
مطابقات وتعريفات املقاييس غير املدرجة ضمن متطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي

باإلضافة إلى مقاييس المعايير الدولية للتقرير المالي، تستخدم الشركة مقاييس مالية إضافية لهذه المعايير، منها العائد على متوسط رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية 
الحرة واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ونسبة المديونية. وتقدم هذه المقاييس اإلضافية وسيلة أخرى الستعراض جوانب من أعمال الشركة تُتيح فهًما أشمل للعوامل 

والتوجهات المؤثرة فيها، وذلك إذا اقترنت بنتائج الشركة المعدة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، وما يرفق بها من مطابقات مع المقاييس المالية المقابلة لها في المعايير 
الدولية للتقرير المالي الواردة في التقرير المالي الموحد.

وال تحمل هذه المقاييس اإلضافية معنى موحد تنص عليه المعايير الدولية للتقرير المالي، وبالتالي فال يمكن مقارنتها مع مقاييس تحمل تسميات مشابهة مطبقة لدى 
شركات أخرى، وينبغي عدم االستعانة بها وحدها دون المقاييس المالية المطابقة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وترى الشركة أن هذه المقاييس أداة إضافية تساعد اإلدارة 

والمستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة حول األداء المالي للشركة.

نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر

تستخدم الشركة نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر لتقييم أداء اإلدارة لتبرهن للمساهم على كفاءة استخدمها لرأس المال.

دوالر أمريكي*ريال سعودي
فترة االثني عشر شهًرا المنتهية في 

30 يونيو، 302018 يونيو، 302019 يونيو، 302018 يونيو، 2019 

393,566356,603104,95195,094صافي الدخل لفترة االثني عشر شهًرا

2,1751,320580352تكاليف التمويل، بعد خصم ضريبة نسبتها %50

395,741357,923105,53195,446صافي الدخل قبل خصم تكاليف التمويل وبعد خصم الضريبة

27,7359,7697,3962,605القروض المتداولة )بداية فترة االثني عشر شهًرا(

63,69666,15416,98617,641القروض غير المتداولة )بداية فترة االثني عشر شهًرا(

908,341771,026242,224205,607إجمالي الحقوق )بداية فترة االثني عشر شهًرا(

999,772846,949266,606225,853رأس المال المستثمر )بداية الفترة(

38,40727,73510,2427,396القروض المتداولة )نهاية فترة االثني عشر شهًرا(

134,47263,69635,85916,986القروض غير المتداولة )نهاية فترة االثني عشر شهًرا(

1,024,127908,341273,100242,224إجمالي الحقوق )نهاية فترة االثني عشر شهًرا(

1,197,006999,772319,201266,606رأس المال المستثمر )نهاية الفترة(

1,098,389923,361292,904246,229متوسط رأس المال المستثمر

38.8%36.0%العائد على متوسط رأس املال املستثمر-على أساس فترة اثني عشر شهًرا

تدفقات نقدية حرة

تستخدم إدارة الشركة التدفقات النقدية الحرة لتقييم النقد المتوفر لديها ألنشطة التمويل، بما في ذلك توزيعات األرباح. وتُعرِّف الشركة التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي 
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية مخصوًما منه النفقات الرأسمالية.

دوالر أمريكي*ريال سعودي
النصف األول من عام  

2019
النصف األول من عام 

2018
النصف األول من عام 

2019
النصف األول من عام 

2018

196,689195,21352,45052,057صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)16,464()14,470()61,741()54,263(النفقات الرأسمالية

142,426133,47237,98035,593تدفقات نقدية حرة
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* المبالغ الواردة محولة بسعر صرف ثابت للدوالر هو 1 دوالر = 3.75 ريال تيسيًرا على القارئ.
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األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

تحتسب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب كصافي الدخل مضاًفا إليه التكاليف التمويلية وضرائب الدخل مطروًحا منه الدخل التمويلي.

دوالر أمريكي*ريال سعودي
النصف األول من عام  

2019
النصف األول من عام 

2018
النصف األول من عام 

2019
النصف األول من عام 

2018

175,871198,82046,89953,019صافي الدخل

2,7791,387741370التكاليف التمويلية

170,963180,77945,59048,207دخل الضرائب

)265()724()996()2,714(دخل التمويل 

346,899379,99092,506101,331األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب

نسبة المديونية

تعرف بأنها نسبة )1( إجمالي القروض )المتداولة وغير المتداولة( مخصوًما منه النقد وما يماثله إلى )2( إجمالي القروض مخصوًما منه النقد وما يماثله مضاًفا إليه إجمالي 
حقوق الملكية.

دوالر أمريكي* ريال سعودي
30 يونيو، 2019 30 يونيو، 2019

10,242 38,407 القروض المتداولة
35,859 134,472 القروض غير المتداولة
46,101 172,879 إجمالي القروض

)39,527( )148,225( ناقًصا: النقد وما يماثله
6,574 24,654 صافي الدين / )النقد(
6,574 24,654 صافي الدين / )النقد(

273,100 1,024,127 إجمالي الحقوق
279,674 1,048,781 إجمالي رأس المال

%2.4 %2.4 نسبة المديونية
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* المبالغ الواردة محولة بسعر صرف ثابت للدوالر هو 1 دوالر = 3.75 ريال تيسيًرا على القارئ.


