الوضعة.�ستواصل�ا�جموعة�ا�الية�السنوية�ا*خ?< �القوائم=ي�
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  ا�عاي�
�والتفس�
ات�والتعدي%ت�ع�ى�ا�عاي�
�الحالية .٣

 اعتماد�معاي�
�وتفس�
ات�وتعدي%ت�جديدة

ا�اليــة�الســنوية��القــوائموقــد�تــم�شــرحها�=ــي��م٢٠٢٠ير�ينــا�١ت�ع§ــى�ا�عــاي?<�ال�ــ��تســري�مــن�تم�إصــدار�معــاي?<�جديــدة�؛�ومــع�ذلــك،�هنــاك�عــدد�مــن�التعــديf لــم�يــ

  للمجموعة.�ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة� ا�الية�القوائم،�ولكن�ليس�لها�تأث?<�جوهري�ع§ى�ا*خ?<ة

�للسياسات�ا�حاسبية�ا�طبقة�=ي�ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�تم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�
ً
ديسم^<��٣١ا�الية�السنوية�ا*خ?<ة�للسنة�ا�نVjية�=ي��القوائموفقا

  م.٢٠١٩

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

من�قبل�منظمـة��م٢٠٢٠وأعل¼Vا��حًقا�ع§ى�أVÅا�جائحة�=ي�مارس��م٢٠١٩)�*ول�مرة�=ي�VÅاية�ديسم^<�١٩كوفيد�تم�تحديد�سfلة�جديدة�من�الف?<وس�التاÄي�(

ع§ــى��،�ممـا�أدى�إ,ـى�فــرض�قيـود=ـي�ذلــك�ا�ملكـة�العربيـة�الســعودية،�بمـا�=ـي�جميــع�ا�نـاطق�حـول�العــالم�ر اشـتنا� =ــي��١٩كوفيـد��ف?ـ<وسســتمر�ا.�العا�يـة�الصـحة

  ،�وبالتا,ي�تباطؤ�ا*نشطة�ا�قتصادية�وإغfق�العديد�من�القطاعات�ع§ى�ا�ستوي?ن�العالم��وا�ح§ي.السفر�وحظر�التجول�=ي�ا�دن

ات�ا�ستقبلية.�إن�مدى�تأث?<�جائحة�الف?<وس�التاÄي�ع§ى�أعمال�ا�جموعة�وعملياVWا�ونتائجها�ا�الية�غ?<�مؤكد�ويعتمد�ع§ى�العديد�من�العوامل�والتطور 

،�*جنحة�ا�فروشة)وا،�والطلب�ع§ى�حزم�العطfت�(بما�=ي�ذلك�حجوزات�الفنادق�هذه�العوامل�معدل�انتقال�الف?<وس،�ومدة�التف��Ç،�وقيود�السفرتشمل�

،�واpجراءات�الوقائية�ال���يمكن�أن�تتخذها�السلطات�الحكومية�لب�ع§ى�الشحن�والخدمات�اللوجستية،�والط١٩كوفيد�وتغ?<�سلوك�ا�سVjلك�بعد�اند�ع�

كوفيد�تراقب�ا�جموعة�بعناية�جائحة��للحد�من�انتشار�الوباء�وتأث?<�تلك�اpجراءات�ع§ى�النشاط�ا�قتصادي�وعمل�عمfء�الشركة�وشركا�Vا�وعوامل�أخرى.

�أعماله١٩ �استمرارية �تخطيط �بتفعيل �ا�جموعة �قامت �السعودية. �العربية �ا�ملكة �وداخل �العالم �مستوى �ع§ى �السفر�والسياحة �أعمال �ع§ى ا�وتأث?<ه

���Çدارة�تعطل�ا*عمال�ا�حتمل�أن�يكون�لتفp١٩كوفيد�وممارسات�إدارة�ا�خاطر�ا*خرى��VWا�ا�ا,ي.�منذ�منتصف�مارس�اع§ى�عملياVكوفيد�،�تسبب�وباء�وأدا�

�قيود�السفر=ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�=ي�حدوث�اضط�١٩ �أدت�هذه�رابات�كب?<ة�،�وأساسا ،�مما�أدى�إ,ى�إغfق�مؤقت�للمطار�بتكليف�من�الحكومة.

م،�وقد�يستمر�هذا�=ي��٢٠٢٠سبتم^<��٣٠فd<ة�التسعة�اشهر�ا�نVjية�=ى التطورات�ا*خ?<ة�إ,ى�تعليق�جزئي�للعمليات�وا*نشطة�ا*ساسية�للمجموعة�خfل�

ا�الية�السنوية��القوائمالتأث?<�ا�ا,ي�ع§ى�ا�جموعة.�تتطلب�أوجه�عدم�اليق?ن�هذه�من�ا�جموعة�تحديث�أحكامها�وعدم�اليق?ن�بشأن�التقديرات�ا�طبقة�=ي�

  ا*خ?<ة�للمجموعة.

،�قدرت�ا�جموعة�التأث?<�يود�السفر�وإغfق�ا�طارات.�لذلك،�هناك�قدر�كب?<�من�عدم�اليق?ن�بشأن�مدة�قمؤقًتا�حالًيابينما�من�ا�توقع�أن�يكون�ا�نقطاع�

�للموجودا �ا�درجة �ا�بالغ �تحديد �=ي �الحالية �ا�قتصادية �للتقلبات �للمجموعةا�حتمل �وغ?<�ا�الية �ا�الية �ت �وتعت^<�هذه �ع§ى�، �بناًء �لËدارة �تقييم أفضل

�علومات�ا� �لالتأث?<�الرئي���Ìهو�ع§ى�ا�تاحة. �الالشهرة ،�ذات�الصلة�بالسفر�والسياحة�،�وال^<امج�ا�حددة�،�وا*سماء�التجارية�تابعة�لمجموعة�=ي�شركاVWا

ومع�ات�غ?<�ا�تداولة�بالكامل�=ي�البيانات�ا�الية�ا*ولية�للمجموعة.�.�تم�تخفيض�القيمة�الدفd<ية�لهذه�ا�وجودא=��>�;�%��:!�9!#������6�8و��قائمة�العمfء

�يd<تب�ع§ى�ذلك�من�ش �تعليق�السفر�وإغfق�ا�طارات�ا�ؤقت�وما �ا�بالغ�ا�سجلة�حساسة�لكل�من�مدة �التأث?<�ذلك،���تزال�ا*سواق�متقلبة،�وتبقى دة

 ا�قتصادي.

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

�ا�عتبار�التداب?<� �التقييم�=ي �أخذ�هذا �عشر�شهرا. �ا�ستقبل�إثنا �ع§ى�ا*قل�=ي �لفd<ة �بالd¥امات�ا�جموعة �للوفاء �كافية�وكافية �تطبقها�أموال �ال�� الحالية

النقد�عن�طريق�تقليل�النفقات�الرأسمالية�ا�خططة�خfل�فd<ة�اpغfق.�تخفيضات�=ي�بعض�مصروفات�التشغيل�لتحس?ن�السيولة�؛�ا�جموعة�لfحتفاظ�ب

٪�من�٥٠لتقديم�الدعم�ا�ا,ي�من�خfل�دفع��١٩كوفيد�ا�ستفادة�من�اpعfنات�ال���أصدرVWا�الحكومة�السعودية��ساعدة�الشركات�=ي�التأث?<�ع§ى�جائحة�

 ور�لبعض�ا�وظف?ن�ا�حتفظ��Vم�وا�رونة�=ي�مدفوعات�الضرائب.ا*ج

�=ي�ضو �البيئة�الحالية. �من�مواجهة�التحديات�=ي �مالية�لتمكي¼Vا �تشغيلية�وموارد�ووسائد �وخ^<ة �سياسات�قوية �من�أن�لدVÐا �تقدم�ا�جموعة�واثقة �ما ء

 توصلت�ا�جموعة�إ,ى�ما�ي§ي:

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

 ا�ستمرارية.�مبدأبموجب�

 ا�الية�السنوية�ا*خ?<ة.�القوائمتظل�ا�صادر�الرئيسية�لعدم�اليق?ن�=ي�التقدير�مماثلة�لتلك�ال���تم�الكشف�ع¼Vا�=ي� •

  ،�وستنعكس�أي�تغي?<ات�أخرى�مطلوبة�=ي�فd<ات�إعداد�التقارير�ا�ستقبلية.الوضع�ستواصل�ا�جموعة�مراقبة



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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

 التصرف�.ي�ا�وجودات�ا�حتفظ��0ا�للبيع

مليار�دو�ر��٣٫١مقابل��كريمللحصول�ع§ى�صا=ي�أصول��(كريم)�كريم�إنكوبوريشن�اتفاقية�شراء�أصول�مع��أوبر�تكنيلوÄي�(أوبر)،�وقعت�م٢٠١٩مارس��٢٦=ي�

٪�من�أسهم�شركة�كريم.�صنفت�ا�جموعة�استثمارها�=ي�كريم�كأصول�١٥٫٣للتعديfت.�امتلكت�الشركة��قابلةمليار�ريال�سعودي)��١١٫٦أمريكي�(ما�يعادل�

 ا�الية�السنوية�ا*خ?<ة.�القوائمغ?<�متداولة�محتفظ��Vا�للبيع�=ي�

��تفاقية�"�=ي�تاريخ�ا�عاملة("�م٢٠٢٠يناير��٢اكتمل�ا�ستحواذ�أعfه�=ي�
ً
)�بعد�الحصول�ع§ى�موافقة�من�معظم�السلطات�التنظيمية�=ي�البلدان�لشراءاوفقا

،�ح��Ñيتم�استكمال�جميع�ا�تطلبات�التنظيمية�مليون�ريال�سعودي�٤٨٣ابل�البالغ�٪�من�إجما,ي�ا�ق٢٥،�احتفظت�أوبر�بنسبة�لشراء�ا�تفاقية�ذات�الصلة.�

�ا�حتجز بلغ�ا�٪�من�٥٠مليون�ريال�سعودي�،�وهو�ما�يمثل��٢٤١مليون�ريال�سعودي�،�باستثناء�مبلغ��١،٥٦٣والقانونية.�سجلت�ا�جموعة�مكاسب�بقيمة�

� �ا�بلغ �اسd<داد �قابلية �بتقييم �قامت�ا�جموعة �أعfه. �هو�موضح �ا�علوما�ا�حتجز كما �ع§ى �بناًء �بعمليات�ا�سd<داد �ا�تعلق �حصلت�علVZا�ا�تبقي ت�ال��

�التنظ �ا�سائل �والضريبية�والتعويضية�pوا�تعلقة�بتقدم �البيع.�VÅاءيمية � صفقة ا�بعد�ا�حًقا
ً
�دفعت�أوبر�مبلغ ،� �أعfه �با�كاسب�ا�ذكورة �عd<اف�ا*و,ي

  ي�وقت�ا�ستحواذ�أعfه.ريال�سعودي�للسهم�الواحد�=�١٫٠٥سعر�سهمها�بمقدار�بتسوية�مليون�ريال�سعودي�يتعلق��٩٫٢إضافًيا�قدره�

  



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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

  ا�متلكات�وا�عدات .٥

� �

  
نظم�اتصاUت�  أجهزة�تكييف  سيارات  معدات�مكتبية  ومفروشاتأثاث�  أرا���uومباني

  وامن
حق�استخدام�  أدوات�وأجهزة

  ا�صول 
  ا�جماeي

  التكلفة:
                  

 ٣٬٨٤٢٬٦٣٢٬٨٨٠ ٨٧٬٣٧٩٬١٢٦ ٢٧٬٠٤٣٬٩٧٠ ٣٢٬٣٠٣٬٨٧٨ ٣٤٬٢٨٧٬٧٧٣ ٤١٣٬٤٦٩٬٠٢٨ ٨٦٬١١٩٬٤٣١ ١٩١٬٩٧٣٬٧٠٥ ٢٬٩٧٠٬٠٥٥٬٩٦٩  م٢٠١٩يناير��١االرصيد�=ي�

 ٥٨٢٬٧٣٠٬٦١٣ - ٢٬٤١٦٬٤٠٠ ٣٬٦٢٤٬٣٣٤ ٣١٨٬٢٨١ ٤٧٨٬٥٠٧٬٤٧٠ ٣٦٬٨١٨٬٩٣٢ ٢٠٬٤٩٠٬٠٢٢ ٤٠٬٥٥٥٬١٧٤  إضافات

 ٣٥٬٧٨٩٬٨٦٠ - - - - - - ٣٥٬٧٨٩٬٨٦٠ -  من�أعمال�إنشائية�تحت�التنفيذتحويل�

 (٢٢٤٬٣٧٨٬٠٤٠) - (٧٥٬٩٧٦) (٤٩٧٬٩٧٢) (٣٩٨٬٣٧٥) (١٤٩٬٢٤٩٬٨٤٣) (١٥٬٩٤٦٬٣٣٤) (٧٬٠٤٤٬٢٧٢) (٥١٬١٦٥٬٢٦٨)  استبعادات�خfل�السنة

 ٦٬٨٤٨٬٧٦١ - ٣٬٤٢٨ ٣٤٬٣٧٣ ٢٦٬٧٦٠ ٣٬١١٤٬٠٦٥ ٨٤٤٬٦٢٢ ٧٧٤٬٥١٩ ٢٬٠٥٠٬٩٩٤  أثر�الحركة�=ي�أسعار�الصرف

 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  م٢٠١٩ديسم^<��٣١االرصيد�=ي�

 ٢٧٢٫٥٧٩٫٢٤١ ١٤٫٦٦٢٫٨٢٢ ٤٫٠٠٤٫٩٣٩ ٢٫٨٥٨٫٥٣٦ ٤٥٧٫٩٠١ ٢٣٧٫٧٨٤٫٦٤٤ ٤٫٩١٣٫٥١٤ ٧٫٨٩٦٫٨٨٥ -  إضافات

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

)١٤٤٫٥٢٩٫٥٤٨( - (٢١٥٫١٥٩) (٣٠٥٫١٤٢) (٦٨٠٫٢٢٩) (١٢٧٫٦٣٣٫٠٣٠) (٣٫٨٢٣٫٥٤٠) (١١٫٨٧٢٫٤٤٨) -  الف(
ةاستبعادات�خ%ل�  

 (٧٠٥٫٦٤٧) (٦٠٩٫٧٨٠) ٥٩١ ٥٫٩٦٦ ٤٫٦٨٠ ٤٫٠٤٨ (١٤٨٫٤٧٢) (١٨٠٫٠٥٠) ٢١٧٫٣٧٠  أثر�الحركة�.ي�أسعار�الصرف

 ٤٫٣٧٠٫٩٦٨٫١٢٠ ١٠١٫٤٣٢٫١٦٨ ٣٣٫١٧٨٫١٩٣ ٣٨٫٠٢٣٫٩٧٣ ٣٤٫٠١٦٫٧٩١ ٨٥٥٫٩٩٦٫٣٨٢ ١٠٨٫٧٧٨٫١٥٣ ٢٣٧٫٨٢٨٫٢٢١ ٢٫٩٦١٫٧١٤٫٢٣٩  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

� �
� �
� �
� �
� �



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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

 �ا�متلكات�وا�عدات�(تتمة) .٥

  
نظم�اتصاUت�  أجهزة�تكييف  سيارات  معدات�مكتبية  أثاث�ومفروشات  أرا���uومباني

  وامن
حق�استخدام�  أدوات�وأجهزة

  ا�صول 
  ا�جماeي

  :اUس01%ك�ا�(
اكم
                  

 ٣٨١٫٩٠٤٫٣٨٧ - ٨٫٦١٣٫٤٣٧ ١٣٫٤٧٤٫٠٥٠ ١٤٫١٥٥٫٠٩٧ ٧٩٫٨١١٫٣٧٦ ٤٩٫١٧١٫٧٣٥ ٨٨٫١٨٦٫١٤٩ ١٢٨٫٤٩٢٫٥٤٣  م٢٠١٩يناير��١الرصيد�=ي�

 ١٨٤٫٣٧٩٫٦٥٧ ١٤٫٢١٩٫٣٩٧ ٢٫٣٧٥٫٦٨٨ ٥٫٧٨٠٫١١٩ ٤٫٥٢٦٫٥٠٩ ١٠٥٫٤٨١٫٢٨٦ ١٤٫١٢٤٫٥٥٠ ٢٤٫٠٧٩٫٠٢٤ ١٣٫٧٩٣٫٠٨٤ اسfVjك�السنة

)٤٫٥٢٨٫٠٨٠( استبعادات  )٥٫٢٥٩٫٤٣٩(  )١٥٫٨٨٣٫٤٤٢(  )٦٧٫٧١٧٫٨٣٢(  )٢٥٤٫٥٣١(  )٣٠٦٫١٥٧(  )٧٥٫٩٧١(  - )٩٤٫٠٢٥٫٤٥٢(  

 ٢٫٩٢٨٫٩٦٣ ١٦٧٫٩٧٠ ١٩٢ ٢٤٫٢٠٥ ٢٠٫٠٧٨ ١٫٣٥٩٫٩٧٦ ٧٩١٫٤٣٣ ٤٣٢٫٠٨١ ١٣٣٫٠٢٨ أثر�الحركة�=ي�أسعار�الصرف

 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  م٢٠١٩ديسم^<��٣١الرصيد�=ي�

 ١٨٥٫٠٥٤٫٣٧٩ ١١٫٢١٥٫٨٩٧ ١٫٨٨٩٫٤٥٣ ٤٫٨٦١٫٢٦٨ ٣٫٣٢٨٫١٣٦ ١١٥٫٥٨٥٫٩٥٥ ١٤٫٢٩١٫١٠٠ ٢٣٫٤٢٣٫٥٢٥ ١٠٫٤٥٩٫٠٤٥ اسfVjك�الفd<ة�

)١٠٫٩٢٥٫٤٧٥( - استبعادات  )٣٫٧٩٥٫٧٣١(  )٥٠٫٤٠٨٫٩٦٩(  )٦٦٤٫٧٨٣(  )٢٨٦٫٨٩٦(  )٢١٥٫١٥٢(  - )٦٦٫٢٩٧٫٠٠٦(  

 ٤٫٧٧٧٫٧٨٧ - - ٤٫١٠٦ - - ٢٧٩٫٨٨٤ ٤٫٤٩٣٫٧٩٧ - اتfف

 (٣٤٤٫٥٠٩) (٢٦١٫٤٨٩) ١٠٥ ٤٫٨٧٦ ٣٫٨٤٤ ٢٫٨٧٢ (٧٤٫٧١٧) (٣٣٫٣٤٩) ١٣٫٣٤٩ أثر�الحركة�.ي�أسعار�الصرف

 ٥٩٨٫٣٧٨٫٢٠٦ ٢٥٫٣٤١٫٧٧٥ ١٢٫٥٨٧٫٧٥٢ ٢٣٫٥٥٥٫٥٧١ ٢١٫١١٤٫٣٥٠ ١٨٤٫١١٤٫٦٦٤ ٥٨٫٩٠٤٫٨١٢ ١٢٤٫٣٩٦٫٣١٣ ١٤٨٫٣٦٢٫٩٦٩  م��٢٠٢٠سبتم^<�٣٠االرصيد�=ي�

           صا.ي�القيمة�الدف(
ية�:

 ٣٫٧٦٨٫٤٣٦٫٥١٩ ٧٢٫٩٩١٫٧٥٩ ١٨٫٤٧٤٫٤٧٦ ١٦٫٤٩٢٫٣٩٦ ١٥٫٧٨٧٫٢٨٦ ٦٢٦٫٩٠٥٫٩١٤ ٥٩٫٦٣٢٫٣٧٥ ١٣٤٫٥٤٦٫٠١٩ ٢٫٨٢٣٫٦٠٦٫٢٩٤  (مراجعة)�م٢٠١٩ديسم^<��٣١االرصيد�=ي�

(غ�
��م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

 ٣,٧٧٢٬٥٨٩٬٩١٤ ٧٦,٠٩٠٬٣٩٣ ٢٠,٥٩٠٬٤٤١ ١٤,٤٦٨٬٤٠٢ ١٢,٩٠٢٬٤٤١ ٦٧١,٨٨١٬٧١٨ ٤٩,٨٧٣٬٣٤١ ١١٣,٤٣١٬٩٠٨ ٢,٨١٣٬٣٥١٬٢٧٠  مراجعة)

:�����Óء�ريال�سعودي).�يتعلق�هذا�ا�نخفاض�م٢٠١٩ديسم^<��٣١مليون�ريال�سعودي�ع§ى�التوا,ي�(�٠٫٣مليون�ريال�سعودي�و��٤٫٥،�كان�هناك�انخفاض�=ي�القيمة�الدفd<ية�*ثاث�ا�جموعة�والتجه?¥ات�وا�عدات�ا�كتبية�بمبلغ�م�٢٠٢٠سبتم^<�٣٠،�كما�=ي�رأي�اpدارة

  ،�حيث�تعتقد�اpدارة�أن�ا�بلغ�القابل�لfسd<داد�لهذه�ا*صول�أقل�من�القيمة�الدفd<ية�ومن�ثم�انخفضت�قيمVjا.السياحةو بشركة�ا�سافر�للسفر�



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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

  

��  

 

  أعمال�إنشائية�تحت�التنفيذ .٦

� �
�اpدارة�أن�ا�بلغ�القابل�لfسd<داد�أقل�من�:�����Óء).�تعتقدم٢٠١٩ديسم^<��٣١مليون�ريال�سعودي�(�١٧٫٣،�كان�هناك�انخفاض�=ي�القيمة�الدفd<ية�ل^<مجيات�تخطيط�موارد�ا�ؤسسات�بمبلغ�م�٢٠٢٠سبتم^<�٣٠،�كما�=ي�=ي�رأي�اpدارة

  قيمVjا.�القيمة�ا�درجة�وبالتا,ي�انخفاض

  
�
مشروع�فندق�ا�م�

  ماجد
مشروع�مركز�

  مشروع�التجديد  مصر�-اUتصال�
مشروع�تكامل�بيانات�

CRM  برنامج�محاسبة�SAP  مركز�خدمات  

تطوير�برمجيات�
تخطيط�موارد�
  ا�جماeي  ا�ؤسسات

                  
 ٩٧٬٦٦٦٬٦٦٣ - ٢٬٩٦٩٬٢٧٣ ٢٬٠٠٩٬٨٤٦ ��٩٨٥٬٢١٤ - ٧٨١٬٩٨٤ ٩٠٬٩٢٠٬٣٤٦  م٢٠١٩يناير��١ي�الرصيد�=

 ٢١٧٬٢٥١٬٦١٠ ٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤ ٤٠٢٬٦٥٩ ٩٬٠١٠٬٤٩٠ ٤٬٦٣٢٬٠٠٤ ١١٬٢٩٢٬٦٢٩ ٢٨٬٦٧٢٬٠٤٧ ١١٥٬٥٤٨٬٤٥٧  اضافات

 (٣٥٬٧٨٩٬٨٦٠) - - - - (٦٬٣٣٥٬٨٢٩) (٢٩٬٤٥٤٬٠٣١) -  إ,ى�ممتلكات�ومعدات�محول 

 (١١٬٠٢٠٬٣٣٦) - - (١١٬٠٢٠٬٣٣٦) - - - -  غ?<�ا�لموسة�والشهرة�ا�وجوداتإ,ى��محول 

 ٢٦٨٬١٠٨٬٠٧٧ ٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤ ٣٬٣٧١٬٩٣٢ - ٥٬٦١٧٬٢١٨ ٤٬٩٥٦٬٨٠٠ - ٢٠٦٬٤٦٨٬٨٠٣  (مراجعة)�م٢٠١٩ديسم^<��٣١الرصيد�=ي�

 ١١٥٫٨٩٣٫٩٧١ ٥٥٫٤٨٣٫٨٥٧ ١٤٣٫٦٤٠ - - ٢٫٦٩٤٫١٧٨ - ٥٧٫٥٧٢٫٢٩٦  اضافات

 (١٧٬٢٥٩٬٩٩٤) (١٧٬٢٥٩٬٩٩٤) - - - - - -  تلف

 ٣٦٦٫٧٤٢٫٠٥٤ ٨٥٫٩١٧٫١٨٧ ٣٫٥١٥٫٥٧٢ - ٥٬٦١٧٬٢١٨ ٧٫٦٥٠٫٩٧٨ - ٢٦٤٫٠٤١٫٠٩٩  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 ا�وجودات�غ�
�ا�لموسة�والشهرة .٧

� �� �� �� �
  

  ا�جماeي  قائمة�العم%ء  التجارية�الع%مة  ال8
امج  الشهرة

            التكلفة

  ٤٤٤٫٩٨٩٫٨٥٠  ١٩٫١٨٣٫٧٨٠  ٢٩٫٤٨٦٫٣٢٦  ١٠٣٫٠٧٨٫٧٩٢  ٢٩٣٫٢٤٠٫٩٥٢  م٢٠١٩يناير��١الرصيد�.ي�

  ١٤١٫٧٨٤٫١١٤  ٢٫٧٦٦٫٢٧٧  ٣٫٣٠٤٫٦٥٤  ١١٠٫٣٥٩٫٤٠٤  ٢٥٫٣٥٣٫٧٧٩  إضافات

  )١٤٫٨٠٣٫٣٣٥(  -  -  )٩٩٨٫٢١٧(  )١٣٫٨٠٥٫١١٨(  استبعادات�

 ١١٫٠٢٠٫٣٣٦ - - ١١٫٠٢٠٫٣٣٦ -  محول�من�أعمال�إنشائية�قيد�التنفيذ

  ٤٫١١١٫١٨٥  ٧٦٢٫٦٨٨  ١٫١٥٤٫٦٩٤  ١٧٣٫١٩٨  ٢٫٠٢٠٫٦٠٥  أثر�الحركة�=ي�أسعار�الصرف

  ٥٨٧٫١٠٢٫١٥٠  ٢٢٫٧١٢٫٧٤٥  ٣٣٫٩٤٥٫٦٧٤  ٢٢٣٫٦٣٣٫٥١٣  ٣٠٦٫٨١٠٫٢١٨  م٢٠١٩ديسم8
��٣١الرصيد�.ي�

  ١٫٧٧٩٫٧٧٢  -  -  ١٫٧٧٩٫٧٧٢  -  إضافات

  )٨٫٦٦٦٫٩٩٨(  )١٫٣٩١٫٢٦٣(  )٢٫٥١٥٫٨٠٧(  )٧٦٧٫١٩٧(  )٣٫٩٩٢٫٧٣١(  أثر�الحركة�=ي�أسعار�الصرف

 ٥٨٠٫٢١٤٫٩٢٤  ٢١٫٣٢١٫٤٨٢  ٣١٫٤٢٩٫٨٦٧  ٢٢٤٫٦٤٦٫٠٨٨  ٣٠٢٫٨١٧٫٤٨٧  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

            

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

  ٢١٨٫٩٣٧٫٣٩٤  ٨٫٤٦٠٫٦٤٤  ٦٫٩٧٣٫٩١٠  ١٣٫٩١٤٫٦٨١  ١٨٩٫٥٨٨٫١٥٩  م٢٠١٩يناير��١الرصيد�.ي�

  ٢٥٫٨٩٨٫٦١٠  ٢٫١٧٨٫٩١٩  ١٫٢٧٢٫٠٦٣  ٢٢٫٤٤٧٫٦٢٨  -  اpطفاء

  )١٤٫٨٠٣٫٣٣٥(  -  -  )٩٩٨٫٢١٧(  )١٣٫٨٠٥٫١١٨(  استبعادات

  ٨٤٤٫٤٢٤  ٤١٥٫٥٥٢  ٣١٥٫٩١٧  ١١٢٫٩٥٥  -  أثر�الحركة�=ي�أسعار�الصرف

  ٢٣٠٫٨٧٧٫٠٩٣  ١١٫٠٥٥٫١١٥  ٨٫٥٦١٫٨٩٠  ٣٥٫٤٧٧٫٠٤٧  ١٧٥٫٧٨٣٫٠٤١  م�٢٠١٩ديسم8
�٣١الرصيد�.ي�

  ٢١٫٢٣٢٫٦٨٧  ٤٨١٫٩٣٨  ٢٨٩٫٢١٠  ٢٠٫٤٦١٫٥٣٩  -  اpطفاء

  ٢٧١٫٠٨٩٫٣٣٢  ١٠٫٤٧٥٫٤٢٩  ٢٣٫٥٧٩٫٤٥٧  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٢٧٫٠٣٤٫٤٤٦  إنخفاض�=ي�القيمة�

  )١٫٨٨٥٫٣٧٩(  )٦٩١٫٠٠٠(  )١٫٠٠٠٫٦٩٠(  )١٩٣٫٦٨٩(  -  أثر�الحركة�=ي�أسعار�الصرف

  ٥٢١٫٣١٣٫٧٣٣  ٢١٫٣٢١٫٤٨٢  ٣١٫٤٢٩٫٨٦٧  ١٦٥٫٧٤٤٫٨٩٧  ٣٠٢٫٨١٧٫٤٨٧  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠الرصيد�.ي�

            

  الدف(
يةالقيمة�
          

  ٣٥٦٫٢٢٥٫٠٥٧  ١١٫٦٥٧٫٦٣٠  ٢٥٫٣٨٣٫٧٨٤  ١٨٨٫١٥٦٫٤٦٦  ١٣١٫٠٢٧٫١٧٧  م٢٠١٩ديسم^<��٣١=ي�

  ٥٨٫٩٠١٫١٩١  -  -  ٥٨٫٩٠١٫١٩١  -  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�

  

   



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 اختبار�انخفاض�القيمة

انخفاض�القيمة�فيما�يتعلق�بالشركات�التابعة�للمجموعة�تم�استبعاد�الشهرة�ا�تعلقة�بشركة�ا�جموعة�التابعة�=ي�مصر�عند�التصفية.�إن�إجما,ي�خسائر�

�Ñ٣٠و=ي��م٢٠١٩ديسم^<��٣١ال���تعرضت��نخفاض�=ي�القيمة،�لجميع�السنوات�ح��
  tي�كما�ي§ي:�م�٢٠٢٠سبتم8

  ٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<��٣١  م�٢٠٢٠سبتم8

 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤ ٢٦٫٢٩٧٫٢٧٤ تورزالطيار��أى�شركة

 ١٣٬٣٩٠٬٣٧٢ ١٣٫٣٩٠٫٣٧٢ الطيار�لتأج?<�السياراتشركة�

 ١٣٬٦٠٣٬٤٤٨ ١٣٫٦٠٣٫٤٤٨ للسياحة�هوليداي�نايلشركة�

 ٢٬٧١٨٬٤٧٩ ٢٫٧١٨٫٤٧٩ ��لينا�للسفر�والسياحة

 ٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ شركة�لومي�للتأج?<

 ٧٬٥٦٩٬٦٤٦ ٧٫٥٦٩٫٦٤٦  كونكتينغ�للتجارة�والخدمات

 ١٦٬٨٤٦٬٢٨٦ ١٦٫٨٤٦٫٢٨٦ شركة�وكالة�فيفا�للسفر�والسياحة

 ٧٬٧٣٥٬٤٠٨ ٧٫٧٣٥٫٤٠٨ ��ةلتجار ل�هنايشركة�

 ٣٦٬١٥٦٬٦٢٤ ٣٦٫١٥٦٫٦٢٤ السفر�للسياحة�وخدمات�الهانوفشركة�

 ٦٬٩٦٥٬٥٠٤ ١٨٫٤٣٤٫٧٨٥ شركة�ا�سافر�للسفر�والسياحة

 - ٦٫٢١٢٫٣١١ ا�كتب�الوط��Ôللسفر�والسياحة�

 - ١١٫٦٠٠٫٠٠٠ �الصرح�للسفر�والسياحة�وكالة�

 - ١٣٫٧٥٠٫٠٠٠ للسفر�والسياحة��وسم�شركة�ا�

 - ١٫٥٧٨٫٢٤٧ لتنظيم�الرحfت�السياحية�جولة��شركة

 - ٢١٫٢٣٥٫٠٠٠ عتمرين�ا�حدودةا�خدمات�للسياحة�و مواسم�شركة�

 - ٢٩٫٥٦٠٫٣٢٨  إليجينت�ريزورت�ا�حدودة

 - ١١٫٦٥٢٫٩٢٩ للسفر�ا�حدودة��١اب��–شركة�كو�

 - ١١٫٨١٣٫٣٩١ *ا�حدودةيان�أ�ن�شركة�

 - ٨٫١٦٢٫٩٥٩  اف�اون§ى�هوليداى�ليمتد�*

 ١٧٥٬٧٨٣٬٠٤١ ٣٠٢٫٨١٧٫٤٨٧ 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 اختبار�انخفاض�قيمة�وحدات�توليد�النقد�ا�حتوية�ع�ى�الشهرة

  ،�تم�تخصيص�الشهرة�لوحدات�توليد�النقد�للمجموعة�كما�ي§ي:لغرض�اختبار�انخفاض�القيمة

  ٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<��٣١  م�٢٠٢٠سبتم8

  (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ٦٫٢١٢٫٣١١ �٦٫٢١٢٫٣١١ ا�كتب�الوط��Ôللسفر�والسياحة�ا�حدودة

 ١١٫٦٠٠٫٠٠٠ ١١٫٦٠٠٫٠٠٠ الصرح�للسفر�والسياحة�وكالة�

 ٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤ ٢٦٫٢٩٧٫٢٧٤ تورزالطيار� اىشركة

 ١٣٬٣٩٠٬٣٧٢ ١٣٫٣٩٠٫٣٧٢ شركة�الطيار�لتأج?<�السيارات

 ١٣٬٦٠٣٬٤٤٨ ١٣٫٦٠٣٫٤٤٨ للسياحة�نايل�هوليداىشركة�

 ٢٬٧١٨٬٤٧٩ ٢٫٧١٨٫٤٧٩ للسفر�والسياحة�لينا�

 ٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ شركة�لومي�للتأج?<

 ١٣٬٧٥٠٬٠٠٠ ١٣٫٧٥٠٫٠٠٠ ا�وسم�للسفر�والسياحةشركة�

 ١٬٥٧٨٬٢٤٧ ١٫٥٧٨٫٢٤٧ لتنظيم�الرحfت�السياحية�جولة��شركة

 ٢١٬٢٣٥٬٠٠٠ ٢١٫٢٣٥٫٠٠٠ وخدمات�ا�عتمرين�ا�حدودة��للسياحة�مواسمشركة�

 ٣٧٬٥١٧٬٦٦٢ ٣٧٫٥١٧٫٦٦٢ التابعة�VاوشركاWا�حدودة��اليحنت�ريزورت

 ٣٦٬١٥٦٬٦٢٤ ٣٦٫١٥٦٫٦٢٤ السفر�للسياحة�وخدمات�الهانوفشركة�

 ١١٬٦٥٢٬٩٢٩ ١١٫٦٥٢٫٩٢٩ )اب�للسفر�ا�حدودة-سابقا�شركة�كو�ا�حدودة�(مواسم�

 ٧٬٥٦٩٬٦٤٦ ٧٫٥٦٩٫٦٤٦ التجارة�والخدمات�كونينتينغ

 ١٦٬٨٤٦٬٢٨٦ ١٦٫٨٤٦٫٢٨٦ شركة�وكالة�فيفا�للسفر�والسياحة

 ٧٬٧٣٥٬٤٠٨ ٧٫٧٣٥٫٤٠٨ هناى�للتجارة�ا�حدودة

 ١٨٬٤٣٤٬٧٨٥ ١٨٫٤٣٤٫٧٨٥ شركة�ا�سافر�للسفر�والسياحة

 ١٤٬٩٩٣٬٤٣٤ ١٤٫٩٩٣٫٤٣٤ *ا�حدودةيان�أ�ن�

 ١٠٬٣٦٠٬٣٤٥ ١٠٫٣٦٠٫٣٤٥  اف�اون§ى�هوليداى�ليمتد*

 (٩٫٣٤٢٫٠٣٢) )١٣٫٣٣٤٫٧٦٣(  تأث?<�ترجمة�العمfت�ا*جنبية

 ٣٠٦٫٨١٠٫٢١٨ �٣٠٢٫٨١٧٫٤٨٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

�	  

 

 الشركات�التابعة�.ي�ا�ملكة�ا�تحدة

� �القابلة �القيمة �إن �لfسd<داد �إ,ى �تستند �هذه �النقد �توليد �لوحدات �تكاليف
ً
�ناقصا �العادلة �ا� القيمة �ا�قدرة �النقدية�ستبعاد �التدفقات باستخدام

 بناًء�ع§ى�ا�دخfت�=ي�أسلوب�التقييم�ا�ستخدم.�٣ا�خصومة.�تم�تصنيف�قياس�القيمة�العادلة�كقيمة�عادلة�من�ا�ستوى�

قييم�اpدارة�لfتجاهات�إن�ا�فd<اضات�الرئيسية�ا�ستخدمة�=ي�تقدير�القيمة�القابلة�لfسd<داد�موضحة�أدناه.�تمثل�القيم�ا�عينة�لfفd<اضات�الرئيسية�ت

  ،�وقد�استندت�إ,ى�البيانات�التاريخية�من�مصادر�خارجية�وداخلية.�ستقبلية�=ي�الصناعات�ذات�الصلةا

  
  السفر�والجو�ت

  م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ١١% ١١%� لسنوى �معدل�الخصم

 ٢% ٢%� لسنوى �معدل�نمو�القيمة�ال¼Vائية

 ٣١% (٤٣) % لسنوى �(متوسط�السنوات�الخمس�ا�قبلة)�طفاء�اp قبل�الفوائد�والضرائب�وا�سfVjك�و معدل�نمو�ا*رباح�

 .ا�رجحة�الرأسمالية�الصناعة�تكلفةكان�معدل�الخصم�بمثابة�إجراء�ما�بعد�الضريبة�تم�تقديره�استناًدا�إ,ى�متوسط�

ومعدل�نمو�VÅائي�بعد�ذلك.�تم�تحديد�معدل�النمو�ال¼Vائي�استناًدا�إ,ى�تقدير�اpدارة�تضمنت�توقعات�التدفق�النقدي�تقديرات�محددة��دة�خمس�سنوات�

 pعدل�نمو�ا*رباح�قبل�الفوائد�والضرائب�وا�jك�سfVطفاء�pاضات�ال���قد�يقدمها�ا�شارك�=ي�السوق.السنوي�ا�ركب�طويل�ا*جلوا>dبما�يتوافق�مع�ا�ف�، 

حساب�ا�بلغ�القابل�لfسd<داد�ل�صول�=ي�جميع�وحدات�توليد�النقد�ذات�الصلة.�نتج�عن�هذا�التحليل�أن�تتجاوز�قامت�ا�جموعة�بإجراء�تحليل�مفصل�ل

 .ا*ولية�ا�وحدة�ا�ختصرةا�الية��القوائمالقيمة�الدفd<ية�ل�صول�ا�بلغ�القابل�لfسd<داد�ا�قدر�وبالتا,ي�تم�تسجيل�انخفاض�=ي�هذه�

  

 ة�العربية�السعوديةالشركات�التابعة�.ي�ا�ملك

،�ا�قدرة�باستخدام�التدفقات�النقدية�مة�العادلة�ناقًصا�تكاليف�التخلصسd<داد�لوحدة�توليد�النقد�هذه�ع§ى�أساس�القيf تم�تحديد�القيمة�القابلة�ل

 �ستخدم.بناًء�ع§ى�ا�دخfت�=ي�أسلوب�التقييم�ا�٣ا�خصومة.�تم�تصنيف�قياس�القيمة�العادلة�كقيمة�عادلة�من�ا�ستوى�

اpدارة�لfتجاهات�إن�ا�فd<اضات�الرئيسية�ا�ستخدمة�=ي�تقدير�القيمة�القابلة�لfسd<داد�موضحة�أدناه.�تمثل�القيم�ا�عينة�لfفd<اضات�الرئيسية�تقييم�

  ،�وقد�استندت�إ,ى�البيانات�التاريخية�من�مصادر�خارجية�وداخلية.�ستقبلية�=ي�الصناعات�ذات�الصلةا

  
  والجو�تالسفر�

  م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 
 (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ١٢% ١٢% السنوى �معدل�الخصم

 ٣% ٣% لسنوى �معدل�نمو�القيمة�ال¼Vائية

�طفاء�(متوسط�السنوات�الخمس�ا�قبلة)اp معدل�نمو�ا*رباح�قبل�الفوائد�والضرائب�وا�سfVjك�و 

 ١٣% (٥٣) % لسنوى 

  

 الضريبة�تم�تقديره�استناًدا�إ,ى�متوسط�تكلفة�الصناعة�الرأسمالية�ا�رجحة.كان�معدل�الخصم�بمثابة�إجراء�ما�بعد�

ير�اpدارة�تضمنت�توقعات�التدفق�النقدي�تقديرات�محددة��دة�خمس�سنوات�ومعدل�نمو�VÅائي�بعد�ذلك.�تم�تحديد�معدل�النمو�ال¼Vائي�استناًدا�إ,ى�تقد

 pعدل�نمو�ا*رباح�قبل�الفوائد�والضرائب�وا�jكسfVطفاء�pاضات�ال���قد�يقدمها�ا�شارك�=ي�السوق.السنوي�ا�ركب�طويل�ا*جل�وا>dبما�يتوافق�مع�ا�ف�، 

أن�تتجاوز�قامت�ا�جموعة�بإجراء�تحليل�مفصل�لحساب�ا�بلغ�القابل�لfسd<داد�ل�صول�=ي�جميع�وحدات�توليد�النقد�ذات�الصلة.�نتج�عن�هذا�التحليل�

  لغ�القابل�لfسd<داد�ا�قدر�وبالتا,ي�تم�تسجيل�انخفاض�=ي�هذه�البيانات�ا�الية�ا�رحلية.القيمة�الدفd<ية�ل�صول�ا�ب
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�
  

 

 �استثمارات�بطريقة�حقوق�ا�لكية�.ي�شركات�زميلة .٨

  
  نسبة�ا�لكية�٪  

 م٢٠١٩ديسم^<�٣١
  

٣٠�
 م٢٠٢٠سبتم8
�٣٠ م٢٠١٩ديسم^<�٣١ م٢٠٢٠سبتم8
 

    مراجعة)(غ�
�  (مراجعة)  (غ�
�مراجعة)    (مراجعة)

 شركة�الشامل�الدولية�القابضة�كيه.�أس.���� ٪٣٠ ٪٣٠    

 شركة�تقنيتك�لfتصا�ت�(مشروع�مشd<ك) ٪٧٠ ٪٧٠ -   -

 أبو�ظ½��–شركة�الطيار�للسفر�والسياحة� ٪٤٩ ٪٤٩ -   -

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

 شركة�توش?<�للتقنية�الناشئة ٪٣٥ ٪٣٥ -   -

 نت�للسياحة�والسفر ٪٤٤٫٣ ٪٤٤٫٣ -   -

 )للتفاصيل�٤(انظر�لfيضاح�رقم��-�كريم�إنكوبوريشن - ٪١٥٫٣ -   -

 الشركة�السعودية�للضيافة�ا*ثرية ٪٢٠ ٪٢٠ -   ٨٫٩٦٢٫٩١٨

 شركة�ايكوينكس�ا�تحدة ٪٤٠ ٪٤٠ -   ١٣٫٤٦٠٫٠٥٥

 شركة�وادي�الشرق�ا*وسط� - ٪٣٣٫٣ -   -

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

  الرياض�للمعارض�وا�ؤتمرات�ةهواج ٪٤٠ ٪٤٠ ٤٧٫٢٩٥٫١٠٨   ٤٠٠٫٠٠٠

٤٧٫٢٩٥٫١٠٨   ٢٢٫٨٢٢٫٩٧٣    � �

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

� �
٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<٣١    م�٢٠٢٠سبتم8

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  

  ٥٠٫٠٩٨٫٨٢٧    ٢٢٫٨٢٢٫٩٧٣ الرصيد�ا�رحل

  ١٨٫٤٣٣٫٢٩٦    ٤٤٫٢٠٥٫٦٣٩ اpضافات

  )٧٫١٨٥٫٢١٣(    ٢٫٣٤٤٫٣٥٤ من�الشركات�الزميلة�)الخسارة/�(�الربح�حصة

  -    )٢٢٫٠٧٧٫٨٥٨( إنخفاض�القيمة�

  )٢٤٫٩٩٠٫٦٤١(    - استبعاد

  )١٣٫٥٣٣٫٢٩٦(    - أعيد�تصنيفها�إ,ى�موجودات�غ?<�متداولة�محتفظ��Vا�للبيع

  ٢٢٫٨٢٢٫٩٧٣    ٤٧٫٢٩٥٫١٠٨ ترحيل�الرصيد

  

ومجموعة��السعودية�للضيافة�ا*ثريةشركة�الاستثماراVWا�بالكامل�=ي��بتخفيض�القيمة،�قامت�الشركة�م�٢٠٢٠سبتم^<�٣٠ا�نVjية�=ي��التسعة�أشهر خfل�

  .=ي�ا�ستقبل�ا�ستثماراتايكوينكس�ا�حدودة،�حيث�كانت�هذه�الشركات�تتعرض�لخسائر�مستمرة�و��تتوقع�ا�جموعة�تحقيق�أي�عائد�من�هذه�

�للمعارض�وا�ؤتمرات.�لم�ينتج�مليون�ريال�سعودي�=ي�واجهة�الرياض�٤٤٫٢،�استثمرت�الشركة�مبلًغا�إضافًيا�قدره��٢٠٢٠سبتم^<��٣٠خfل�الفd<ة�ا�نVjية�=ي�

ساهم�الثاني�قد�استثمر�أيًضا�وفًقا�لحصته�الحالية�من�أي�تغي?<�=ي�حصة�الشركة�=ي�الشركة�الزميلة�ا�ذكورة�أعfه�حيث�أن�ا��ةاpضافي�اتا�ستثمار عن�

  مساهمته�=ي�الشركة�الزميلة�ا�ذكورة.
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��  

 

  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى  .٩

  
٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<٣١    م�٢٠٢٠سبتم8

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  
 ١٫٥٦٠٫٤٠٨٫٤٩٩   ١٫٢٠٤٫٥٦١٫٤٥٢  ذمم�مدينة�تجارية�

 (٢١٧٬٥٣٦٬٦٦٠)   )٢٣٧٫٤٩٩٫٣١٥(  تجارية�وأخرى خسائر�هبوط�=ي�قيمة��ذمم�مدينة�

 ١٫٣٤٢٫٨٧١٫٨٣٩   ٩٦٧٫٠٦٢٫١٣٧ 
      ذمم�مدينة�أخرى:

 -    ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  ذمم�مدينة�من�استبعاد�شركة�كريم�إنكوبوريشن
 ١٤٥٬٣٨٥٬٧٠٠   ١٠١٫٢٢١٫٤٩٨  حوافز�مستحقة
 ٢٢٬٩٣٣٬٣٢٨   ٢٣٫١٨٩٫٩١٤  سلف�موظف?ن

 ٢١٬٩٦١٬٥٦١   ٢٣٫٠٤٦٫٥٧٦  ضرائب
 ٣٬٣٩٢٬٧٨٠   ٣٫٢٩٢٫٤٩٢  مسVjلكات

 ١١٬٦٦٣   ١١٫٦٦٣  إيرادات�تمويلية�مستحقة
 ٤٣٬١٩٠٬٥٠٤   ٤٥٫٣٨٤٫٩٥٦  أخرى 

  ١٫٥٧٩٫٧٤٧٫٣٧٥   ١٫٤٠٤٫٨٦١٫١٠٦ 
      :ي§ي�كماصنف�ي

 -   ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  )٤إيضاح�(�غ?<�ا�تداولة

 ١٫٥٧٩٫٧٤٧٫٣٧٥   ١٫١٦٣٫٢٠٩٫٢٣٦  ا�تداولة
� �

  :الذمم�ا�دينة�التجارية�هبوطفيما�ي§ي�ملخص�بحركة�

  ٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<٣١    م�٢٠٢٠سبتم8

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  

 ١٩٢٫١٩٠٫٧٨١    ٢١٧٫٥٣٦٫٦٦٠  ا�فتتاØيالرصيد�

 ٢٥٫٣٤٥٫٨٧٩    ١٩٫٩٦٢٫٦٥٥  /�السنة��الفd<ة�هبوط�خسائر�

  ٢١٧٫٥٣٦٫٦٦٠    ٢٣٧٫٤٩٩٫٣١٥  �رصيد�ا�قفال�
� �
� �

� �� �
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��  

 

  النقد�وما�يعادله .١٠

  ٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<٣١    م�٢٠٢٠سبتم8

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  

  ٥٫٩٦٩٫٦٠٠    ٧٫٥٢٦٫١٧٨  النقد�=ي�الصندوق 

 ٣٤٣٫٦٩٣٫٥٨٧   ٩٢٨٫٨٣٦٫٧٢٨  أرصدة�لدى�البنوك�=ي�الحساب�الجاري 

 ٣٤٩٫٦٦٣٫١٨٧   ٩٣٦٫٣٦٢٫٩٠٦  النقد�وما�يعادله�=ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا,ي
  -    )٤٢٫٥٣٠(  النقد�ا�وجود�لدى�مدير�الصندوق 

 )٥٫١٦٩٫٥٨٢(   )٢٫٠٨٩٫١٦٣(  سحوبات�بنكية�ع§ى�ا�كشوف�*غراض�إدارة�النقد
 ٣٤٤٫٤٩٣٫٦٠٥   ٩٣٤٫٢٣١٫٢١٣  النقد�وما�يعادله�=ي�قائمة�التدفقات�النقدية

�ع§ى�ا�تطلبـات�النقديــة�ا�بــاشرة�للمجموعـة�ويتحقق�م¼Vا�إيرادات��تسعةويتــم�إيــداع�الودائــع�تحــت�الطلــب�لفتـرات�مختلفـة�بيـن�يـوم�واحـد�
ً
أشــهر�اعتـمادا

  تمويل�با�عد�ت�ا�طبقة�للودائع�قص?<ة�ا*جل.

  رأس�ا�ال�واUحتياطيات� .١١

  رأس�ا�ال  

  ٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<٣١    م�٢٠٢٠سبتم8

  (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  

  ٢٠٩٫٦٥٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  /�السنة�الفd<ة�=ي�بداية

  ٩٠٫٣٥٠٫٠٠٠    -  أسهم�مجانية

  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مصدرة�مدفوعة�بالكامل

 ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ريال�سعودي�لكل�سهم�١٠القيمة�ا�سمية�
� �

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

 العاديةا�سهم�

  .يحق��الكي�هذه�ا*سهم�توزيعات�أرباح�ال���يتم�اpعfن�ع¼Vا�من�وقت�2خر�ويحق�لهم�تصويت�واحد�لكل�سهم�=ي�ا�جتماعات�العامة�للشركة

  ا�حتياطي�النظامي�

�من�
ً
�(ا�وافق��١٤٣٧رجب��٢٥وفًقا�لقوان?ن�الشركة�السارية�اعتبارا من�صا=ي�دخلها�كل�عام�كاحتياطي��٪١٠)�،�تقوم�الشركة�بتخصيص�٢٠١٦مايو��٢هـ

  ٪�من�رأس�ا�ال.٣٠نظامي�ح��Ñيعادل�هذا�ا�حتياطي�
 
  واUق(
اض�القروض� .١٢

  ٣٠�
  م٢٠١٩ديسم^<٣١    م�٢٠٢٠سبتم8

 (مراجعة)    (غ�
�مراجعة)    

          ا�طلوبات�غ�
�ا�تداولة

 ٣٩٢٫٨٥٧٫١٤٣    ٣٥٣٫٥٧١٫٤٢٩    ةمضمون�ةض�بنكيو قر 

 ٧٥٫٤٧٧٫٤٤٣   ٥٨٫٠٥٩٫٥٧١    قروض�بنكية�غ?<مضمونة

    ٤٦٨٫٣٣٤٫٥٨٦   ٤١١٫٦٣١٫٠٠٠ 

          ا�طلوبات�ا�تداولة
 ٧٨٫٥٧١٫٤٢٩   ٧٨٫٥٧١٫٤٢٩    الجزء�ا�تداول�من�القروض�البنكية�ا�ضمونة

 ٥٩٨٫٥١٨٫٣٨١   ٣٦٥٫٤٤٠٫٩٧٢    قروض�بنكية�غ?<�مضمونة
    ٦٧٧٫٠٨٩٫٨١٠   ٤٤٤٫٠١٢٫٤٠١ 

ريال���ون ملي�١٬٩٢٥:�م٢٠١٩ديسم^<��٣١(�ريال�سعودي�يون مل�١٫٩١١إن�القروض�البنكية�ا�ضمونة�مرهونة�مقابل�عقارات�محددة�بقيمة�دفd<ية�قدرها�

  سعودي)�

وال���تعتمد�بشكل�عام�ع§ى�أسعار�السوق��هامشيةلها�تكلفة��م٢٠١٩ديسم^<��٣١و��م�٢٠٢٠سبتم^<�٣٠القروض�ا�ضمونة�وغ?<�ا�ضمونة�ا�ستحقة�كما�=ي�

  السائدة.
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��  

 

 معام%ت�ا�طراف�ذات�الع%قة .١٣

 يتم�تفصيل�ا�عامfت�الهامة�ل�طراف�ذات�العfقة�كما�ي§ي:

  (غ�
�مراجعة)�معام%ت�ا�طراف�ذات�الع%قة��١٣٫١

 العليا�ا�دارةمكافآت�

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

  ٣٠�
  م�٢٠١٩سبتم8
�٣٠  م�٢٠٢٠سبتم8

�الرئيس  

  ا�جماeي  التنفيذين  ا�دراء  التنفيذي

�الرئيس

  ا�جماeي  التنفيذين  ا�دراء�  التنفيذي

 ٤٫٣٧٣٫٩١٤ ٢٫٧٥٣٫٩١٤ - ١٫٦٢٠٫٠٠٠ ٣٫٠٥١٫٧٥٦ ٢٫٥١١٫٧٥٦ -���������� ٥٤٠٬٠٠٠  ا*جر�اpداري 

بدل�السكن�

  والسفر
١٫٧٦٥٫٢١٠ ١٫١٩٨٫٢١٠ - ٥٦٧٫٠٠٠ ١٫١٠٧٫٤٦٠ ٩١٨٫٤٦٠ - ١٨٩٬٠٠٠ 

 ١٫١٢٣٫٣٨٥ ٧٤١٫١٥٩ - ٣٨٢٫٢٢٦ ١٩٢٫٨١٨ ١٠٢٫٧٤٤ - ٩٠٫٠٧٤  رحfت�عمل�

 ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ - - ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٥١٨٫٩٢٠ ٢٫٠١٨٫٩٢٠ - ١٨٫٥٠٠٫٠٠٠  عfوة

 ٦٠٢٫٢٣١ ٤١٩٫٩٨١ - ١٨٢٫٢٥٠ ٤٦٢٫٢٩٦ ٢٨٠٫٠٤٦ - ١٨٢٫٢٥٠مكآفأة�®0اية�
 ١٣٫٨٦٤٫٧٤٠ ٥٫١١٣٫٢٦٤ - ٨٫٧٥١٫٤٧٦ ٢٥٫٣٣٣٫٢٥٠ ٥٫٨٣١٫٩٢٦ - ١٩٫٥٠١٫٣٢٤  اpجما,ي

  للشركة.�ال��Ñلها�حق�التصويت�٪)�من�ا*سهم�٠٫٣٢:�م٢٠١٩ديسم^<��٣١٪�(٠٫٣٢يسيطر�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�ع§ى�

 ،�مناصب�=ي�شركات�أخرى�ينتج�ع¼Vا�سيطرة�أو�تأث?<�كب?<�ع§ى�هذه�الشركات.العfقةعدد�من�موظفي�اpدارة�الرئيسي?ن،�أو�ا*طراف�ذات��يشغل

�=ي�معامfت�مماثلة�م ع�موظفي�لم�تكن�أحكام�وشروط�هذه�ا�عامfت�مواتية�أكÚ<�من�تلك�ا�تاحة،�أو�ال���قد�ُيتوقع�أن�تكون�متاحة�بشكل�معقول�،

  .ع§ى�أساس�تجاري�صرف�العfقةاpدارة�غ?<�الرئيسي?ن�والشركات�ذات�

وا�بيعات�والخدمات�ا�قدمة�وال���تتم�ع§ى�أسس�تجارية�تتم�ع§ى�أساس�شروط�متفق�تمثل�ا�عامfت�مع�ا*طراف�ذات�العfقة�بشكل�رئي���Ìا�شd<يات�

  علVZا�ومعتمدة�من�قبل�مجلس�اpدارة.

  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 جهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمراتوا  

 - - ٣٫٩٣٥٫٢٣٤ - ١٫٠٣٨٫٦٤٠ مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة مشاريع�الd<فيه�السعودية�

 - - - - - شركة�زميلة شركة�الشامل�الدولية�القابضة

 - - - - - شركة�زميلة شركة�����اتش�ام�اي��

 ٣٢٤٫٩٦٦ - - - - مواسم مساهم�ا*قلية�=ي ماجد�النفÛي

 - - ١٫٤٣٢ - - مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة الرياض�للكابfتمجموعة�

شركة�الخليج�الدولية�للتجارة�

 - - ٣٧٬٨٢٨ - ٢٫٧٩٤ مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة وا�ستثمار�

 - - ٢٫٥٦٥٫٥٨٤ - ١٫٣٦٠٫٩٩٥ مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية

 - - - - - أغلبية�=ي�مجموعة�س?<امساهم� شركة�توش?<�ا�تحدة

 ١٫٨٥٧٫٤٠٠ ٨٬٢٢٧ - ٩٫٨٣٥٫٤٧٧ - مساهم�أغلبية�=ي�مجموعة�س?<ا النيل�للط?<ان

 - - ٢٨٠٬٧٥٤ - - مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة الرياضات�شركة�مطار 

 - - ٨٠,٠٠٠ - ٩٤٫٩٤٩ مساهم�أغلبية�=ي�مجموعة�س?<ا الشركة�السعودية�بطل�دايزان

 ٩٧٬٠٤٢ - - - - الصرح مساهم�ا*قلية�=ي ا�هيدبمهيدب�ع§ي�



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  (تتمة)�معام%ت�ا�طراف�ذات�الع%قة ١٣٫١

  ٣٠�
  م�٢٠١٩سبتم8

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

التكاليف�/�

(ا�يرادات)�

  ا�خرى 

 ٢٫٠٢٤٫٣٥٩ ٨٦٫٠٧٧٫٨١٤ - ٨٩٫١٣١٫٤٧٥ - شركة�زميلة� شركة�الشامل�الدولية�القابضة

 - - - - - شركة�زميلة وادي�الشرق�ا*وسط

 ٦٬٧٥١ - - - - شركة�زميلة ����اتش�ام�اي�ا�حدودة

 ١٦٫٢٦٦٫٣٤٩ - - - - مواسم مساهم�ا*قلية�=ي ماجد�النفÛي

 - - ٦٢٫٤٠٥ - ٥١٫١٢٨ مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة للكابfت�مجموعة�الرياض

شركة�الخليج�الدولية�للتجارة�

 - - ١٣٠٫٠٠٠ - ١٦٢٫٧٦٦ مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة وا�ستثمار

 - - ٦٫٤١٠٫٤٦١ - ٥٫٧٤٢٫١٥٣ مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية

 ٤٫٥٠٠٫٣٦٧ - - - - مساهم�أقلية�=ي�هناى  عبدهللا�العجfن

 ١٦٫١٠٢٫٩٧٦ - ٤٫٩١٩٫٤٤٢ ٨٫٣٣٤٫٦١٧ - مساهم�أغلبية�=ي�مجموعة�س?<ا النيل�للط?<ان

 - - - - - مشd<كة�عضو�مجلس�اpدارة الرياض�اتشركة�مطار 

 - - ٣١٣٫٠٠٠ - ٣٣٩٫٤٥٦ مساهم�أغلبية�=ي�مجموعة�س?<ا الشركة�السعودية�بطل�دايزان

 (٢٢٬٢٠٨) - - - - الصرح مساهم�ا*قلية�=ي مهيدب�ع§ي�ا�هيدب

  اUرتباطات�واUل(�امات .١٤

  الرأسماليةا�رتباطات�����

مليون�ريال�سعودي)�تتعلق������Óءم:�٢٠١٩ديسم^<��٣١مليون�ريال�سعودي�(�٦٩٫٢م،�لدى�ا�جموعة�ارتباطات�رأسمالية�بمبلغ��٢٠٢٠سبتم^<�٣٠كما�=ي�

  .وإنشاء�مباني�مكاتب�جديدة�بشكل�رئي���Ì=ي�تطوير�عقارات�وإنشاء�مباني�جديدة�للمكاتب�وتطوير�ال^<امج

  ا�حتملةا�ل(�امات�

مليــون�ريــال�ســعودي)�صــادرة�عــن��٣٥٣م:�٢٠١٩ديســم^<��٣١مليــون�ريــال�ســعودي�(���٣٩٣م،�لــدى�ا�جموعــة�خطابــات�ضــمان�بمبلــغ�٢٠٢٠ســبتم^<�٣٠كمــا�=ــي�

مليـون�ريـال��٣٩البنوك�ال���تتعامل�معها�الشركة�لصالح�بعض�ا�وردين،�ويشتمل�ذلك�ع§ى�دفعات�مقدمة�لتأمينات�خطابات�الضمان�بإجمـا,ي�مبلـغ�وقـدره�

  .يتعلق�بضمان�الودائع�ع§ى�الهامش�مليون�ريال�سعودي)�٣٩م:�٢٠١٩ديسم^<��٣١سعودي�(
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  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

 ا�يرادات .١٥

� �� �� �� ������א����������א��	����������א����������א��	����������א����������א��	����������א����������א��	������ �� �� �� �� �� �� �� ���א��	���������א��	���������א��	���������א��	���������א�	���א�	���א�	���א�	�������������������������� �� �� �� �

� �
٣٠٣٠٣٠٣٠����@%	)�@%	)�@%	)�@%	)�� �� �� �� �
����٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠BBBB� �� �� �� �

� �� �� �� �٣٠�@%	)�� �� �� �� �
٢٠١٩B� �

� �� �� �� �٣٠٣٠٣٠٣٠����@%	)�@%	)�@%	)�@%	)�� �� �� �� �
����٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠BBBB� �� �� �� �

� �� �� �� �٣٠�@%	)�� �� �� �� �
٢٠١٩B� �

DE�%א��DE�%א��DE�%א��DE�%א��� �  (غ�
�مراجعة)� �� �� �� �  (غ?<�مراجعة)� �� �� �� �  (غ�
�مراجعة)�   مراجعة)غ?<�(�

��F1אG�HאIJא��KLא�M-� �١٣٫٢١٤٫٥٨٣  � �� �� �� �٣٠٦٫٧٨٨٫٨٤٨  � �� �� �� �١٢٢٫٦٤٨٫٦٦٩  � �٧١٢٫١٨٦٫٦٠٢  

�K&M�N,א����� �٩٫٣٩٥٫٠٨٦  � �� �� �� �٥٥٫٤٢٩٫٠٩٨  � �� �� �� �٥٨٫٢١٦٫٥٨٥  � �١١٣٫١٥١٫٦٠٩  

*OPא�� �٣٫٦١٣٫٦١٦  � �� �� �� �٣٫١٣٠٫٠١٢  � �� �� �� �٨٫٥٤٥٫٤٦٤  � �١١٫٢١٣٫٤٣٠  

�F1אG�D6א�JQא�� �٣٥٤٫١٥٨  � �� �� �� �٤٫٧٥٥٫٦٧٣  � �� �� �� �٤٫٤٦٧٫٦٦٧  � �١٦٫٤٣٥٫٠١٣  

� �� �� �� �٢٦٫٥٧٧٫٤٤٣  � �� �� �� �٣٧٠٫١٠٣٫٦٣١  � �� �� �� �١٩٣٫٨٧٨٫٣٨٥  � �٨٥٢٫٩٨٦٫٦٥٤  

Dא,א���Dא,א���Dא,א���Dא,א�������R�S�R�S�R�S�R�S�� �� �� �� �  � �� �� �� �  � �� �� �� �  � �  

Dא,א����BKM�D�Jא��� �٩٫٣٤٢٫٦٩٨  � �� �� �� �١٠٥٫٨٩٧٫٨٧٠  � �� �� �� �٩٩٫٦٨٢٫٤٤٣  � �٣١٤٫١٩٤٫٩١٩  

I5TG�Dא����6א� �١٠٠٫٠٤٥٫٣٦٠  � �� �� �� �٧١٫٣٨٩٫٢٧٨  � �� �� �� �٣٠١٫٦٥١٫٣١٢  � �١٨٠٫٩٨٣٫٠٣٨  

I5TG�D6א�Qא���U�Vא�-� �١٫٣٤٨٫٨٩٧  � �� �� �� �٢٧٫٠١٩٫٣٢٢  � �� �� �� �٤٩٫٣٦١٫٣١٠  � �٦٦٫٥١٥٫٦٢٤  

Dא�3�Jא����5T	א��� �٢٫٩٤٥٫٤٢٤  � �� �� �� �٦٣٫٥١٥٫٤٢١  � �� �� �� �٢٥٫٥٤٩٫٨٣١  � �١٦٣٫٨٨٥٫٣٧٥  

R�S��� �١٫٧١٣٫٦٤٦  � �� �� �� �٤٫٠٤٩٫٤٦٧  � �� �� �� �٦٫٧٥٢٫٨٦٧  � �١٧٫٧٩٠٫٦٣٦  

� �� �� �� �١١٥٫٣٩٦٫٠٢٥  � �� �� �� �٢٧١٫٨٧١٫٣٥٨  � �� �� �� �٤٨٢٫٩٩٧٫٧٦٣  � �٧٤٣٫٣٦٩٫٥٩٢  

� �� �� �� �١٤١٫٩٧٣٫٤٦٨  � �� �� �� �٦٤١٫٩٧٤٫٩٨٩  � �� �� �� �٦٧٦٫٨٧٦٫١٤٨  � �١٫٥٩٦٫٣٥٦٫٢٤٦  

  

)�=ى�٤،�كما�هو�موضح�=ى�ايضاح�رقم�(١٩يرادات�الفd<ة�السابقة�ويرجع�ذلك�بسبب�تأث?<�كوفيد�إنخفاض�جوهرى�مقارنة�بإيرادات�ا�جموعة�إنخفضت�إ

  هذة�القوائم�ا�الية.

  اpدارة�أن�العوامل�التالية�تش?<�إ,ى�أن�ا�جموعة�تعمل�كوكيل:،�تعت^<�با�عd<اف�با�يرادات�كعمو�ت��فيما�يتعلق

 مورد�خدمة�آخر�هو�ا�سئول�الرئي�Ñ�Ìعن�الوفاء�بالعقد، •

 ��يوجد�للمجموعة�مخاطر�مخزون، •

ا�جموعة�من�هذه�الخدمات���يوجد�لدى�ا�جموعة�أي�سلطة�تقديرية�=ي�تحديد�أسعار�خدمات�ا�ورد�ا2خر�وبالتا,ي�فإن�ا�نفعة�ال���تحصل�علVZا� •

 محدودة،

 إن�ا�قابل�ا�ا,ي�الذي�يتحقق�للمجموعة�يكون�=ي�شكل�عمولة. •

  تصنيف�ا�يرادات�

�حسب�ا*سواق �تصنف�اpيرادات�ع§ى �التا,ى �الجدول �و�توقيت�ا�عd<اف�باpيراد،�الجغرافية =ى �ا�يراد �نوع �مطابقة��الرئيسية، �أيضا �الجدول ويتضمن

  )�.�أنظر�الصفحات�التالية�لتحليل�التفاصيل�:�١٩ايضاح�رقم�(للمجموعة�.��الخمسلËيرادات�ا�فصلة�مع�ا*قسام�ا�سd<اتيجية�

� �
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  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

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

   القطاعات�ال±��يتم�التقرير�ع°0ا    

 ا�جماeى

جميع�القطاعات�

 ا�خرى 

�
  تأج�

 تذاكر�الط�
ان 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

 العربيةجمهورية�مصر�  ٤٧٫٩٧٣  ٢٣٧٫٨٠٢  -  -  -  -  ٢٨٥٫٧٧٥

 ا�مارات�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  
 

              

 توقيت�اUع(
اف�باUيراد:

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

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

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



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

���WG���WG���WG���WG����Dא,א��XאDא,א��XאDא,א��XאDא,א��Xא����E�%	GFE�%	GFE�%	GFE�%	GF 

٣٠�
   (غ�
�مراجعة)�م�(ث%ثة�أشهر)�٢٠١٩سبتم8

   القطاعات�ال±��يتم�التقرير�ع°0ا    

 ا�جماeى

جميع�القطاعات�

 ا�خرى 

�
  تأج�

 تذاكر�الط�
ان السياحة النقل  الضيافة العقارات

 

  ا�ناطق�الجغرافية�ا�ساسية�       

 
  ا�ملكة�العربية�السعودية�  ٣١٥٫١٨٧٫٠٨٤  ٣٦٫٨٦٦٫٦٨٠  ١٣٨٫٠٠٧٫٦٠٢  ٢٧٫٠١٩٫٣٢٢  -  ٢٫٠٠٢٫٠٢٤  ٥١٩٫٠٨٢٫٧١٢

  ا�ملكة�ا�تحدة  ٢٤٫١٣٨٫٤٥١  ١١٩٫٣١٧٫٦٣٠  -  -  -  -  ١٤٣٫٤٥٦٫٠٨١

 جمهورية�مصر�العربية  ٢٠٥٫٢٦١  ١٫٤٩٥٫٢٧٢  ٢٧٫١٠٩  -  -  ٨٥٫٦٤٥  ١٫٨١٣٫٢٨٧

 العربية�ا�تحدةا�مارات�  )٢٩٫١٥٦٫٣٤٧(  ٣٫١٥٩٫٦٦٤  -  -  -  -  )٢٥٫٩٩٦٫٦٨٣(

 اسبانيا  -  ١٨٤٫١٦٥  -  -  -  ١٫٩٦١٫٧٩٨  ٢٫١٤٥٫٩٦٣

 لبنان  ١٫١٧٠٫٠٧٢  ٣٠٣٫٥٥٧  -  -  -  -  ١٫٤٧٣٫٦٢٩

٣١١٫٥٤٤٫٥٢١  ١٦١٫٣٢٦٫٩٦٨  ١٣٨٫٠٣٤٫٧١١  ٢٧٫٠١٩٫٣٢٢  -  ٤٫٠٤٩٫٤٦٧  ٦٤١٫٩٧٤٫٩٨٩   

 توقيت�اUع(
اف�باUيراد:              

 نقطة�من�الوقت  ٣١١٫٥٤٤٫٥٢١  ٥٥٫٤٢٩٫٠٩٨  ٣٫١٣٠٫٠١٢  ٢٧٫٠١٩٫٣٢٢  -  -  ٣٩٧٫١٢٢٫٩٥٣

 ع^<�مدة�من�الوقت  -  ١٠٥٫٨٩٧٫٨٧٠  ١٣٤٫٩٠٤٫٦٩٩  -  -  ٤٫٠٤٩٫٤٦٧  ٢٤٤٫٨٥٢٫٠٣٦

٣١١٫٥٤٤٫٥٢١  ١٦١٫٣٢٦٫٩٦٨  ١٣٨٫٠٣٤٫٧١١  ٢٧٫٠١٩٫٣٢٢  -  ٤٫٠٤٩٫٤٦٧  ٦٤١٫٩٧٤٫٩٨٩  
 

� �� �� �� � � �� �� �� �
� �� �� �� �

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

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

   القطاعات�ال±��يتم�التقرير�ع°0ا    

 جميع�القطاعات�ا�خرى  ا�جماeى
�
  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

 ا�مارات�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�اUع(
اف�باUيراد              

 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   

� �� �� �� �



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

�	  

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

٣٠�
  (غ�
�مراجعة)�أشهر)�تسعةم�(�٢٠١٩سبتم8
 

   ال±��يتم�التقرير�ع°0االقطاعات�    

 جميع�القطاعات�ا�خرى� ا�جماeى
�
  تأج�

 تذاكر�الط�
ان السياحة النقل  الضيافة العقارات
 

  ا�ناطق�الجغرافية�ا�ساسية�       

 
  ا�ملكة�العربية�السعودية�  ٦٦٨٫٧٧٩٫٣٢٨  ١٤٦٫٥٧٠٫٠٧٥  ٣٥٥٫٨٧٨٫٠٩٧  ٦٦٫٥١٥٫٦٢٤  -  ١١٫٥٩٦٫٩٧١  ١٫٢٤٩٫٣٤٠٫٠٩٥

  ا�ملكة�ا�تحدة  ٧٨٫٥٢٠٫٢٥٢  ٢٦٦٫٧٢٢٫١١٠  -  -  -  -  ٣٤٥٫٢٤٢٫٣٦٢

 جمهورية�مصر�العربية  ١٫٤٥٨٫٣٦٠  ٨٫٧٨٩٫٥٩٥  ٢٠٣٫٧٤٦  -  -  ١٩١٫٢٣٥  ١٠٫٦٤٢٫٩٣٦

 ا�مارات�العربية�ا�تحدة  )٢٣٫٦٤٦٫٥٣٩(  ٣٫٦٥٦٫١٥٨  -  -  -  ٩٫٨٦٧  )١٩٫٩٨٠٫٥١٤(

 اسبانيا  -  ٦٩٧٫٩١٩  -  -  -  ٥٫٩٩٢٫٥٦٣  ٦٫٦٩٠٫٤٨٢

 لبنان  ٣٫٥١٠٫٢١٤  ٩١٠٫٦٧١  -  -  -  -  ٤٫٤٢٠٫٨٨٥

٧٢٨٫٦٢١٫٦١٥  ٤٢٧٫٣٤٦٫٥٢٨  ٣٥٦٫٠٨١٫٨٤٣  ٦٦٫٥١٥٫٦٢٤  -  ١٧٫٧٩٠٫٦٣٦  ١٫٥٩٦٫٣٥٦٫٢٤٦   

 توقيت�اUع(
اف�باUيراد              

 نقطة�من�الوقت  ٧٢٨٫٦٢١٫٦١٥  ١١٣٫١٥١٫٦٠٩  ١١٫٢١٣٫٤٣٠ ٦٦٫٥١٥٫٦٢٤  -  -  ٩١٩٫٥٠٢٫٢٧٨

 ع^<�مدة�من�الوقت  -  ٣١٤٫١٩٤٫٩١٩  ٣٤٤٫٨٦٨٫٤١٣  -  -  ١٧٫٧٩٠٫٦٣٦ ٦٧٦٫٨٥٣٫٩٦٨

٧٢٨٫٦٢١٫٦١٥  ٤٢٧٫٣٤٦٫٥٢٨  ٣٥٦٫٠٨١٫٨٤٣ ٦٦٫٥١٥٫٦٢٤  -  ١٧٫٧٩٠٫٦٣٦  ١٫٥٩٦٫٣٥٦٫٢٤٦   

� �� �� �� �

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

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

�
  

 

 خسارة�هبوط�.ي�القيمة .١٦

  أشهر�ا�نVjية�=ي�التسعةلفd<ة�    لف(
ة�الث%ثة�أشهر�ا�ن01ية�.ي  
  ٣٠�
  سبتم8

  م�٢٠٢٠
  سبتم^<�٣٠  

  م٢٠١٩
  ٣٠�
  سبتم8

  م�٢٠٢٠
  سبتم^<�٣٠  

  م٢٠١٩
  (غ?<�مراجعة)    (غ�
�مراجعة)    (غ?<�مراجعة)    (غ�
�مراجعة)  

  -    ٤٫٧٧٧٫٧٨٩    -    -  انخفاض�قيمة�ا�متلكات�وا�عدات
  -   ١٧٫٢٥٩٫٩٩٤    -    -  انخفاض�قيمة�ا*عمال�اpنشائية�قيد�التنفيذ

  -    ٢٧١٫٠٨٩٫٣٣٢    -    -  والشهرةانخفاض�قيمة�ا*صول�غ?<�ا�لموسة�
ض�قيمة�ا�ستثمار�=ي�شركات�زميلة�انخفا

�لحقوق�ا�لكية
ً
  -   ٢٢٫٠٧٧٫٨٥٨    -    -  محتسبة�وفقا

  -    -    ٣١٥٫٢٠٤٫٩٧٣    -  

  ربحية�السهم .١٧

  ربحية�السهم�ا�ساسية/ا�خفضة

  ا�ساهم?ن�العادي?ن�وا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا*سهم�العادية�القائمة.يستند�احتساب�ربحية�السهم�ا*ساسية/ا�خفضة�إ,ى�الربح�التا,ي�العائد�ع§ى�

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

  لف(
ة�التسعة�أشهر�ا�ن01ية�.ي  لف(
ة�الث%ثة�أشهر�ا�ن01ية�.ي    

    ٣٠��
  م٢٠١٩سبتم^<��٣٠  م٢٠٢٠سبتم8
��٣٠  م٢٠١٩سبتم^<��٣٠  م٢٠٢٠سبتم8

  (غ?<�مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  (غ?<�مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ١٧٥٫٥٠٧٫١٧٦ ٧٦٦٫٣٠١٫١٣٥ ٦٣٬٠٣٣٬٧٤١ )١٧٦٬٩٨٨٬١٥٩(  الربح�العائد�ع§ى�ا�ساهم?ن�العادي?ن

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

  لف(
ة�التسعة�أشهر�ا�ن01ية�.ي  لف(
ة�الث%ثة�أشهر�ا�ن01ية�.ي    

    ٣٠��
  م٢٠١٩سبتم^<��٣٠  م٢٠٢٠سبتم8
��٣٠  م٢٠١٩سبتم^<��٣٠  م٢٠٢٠سبتم8

  (غ?<�مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  (غ?<�مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا*سهم�العادية�=ي�VÅاية�الفd<ة

  ا�م�ربحية�السهم�العائدة�ع�ى�ا�ساهم�ن�.ي�الشركة

  لف(
ة�التسعة�أشهر�ا�ن01ية�.ي  لف(
ة�الث%ثة�أشهر�ا�ن01ية�.ي    

    ٣٠��
  م٢٠١٩سبتم^<��٣٠  م٢٠٢٠سبتم8
��٣٠  م٢٠١٩سبتم^<��٣٠  م٢٠٢٠سبتم8

  (غ?<�مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  (غ?<�مراجعة)  (غ�
�مراجعة)  

 ٠٫٥٩ ٢٫٥٥ ٠٫٢١ )٠٫٥٩(  ربحية�السهم�ا*ساسية�وا�خفضة
 

 والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلةالقيمة�العادلة� .١٨

اس.�يعتمد�قياس�القيمة�العادلة�tي�السعر�الذي�سيتم�استfمه�لبيع�أصل�أو�دفعه�لتحويل�الd¥ام�=ي�معاملة�منظمة�ب?ن�ا�شارك?ن�=ي�السوق�=ي�تاريخ�القي

 القيمة�العادلة�ع§ى�افd<اض�أن�عملية�بيع�ا*صل�أو�تحويل�ا�لd¥ام�تتم�إما:

 ي���Ìل�صل�أو�ا�لd¥ام�،�أو=ي�السوق�الرئ •

• ��Ìام.=ي�حالة�عدم�وجود�سوق�رئي¥dا*سواق�فائدة�ل�صل�أو�ا�ل�>Úي�أك=�، 

ل���سيستخدمها�يجب�ع§ى�ا�جموعة�الوصول�إ,ى�السوق�الرئي���Ìأو�السوق�ا*كÚ<�فائدة.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�*صل�أو�الd¥ام�باستخدام�ا�فd<اضات�ا

 ،�بافd<اض�أن�ا�شارك?ن�=ي�السوق�يعملون��صلحVjم�ا�قتصادية.د�تسع?<�ا*صل�أو�ا�لd¥امسوق�عنا�شاركون�=ي�ال
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  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  (تتمة)�القيمة�العادلة�والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة .١٨

ل�صل�وأفضله�أو�عن�يأخذ�قياس�القيمة�العادلة�ل�صل�غ?<�ا�ا,ي�=ي�ا�عتبار�قدرة�ا�شارك�=ي�السوق�ع§ى�توليد�منافع�اقتصادية�من�أع§ى�استخدام�

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

 ام�ا�دخfت�غ?<�ا�لحوظة.،�وتعظيم�استخدام�ا�دخfت�ا�لحوظة�ذات�الصلة�وتقليل�استخدانات�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�اpفصاح�ع¼Vا�=ي�

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

 أسعار�السوق�ا�درجة�(غ?<�ا�عدلة)�=ي�ا*سواق�النشطة�ل�صول�أو�الخصوم�ا�تطابقة�-�١ا�ستوى� •

 تقنيات�التقييم�ال���يمكن�مfحظVjا�بشكل�مباشر�أو�غ?<�مباشر�من�أدنى�مستوى�من�ا�دخfت�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�-�٢ا�ستوى� •

 يمكن�مfحظVjا�ع§ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخfت�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلةتقنيات�التقييم�ال������-�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�عd<ف��Vا�=ي�

لهرمي�من�خfل�إعادة�تقييم�التصنيف�(بناًء�ع§ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخfت�ا�همة�للمعرض�قياس�التحويfت�قد�حدثت�ب?ن�ا�ستويات�=ي�التسلسل�ا

،�والقياس�غ?<�ا�تكرر.�يشارك�ا�ثمنون�من�قياس�القيمة�العادلة�ا�تكررةالقيمة�ككل)�=ي�VÅاية�كل�فd<ة�تقرير.�تحدد�ا�جموعة�السياسات�واpجراءات�لكل�

�تقييم�ا�وجود �تشمل�معاي?<�ا�ختيار�الخارجيون�=ي �مع�لجنة�التدقيق�با�جموعة. �ا�ناقشة �ا�جموعة�مشاركة�ا�قّيم?ن�الخارجي?ن�بعد �تقرر ات�الهامة.

�كان�يتم�الحفاظ�ع§ �إذا �وا�ستقfلية�وما �بالسوق�والسمعة �تقرر�الشركةا�عرفة �ا�عاي?<�ا�هنية. �بعد�ا�ناقشات�ى ،�مع�ا�قّيم?ن�الخارجي?ن�للمجموعة،

  نيات�التقييم�وا�دخfت�ال���يجب�استخدامها�لكل�حالة.تق

�تاريخ�كل�تقرير �للسياسات�ا�حاسبية=ي �وفًقا �تقييمها �أو�إعادة �قياسها �قيم�ا*صول�وا�طلوبات�ا�طلوب�إعادة �تقوم�ا�جموعة�بتحليل�التحركات�=ي ،�

�التحليل �لهذا �بالنسبة �من�ا�دخfت�الرئيسيةللمجموعة. �تتحقق�ا�جموعة �احتساب��، �ا�علومات�=ي �ع§ى �التقييم�ا*خ?<�من�خfل�ا�وافقة �=ي ا�طبقة

ت�الصلة�لتحديد�ما�التقييم�للعقود�والوثائق�ا*خرى�ذات�الصلة.�تقارن�ا�جموعة�أيًضا�التغي?<�=ي�القيمة�العادلة�لكل�أصل�والd¥ام�با�صادر�الخارجية�ذا

.
ً
 إذا�كان�التغي?<�معقو�

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

 ،�كما�هو�موضح�أعfه.ى�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلةومستو 

�ا*خرى  �ا*جل�والذمم�ا�دينة �مثل�التجارة�قص?<ة �ل�دوات�ا�الية �العادلة �الشركة�عن�القيمة �ا*خرى��لم�تفصح �الدائنة والدائن?ن�التجاري?ن�وا*رصدة

،�*ن�قيمها�الدفd<ية�tي�تقريب�معقول�للقيمة�العادلة�إ,ى�حد�كب?<�بسبب�قص?<�استحقاق�ا*جل�ا*جل�وا*رصدة�النقدية�والبنكيةوا�ستثمارات�قص?<ة�

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

 القيمة�الدفd<ية.

 فئات�ا�صول�والخصوم�ا�الية

�العاد �والقيم �الدفd<ية �القيم �التالية �الصفحة �=ي �الجدول �للموجودات�وا�طلوبات�ا�اليةيوضح �للقيمة�لة �الهرمي �التسلسل �=ي �ذلك�مستوياVWا �=ي �بما ،

قريب�معقول���تتضمن�معلومات�القيمة�العادلة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�ال�����يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�إذا�كانت�القيمة�الدفd<ية�tي�تالعادلة.�

  للقيمة�العادلة.

  

 :�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية=ي�الصفحات�التالية�فئات�
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  ���إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�

  م�٢٠٢٠سبتم8
�٣٠.ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف(
تي�الث%ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

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

  التصنيف�ا�حاس·��والقيمة�العادلة�(تتمة)  أ)

    القيمة�العادلة    القيمة�الدف(
ية  
القيمة�العادلة�من�  

خ%ل�الدخل�
�–الشامل�ا}خر�
أدوات�حقوق�

  ا�لكية

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

ا�وجودات�ا�الية�
  ا�طفأةبالتكلفة�

  
القيمة�الدف(
ية�

  ا�جمالية

  
  

  ١ا�ستوى�

  
  

  ٢ا�ستوى�

  
  

  ٣ا�ستوى�

  
  

  اUجماeي

٣٠�
                  (غ�
�مراجعة)�م�٢٠٢٠سبتم8

                موجودات�مالية�مقاسة�بالقيمة�

  ١٠٥٫٩٩٧٫٥٢٠  -  ٣٩٫٠٥٠٫٦٠٠  ٦٦٫٩٤٦٫٩٢٠  ١٠٥٫٩٩٧٫٥٢٠  ٣٩٫٠٥٠٫٦٠٠  -  ٦٦٫٩٤٦٫٩٢٠  استثمارات

 ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠ - - ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠ -  ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠ -  مستحق�آخر�

  ٣٤٧٫٦٤٩٫٣٩٠  ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  ٣٩٫٠٥٠٫٦٠٠  ٦٦٫٩٤٦٫٩٢٠ ٣٤٧٫٦٤٩٫٣٩٠ ٣٩٫٠٥٠٫٦٠٠  ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  ٦٦٫٩٤٦٫٩٢٠ 

                  متداولة:
  ٩٣٦٫٣٦٢٫٩٠٦  -  -  -  ٩٣٦٫٣٦٢٫٩٠٦  ٩٣٦٫٣٦٢٫٩٠٦  -  -  نقد�وما�يعادله

  ٩٦٧٫٠٦٢٫١٣٧  -  -  -  ٩٦٧٫٠٦٢٫١٣٧  ٩٦٧٫٠٦٢٫١٣٧  -  -  تجارية�وأخرى ذمم�مدينة�

  ٢١٫٣٨٣٫٦٢١  -  -  -  ٢١٫٣٨٣٫٦٢١  ٢١٫٣٨٣٫٦٢١  -  -  مستحق�من�أطراف�ذات�عfقة

  - -  ١٫٩٢٤٫٨٠٨٫٦٦٤  -  -  -  ١٫٩٢٤٫٨٠٨٫٦٦٤  ١٫٩٢٤٫٨٠٨٫٦٦٤  

  ٢٫٢٧٢٫٤٥٨٫٠٥٤  ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  ٣٩٫٠٥٠٫٦٠٠  ٦٦٫٩٤٦٫٩٢٠  ٢٫٢٧٢٫٤٥٨٫٠٥٤  ١٫٩٦٣٫٨٥٩٫٢٦٤  ٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠  ٦٦٫٩٤٦٫٩٢٠  إجماeي�ا�وجودات�ا�الية
                  

                  مطلوبات�مالية
                  غ�
�متداولة

  ٤١١٫٦٣١٫٠٠٠  -  -  -  ٤١١٫٦٣١٫٠٠٠  ٤١١٫٦٣١٫٠٠٠ -  -  قروض�وسلف
  ٨٤٫٢٨٩٫٧٨٣  -  -  -  ٨٤٫٢٨٩٫٧٨٣  ٨٤٫٢٨٩٫٧٨٣ -  -  الd¥امات�عقود�إيجار

  -  - ٤٩٥٫٩٢٠٫٧٨٣  -  -  -  ٤٩٥٫٩٢٠٫٧٨٣  ٤٩٥٫٩٢٠٫٧٨٣  

                  متداولة:

  ٢٫٠٨٩٫١٦٣  -  -  -  ٢٫٠٨٩٫١٦٣  ٢٫٠٨٩٫١٦٣ -  -  سحوبات�بنكية�ع§ى�ا�كشوف

  ٤٤٤٫٠١٢٫٤٠١  -  -  -  ٤٤٤٫٠١٢٫٤٠١  ٤٤٤٫٠١٢٫٤٠١ -  -  قروض�وسلف

  ١١٫١١٥٫٦٦٤  -  -  -  ١١٫١١٥٫٦٦٤  ١١٫١١٥٫٦٦٤ -  -  إلd¥امات�عقود�ايجار�

  ٣٣٠٬٩٣١٬٠٤٥  -  -  -  ٣٣٠٬٩٣١٬٠٤٥  ٣٣٠٬٩٣١٬٠٤٥ -  -  وأخرى ذمم�دائنة�تجارية�

 ١٫٩٦٦٫٠٩٣   - ١٫٩٦٦٫٠٩٣ ١٫٩٦٦٫٠٩٣ - -  مستحق�*طراف�ذات�عfقة

  - - ٧٩٠٬١١٤٬٣٦٦   - ٧٩٠٬١١٤٬٣٦٦ ٧٩٠٬١١٤٬٣٦٦ 

  ١٬٢٨٦٬٠٣٥٬١٤٩  -  -  -  ١٬٢٨٦٬٠٣٥٬١٤٩  ١٬٢٨٦٬٠٣٥٬١٤٩    -  إجماeي�ا�طلوبات�ا�الية
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��  

 

E�E�E�E�� �� �� ��   ا�حاس·��والقيمة�العادلة�(تتمة)التصنيف��

    القيمة�العادلة  القيمة�الدف(
ية  

القيمة�العادلة�من�  

خ%ل�الدخل�الشامل�

أدوات�حقوق��–ا}خر�

  ا�لكية

ا�وجودات�ا�الية�بالتكلفة�

  ا�طفأة

  

  القيمة�الدف(
ية�ا�جمالية

  

  

  ١ا�ستوى�

  

  

  ٢ا�ستوى�

  

  

  ٣ا�ستوى�

  

  

  اUجماeي

٣١��
                (مراجعة)�م�٢٠١٩ديسم8
                موجودات�مالية�مقاسة�بالقيمة�العادلة

  ١٠٤٫٧٩٠٫٧٤٨  -  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٧٩٠٫٧٤٨  ١٠٤٫٧٩٠٫٧٤٨  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٧٩٠٫٧٤٨  استثمارات
                متداولة:

  ٣٤٩٫٦٦٣٫١٨٧  -  -  -  ٣٤٩٫٦٦٣٫١٨٧  ٣٤٩٫٦٦٣٫١٨٧  -  نقد�وما�يعادله
  ١٫٣٤٢٫٨٧١٫٨٣٩  -  -  -  ١٫٣٤٢٫٨٧١٫٨٣٩  ١٫٣٤٢٫٨٧١٫٨٣٩  -  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى 

  ٣٨٫٤٢٦٫٢٩٥  -  -  -  ٣٨٫٤٢٦٫٢٩٥  ٣٨٫٤٢٦٫٢٩٥  -  مستحق�من�أطراف�ذات�عfقة
  -  ١٫٧٣٠٫٩٦١٫٣٢١ - - - ١٫٧٣٠٫٩٦١٫٣٢١ ١٫٧٣٠٫٩٦١٫٣٢١ 

  ١٫٨٣٥٫٧٥٢٫٠٦٩  -  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٧٩٠٫٧٤٨  ١٫٨٣٥٫٧٥٢٫٠٦٩  ١٫٧٧٥٫٩٦١٫٣٢١  ٥٩٫٧٩٠٫٧٤٨  إجماeي�ا�وجودات�ا�الية
                

                مطلوبات�مالية

                غ�
�متداولة

  ٤٦٨٫٣٣٤٫٥٨٦  -  -  -  ٤٦٨٫٣٣٤٫٥٨٦  ٤٦٨٫٣٣٤٫٥٨٦  -  قروض�وسلف
  ٧٣٫٥٥١٫٧٥٧  -  -  -  ٧٣٫٥٥١٫٧٥٧  ٧٣٫٥٥١٫٧٥٧  -  الd¥امات�عقود�إيجار

  -  ٥٤١٫٨٨٦٫٣٤٣  -  -  -  ٥٤١٫٨٨٦٫٣٤٣  ٥٤١٫٨٨٦٫٣٤٣  
                متداولة:
  ٥٫١٦٩٫٥٨٢  -  -  -  ٥٫١٦٩٫٥٨٢  ٥٫١٦٩٫٥٨٢  -  بنكية�ع§ى�ا�كشوفسحوبات�

  ٦٧٧٫٠٨٩٫٨١٠  -  -  -  ٦٧٧٫٠٨٩٫٨١٠  ٦٧٧٫٠٨٩٫٨١٠  -  قروض�وسلف
  ١٠٫٧٠٥٫٥٧٩  -  -  -  ١٠٫٧٠٥٫٥٧٩  ١٠٫٧٠٥٫٥٧٩  -  الd¥امات�عقود�ايجار�

  ٥١٣٫٥٢٩٫٦٦٧  -  -  -  ٥١٣٫٥٢٩٫٦٦٧  ٥١٣٫٥٢٩٫٦٦٧ -  ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى 
  ١٫٣٦٠٫١١٧  -  -  -  ١٫٣٦٠٫١١٧  ١٫٣٦٠٫١١٧  -  ذات�عfقةمستحق�*طراف�

  -  ١٫٢٠٧٫٨٥٤٫٧٥٥  -  -  -  ١٫٢٠٧٫٨٥٤٫٧٥٥  ١٫٢٠٧٫٨٥٤٫٧٥٥  
 ١٫٧٤٩٫٧٤١٫٠٩٨ -�� -�� -�� ١٫٧٤٩٫٧٤١٫٠٩٨ ١٫٧٤٩٫٧٤١٫٠٩٨   إجماeي�ا�طلوبات�ا�الية
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  القطاعات�التشغيلية .١٩

  أساس�التجزئة

.�تقدم�هذه�ا*قسام�خدمات�مختلفة�وتدار�بشكل�منفصل�*VÅا�يتم�التقرير�ع¼Vاال����هقطاعاتوtي�،�التاليةالخمسة�اpسd<اتيجية�لدى�مجموعة�ا*قسام�

  ت�تسويقية�مختلفة.ولها�اسd<اتيجيا�- مثل�ا�تجاهات�=ي�نمو�ا�بيعات�ومعد�ت�العائد�ومستوى�ا�ستثمار�الرأسما,ي��-تتم?¥�بخصائص�اقتصادية�مختلفة�

  :التقرير�عنهيصف�ا�لخص�التا,ي�عمليات�كل�قطاع�يتم�

  تقارير�العمليات  قطاعات

  توف?<�خدمات�النقل�الجوي�والعبارات�والقطارات�ع^<�ا�جموعة.  تذاكر�

  توف?<�صفقات�السياحة،�والعطfت�وغرف�ع§ى�اpيجار�ع^<�ا�جموعة.  السياحة��������

  السيارات�والرحfت�الجوية�ا�ستأجرة�وتسليم�الشحنات�ع^<�ا�جموعة.توف?<�تأج?<�  النقل

  توف?<�غرف�فندقية�وخدمات�ا�طاعم�بشكل�رئيس�=ي�ا�ملكة�العربية�السعودية  ضيافةال

  تشغي§ي�بشكل�رئيس�=ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.�ستثمارية�ع§ى�عقود�إيجار تقدم�العقارات�ا� إيجارات�عقارات���������������������������������������������������������

� �إدارة �مثل �خدمات�متنوعة �العمليات�ا*خرى �ورسوما�ناسباتوتشمل �واpعfنات، �ا�علومات، �تكنولوجيا �ودعم �التأم?ن،��السائق?ن�، �وساطة ،� ا�هنية

  .م٢٠١٩أو��م٢٠٢٠الكمية�للقطاعات�ا�بلغ�ع¼Vا�=ي�الحدود�أي�من�هذه�القطاعات�يصل�ورخصة�القيادة�الدولية.�ولم�

  تقوم�اللجنة�التنفيذية�للمجموعة�بمراجعة�تقارير�اpدارة�الداخلية�لكل�قطاع�ع§ى�ا*قل�كل�ثfثة�أشهر.

  يتم�تحديد�ا*سعار�ب?ن�القطاعات�ع§ى�أساس�تجاري�بحت.

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

تعتقد�أن�هذه�إ,ى�أن�اpدارة�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�ا*كÚ<�مfئمة�ا�علومات�tي�
� �

  ٣٠�
  م�٢٠٢٠سبتم8

    (غ�
�مراجعة)�القطاعات�ال±��يتم�التقرير�ع°0ا�  

  إيجار�عقارات  ضيافة�  نقل  سياحة  تذاكر  

جميع�القطاعات�

  ا�جماeي  ا�خرى 

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

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

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

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

         

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

 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
� �

  ٣٠�
  م�٢٠١٩سبتم8

    (غ�
�مراجعة)�القطاعات�ال±��يتم�التقرير�ع°0ا�  

  إيجار�عقارات  ضيافة�  نقل  سياحة  تذاكر  

جميع�القطاعات�

  ا�جماeي  ا�خرى 

 ٧٤٣٫٣٦٩٫٥٩٢ ١٧٫٧٩٠٫٦٣٦ - ٦٦٫٥١٥٫٦٢٤ ٣٤٤٫٨٦٨٫٤١٣ ٣١٤٫١٩٤٫٩١٩ -  اpيرادات�الخارجية

 ٥٦٫٥٣٧٫٥٠٦ - ٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - ٤٫٠٣٧٫٥٠٦ - -  اpيرادات�داخل�القطاع

 ٨٥٢٫٩٨٦٫٦٥٤ - - - ١١٫٢١٣٫٤٣٠ ١١٣٫١٥١٫٦٠٩ ٧٢٨٫٦٢١٫٦١٥  العمو�ت�الخارجية

 ١٫٦٥٢٫٨٩٣٫٧٥٢ ١٧٫٧٩٠٫٦٣٦ ٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ٦٦٫٥١٥٫٦٢٤ ٣٦٠٫١١٩٫٣٤٩ ٤٢٧٫٣٤٦٫٥٢٨ ٧٢٨٫٦٢١٫٦١٥  ايرادات�القطاع

 ٢٠٥٫٧٧٥٫٦٢٠ ١٫٨٦٧٫٣٦٩ ٣٦٫٥٣٩٫١٣٩ )٨٫٧٣٣٫٨٨٥( ١٧٫٩٦٥٫٤٥٠ ٢٧٫٢٠٠٫٤٢١ ١٣٠٫٩٣٧٫١٢٦  الزكاة�والضريبةربح�القطاع�قبل�

 ٩٫١٧٥٫٦٦٦٫٣٧٦ ٤٣٫٣٨٤٫٩٢٦ ١٫٣٥٣٫١١٠٫٠٤٠ ٣٫٠٨٧٫٨٠٠٫٥٧٢ ١٫٠١٧٫٣٣٢٫١٦٢ ٦٣١٫٩٥٢٫٣٦٣ ٣٫٠٤٢٫٠٨٦٫٣١٣  موجودات�القطاع�

 ٢٫٣٨٤٫٣٨٥٫١٩٢ ١٦٫١٠٩٫٨٦٥ ٤٫٨٤٣٫٨١٥ ١٧٫٧١١٫٤٥٧ ٩٨١٫٤٦١٫٢٧٠ ٢٣٤٫٦٥٩٫٠٨٨ ١٫١٢٩٫٥٩٩٫٦٩٧  مطلوبات�القطاع
� �
� �



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

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

  م�٢٠٢٠سبتم7	�4٣٠ي�ا�ن01ية�أشهر�والتسعة�لف)	تي�الث$ثة�
  (ريال�سعودي)

 

��  

 

  

  تسويات�عن�ا�علومات�ا�تعلقة�بالقطاعات�ال�ABتم�التقرير�ع?0ا�إ>ى�ا�عاي
	�الدولية�للتقرير�ا�ا>ى�
� �

    
  م٩٢٠١سبتم���٣٠  م�٢٠٢٠سبتم7	�٣٠

  (غ#��مراجعة)  (غ#��مراجعة)    

       اFيرادات

  ١٫٦٣٥٫١٠٣٫١١٦  ٦٨٦٫٠٥٣٫١٤٩   اجما0ى�ايرادات�القطاعات�ال,+�يتم�التقرير�ع&%ا

  ١٧٫٧٩٠٫٦٣٦  ١٥٫٩٨١٫٣٦١    ت�ا6خرى اايرادات�القطاع

  )٥٦٫٥٣٧٫٥٠٦(  )٢٥٫١٥٨٫٣٦٢(    استبعاد�ايرادات�داخل�القطاعات

  ١٫٥٩٦٫٣٥٦٫٢٤٦  ٦٧٦٫٨٧٦٫١٤٨    اFيرادات�ا�وحدة

        

  م٢٠١٩سبتم���٣٠  م�٢٠٢٠سبتم7	�٣٠    
  (غ#��مراجعة)  (غ#��مراجعة)    

        الزكاة�والضريبة�الربح�قبل

  ٢٠٣٬٩٠٨٬٢٥١  )٧٩١٬٥٧٤٬٠٣٤(    الربح�قبل�الزكاة�والضريبة�للقطاعات�ال,+�يتم�التقرير�ع&%ا

  ١٬٨٦٧٬٣٦٩  ١٬٥٦٧٬٧١٠٬٩٤٩    الربح�قبل�الزكاة�والضريبة�للقطاعات�ا6خرى 

  ٢٠٥٫٧٧٥٫٦٢٠  ٧٧٦٫١٣٦٫٩١٥    قبل�الزكاة�والضريبة�ا�وحد�الربح�

        

  م٢٠١٩ديسم����١٣  م�٢٠٢٠سبتم7	�٣٠    
  (مراجعة)  (غ
	�مراجعة)    

        ا�وجودات

  ٩٫٢١٢٫٠٦٩٫٣٥٢  ١٠٬١٣٧٬٧٢٦٬٩٢٦    اجما0ى�اHوجودات�للقطاعات�ال,+�يتم�التقرير�ع&%ا

  ٤٩٫٩٦٠٫٧٤١  ٢٧٬٧٠١٬٥٧٦    اجما0ى�اHوجودات�للقطاعات�ا6خرى 

  )٩٨٣٫٨٧٩٫٧٠٥(  )١٫٧١٣٫٨٧٩٫٧٠٥(    استبعادات�داخل�القطاعات

  ٨٫٢٧٨٫١٥٠٫٣٨٨  ٨٬٤٥١٬٥٤٨٬٧٩٧    ا�وجودات�ا�وحدة

        

  م٢٠١٩سبتم���٣٠  م�٢٠٢٠سبتم7	�٣٠    

 (مراجعة) (غ
	�مراجعة)    ا�طلوبات

  ٢٫٤١٥٫٩٣١٫٠٥٨  ١٬٨٢١٬٣٣٧٬٦٦٢    اجما0ى�اHطلوبات�للقطاعات�ال,+�يتم�التقرير�ع&%ا

  ١٧٫٩٠٨٫٦٣٥  ٧٬٣٤٢٬٠٩٠    اجما0ى�اHطلوبات�للقطاعات�ا6خرى 

  ٢٫٤٣٣٫٨٣٩٫٦٩٣  ١٬٨٢٨٬٦٧٩٬٧٥٢    ا�طلوبات�ا�وحدة

  ا�حداث�ال$حقة� .٢٠

،�وال,�cسيكون�لها�تأث#��مادي�ع^ى�اHركز�اHا0ي�للمجموعة�كما�هو�مب#ن�م�٢٠٢٠سبتم���٣٠،�لم�تكن�هناك�أحداث�Tحقة�منذ�الف�Pة�اHنN%ية�Lي�Lي�رأي�اIدارة

 .اHختصرةا6ولية�اHوحدة�اHالية��القوائمLي�هذه�

 ا�الية�ا�ولية�ا�وحدة�ا�ختصرة�القوائما�وافقة�ع[ى� .٢١

 .ه�١٤٤٢ربيع�ا6ول �١٢اHوافق��م�٢٠٢٠أكتوبر�٢٩اHالية�من�قبل�مجلس�اIدارة�بتاريخ��القوائمتمت�اHوافقة�ع^ى�

� �


