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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة المركز المالي الموحدة
)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

اإليضاح
31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
2018م

الموجودات
66,512,2566,754,793ممتلكات وآالت ومعدات
–74,319,670موجودات حق استخدام

8831,596905,556موجودات غير ملموسة وشهرة
929,88133,178عقارات است�ثمارية

108,625,0478,300,864شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
11347,590324,204است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7,2687,443ذمم مدينة طويلة األجل 
141,9992,496مشتقة 

2312,48017,793موجودات ضري�بية مؤجلة
20,687,78716,346,327الموجودات غير المتداولة

122,752,0202,630,764مخزون
131,190,6571,073,572ذمم مدينة تجارية

141,060,1951,269,327مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
1126,51630,888است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

15940,536901,573نقد وما في حكمه
5,969,9245,906,124الموجودات المتداولة

26,657,71122,252,451إجمالي الموجودات
حقوق الملكية

165,339,8075,339,807رأس المال 
342,974342,974عالوة إصدار 

171,774,0851,774,085احتياطي نظامي
4,0004,000احتياطي عام

)198,084((179,230)18احتياطي القيمة العادلة
)187,979((187,979)ت�أثير المعامالت مع الحصص غير المسيطرة دون تغير في السيطرة

)1,744,616((1,792,396)احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
2,288,9791,797,256أرباح مبقاة

7,590,2407,127,443حقوق الملكية العائدة إلى مالك الشركة
948,830894,498حصص غير مسيطرة

8,539,0708,021,941إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
203,905,2454,265,996قروض وسلف

–213,955,686مطلوبات عقود إي�جار
22747,201719,542منافع الموظفين

204,146207,268ذمم دائنة طويلة األجل
232,020–إي�جارات طويلة األجل 

14188,094197,131مشتقة
139,60990,716مخصص مقابل تجديد موجودات

23114,74591,195مطلوبات ضري�بية مؤجلة
9,254,7265,803,868المطلوبات غير المتداولة

203,639,2503,689,915قروض وسلف
–21676,840مطلوبات عقود إي�جار

242,304,8722,391,028ذمم دائنة تجارية
63,658–الجزء المستحق من عقود اإليجار

252,242,9532,282,041مستحقات ومطلوبات أخرى
8,863,9158,426,642المطلوبات المتداولة

18,118,64114,230,510إجمالي المطلوبات
26,657,71122,252,451إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى 41 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 

2018م2019ماإليضاح

3122,243,36321,814,563إي�رادات

)17,916,606((17,739,059)32ت�كلفة إي�رادات

4,504,3043,897,957إجمالي الربح

10639,357574,742الحصة في نتائج الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضري�بة 

)3,202,189((2,941,686)33مصروفات بيع وتوزيع

)793,640((820,280)34مصروفات إدارية 

)199,550((72,738)36خسارة االنخفاض في القيمة 

1,308,957277,320نتائج من أنشطة تشغيلية

102,41570,463إي�رادات تمويلية

)606,512((789,077)ت�كلفة تمويلية

)536,049((686,662)37صافي الت�كلفة التمويلية

–26138,275عكس مخصص لم يعد مطلوبًا

)100,735(–27مصروفات أخرى 

3,269–11ربح من بيع است�ثمار

)356,195(760,570الربح/(الخسارة) قبل الزكاة وضري�بة الدخل

)102,074((103,718)26الزكاة ومصروفات الضري�بة

)458,269(656,852ربح/(خسارة) السنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
)14,143(2216,448إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة

است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - صافي التغير في القيمة العادلة

)122,550(1123,386بنود معاد أو قد يعاد تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة

)575,942((61,712)عمليات أجنبية - فروق ترجمة عمالت أجنبية

27,094(2,699)18شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية - الحصة في الدخل الشامل اآلخر

6,021(1,833)18تحوطات التدفق النقدي - الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

)679,520((26,410)الخسارة الشاملة األخرى للسنة، بعد خصم الضري�بة

)1,137,789(630,442إجمالي الدخل الشامل اآلخر/(الخسارة) للسنة 

الربح/(الخسارة) العائد إلى:

)520,380(475,630مساهمي الشركة

181,22262,111حصص غير مسيطرة 

656,852)458,269(

إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة العائد إلى:

)1,106,915(462,797مساهمي الشركة

)30,874(167,645حصص غير مسيطرة 

630,442)1,137,789(

ربحية/(خسارة) السهم العائدة إلى مساهمي الشركة (بالريال السعودي):

)0.97(280.89األساسية والمخفضة 

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى 41 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.




