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 معلومات حول الشركة  -1

"( شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم مجموعة سيرا القابضة )"الشركة
م. تتكون هذه القوائم املالية املوحدة )"القوائم املالية"( من الشركة وشركاتها 1997نوفمبر  24هـ املوافق 1418رجب  24بتاريخ  1010148039

 جموعة"(.التابعة )يشار إليهم معًا بـ "امل

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في خدمات بيع التذاكر للسفر الطيران املجدولة، والسياحة، والشحن، والنقل، والحج والعمرة، وترتيب 
خرى االجتماعات واملناسبات، والتعليم، ورحالت الطيران املستأجرة، والفنادق واألجنحة املفروشة، والشحن البحري، واملنتجات والخدمات األ 

 .املتعلقة بقطاع السفر

 العنوان املسجل للشركة هو:

 52660ص. ب 

 11573الرياض 

 اململكة العربية السعودية
 املساهمة في الشركات التابعة 1-1

 بلد التأسيس األنشطة اسم الشركة التابعة
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وسياحة  املكتب الوطني للسفر والسياحة املحدودة

 80% 80% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وسياحة  وكالة الصرح للسياحة والسفر 
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وسياحة  شركة وكالة إيالء للنقل الجوي املحدودة 

 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وسياحة  لسياحة املحدودة شركة عطالت سيرا للسفر وا
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وشحن شركة إيالء  للسفر والسياحة والشحن املحدودة

 100% 100% مصر أعمال سفر وسياحة  عطالت الطيار ترافيل جروب
 100% 100% مصر أعمال سفر وشحن ار للشحن والتلخيص الجمركي شركة الطي

 100% 100% مصر أعمال تأجير سيارات تورزشركة إي الطيار 
"سابقا نايل  شركة عطالت سيرا للسفر والسياحة

 هوليداي للسياحة"
 مصر أعمال تأجير سيارات

%100 %100 
 100% 100% مصر أعمال تأجير سيارات لسياراتشركة الطيار لتأجير ا
 98% - لبنان أعمال سفر وسياحة  لينا للسفر والسياحة*

 100% 100% االمارات العربية املتحدة أعمال سياحة شركة سيرا للسفر والسياحة 
 100% 100% اململكة العربية السعودية خدمات اتصاالت شركه تقنيتك لتقنية املعلومات

 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال فنادق وعقارات شركة سيرا للضيافة 
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال تأجير سيارات شركة لومي للتأجير 

 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال نقل شركة السرعة الفائقة للنقل املحدودة
 100% 100% اململكة العربية السعودية وسياحة أعمال سفر شركة تجول  للسفر والسياحة املحدودة 

 100% 100% االمارات العربية املتحدة أعمال سفر وسياحة تجول  للتجارة العامة ذ م م 
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وسياحة  شركة املوسم للسفر والسياحة املحدودة
 51% - اململكة العربية السعودية أعمال سياحة شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية*

 51% 51% اململكة العربية السعودية أعمال سياحة شركة مواسم للسياحة وخدمات املعتمرين املحدودة

رسائل الخدمات  فالي آي تي
   والوسائط املتعددة

 60% 60% اململكة العربية السعودية
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال تأجير عقارات شركة مثمرة لالستثمار العقاري 

 100% 100% اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة  شركة مواسم للسفر والسياحة املحدودة
 100% 100% اململكة املتحدة أعمال سياحة إليجينت ريزورتس املحدودة والشركات التابعة

امتالك وتشغيل  شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة
 100% 100% اململكة العربية السعودية طائرات

 70% 70% مصر أعمال سياحة شركة الهانوف للسياحة والخدمات 
 100% 100% اململكة املتحدة خدمات نقل املحدودة( 1اب للسفر -شركة مواسم املحدودة )سابقًا كو

 98% - لبنان أعمال سفر وسياحة  كونكتينغ للتجارة والخدمات*
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     )تتمة(  املساهمة في الشركات التابعة1-1 

 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سفر وسياحة  شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

خدمات إدارة  الشركة السعودية لسياحة املؤتمرات والفعاليات
 100% 100% اململكة العربية السعودية املناسبات

 100% 100% اسبانيا أعمال سفر وسياحة  سيرا قروب ترافل اي تي اسبانيا 
 80% 80% اململكة العربية السعودية جير سياراتأعمال تأ شركة هناي للتجارة

 100% - اململكة العربية السعودية أعمال تأجير سيارات *الشركة السعودية للمواصالت املتحدة
 100% 100% اململكة العربية السعودية أعمال سياحة للسفر والسياحةشركة املسافر 

التسوق عبر االنترنت  شركة وادي السعودية للتجارة*
 اململكة العربية السعودية واملوضة واالكسسوارات

- %100 
 100% 100% اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة       مجموعة بورتمان الدولية

 100% 100% اململكة العربية السعودية الفندقة والضيافة شركة شيراتون مكة 
 100% 100% اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة املحدودة(البيع بالتجزئة والسفر )يان آالن 

 100% 100% اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة إف اونلي هوليدايز املحدودة
 - 100% اململكة العربية السعودية فنادق سيرا الفندقية*شركة 

 - 100% الكويت أعمال سفر وسياحة شركة املسافر للسفر والسياحة

 - 100% اململكة العربية السعودية سياحة أعمال  السعودية للسفر والسياحة شفتكاشركة 
 100% 100% إسبانيا إدارة أعمال رياضية اضةشركة سيرا للري

 
شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية إلى سعود الحربي مقابل  في %51البالغة حصتها  استبعاد، وقعت الشركة اتفاقية  م2020أكتوبر  1في  *

 في القوائم املالية املوحدة للمجموعة.ي مليون ريال سعود 4.9ريال سعودي ، تم االعتراف بصافي مكاسب بمبلغ  561،000
ريال  412,500في كونكتينغ للتجارة والخدمات إلى جان عبود مقابل  % 98حصتها البالغة  استبعاد، وقعت الشركة اتفاقية م2020نوفمبر  8* في 

 مجموعة.مليون ريال سعودي في القوائم املالية املوحدة لل 1.7سعودي ، تم االعتراف بصافي مكاسب بمبلغ 
ريال سعودي  150,000إلى جان عبود مقابل  لينا للسفر والسياحة في  %98، وقعت الشركة اتفاقية استبعاد حصتها البالغة م2020نوفمبر  8* في 

 مليون ريال سعودي في القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 5,3، تم االعتراف بصافي مكاسب بمبلغ 

ركة شركة تابعة لها الشركة السعودية للمواصالت املتحدة إلى فرع شركة لومي للتأجير، تم االعتراف بصافي خسارة ، حولت الشم2020أكتوبر  8* في 
 مليون ريال سعودي في القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 3.6عند االستبعاد بمبلغ 

 100،000الوادي السعودي للتجارة إلى دالل مقابل إجمالي  % في شركة100حصتها البالغة  استبعاد، وقعت الشركة اتفاقية م2020مارس  31* في 
 ريال سعودي في القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 100،000ريال سعودي. نتيجة لذلك ، تم االعتراف بصافي خسارة عند االستبعاد بملغ 

 .ريال 1،000،000، برأس مال دقيةسيرا الفن، قامت الشركة بتأسيس شركة م2020يناير  14* في 
 

 املساهمة في الشركات الزميلة 1-2

 بلد التأسيس األنشطة اسم الشركة الزميلة
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 %30 %30 اليمن سفر تجاري  شركة فيلكس للطيران املحدودة

 %70 %70 اململكة العربية السعودية خدمات اتصاالت شركة تقنيتك لالتصاالت )مشروع مشترك(

 %49 %49 االمارات العربية املتحدة سفر تجاري  أبو  بي –شركة الطيار للسفر والسياحة 

 %49 %49 كندا سفر تجاري  شركة فوياج عمرو للسياحة

 %35 %35 اململكة العربية السعودية خدمات مركز اتصاالت شركة توشير للتقنية الناشئة

 %44,3 %44,3 االمارات العربية املتحدة سياحة تجارية سفرنت للسياحة وال

 %15,1 - جزر فيرجين تأجير سيارات كريم إنكوبوريشن 

 %20 %20 اململكة العربية السعودية خدمات ضيافة الشركة السعودية للضيافة األثرية

 %40 %40 املتحدة االمارات العربية خدمات ضيافة مجموعة إيكونيكس املتحدة

 %33,33 %33,33 لوكسمبورق شركة تجارية وموزعين الشرق األوسطوادي الشركة 
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     )تتمة( املساهمة في الشركات الزميلة 1-2

 %40 %40 االمارات العربية املتحدة خدمات ضيافة شركة س ي اتش أم أي
تنظيم وإدارة املعارض  يم املعارض واملؤتمراتشركة واجهة الرياض لتنظ

 %40 %40 اململكة العربية السعودية واملؤتمرات
 الفروع 1-3

 املوقع تاريخه رقم السجل 
 الرياض 19/04/1427 ه 1010219456

 حائل هـ 06/09/1435 3350042280

 جدة هـ 12/09/1425 4030152080

 خميس مشيط هـ 04/08/1406 5855006990

 الرياض هـ 24/10/1419 1010152673

 الرياض هـ 22/08/1421 1010163035

   الرياض هـ 22/04/1423 1010178558

 الرياض هـ 22/08/1432 1010313084

 طريق األمير محمد بن سعد -حي حطين  هـ 19/02/1437 1010439521

 الرياض هـ 01/06/1438 1010468389

 اضالري هـ 10/05/1440 1010503594

 الرياض هـ 18/02/1439 1010612837

 الخرج   هـ 05/08/1431 1011014157

 سدير هـ 09/07/1422 1126000748

 الدمام -طريق امللك سعود -حي السوق  هـ 16/06/1435 2050099565

 الخبر هـ 16/06/1435 2051057125

 الهفوف هـ 17/03/1439 2251069609

 عرعر -طريق األمير سعودي الكبير -العزيزية حي  هـ 14/02/1438 3450015430

 جدة  -طريق إبراهيم الزعيبي -حي الروضة  هـ 04/11/1437 4030290495

 الرياض ه 09/01/1423 1010174914

 الرياض ه 09/01/1423 1010174916

 الرياض ه 09/01/1423 1010174917

 الرياض ه 24/06/1425 1010200743

 الرياض ه 04/11/1437 1010463216

 الرياض 10/03/1441 1010602932

 حي السلى ه 30/03/1439 1010613744

 الخرج ه 10/01/1423 1011009215

 الخرج ه 23/01/1437 1011023674

 بريدة -مكتب الشحن البحري  ه 10/05/1425 1131019984

 الدمام  ه 25/04/1440 2050120932

 الخبر ه 19/07/1419 2051022946

 الخبر -شارع الخميس -حي الخالدية الثاني  ه 10/11/1428 2051035800

 الهفوف -سوق نزاوي  ه 08/06/1438 2251067758

 حائل -شارع امللك خالد  -حي العزيزية  ه 15/03/1431 3350024150
 سكاكا -طريق امللك عبدالعزيز ه 25/11/1438 3400020154

 تبوك -شارع محمد بن عبدالوهاب -حي املنشية  ه 28/05/1429 3550023790
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 جدة-حي النخيل ه 01/06/1423 4030139646

 جدة -طريق امللك خالد -هنداوية  ه 21/11/1430 4030194671

 املكرمة مكة -شارع أم القرى  -حي الزهراء  ه 24/08/1432 4031063669

 الطائف ه 06/04/1441 4032239589

 املنورة املدينة -ارطريق املط هـ 25/02/1429 4650040877

 ينبع ه 23/11/1436 4700019610

 خميس مشيط ه 02/02/1426 5855025900

 جازان ه 09/02/1426 5900010283

 احد املسارحه ه 10/02/1426 5911810278

 نجران ه 22/08/1426 5950010468

 نجران ه 01/07/1427 5950010888

 كز الرئيس ياملر  -التخصص ي  هـ 09/01/1423 1010174899

 مبنى الصناعية -شارع البطحاء العام  هـ 09/01/1423 1010174900

 الرياض هـ 09/01/1423 1010174905

 شارع سعد بن ابى وقاس هـ 09/01/1423 1010174908

 حي العقيق -طريق امللك فهد  هـ 09/01/1423 1010174910

 طريق امللك عبدالعزيز هـ 09/01/1423 1010174915

 حسن بن علي هـ 09/01/1423 1010174918

 طريق امللك عبدالعزيز -حي الورود  هـ 09/01/1423 1010174920

 حي امللز -جرير  ه 10/01/1423 1010174966

 شارع الثالثين -حي العليا  ه 10/01/1423 1010174968

 الرياض ه 10/01/1423 1010174970

 ع االربعينشار  -ام الحمام  ه 10/01/1423 1010174971

 شارع االمير سلمان بن عبدالعزيز ه 10/01/1423 1010174972

 الراجحي -حي الجزيرة  ه 10/01/1423 1010174973

 الرياض ه 10/01/1423 1010174976

 الثقبة ه 10/01/1423 1010174977

 الثقبة هـ 23/01/1423 1010175466

 صالة الوصول  ه 29/11/1425 1010204965

 شارع خالد بن الوليد ه 12/02/1426 1010207107

 طريق الخرج الجديد ه 19/06/1426 1010211389

 الرياض هـ 03/01/1428 1010227346

 شارع االمير تركي -املروج  ه 03/07/1428 1010235828

 الرياض ه 11/03/1429 1010246702

 شارع خالد بن الوليد ه 08/01/1432 1010298763

 الرياض هـ 15/01/1432 1010299214

 الرياض هـ 23/09/1432 1010315116

 الرياض هـ 28/07/1433 1010342346

 الرياض هـ 13/05/1434 1010368319

 شارع ابي اسواد الدولي ه 20/03/1435 1010402139

 شارع سعد بن عبدالرحمن ه 13/04/1435 1010404624

 ي شارع ابي سعود الخضير  هـ 30/04/1436 1010430639
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 الرياض ه 22/05/1437 1010442262

 الرياض ه 22/05/1437 1010442263

 شارع الصحابة -املونسية  ه 09/08/1437 1010461284

 الرياض ه 12/08/1437 1010461427

 شارع عثمان بن عفان ه 24/02/1438 1010465814

 الرياض هـ 12/08/1440 1010573844

 الرياض هـ 12/08/1440 1010573845

 الرياض ه 24/10/1440 1010584442

 الرياض هـ 18/01/1441 1010595481

 الرياض ه 16/06/1439 1010941223

 شارع الستين  -الخرج  هـ 19/10/1427 1011010938

 شارع الستين  -الخرج  هـ 03/07/1428 1011011630

 شارع االمير سلطان هـ 12/03/1439 1013002418

 الشارع الرئيس ي -األفالج  ه 28/05/1432 1015001488

 شارع امللك فيصل ه 12/08/1437 1111002463

 ساجر ه 27/06/1435 1115002963

 شارع امللك سعود -شقرا  هـ 17/09/1425 1116004839

 الشارع الرئيس ي ه 03/04/1426 1116004947

 مكتب السعودية -الدوادمي  هـ 05/04/1435 1116010051

 الشارع العام -القويعية  هـ 23/08/1434 1117003533

 املجمعة ه 03/11/1436 1122005474

 شارع املدينة ه 25/01/1426 1123001495

 شارع السلسلة ه 15/06/1425 1128005977

 البدائع  ه 06/08/1438 1129004863

 طريق امللك عبدالعزيز ه 25/02/1423 1131016643

 طريق عمر بن الخطاب -شديات حي الرا ه 21/05/1423 1131017048

 طريق امللك عبدالعزيز -حي الحمرا  ه 24/03/1433 1131040546

 بريدة هـ 01/05/1438 1131057105

 بريدة هـ 05/05/1438 1131057452

 بريدة ه 05/09/1438 1131057783

 طريق امللك عبدالعزيز ه 25/04/1428 1132003408

  الرس هـ 12/10/1437 1132010893

 طريق امللك خالد ه 10/06/1433 1134002370

 االسياح هـ 23/04/1436 1136003189

 وادي الدواسر ه 03/04/1426 1185002264

 طريق امللك سعود -حي العمامرة  ه 03/08/1423 2050041384

 طريق امللك فهد   ه 24/12/1432 2050079094

 الدمام ه 22/04/1441 2050131584

 طريق امللك فيصل الشمالي ه 07/08/1423 2051026830

 راش مول  -شارع الظهران  ه 20/01/1426 2051030710

 الخبر ه 22/04/1441 2051228900

 شارع القدس -حي املجيدية  ه 11/01/1429 2053018636
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 شارع الجبيل ه 07/08/1423 2055005400

 بحريةالواجهة ال -الجبيل الصناعية  ه 16/06/1430 2055010609

 النعيرية ه 15/07/1436 2056005285

 طريق االمير نايف ه 04/06/1437 2057008557

 حي املطار ه 24/12/1432 2059002420

 شارع مكة ه 07/08/1423 2060026831

 املدينة املركزية ه 11/01/1429 2066002537

 طريق االمير فهد بن جلوي  ه 18/11/1423 2251028779

 جامعة امللك فيصل -طريق الخالدية  ه 25/01/1433 2251044419

 الهفوف ه 22/04/1441 2251496035

 شارع الحزم ه 04/04/1431 2252039922

 املنطقة الثالثة -السلطانية  هـ 25/01/1433 2257044417

 حائل ه 18/01/1425 3350017317

 شارع مؤنس -حي شرف  هـ 18/01/1425 3350017318

 حائل ه 24/02/1438 3350044442

 بقعاء ه 28/03/1436 3352012639

 طريق امللك عبدالعزيز هـ 23/01/1431 3400012637

 الصالة الداخلية -مطار الجوف  ه 03/03/1432 3400013572

 طريق امللك عبدالعزيز ه 24/04/1437 3400019731

 حي الرحمانية ه 18/07/1437 3400019814

 الشارع الرئيس ي ه 02/02/1431 3450010511

 مبنى املغادرين في املطار ه 12/03/1432 3450011017

 مبنى املغادرين في املطار ه 16/03/1432 3451001615

 طريق امللك عبدالعزيز ه 01/07/1435 3451002721

 شارع املطار ه 08/04/1432 3452006495

 مطار صالة املغادرة ه 07/02/1438 3452010481

 مبنى املغادرين في املطار ه 13/03/1432 3453002913

 حي العزيزية ه 23/06/1435 3453004317

 طريق االمير فهد بن سلطان هـ 01/12/1425 3550021381

 طريق محمد بن عبدالوهاب ه 28/05/1429 3550023791

 شارع االمير عبداملجيد -السليمانية  ه 28/05/1429 3550023792

 مبنى املغادرين في املطار اإلقليمي ـه 11/03/1432 3550026438

 سلطانة ه 20/02/1438 3550038270

 شارع الخوارزمي -املروج  هـ 04/09/1438 3550038927

 الوجة -مبنى املغادرين في املطار ه 11/03/1432 3552000993

 جدة ه 27/05/1423 4030139615

 جدة ه 02/06/1423 4030139666

 هنداوي  -سوق الخيمة  ه 07/05/1424 4030143742

 الصالة الجنوبية -مطار امللك عبدالعزيز  ه 25/04/1433 4030225154

 شارع الروضة  -حي الصفا  ه 10/05/1433 4030226035

 املبنى الشمالي الداخلي -مطار امللك عبدالعزيز  ه 05/07/1433 4030229075

 جدة ه 01/06/1435 4030268241
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 حي السالمة هـ 25/08/1437 4030289739

 حي السامر ه 12/10/1438 4030294683

 جدة ه 17/11/1439 4030306833

 جدة ه 18/11/1439 4030306938

 حي الششه ه 01/12/1425 4031047108

 حي الرصيقة ه 25/11/1426 4031048640

 حي الشريعة ه 20/10/1432 4031064375

 حي السوقية ه 14/01/1435 4031080879

 مكة املكرمة ه 14/06/1438 4031099160

 مكة املكرمة ه 25/11/1439 4031216312

 شارع شبرا الشام -حي شبرا  هـ 13/01/1424 4032023506

 شارع الستين ه 15/11/1427 4032026248

 شارع الشفا العام هـ 26/05/1429 4032027669

 املطار ه 16/06/1433 4032033171

 الطائف ه 01/12/1439 4032229347

 رنية ه 23/03/1426 4036000852

 الشارع الرئيس ي ه 05/07/1433 4602003769

 القنفذة ه 24/01/1435 4603006152

 سلطانة -طريق ابو بكر الصديق  هـ 28/03/1425 4650035144

 2سلطانة  -طريق ابو بكر الصديق  هـ 30/03/1431 4650047980

 ة املنورةاملدين هـ 03/12/1429 4650054295

 حي الحزام هـ 04/05/1433 4650055547

 املدينة املنورة هـ 01/12/1439 4650202118

 مطار العال هـ 18/05/1433 4651001238

 طريق امللك فهد هـ 07/05/1436 4651002069

 طريق القصيم ه 29/02/1438 4653001472

 طريق امللك عبدالعزيز هـ 01/12/1425 4700009058

 طريق جدة -مركز نيوكالس  هـ03/01/1426 4700009073

 مطار االمير عبد املحسن بن عبدالعزيز هـ 10/06/1433 4700014406

 الشارع العام ه 14/10/1429 5800010290

 املخواة ه 14/04/1433 5806013344

 مطار الباحة ه 26/08/1435 5810018254

 ابها ه 10/03/1426 5850026008

 ابها ه 17/06/1434 5850052278

 ابها ه 15/08/1434 5850053522

 ابها ه 02/04/1436 5850068157

 بيشة  ه 07/06/1430 5851003631

 خميس مشيط ه 02/02/1426 5855025898

 خميس مشيط ه 02/02/1426 5855025899

 خميس مشيط ه 29/11/1428 5855029704

 خميس مشيط ه 05/06/1431 5855034483

 خميس مشيط ه 17/07/1434 5855052284



  )شركة مساهمة سعودية( القابضة سيرا مجموعة
 القوائم المالية الموحدة 

 
 م2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنةإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 (سعودي)لاير 
  

20 

 

 خميس مشيط ه 10/09/1434 5855054233

 خميس مشيط ه 15/09/1439 5855339863

 سراة عبيدة  ه 23/12/1431 5856035652

 احد رفيده ه 05/06/1431 5857034485

 النماص ه 05/06/1431 5859003207

 محايل ه 10/03/1426 5860026007

 رجال املع ه 27/03/1432 5861036551

 جازان ه 06/02/1426 5900010282

 جازان ه 10/02/1426 5900010285

 ابو عريش ه 01/05/1440 5901717508

 بيش ه 09/02/1426 5903010274

 بيش ه 09/02/1426 5903010281

 صبيا ه 01/05/1440 5906330903

 فرسان هـ 09/02/1426 5908010217

 املسارحه احد هـ 09/02/1426 5911010279

 نجران هـ 22/08/1426 5950010469

 شرورة ه 02/03/1429 5951001095

 الرياض هـ 26/10/1418 1010148875

 الرياض ه 10/01/1423 1010174974

 تقاطع امللك عبدالعزيز مع العروبه -السليمانية  هـ 04/03/1431 1010280241

 شارع جرير -حي امللز  هـ 16/10/1432 1010315925

 شارع االمير عبدهللا  ه 03/07/1434 1010374984

 شارع االمير ممدوح -السليمانية  ه 16/01/1435 1010395001

 شارع خريص ه 22/10/1435 1010421750

 شارع جرير -حي امللز  ه 21/10/1437 1010462948

 الرياض ه 27/10/1437 1010463090

 الرياض ه 27/10/1437 1010463091

 الرياض ه 28/06/1438 1010469398

 الرياض هـ 20/01/1441 1010595871

 البنك األهلي -طريق امللك عبدالعزيز  ه 10/09/1432 1131036513

 بريدة ه 04/11/1432 1131037213

 بريدة ه 16/04/1437 1131056611

 الدمام ه 19/10/1432 2050077936

 شارع امللك سعود هـ 22/10/1432 2050078020

 شارع امللك فيصل هـ 22/10/1432 2051046624

 طريق الدمام هـ 09/10/1435 2051058335

 الثقبة ه 19/10/1432 2060046599

 الثقبة ه 19/10/1432 2060046601

 شارع االمير عبدهللا  ه 25/05/1435 2252057035

 شارع االمير عبدهللا بن جلوي  ه 18/10/1436 2252062678

 حائل هـ 01/11/1435 3350042541

 حائل هـ 01/11/1435 3350042542
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 طريق امللك عبدالعزيز هـ 24/04/1437 3400019730

 شارع االمير عبداملجيد هـ 24/05/1435 3550033657

 شارع االمير فهد بن سلطان -حي الفيصلية  هـ 24/05/1435 3550033661

 مركز عاشور  -شارع األحد  -ة يحي الشرف ه 01/06/1423 4030139647

 مركز الشربتلي -مركز حائل التجاري  ه 01/03/1426 4030154855

 مركز الشربتلي -طريق امللك عبدهللا  ه 13/03/1428 4030168092

 جدة ه 16/11/1430 4030194530

 مركز مشاعل ه 11/07/1432 4030213579

 حي الصفا   ه 11/07/1432 4030213582

 مركز الشربتلي -هنداوية  ه 17/07/1434 4030248279

 طريق املدينة ه 09/10/1435 4030274476

 جدة هـ 16/09/1439 4030304459

 حي الشفا ه 02/05/1433 4032032984

 مركز الطيار للشقق املفروشة ه 02/05/1433 4032032985

 شارع ابو بكر الصديق -حي سلطانة  هـ 12/02/1435 4650069005

 شارع ابو بكر الصديق -حي السلطانة  هـ 20/09/1435 4650073787

 شارع ابو بكر الصديق -السلطانة  هـ 29/01/1437 4650079802

 حي الشربتلي طريق املطار القديم ه 05/07/1432 4700013098

 مركز نيوكالس  ه 16/09/1432 4700013259

 مركز بن صديق -شارع عمر بن عبدالعزيز  ه 06/07/1435 4700017817

 خميس مشيط ه 05/05/1434 5855050048

 جازان ه 26/11/1437 5900035120

 جازان هـ 13/02/1439 5900037299

 الرياض هـ 15/05/1439 1010933286

 جدة ه 21/07/1419 4030125653

  الرياض ه 06/04/1411 1010079694
 الرياض ه 13/02/1433 1010324433

 الرياض ه 18/07/1440 1010567276

 الرياض ه 27/07/1440 1010569335

 الرياض ه 18/02/1441 1010599904

 الرياض ه 18/02/1441 1010599908

 الرياض ه 11/04/1441 1010616188

 الرياض ه 23/06/1441 1010627470
 الرياض ه 22/10/1441 1010638731
 بريدة ه 21/07/1440 1131298375

 الدمام ه 11/10/1433 2050085522

 الدمام ه 16/09/1440 2050125982

 الدمام ه 16/09/1440 2050125983

 الدمام ه 16/09/1440 2050125984

 الخبر ه 16/09/1440 2051226156

 الخبر ه 08/03/1441 2051228260

 الجبيل ه 11/02/1439 2055026257
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 الجبيل ه 08/03/1441 2055126812

 الهفوف ه 09/02/1441 2251495553

 سكاكا ه 10/02/1442 3400120071
 تبوك ه 27/10/1440 3550129516

 تبوك ه 05/02/1442 3550134190
 الوجه  ه 05/02/1442 3552101601
 جدة ه 08/03/1436 4030279663

 جدة ه 05/05/1438 4030293122

 جدة ه 18/02/1441 4030367715

 جدة ه 18/02/1441 4030367716

 جدة ه 18/02/1441 4030367717

 جدة ه 02/03/1441 4030368604

 جدة ه 08/03/1441 4030369035

 مكة املكرمة ه 11/04/1441 4031234013

 طريق املطار هـ 10/05/1436 4650077802

 املدينة املنورة هـ 08/03/1441 4650215319

 العال ه 20/04/1441 4651102370

 العال ه 05/02/1442 4651102639
 ينبع ه 20/02/1438 4700020105

 ينبع ه 10/06/1438 4700020204

 ينبع ه 05/02/1442 4700112044
 خميس مشيط ه 05/05/1438 5855070552

 جازان ه 08/03/1441 5900120565

 جدة هـ 28/07/1425 4030151378

 الرياض هـ 10/08/1436 1010434300

 الرياض هـ 14/07/1435 1010414062

 مكة املكرمة هـ 08/09/1427 4031049694

 مكة املكرمة هـ22/12/1435 4031088011

 مكة املكرمة هـ 29/03/1439 4031102267

 املدينة املنورة هـ 21/02/1435 4650069223

 املدينة املنورة هـ 03/04/1439 4650083854

 مكة املكرمة ه 05/02/1435 4031081469

 جدة ه 15/05/1435 4030267207

 الرياض هـ 20/12/1435 1010425896

 بريدة هـ 04/01/1436 1131054651

 بريدة ه 20/01/1436 1131054902

 جدة هـ 02/12/1434 4030256388

 جدة هـ 02/12/1434 4030256392

 جدة هـ 02/12/1434 4030256396

 جدة هـ 02/12/1434 4030256400

 جدة هـ 02/12/1434 4030256406

 مكة املكرمة ه 26/03/1435 4031082763
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 املدينة املنورة هـ 27/08/1435 4650073478

 أبها هـ 07/07/1435 5850063393

 أبها هـ 07/07/1435 5850063397

 خميس مشيط هـ 07/07/1435 5855063394

 خميس مشيط هـ 07/07/1435 5855063398

 جازان هـ 18/09/1418 5900008845

 ازانج هـ 24/01/1429 5900011849

 جازان ه 30/10/1430 5900013684

 جازان هـ 09/05/1433 5900018071

 ابو عريش ه 08/10/1425 5901010139

 صبيا ه 15/03/1436 5906031509

 صامطة هـ 23/07/1425 5907010054

 الرياض هـ 30/11/1425 1010205008

 الرياض ه 29/12/1429 1010259995

 رياضال ه 12/08/1440 1010573840

 الرياض ه 12/08/1440 1010573841

 الرياض ه 18/08/1440 1010574896

 جدة ه 08/01/1437 4030285386

 املرمة  مكة ه 28/04/1437 4031095226
 مكة املكرمة ه 20/10/1437 4031097043

 مكة املكرمة ه 25/11/1438 4031100817

 الطائف ه 23/03/1431 4032029825
 املكرمة  مكة ه 04/06/1441 4031235678
 الرياض  ه 23/4/1434 1010366240

 بريدة/طريق عثمان بن عفان ه 15/2/1438  1131057206

 الدمام ه 28/6/1437  2050108932

 الدمام ه 19/1/1438  2050110614

 الدمام ه 27/7/1438  2050112491

 الخبر ه 20/6/1438  2051063869

 جدة ه 22/09/1432  4030216024

 حى السوقيه-مكه املكرمه ه 15/3/1438  4031098316

 الطائف ه 5/5/1438  4032051279

 املدينة املنورة ه 15/2/1438  4650081697

 ينبع ه 10/6/1438  4700020205

 جازان ه 5/5/1438 5900035839

 مصر - ةالقاهر  ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 5 2002 /1/ 14 9235
 مصر - الجيزة ، املهندسين - أسوان ميدان 7-9 7/1/2016 9235
 مصر - القاهرة ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 5 8/3/2000 4846
 مصر ، القاهرة ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 10 8/3/2000 4846
 مصر - اإلسكندرية - الرمل بدوى  الحميد عبد محطة 5 8/3/2000 4846
 مصر - الجيزة ، املهندسين - أسوان ميدان 7-9 1/7/2016 4846
 مصر - القاهرة ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 5 12/1/1999 3965
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 مصر - الجيزة ، املهندسين - أسوان ميدان 7-9 1/7/2016 3965

 مصر - القاهرة ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 5 16/12/1999 328138

 مصر - الجيزة ، املهندسين - أسوان ميدان 7-9 7/1/2016 328138

 مصر - القاهرة ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 5 23/1/2000 328719

 مصر - الجيزة ، املهندسين - أسوان ميدان 7-9 7/1/2016 328719

 مصر - القاهرة ، نصر مدينة ، سالم صالح شارع ، العبور  عمارات 5 4/10/2005 13215

 مصر - الجيزة ، املهندسين - أسوان ميدان 7-9 7/1/2016 13215

 مانشستر 1/1/2005 9-1245206

 وارينغتون  1/4/2005 9-1250025

 لندن 1/1/2008 9-1251985

 ستافورد 15/8/2005 9-1207546

 إدموندز سانت يري ب 2/1/2008 9-1217943

 ليدز 5/7/2005 9-1254785

 ساوثهامبتون  10/1/2010 9-1278025

 تامبالن ديربي 9/1/2015 9-1207546

   

 19تاثير كوفيد  4-1

القتصاد العاملي. في الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم لم يعرض حياة البشر للخطر فحسب ، بل أثر أيًضا سلًبا على ا 19 جائحة كوفيدإن 
. تم تخفيف اإلغالق الحًقا 19، أعلنت الحكومة في اململكة العربية السعودية عن إغالق مؤقت كإجراء للحد من انتشار كوفيد  م2020مارس  20

 .م2020من نهاية مايو 

وعة بتقييم اآلثار املحاسبية للتأثير املذكور وأخذت على أعمالها ونتائجها املالية. قامت املجم 19قامت املجموعة بتقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد 
 بعين االعتبار نطاق القوئم املالية التالية لهذا الغرض:

 ، "األدوات املالية" ؛ 9تعديل القرض بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  -

 ، "هبوط قيمة األصول غير املالية ؛ 36هبوط قيمة األصول امللموسة وغير امللموسة بموجب معيار املحاسبة الدولي  -

 ؛ 16االعتراف بموجودات ومطلوبات حق االستخدام فيما يتعلق بتعديل عقد اإليجار بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  -

 ؛ و ااملتوقع خسارته، بما في ذلك العقود  37املخصصات واملطلوبات املحتملة بموجب معيار املحاسبة الدولي  -

 تم استخدام افتراض االستمرارية إلعداد هذه القوائم املالية. -

أدى إلى تأثير كبير على عمليات املجموعة. وقد أدى ذلك أيًضا إلى التعليق 19إلى أن كوفيد  استنتج منهقامت املجموعة باجراء تقييم مفصل ، 
 املالية املوحدة. القوائممن هذه  34و  4ر أعاله في اإليضاحين الجزئي للعمليات األساسية للمجموعة. تم اإلفصاح عن تفاصيل التأثي

 وتأثيره على أعمالها ونتائجها املالية. 19سوف تستمر املجموعة بتقييم طبيعة ومدى كوفيد 
 IFRS بيان اإللتزام باملعايير الدولية للتقرير املالي  -2

(، املصدرة من قبل مجلس معايير املحاسبة الدولية IFRSsمعايير الدولية للتقريراملالي وتفسيراتها  )تم إعداد القوائم املالية املوحدة  للمجموعة وفقًا لل
(IASB( املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA) . 

 املعايير والتفسيرات والتعديالت على املعايير الحالية -3

 السارية في السنة الحاليةة الجديد التعديالتاملعايير و التفسيرات و   3-1

 :في السنة الحاليةفيما يلي املعايير والتفسيرات املطبقة ألول مرة  

 تاريخ السريان العنوان رقم املعيار

التعديالت املرتبطة بتعريف األهمية  -عرض القوائم املالية   1املعيار املحاسبة الدولي 
 النسبية

 2020يناير  1
السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية  8معيار املحاسبة الدولي 

 واألخطاء
 2020يناير  1

 2020يناير  1 تعديالت لتوضيح تعريف األعمال –تجميع األعمال  3املعيار الدولي للتقرير املالي 
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 )تتمة( املعايير و التفسيرات و التعديالت الجديدة السارية في السنة الحالية  3-1

 تاريخ السريان العنوان عياررقم امل

و معيار املحاسبة الدولي  9املعيار الدولي للتقرير املالي 
 7و املعيار الدولي للتقرير املالي 39

 2020يناير  1 إحالل معدل الفائدة الرجعي

التعديالت ملنح املستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان إمتياز  16املعيار الدولي للتقرير املالي 
 يعد تعدياًل لعقد اإليجار 19جار املرتبط بكوفيد اإلي

 2020 يونيو 1

 2020يناير  1 اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية 

 املالية  القوائمعرض  - 1معيار املحاسبة الدولي 
همية النسبية على طبيعة أو حجم املعلومات أو تعتمد األ  .تعديالت على تعريف األهمية النسبية لتسهيل إصدار األحكام النسبية على الشركات

 .املالية املأخوذة ككل قوائمهاتقوم املنشأة بتقييم ما إذا كانت املعلومات ، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى ، مهمة في سياق  .كليهما
 

 خطاءالسياسات املحاسبية، التغيرات في التقديرات املحاسبية واأل  - 8معيار املحاسبة الدولي 
التقارير تهدف التعديالت إلى تسهيل فهم تعريف املواد وليس املقصود منها تغيير املفهوم األساس ي لألهمية النسبية في املعايير الدولية إلعداد  

املالية  القوائمباإلضافة إلى ذلك ، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية أيًضا إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد  .املالية
 .لألغراض العامة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

 

 : تعريف األعمال 3 للتقرير املالي تعديالت على املعيار الدولي 
دخل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

ُ
تتضمن مجموعة  األعمال العتبار األعمال التجارية، يجب أن تجميع 3يوضح التعديل الذي أ

عالوة على ذلك ،  .متكاملة من األنشطة واألصول ، على األقل ، مدخالت وعملية جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء املخرجات
 .فإنه يوضح أن األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع املدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء املخرجات

 

 معدل الفائدة الرجعي إلحالل 39ومعيار املحاسبة الدولي  9و  7ر الدولية إلعداد التقارير املالية تعديالت على املعايي
األدوات املالية: االعتراف والقياس عدًدا من التخفيفات ، والتي  39ومعيار املحاسبة الدولي  9توفر التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 

تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلحالل إلى عدم تأكد من  .لتحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإحالل معدل الفائدة الرجعيتنطبق على جميع عالقات ا
 .توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس على مؤشر تدفقات بند التحوط أو أداة التحوط

 

 19زات اإليجار ذات الصلة بكوفيد ، امتيا 16تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 
تعديل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  - 19بكوفيد ، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة  م2020مايو  28في 
بشأن محاسبة تعديل عقد  16داد التقارير املالية رقم عقود اإليجار. توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات املعيار الدولي إلع 16

. كوسيلة عملية ، قد ال يختار املستأجر تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املرتبط 19-اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد 
ألي تغيير في مدفوعات اإليجار باخذ بعين اإلعتبار ستأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار من املؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم امل 19بكوفيد 

، إذا لم يكن  16بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 19كوفيد ناتج عن امتياز اإليجار املرتبط بـ
 . ُيسمح بالتطبيق املبكر.م2020يونيو  1نطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد التغيير تعدياًل لعقد اإليجار. ي

 

 م2018مارس  29اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر في 
عيار. الغرض من اإلطار املفاهيمي هو مساعدة اإلطار املفاهيمي ليس معياًرا ، وال تتجاوز أي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم أو املتطلبات في أي م 

للتطبيق مجلس معايير املحاسبة الدولية في تطوير املعايير ، ومساعدة املُعدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل 
 .ومساعدة جميع األطراف على فهم املعيار وتفسيره

ياساتها املحاسبية بناًء على اإلطار املفاهيمي. يتضمن اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم الجديدة سيؤثر هذا على الكيانات التي طورت س 
  .والتعاريف املحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم ويوضح بعض املفاهيم الهامة

لتزويد املستأجرين  -"التعديل  16لدولي إلعداد التقارير املالية املالية مما ورد أعاله ، باستثناء املعيار ا قوائمهاليس للشركة أي تأثير جوهري على 
 .1-6يعد تعدياًل لعقد اإليجار" كما هو موضح في اإليضاح  19بإعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املتعلق بـكوفيد 
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  معايير وتفسيرات وتعديالت صادرة وغير سارية   3-2

رات والتعديالت على املعايير تم إصدارها من قبل لجنة معايير املحاسبة الدولية السارية في فترات الحقة قد قررت هناك عدد من املعايير و التفسي
 املجموعة عدم تطبيقها مبكًرا، أكثرها أهمية موضح فيما يلي:

 تاريخ السريان العنوان رقم املعيار
معيار املحاسبة  ، 9املعيار الدولي للتقرير املالي 

 2021يناير  1 املرحلة الثانية –إحالل معدل الفائدة الرجعي  7املعيار الدولي للتقرير املالي  ،39الدولي 
 2022يناير  1 التعديالت تحديث إشارة إلى اإلطار املفاهيمي-تجميع األعمال  3املعيار الدولي للتقرير املالي 

 16معيار املحاسبة الدولي 

تعديالت تمنع الشركة من  -املمتلكات واآلالت واملعدات 
الخصم من تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات املبالغ املستلمة 
من بيع األصناف املنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل 

 لالستخدام املقصود.
 2022يناير  1

 37معيار املحاسبة الدولي 
التعديالت  -املخصصات وااللتزامات واألصول املحتملة 

التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان  املتعلقة بالتكاليف
 العقد مرهًقا

 2022يناير  1

 2022يناير  1 2018-2020 التحسينات السنوية على املعايير  
 2023يناير  1 التعديالت املتعلقة بتصنيف املطلوبات -عرض القوائم املالية  1معيار املحاسبة الدولي 

   
 أخرى  3-3

م تقم املجموعة بعد بتقييم تأثير التعديالت املذكورة اعاله على ليير أخرى صادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ، ال تتوقع املجموعة أي معا
 قوائمها املالية.

  اسس إعداد القوائم املالية -4

 االعتبارات العامة     4-1

بات واإليرادات تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة  باستخدام أسس القياس املحددة بمعايير التقرير املالي الدولية لكل نوع من املوجودات واملطلو 
 واملصروفات. يتم وصف قواعد القياس بشكل كامل في السياسات املحاسبية أدناه.

 . 6املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مبينة في إيضاح  ةبية الرئيسإن السياسات املحاس

املالية وفًقا ملعايير التقارير املالية الدولية استخدام بعض التقديرات املحاسبية الهامة. كما يتطلب من إدارة املجموعة ممارسة  القوائميتطلب إعداد 
 القوائملمجموعة. تم اإلفصاح عن املجاالت التي تم فيها عمل التقديرات واألحكام الهامة في إعداد هذه األحكام عند تطبيق السياسات املحاسبية ل

 . 5املالية املوحدة وتأثيرها في إيضاح 
 تم اعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء مايلي:

 رة اآلخرين؛موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا •
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ •
 األصول املالية بالتكلفة املطفأة ؛ •
 ذمم مدينة تجارية بالتكلفة املطفأة ؛ •
 قروض وسلف بالتكلفة املطفأة ؛ و •

 .ن املخططةوحدة اإلئتما طريقة خطة املنافع املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام •

 

 أساس التوحيد  4-2

 . م2020ديسمبر  31موعة و الشركات الخاضعة لسيطرتها  كما في جتشتمل القوائم املالية املوحدة  للمجموعة على القوائم املالية للم

 األعمال تجميع
لمجموعة، يتم قياس املقابل املحول بصفة دمج األعمال باستخدام طريقة اإلستحواذ عند تحويل السيطرة ل باملحاسبة عن عملياتتقوم املجموعة 

 إلعترافعامة بالقيمة العادلة، و كذلك صافي املوجودات القابلة للتحديد، و يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويا لتحديد اإلنخفاض في القيمة. يتم ا
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 )تتمة( تجميع األعمال

ة.و يتم تحميل تكاليف املعاملة عند تكبدها، إال فيما يتعلق بإصدار سندات بشكل مباشر بأي ربح يتم في صفقة الشراء في حسابات الربح أو الخسار 
 الدين أو األسهم.

 و ال يشمل املقابل املحول املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات القائمة، يتم اإلعتراف بهذه املبالغ عموما في الربح أو الخسارة.
الشراء. إذا تم تصنيف التزام بدفع مقابل محتمل يلبي تعريف األداة املالية كحقوق ملكية ، فال يتم قياس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ 

في تاريخ يتم إعادة قياسه ويتم املحاسبة عن التسوية ضمن حقوق امللكية. وبخالف ذلك ، يتم إعادة قياس املقابل املحتمل اآلخر بالقيمة العادلة 
 ات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل املحتمل في الربح أو الخسارة.كل تقرير ، ويتم االعتراف بالتغيير 

 الشركات التابعة
ابعة الشركات التابعة هي شركات يتم السيطرة عليها من قبل املجموعة، و يتم  توحيد الشركة التابعة عند بدء ممارسة السيطرة على الشركة الت

ركة التابعة من قبل املجموعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الش
 يطرة.املستحوذ عليها خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة  اعتبارًا من تاريخ انتقال السيطرة إلى املجموعة ولحين  فقدان مثل هذه الس

 حقوق امللكية غير املسيطرة
لكية غير املسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من صافي املوجودات القابلة للتحديد للشركة املستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. يتم قياس حقوق امل

    يتم احتساب التغيرات في حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركة التابعة التي ال يترتب عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.

 طرةفقدان السي
ة و جميع عندما تفقد املجموعة سيطرتها على الشركة التابعة، تلاي اإلعتراف باملوجودات واملطلوبات للشركة التابعة، و أي حقوق ملكية غير مسيطر 

 فقدان السيطرة. ما يتعلق بحقوق امللكية، و أي نتائج ربح أو خسارة يتم اإلعتراف بها. و أي مصلحة محتفظ بها يتم احتسابها بالقيمة العادلة عن

 املعامالت املستبعدة عند التوحيد

استبعاد يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بين شركات املجموعة وأية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن املعامالت بين شركات املجموعة. يتم 
وق امللكية مقابل االستثمار إلى حد حصة املجموعة في الشركة األرباح غير املحققة الناتجة من املعامالت مع الشركات املستثمر فيها بطريقة حق

ال يوجد فيه  املستثمر فيها. و يتم استبعاد الخسائر غير املحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير املحققة ولكن فقط إلى الحد الذي
 القيمة.هبوط دليل على 

 نهاية السنة املالية 4-3

 ديسمبر في كل سنة ميالدية. 31يناير إلى  1لية للمجموعة من تبدأ السنة املا

 العملة الو يفية وعملة العرض 4-4

 هو العملة الو يفية للمجموعة وعملة العرض للمجموعة.املالية املوحدة بالريال السعودي. القوائمتم عرض هذه 

 مبدأ االستمرارية  4-5

جموعة نتيجة لقيود السفر على مستوى العالم وداخل اململكة العربية السعودية مما أدى إلى بشكل كبير على أعمال امل 19أثرت عواقب كوفيد 
 تعليق جزئي لألنشطة األساسية للمجموعة.

 املجموعة.في ضوء ما ورد أعاله ، قامت إدارة املجموعة بتقييم قدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. بعد إجراء تقييم مفصل من قبل 
ملواجهة التحديات في الظروف االقتصادية الحالية. تمتلك  كافيةإن املجموعة واثقة من أن لديها سياسات قوية وخبرة تشغيلية وموارد مالية 

املالية املوحدة.  وائمالق املجموعة موارد كافية لتلبية متطلبات رأس املال العامل ملواصلة عملياتها لفترة اثني عشر شهًرا على األقل من تاريخ هذه
باإلضافة إلى ذلك ، فإن املجموعة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بشك كبير حول قدرة املجموعة على االستمرار على أساس مبدأ 

 .االستمرارية. لذلك ، تم إعداد هذه البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية
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 يراتاستخدام األحكام والتقد -5

ابقة تقوم املجموعة بعمل تقديرات وافتراضات معينة فيما يتعلق باملستقبل. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة الس
علية عن هذه وعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في  ل الظروف. في املستقبل ، قد تختلف الخبرة الف

لم يؤثر على مصادر التقديرات واألحكام وأنها مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنها في  19إلى أن كوفيد  خلصت املجموعةالتقديرات واالفتراضات. 
 القوائم املالية السنوية املوحدة األخيرة.

على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التقديرات واالفتراضات التي تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري 
 التالية موضحة أدناه:

 وكيلأو  كأصيلتحديد ما إذا كانت املجموعة أو أحد مكونات املجموعة يعمل 
مميزة( يتم التعهد بها للعميل في العقد  من خالل تحديد كل سلعة أو خدمة محددة )أي 15يتم تطبيق مبادئ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

ًما هاًما وتقييم ما إذا كانت املنشأة قيد النظر تحصل على السيطرة على السلعة أو الخدمة املحددة قبل نقلها إلى العميل. يتطلب هذا التقييم حك
 .وكيلأو أصيل استناًدا إلى حقائق و روف محددة لتحديد ما إذا كانت املجموعة تعمل ك

 تقييم السيطرة الفعلية
توجد السيطرة الفعلية عندما يكون حجم حقوق التصويت الخاصة بالكيان بالنسبة لحجم وتشتت أصحاب األصوات اآلخرين ، مما يمنح الكيان 

 القدرة العملية من جانب واحد على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة.

 االستحواذ على شركة تابعة
 ت.عادلة للمقابل املحول )بما في ذلك املقابل املحتمل( والقيمة العادلة للموجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة ، مقاسة على أساس مؤقالقيمة ال

 استبعاد / تصفية شركة التابعة
واملطلوبات املتخلص منها ، مقاسة على  القيمة العادلة للمقابل املتفق عليه )بما في ذلك املقابل املحتمل( والقيمة العادلة للموجودات املستبعدة

 أساس مؤقت.

 تحديد القيمة العادلة ملجموعة االستبعاد
 القيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع املجموعة املستبعدة على أساس املدخالت الهامة غير امللحو ة.

 تقييم التأثير الجوهري 
، يتم التعامل مع هذا  جوهري  تأثيرار ولكن املجموعة لديها القدرة على ممارسة % من حقوق التصويت في استثم20عندما تمتلك املجموعة أقل من 

%( وال تمارس املجموعة 50% من حقوق التصويت )ولكن ليس أكثر من 20االستثمار كشركة زميلة. في الحالة املعاكسة حيث تمتلك املجموعة أكثر من 
 ر كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.تأثيًرا جوهرًيا ، يتم التعامل مع االستثما

 هبوط قيمة الذمم املدينة التجارية
 تقيس املجموعة مخصص الخسارة للذمم املدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر. يتم تقدير مخصص خسائر

صفوفة املخصص بالرجوع إلى تجربة التخلف عن السداد السابقة للمدين وتحليل املركز االئتمان املتوقعة على الذمم املدينة التجارية باستخدام م
ن االتجاه الحالي املالي الحالي للمدين ، معداًل للعوامل الخاصة باملدينين ، والظروف االقتصادية العامة للقطاع التي يعمل فيها املدينون وتقييم كل م

التقرير. يتم عادة تقييم الذمم التجارية املدينة بشكل جماعي ما لم تكن هناك حاجة لتقييم مدين معين على  وكذلك االتجاه املتوقع للظروف في تاريخ
 أساس فردي.

 األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واآلالت واملعدات واملوجودات غير امللموسة

التوالي على واإلطفاء االستهالك احتساب ألغراض امللموسة غير واملوجودات واملعدات تواآلال  للممتلكات املتبقية والقيم اإلنتاجية األعمار تقدير يتم
حي للمالحظة القابلة والبيانات خبرة على بناءً  املتبقية القيمة تحديد يتم اإلنتاجية. لألعمار املتوقع االستخدام على بناءً  التقديرات هذه إعداد يتم .

 متاحًا. ذلك كان ثما
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 ودات غير املاليةهبوط املوج
ملبلغ القابل يتم االعتراف بخسارة الهبوط للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة لالسترداد. لتحديد ا

فائدة مناسب من أجل احتساب القيمة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من كل وحدة توليد نقد وتحديد سعر  اإلدارةلالسترداد ، تقوم 
تائج التشغيل الحالية لتلك التدفقات النقدية. في عملية قياس التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ، تضع إدارة التدفقات النقدية افتراضات حول ن

ة وقد تتسبب في تعديالت جوهرية على أصول املجموعة املستقبلية. ترتبط هذه االفتراضات باألحداث والظروف املستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلي
 خالل السنة املالية القادمة.

 املو فين فعمنا
ية وضع يتم تحديد تكلفة مطلوبات منافع املو فين ومزايا ما بعد الخدمة األخرى من خالل عمليات التقييم االكتواري. تتضمن التقديرات االكتوار 

ف عن التطورات الفعلية في املستقبل. تتضمن هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية في العديد من االفتراضات التي قد تختل
في هذه الرواتب. نظًرا لتعقيد التقديرات واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ، يتأثر مطلوبات منافع املو فين بشكل كبير بالتغيرات 

 .املدخالت في نهاية كل سنة مالية االفتراضات. تتم مراجعة جميع

 املؤجلةتقدير الزكاة وضرائب الدخل الحالية 
. يتضمن حساب الزكاة وضرائب الحالية واملؤجلةكاة وضريبة املجموعة على األنشطة االعتيادية هي مجموع إجمالي مصاريف الزكاة والضرائب ز  تحمل

الضرائب  هيئةبعض البنود التي ال يمكن تحديد معاملتها بشكل نهائي حتى يتم التوصل إلى حل مع املجموعة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق ب
 .جراءات القانونية الرسميةاال ذات الصلة أو ، حسب االقتضاء ، من خالل 

 االعتراف وقياس املخصصات
لتقديرات فيما إذا كانت معايير االعتراف قد تم الوفاء بها ، بما في ذلك تقديرات احتمالية بحكم طبيعتها ، يعتمد قياس املخصصات على التقديرات وا

النقدية الخارجة. تستند تقديرات املجموعة املتعلقة باملخصصات لألمور البيئية إلى طبيعة وخطورة التلوث ، وكذلك على التكنولوجيا  التدفقات
 على تقدير التكلفة ، مع األخذ في االعتبار املشورة القانونية واملعلومات األخرى املتاحة.الالزمة للمعالجة. تستند مخصصات التقاض ي 

 اإليجارات
ارسة تحديد مدة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها املجموعة مستأجرة ، بما في ذلك ما إذا كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من مم

 قتراض اإلضافي املستخدم لقياس التزامات اإليجار.خيارات املستأجر وتحديد معدل اال

 قياس القيمة العادلة 5-1
يمة عدد من السياسات املحاسبية واالفصاحات تتطلب قياس القيمة العادلة، لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغير املالية.عند قياس الق

السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. ويتم تصنيف القيمة العادلة في مستويات مختلفة العادلة للموجودات أو املطلوبات، تستخدم املجموعة بيانات 
 في تسلسل هرمى للقيمة العادلة استنادًا إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة.  :1املستوى  •

وهي عبارة عن مدخالت  قابلة للمالحظة ملوجودات او مطلوبات، سواء  1مدخالت بخالف األسعار املدرجة ضمن املستوى   :2املستوى  •
 بشكل مباشرة )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(.

 )مدخالت غيرقابلة للمالحظة(.مدخالت ملوجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على بيانات السوق القابلة للمالحظة      :3املستوى  •

في حال تم تصنيف املدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمى  للقيمة 
فيه مدخالت هامة في أقل  العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات املستوى في التسلسل الهرمى للقيمة العادلة الذي يكون 

 مستوى للقياس.

 التي حدثت خاللها التغيرات. تقرير نهاية السنة املاليةتقوم املجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة في 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية -6

املالية فيما يلي السياسات املحاسبية القوائم ية بشكل منتظم على جميع الفترات املعروضة في هذه قامت املجموعة بتطبيق السياسات املحاسب
 املالية املوحدة:القوائم الهامة املطبقة من قبل املجموعة في إعداد 
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 في السياسات املحاسبية التغير 6-1

 19يجار ذات الصلة بكوفيد : امتيازات اإل 16تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
لتوفير وسيلة عملية ملحاسبة املستأجرين عن امتيازات اإليجار التي  16، تم تعديل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  م2020يونيو  1اعتباًرا من 

 :وبالشروط التالية 19نشأت كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد 
إلى تعديل املقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغيير )أ( يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار 

 مباشرة ؛
 ؛ و م2021يونيو  30)ب( التخفيض هو أن مدفوعات اإليجار ال تؤثر إال على املدفوعات املستحقة اساسا في أو قبل 

 .عقد اإليجار)ج( ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام 
ا كان امتياز اإليجار يمكن احتساب االمتيازات اإليجارية التي تفي بهذه املعايير وفًقا للمنفعة العملية ، مما يعني أن املستأجر ال يحتاج إلى تقييم ما إذ

في املحاسبة عن االمتياز. استلمت  16لية يفي بتعريف تعديل عقد اإليجار. يطبق املستأجرون متطلبات أخرى في املعيار الدولي إلعداد التقارير املا
 .20املجموعة ، بصفتها املستأجر ، امتيازات اإليجار خالل الفترة ، وبالتالي فهي تتأثر بهذا التعديل كما هو مبين في اإليضاح 

 ترجمة العمالت اإلجنبية 6-2

وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت. مكاسب وخسائر  يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الو يفية لشركات املجموعة
 أو الخسارة.تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه العمليات ومن إعادة قياس البنود النقدية بسعرها في نهاية السنة تسجل في قائمة الربح 

ريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ املعاملة. ماعدا البنود ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التا
دة في تاريخ تحديد غير املالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم إعادة تحويلها إلى العملة الو يفية وفقًا ألسعار الصرف السائ

 القيمة العادلة.

  يةاالجنبالعمليات 

بأسعار  املوجودات واملطلوبات في العمليات الخارجية والتى تشمل الشهرة و التسويات على القيمة العادلة عند اإلستحواذ تترجم بالريال السعودى
 ح لسعر الصرف الصرف السائدة فى تاريخ التقرير . العمليات الخارجية لإليرادات واملصروفات تترجم إلى الريال السعودى باستخدام املتوسط املرج

لذي يتم يتم اإلعتراف بفروق صرف العمليات الخارجية )األجنبية(  ضمن الدخل الشامل األخر  وتتراكم في احتياطي تحويل العمالت باستثناء الحد ا
 فيه تحويل فرق التحويل إلى حقوق املساهمين غير املسيطرة.
يث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة املشتركة، يتم إعادة تصنيف عندما يتم استبعاد عملية خارجية بشكل كامل أو جزئي، بح

االستبعاد.  القيمة املتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية في الربح أو الخسارة كجزء من أرباح أو خسائر
صتها في الشركة التابعة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ بالسيطرة، يتم وعند قيام املجموعة باستبعاد جزء فقط من ح

روع تحويل الجزء ذو الصلة من القيمة املتراكمة إلى حقوق امللكية غير املسيطرة. عندما تقوم املجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في املش
االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ بالتأثير الهام، يتم إعادة تصنيف الجزء ذو الصلة من القيمة  املشترك أو الشركة الزميلة بحيث يتضمن هذا

 .املتراكمة في الربح أو الخسارة

 املمتلكات واملعدات 6-3

 االعتراف والقياس
تراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك املتراكم و/ أو خسائر الهبوط في القيمة امل

اك حاجة استبدال أجزاء من املمتلكات واملعدات وتكاليف االقتراض ملشاريع التشييد طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. عندما تكون هن
األجزاء كموجودات منفصلة ذات أعمار إنتاجية محددة وتقوم الستبدال أجزاء مهمة من املمتلكات واملعدات على فترات، تقوم املجموعة بإثبات هذه 

إذا تم استيفاء باستهالكها وفقا لذلك. وباملثل، عند إجراء أي مراجعة رئيسة، فإنه يتم إدراج التكلفة في القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات كبديل 
 معايير اإلثبات.

 النفقات الالحقة 
 عندما يكون من املرجح أن تتدفق املناقع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بهذه املصروفات إلى املجموعة. يتم رسملة النفقات الالحقة فقط
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 الغاء االعتراف
أرباح أو يتم باألصل عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أن يكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام أو استبعاد األصل. يتم االعتراف بأي 

 .من استبعاد أحد بنود املمتلكات واملعدات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى خسائر 
 االستهالك

مارها يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود املمتلكات واملعدات ناقصًا قيمتها املقدرة املتبقية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أع
 في الربح أو الخسارة. األراض ي ال تستهلك. اإلنتاجية املقدرة ويتم االعتراف بها عادة

 إن أعمار املمتلكات واملعدات املقدرة للفترة الحالية وفترة املقارنة موضحة فيما يلي:
 سنة 50 مباني •
 سنوات 10 – 7  ومفروشاتأثاث  •
 سنوات 5 معدات مكتبية •
 سنوات 4 سيارات •
 سنوات 7 أجهز ة تكييف •
 سنوات 7 نظام اتصاالت وامن •
 سنوات 7 ات وأجهزةأدو  •
 على مدى فترة االيحار حق االنتفاع •

 ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبًا. نهاية سنة ماليةيتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في كل 

 األعمال االنشائية تحت التنفيذ 6-4

وال تستهلك. يبدأ استهالك األعمال االنشاية تحت التنفيذ عندما تكون املوجودات جاهزة لالستخدام تظهر األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بالتكلفة 
من أجل تمويل  املحدد لها والتي حينها يتم تحويلها إلى املمتلكات واملعدات أو العقار االستثماري. يتم رسملة تكاليف التمويل التي تنفق على القروض

 لفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام املحدد له.إنشاء موجودات مؤهلة خالل ا

 املوجودات غير امللموسة والشهرة 6-5
في عملية  يتم قياس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل في البداية بالتكلفة. إن تكلفة املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها

 ادلة بتاريخ االستحواذ. تجميع أعمال هي القيمة الع
ت غير امللموسة بعد اإلثبات األولي، تدرج املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن املوجودا

 مة الدخل الشامل املوحدة عند تكبدها.املنتجة داخليا، باستثناء تكاليف التطوير املرسملة، ال تتم رسملتها، ويتم إثبات املصاريف في قائ
 يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.

الربح أو الخسارة والدخل  قائمةغير امللموسة املنتجة داخلًيا ، باستثناء تكاليف التطوير ، ويتم االعتراف باملصروفات في  املوجوداتال يتم رسملة 
 لشامل اآلخر عند تكبدها.ا

ر على أن يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقّوم للتأكد من وجود هبوط في قيمتها عند وجود مؤش
األعمار املحددة على األقل في نهاية  املوجودات غير امللموسة قد انخفضت قيمتها. يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير امللموسة ذات

الكامنة في األصل كل فترة مالية. تتم املحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية 
املحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير امللموسة بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقتها ، حسب ما هو مالئم، وتعالج كتغيرات في التقديرات 

 ذات األعمار املحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة املصاريف التي تتفق مع و يفة املوجودات غير امللموسة.
 .غير ملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة موجوداتليس لدى املجموعة أية 
سارة الناتجة عن التوقف عن إثبات موجودات غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، يتم قياس الربح أو الخ

 ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل املوحدة عندما يتم التوقف عن إثبات املوجودات.
 ائر اإلنخفاض في القيمة املتراكمة.يتم قياس الشهرة الناتجة من اقتناء الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا خس

و عمرها اإلفتراض ي و األساليب املستخدمة لتحديد تكلفة املوجودات غير   إن املوجودات غير امللموسة ذات األهمية التي تعترف بها املجموعة،
 امللموسة في دمج األعمال هي كما يلي:

                      لعمر اإلفتراض يا                                          أصل غير ملموس
 سنوات                            5برامج الحاسب اآللي                                     •
 سنوات  20العالمات التجارية                                       •
 سنوات 10قائمة العمالء                                             •

 يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في كل فترة تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبًا.
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 الشهرة
 املقتناة. املحتملةاألعمال عن حصة املجموعة في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات  تجميعتمثل الشهرة الزيادة في تكلفة 

من القيمة العادلة للموجودات املمنوحة واملطلوبات املفترضة وأدوات حقوق امللكية الصادرة ، إن وجدت ، باإلضافة إلى مبلغ أي  تتكون التكلفة
األعمال على مراحل. في  تجميعحصص غير مسيطرة في الشركة املقتناة باإلضافة إلى القيمة العادلة لحصة حقوق امللكية الحالية في حالة تحقيق 

املصنف كمطلوبات مالية ، يعاد قياسه  املحتمليتم تضمين املقابل املحتمل في التكلفة بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء ، وفي حالة املقابل  الشراء.
 على الفور كمصروف.، يتم االعتراف بالتكاليف املباشرة لالقتناء  2010يناير  1األعمال املنجزة في أو بعد  لتجميعالحًقا من خالل الربح أو الخسارة. 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املجمع. عندما تتجاوز  قائمةفي القيمة الدفترية في  هبوطتتم رسملة الشهرة كأصل غير ملموس مع إدراج أي 
الربح أو الخسارة  قائمةبالكامل في  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة القيمة العادلة للمقابل املدفوع ، يتم قيد الفائض

 والدخل الشامل اآلخر املوحد في تاريخ االستحواذ.

   األعمال تجميع 6-6

األعمال بطريقة اإلستحواذ، تقاس تكلفة اإلستحواذ على أنها مجموع املقابل املحول الذي يقاس بالقيمة العادلة في تاريخ  تجميعيتم احتساب 
أعمال، تقوم املجموعة باختيار ما إذا كان سيتم قياس  تجميعي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة. بالنسبة لكل عملية اإلستحواذ وقيمة أ

كاليف الحصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي املوجودات املحددة للشركة املشتراة. يتم تسجيل الت
 اإلستحواذ كمصروفات عند تكبدها وتدرج ضمن املصاريف اإلدارية.املتعلقة ب

لشروط عندما تقوم املجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املفترضة للتصنيف والتصنيف املناسبين وفقا ل
واذ. يتضمن ذلك فصل املشتقات الضمنية في العقود الرئيسية من التعاقدية والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ اإلستح

 قبل الشركة املشتراة.

ف إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل املشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. يتم قياس املقابل املحتمل املصن
اإلدوات املالية: اإلعتراف والقياس بالقيمة العادلة مع  9املعيار الدولي للتقرير املالي كموجودات أو مطلوبات والذي هو أداة مالية وضمن نطاق 

 إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.

 االستثمار في الشركات التابعة 6-7

 الشركات التابعة هي جميع الشركات التي تسيطر عليها املجموعة. تتحقق السيطرة عندما :

 كون للمجموعة سلطة على الشركة املستثمر فيها.ي •

 تكون املجموعة معرضة لعوائد متغيرة ، أو لها الحق فيها، نظير ارتباطها بالشركة املستثمر فيها. •

 يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •

 التي لم يتم توحيدها بسبب عدم أهميتها  بالتكلفة ناقصا الهبوط املتراكم. تدرج االستثمارات في الشركات التابعة

 إن تكلفة االستثمار في شركة تابعة هي مجموع:

جموعة، القيمة العادلة، في تاريخ التبادل، للموجودات املدفوعة، واملطلوبات املتكبدة أو املتوقعة، وأدوات حقوق امللكية املصدرة من قبل امل •
 لىباإلضافة إ

 أي تكاليف متعلقة مباشرة باالستحواذ على الشركة التابعة.  •
 ديسمبر. 31تنتهي السنة املالية لجميع الشركات التابعة بتاريخ 

 

 العقارات اإلستثمارية 6-8

 إن العقارات اإلستثمارية هي عقار محتفظ به للحصول على إيجارات و / أو تعظيم رأس املال

ة بالتكلفة عند االعتراف املبدئي بها ويتم قياسه الحقًا بالقيمة العادلة ناقصًا االستهالك املتراكم وأي خسائر متراكمة يتم قياس العقارات اإلستثماري
املقدرة لالنخفاض في القيمة. يتم استهالك التكلفة ناقصًا القيمة املتبقية املقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

 . يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد العقار االستثماري )املحتسبة على أنها الفرق بين صافي املتحصالت من االستبعادللموجودات
 والقيمة الدفترية للعقار( في األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى أو مصروفات أخرى.

 نموذج التكلفة:
وتدرج بالتكلفة  40باستخدام "نموذج التكلفة" وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم العقارات اإلستثمارية عن الحقا لالعتراف املبدئي، يتم املحاسبة 

 .ناقصا اإلستهالك املتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت
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 )تتمة(: نموذج التكلفة
 .مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجوداتيتم استهالك التكلفة ناقصا القيمة املتبقية املقدرة بطريقة القسط الثابت على 

 ألعمار اإلنتاجية املقدرة ملكونات العقارات االستثمارية للفترات الحالية واملقارنة هي كما يلي:ا
 سنة 50 مباني •
 سنوات 5 أثاث وتجهيزات  •
 سنوات 5 معدات كهربائية •
 سنوات 5 أدوات فندقية •

 االستثمارية يتم التقرير عنها في "اإليرادات" و "تكلفة اإليرادات". إيراد اإليجار ومصاريف تشغيل العقارات
 :املالية غير املوجودات قيمة في الهبوط 6-9

حال وجود تقوم املجموعة بتاريخ إعداد القوائم املالية بتقويم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد املوجودات املالية قد تعرض لهبوط في القيمة. في 
إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القيمة ألحد املوجودات، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة  مثل هذا املؤشر، أو

يمة الحالية لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا تكاليف االستبعاد والق
أعلى، ويتم تحديدها ألحد املوجودات الفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك أيهما 

القيمة املولدة من موجودات أو مجموعة من املوجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن 
 لقابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.ا

عكس عند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة ي
لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد، يتم التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية 

 أخذ املعامالت املتداولة في السوق حديثًا في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك املعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

م وأسعار األسهم املتداولة في السوق للشركات املتداولة لدى العموم أو املؤشرات األخرى يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقيي
 املتوفرة للقيمة العادلة.

ل وحدة تقوم املجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس املوازنات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لك
لنقد لدى املجموعة التي يتم تخصيص املوجودات الفردية عليها. تغطي هذه املوازنات والتوقعات بصورة عامة فترة خمس من وحدات توليد ا

 سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية املستقبلية بعد السنة الخامسة.

رة في قائمة الدخل الشامل املوحدة ضمن البنود املتعلقة باملصاريف بما يتفق مع و يفة األصل تثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العمليات املستم
 الذي انخفضت قيمته.

مة بخصوص املوجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات بأن خسائر الهبوط في القي
موجودة أو أن قيمتها انخفضت. في حال وجود مثل هذا املؤشر، تقدر املجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة املثبتة سابقًا لم تعد 

بلة توليد النقد. يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة املثبتة سابقًا فقط في حال حصول تغيير في االفتراضات املستخدمة في تحديد القيمة القا
نذ تثبيت آخر خسارة هبوط في القيمة. يتم وضع حد لعكس الخسارة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد لألصل م

ألصل في لالسترداد، وال عن القيمة الدفترية التي كان من املفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ا
. يثبت مثل هذا االنعكاس في قائمة الدخل الشامل ما لم يتم إدراج األصل بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع هذا سنوات سابقة

 االنعكاس على أنه زيادة إعادة تقويم.

دفترية. يتم تحديد هبوط قيمة ديسمبر وعندما تشير الظروف إلى حصول هبوط في القيمة ال 31يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في 
القيمة  الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد )أو مجموعة من وحدات توليد النقد( والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون 

يمكن عكس خسائر هبوط القيمة املتعلقة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة. ال 
تها سنويا في بالشهرة في الفترات املستقبلية. يتم اختبار املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة للتأكد من وجود هبوط في قيم

 ل هبوط في القيمة الدفترية.ديسمبر على مستوى وحدة توليد النقد، حسب ما هو مالئم، أوعندما تشير الظروف إلى حصو  31
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املالية األدوات 6-10  

مالية موجوداتأ(   

ية تصنف املجموعة موجوداتها املالية في إحدى الفئات املوضحة أدناه ، اعتماًدا على الغرض الذي تم شراء األصل من أجله. السياسة املحاسب
:للمجموعة لكل فئة هي كما يلي  

الخسارةالقيمة العادلة من خالل الربح أو   

املركز املالي بالقيمة العادلة مع االعتراف  قائمةيتم إدراج املوجودات املالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
.الربح أو الخسارة في بند الدخل أو املصروفات األخرى  قائمةبالتغيرات في القيمة العادلة في   

الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل    

في القيمة  يتم إدراج املوجودات املالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات
االستبعاد ، يتم إعادة تصنيف أي العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتجميعها في القيمة العادلة من خالل احتياطيات الدخل الشامل األخرى. عند 

الربح أو الخسارة  قائمةرصيد ضمن القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى األرباح املحتجزة وال يتم إعادة تصنيفها إلى 
.والدخل الشامل اآلخر  

 شركاتي لم يتم املحاسبة عنها كشركات تابعة أو شركات زميلة أو املدرجة وغير املدرجة والت الشركاتلدى املجموعة عدد من االستثمارات في 
ل تخضع لسيطرة مشتركة. بالنسبة لتلك االستثمارات ، قامت املجموعة باختيار غير قابل للنقض لتصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خال

ن هذا القياس هو األكثر تمثياًل لنموذج األعمال لهذه املوجودات. الدخل الشامل اآلخر وليس من خالل الربح أو الخسارة حيث تعتبر املجموعة أ
احتياطي يتم إدراجها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتجميعها في القيمة العادلة من خالل 

القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى األرباح الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد ، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ب
 .املحتجزة وال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

ة في القيم يتم إدراج املوجودات املالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات
يف أي العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتجميعها في القيمة العادلة من خالل احتياطيات الدخل الشامل األخرى. عند االستبعاد ، يتم إعادة تصن

ح أو الخسارة الرب قائمةرصيد ضمن القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى األرباح املحتجزة وال يتم إعادة تصنيفها إلى 
 والدخل الشامل اآلخر.

الحالة يتم  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ، ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار ، وفي هذه
الصلةتسجيل املبلغ الكامل أو الجزئي لتوزيعات األرباح مقابل القيمة الدفترية لالستثمارات ذات   

راف بأي يتم االعتراف بمشتريات ومبيعات املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ السداد. يتم االعت
 تغيير في القيمة العادلة بين تاريخ املتاجرة وتاريخ السداد في القيمة العادلة من خالل احتياطيات الدخل الشامل األخرى.

املطفأةكلفة الت  

املالية حيث يكون الهدف هو  املوجوداتبشكل أساس ي من توفير السلع والخدمات للعمالء وتضمين أنواًعا أخرى من  املوجوداتتنشأ هذه 
قد تم االحتفاظ بهذه األصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات أصل املبلغ والفوائد. ل

ا بالتكلفة املطفأة االعتراف بها مبدئًيا بالقيمة العادلة مضاًفا إليها تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها ، ويتم إدراجها الحًق 
في القيمة. الهبوطباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، ناقًصا مخصص   

باستخدام مصفوفة  9دينة التجارية بناًء على النهج املبسط ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية قيمة الذمم امل هبوطيتم االعتراف بمخصصات 
يتم  املخصص في تحديد خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر. خالل هذه العملية يتم تقييم احتمالية عدم دفع الذمم املدينة التجارية. ثم

ملتوقعة الناتجة عن التخلف عن السداد لتحديد الخسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر للذمم املدينة ضرب هذا االحتمال في مبلغ الخسارة ا
التجارية. بالنسبة للذمم املدينة التجارية ، والتي يتم تسجيلها بالصافي ، يتم تسجيل هذه املخصصات في حساب مخصص منفصل مع االعتراف 

د التأكيد على أن الذمم التجارية املدينة لن تكون قابلة للتحصيل ، يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل بالخسارة في الربح أو الخسارة. عن
 مقابل املخصص ذي الصلة.
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)تتمة( التكلفة املطفأة  

ان املتوقعة التطلعية. قيمة الذمم املدينة األخرى بما في ذلك األطراف ذات الصلة بناًء على نموذج خسارة االئتم هبوطيتم االعتراف بمخصصات 
الي. بالنسبة تعتمد املنهجية املستخدمة لتحديد مبلغ املخصص على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألصل امل

تراف بخسائر االئتمان املتوقعة ملدة اثني عشر الذين لم تزد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي باألصل املالي ، يتم االع للمدينون 
الذين زادت مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ ، يتم االعتراف بخسائر االئتمان املتوقعة على  للمدينون شهًرا إلى جانب إجمالي دخل الفوائد. بالنسبة 

يمتهم االئتمانية ، يتم االعتراف بخسائر االئتمان املتوقعة الذين تم تحديد انخفاض ق للمدينون مدى العمر إلى جانب إجمالي دخل الفائدة. بالنسبة 
 على مدى العمر إلى جانب دخل الفوائد على أساس صافي.

ما تشتمل املوجودات املالية للمجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة على ذمم مدينة تجارية وأخرى واستثمارات ومستحق من طرف ذي عالقة ونقد و 
 ز املالي املوحد.املرك قائمةفي  يعادله

 املالية للموجوداتالقياس الالحق 

 يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحًقا بالتكلفة املطفأة:

 .األصل املالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول املالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية •

لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األساس ي  تؤدي الشروط التعاقدية •
 القائم.

 يتم الحًقا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 .يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املاليةيتم االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال  •

ي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األساس  •
 القائم.

.الية األخرى الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةامل املوجوداتبشكل افتراض ي ، يتم قياس جميع   

القيمة في الهبوطعرض   

القيمة  هبوطاملالية املقاسة بالتكلفة املطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول. يتم عرض خسائر  للموجوداتيتم خصم مخصصات الخسائر 
.و الخسارةالربح أ قائمةاملتعلقة باملوجودات بشكل منفصل في   

املالية باملوجوداتإلغاء االعتراف   

األصل  تقوم املجموعة بإلغاء االعتراف باألصل املالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل ، أو عندما تقوم بتحويل
أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا امللكية بشكل كبير املالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان آخر. إذا لم تقم املجموعة بتحويل 

 ليها دفعها.واستمرت في السيطرة على األصل املحول ، تعترف املجموعة بحصتها املحتفظ بها في األصل واملطلوبات املرتبطة باملبالغ التي قد يتعين ع

مالية  مطلوباتب(   

اعتماًدا على الغرض من اقتناء االلتزام. السياسة املحاسبية للمجموعة لكل فئة هي كما  تصنف املجموعة مطلوباتها املالية إلى واحدة من فئتين ،
:يلي  

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عتراف بالتغيرات بالقيمة العادلة مع اال  ةاملركز املالي املوحد قائمةيتم إدراج املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
الربح أو الخسارة. ليس لدى املجموعة أي مطلوبات محتفظ بها للمتاجرة ، كما أنها لم تصنف أي مطلوبات مالية على  قائمةفي القيمة العادلة في 

.أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 

 



  )شركة مساهمة سعودية( القابضة سيرا مجموعة
 القوائم المالية الموحدة 

 
 م2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنةإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 (سعودي)لاير 
  

36 

 

املالية األخرى  مطلوبات  

كلفة التمويل مبدئًيا بالقيمة العادلة صافيًة من أي تكاليف معاملة مرتبطة مباشرة بإصدار األداة. يتم قياس يتم االعتراف باملطلوبات التي تحمل ت
على مدى االلتزامات التي تحمل تكلفة التمويل الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، والتي تضمن أن أي تكلفة تمويل 

املركز املالي. ألغراض كل التزام مالي ، تشمل تكلفة التمويل تكاليف املعاملة  قائمةل ثابت على رصيد االلتزام املدرج في فترة السداد تكون بمعد
.األولية وأي قسط مستحق الدفع عند االسترداد ، باإلضافة إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع أثناء استمرار االلتزام  

ة األجل ، والتي يتم االعتراف بها مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم إدراجها الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة املطلوبات النقدية األخرى قصير 
.معدل الفائدة الفعلي  

 تتكون املطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة من قروض وسلف وذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى ومستحق إلى أطراف ذات
 عالقة.

 إلغاء االعتراف

م عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بملخر من نفس املُقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري ، يت
يتم االعتراف بالفرق في القيم التعامل مع هذا التبادل أو التعديل على أنه إلغاء االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. مسؤولية. 

.الربح أو الخسارة قائمةالدفترية ذات الصلة في   

 مقاصة األدوات املالية

املركز املالي إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ حالًيا  قائمةتتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ، ويتم تسجيل املبلغ الصافي في 
 و تسوية املطلوبات في وقت واحد. املوجوداترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي ، لتحقيق ملقاصة املبالغ املعت

 زميلة شركة في امللكية حقوق استثمارات بطريقة  6-11

نيفها كشركة ، يتم تص ى آخر  لشركةعندما يكون للمجموعة القدرة على املشاركة )ولكن ليس السيطرة( على قرارات السياسة املالية والتشغيلية 
بالتكلفة. يتم الحًقا املحاسبة عن الشركات الزميلة باستخدام طريقة  ةاملركز املالي املوحد قائمةزميلة. يتم االعتراف بالشركات الزميلة مبدئيا في 

الربح والخسارة والدخل  قائمةحقوق امللكية ، حيث يتم االعتراف بحصة املجموعة في أرباح وخسائر ما بعد الشراء والدخل الشامل اآلخر في 
.الشامل اآلخر )باستثناء الخسائر التي تزيد عن استثمار املجموعة في الشركة الزميلة ما لم يكن هناك التزام بتعويض تلك الخسائر(  

ذات الصلة في  يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت بين املجموعة وشركاتها الزميلة فقط في حدود حصص املستثمرين غير
.ميلةالشركة الزميلة. يتم حذف حصة املستثمر في أرباح وخسائر الشركة الزميلة الناتجة عن هذه املعامالت مقابل القيمة الدفترية للشركة الز   

القابلة للتحديد  ملةاملحتيتم رسملة أي عالوة مدفوعة لشركة زميلة فوق القيمة العادلة لحصة املجموعة في املوجودات واملطلوبات واملطلوبات 
اختبار وإدراجها في القيمة الدفترية للشركة الزميلة. عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في شركة زميلة قد انخفضت قيمته ، يتم 

 رى.القيمة الدفترية لالستثمار لالنخفاض في القيمة بنفس الطريقة التي يتم بها اختبار املوجودات غير املالية األخ

 غير املتداولة املحتفظ بها للبيع املوجودات 6-12

ية بشكل تصنف الشركة األصل غير املتداول )أو املجموعة التي يتم التخلص منها( على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفتر 
 أساس ي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام املستمر.

يعادله النقد وما 6-13  

ل ثالثة يشتمل النقد والودائع قصيرة األجل في قائمة املركز املالي على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خال
.أشهر أو أقل، والتي تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة  

وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والودائع ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ااملوحدة، يتكون النقد
بذبها أو أقل )ان وجدت(. كما تتكون من السحوبات على املكشوف لدى البنوك والتي تشكل جزء ال يتجزأ من إدارة املجموعة للنقد ومن املحتمل تذ

ات على املكشوف عندما ال يكون هناك حق في التسوية كقروض ضمن املطلوبات من أرصدة مكشوفة إلى أرصدة غير مكشوفة. تظهر السحوب
 املتداولة.
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حقوق امللكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح 6-14   

.يمثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها  

.تتضمن األرباح املبقاة جميع أرباح الفترة الحالية والسابقة  

.ل جميع املعامالت مع مالكي الشركة األم بشكل منفصل ضمن حقوق امللكيةيتم تسجي  

 عالوة اإلصدار

.تمثل عالوة اإلصدار الفائض الذي تلقته الشركة على القيمة اإلسمية لألسهم العادية املصدرة، وتصنف كحقوق ملكية  

.كخصم من عالوة إصدار األسهميتم إثبات التكاليف اإلضافية املنسوبة مباشرة إلى إصدار األسهم العادية   

 أسهم الخزينة

 يتم إثبات أدوات  حقوق امللكية )أسهم الخزينة(، بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات املو فين لإلشتراك في أسهم الشركة بالتكلفة ويتم
.ألسهمخصمها من حقوق امللكية وتعدل ألي تكاليف معامالت، والتوزيعات وكذلك أرباح أو خسائر بيع هذه ا  

 اإلحتياطيات األخرى 

تتكون اإلحتياطيات األخرى من احتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطي القيمة العادلة واحتياطي الصندوق العام للمو فين واحتياطي 
 صندوق األعمال الخيرية

احتياطي تحويل العمالت األجنبية( أ  

ت العمالت األجنبية الناجمة عن تحويل القوائم املالية للعمليات األجنبية وكذلك الجزء يتكون احتياطي تحويل العمالت األجنبية من جميع فروقا
.الفعلي ألي فروقات عمالت أجنبية ناجمة عن التحوطات في صافي االستثمار في العملية األجنبية  

احتياطي القيمة العادلة( ب  

.يمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيعيتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير املتراكم في الق  

احتياطي صندوق العاملين( ت  

% من الربح قبل الزكاة بعد األخذ باالعتبار أثر احتياطي الصندوق الخيري. إن أي 1يتكون احتياطي صندوق العاملين من نسبة تمثل  
.تمويل يستخدم للرعاية االجتماعية ملو في الشركة  

يري احتياطي الصندوق الخ( ث   

% من الربح قبل الزكاة. سيتم استخدام هذا االحتياطي للقيام بالتبرعات 1,5يتكون احتياطى الصندوق الخيري من نسبة تمثل  
.م2016الخيرية املستقبلية للعديد من املنظمات. توقفت الشركة عن احتساب احتياطي الصندوق الخيري في ديسمبر   

 االحتياطي النظامي

% من  30من أرباحها الصافية لتكوين إحتياطى نظامى حتى يبلغ هذا اإلحتياطى  %10ي للشركة ، يتعين على الشركة أن تجنب وفقًا للنظام األساس 
.هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على املساهمين.  رأس املال   

 توزيعات األرباح

امللكية عندما يتم اعتماد التوزيع ويصبح خارج تصرف املجموعة.  يتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مالكي حقوق 
.حسب نظام الشركات، يتم اعتماد التوزيع عندما تتم املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين   

لة املعترف بها مباشرة في حقوق يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العاد
.امللكية  

الربح أو عند تسوية توزيع املوجودات غير النقدية، يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية لألصول املوزعة في 
.الخسارة  
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االيجارات 6-15  

االستخدام والتزام اإليجار باستثناء يتم املحاسبة عن جميع عقود اإليجار من خالل االعتراف بأصل حق  

 إيجارات األصول منخفضة القيمة. و •

 .شهًرا أو أقل 12عقود اإليجار ملدة  •

إلى  ُتقاس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية املستحقة للمؤجر على مدى فترة اإليجار ، مع تحديد معدل الخصم بالرجوع
يجار ما لم )كما هو الحال عادة( ال يمكن تحديد ذلك بسهولة ، في وفي هذه الحالة ، يتم استخدام معدل االقتراض السعر املتأصل في عقد اإل 

و معدل. اإلضافي للمجموعة عند بدء عقد اإليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار املتغيرة فقط في قياس التزام اإليجار إذا كانت تعتمد على مؤشر أ
، يفترض القياس األولي اللتزام اإليجار أن العنصر املتغير سيبقى دون تغيير طوال مدة اإليجار. يتم دفع مدفوعات اإليجار  في مثل هذه الحاالت

 .املتغيرة األخرى كمصروفات في الفترة التي تتعلق بها

 عند االعتراف املبدئي ، تشمل القيمة الدفترية اللتزام عقد اإليجار أيًضا:

 عها بموجب أي ضمان للقيمة املتبقية ؛املبالغ املتوقع دف  •

 سعر ممارسة أي خيار شراء ممنوح لصالح املجموعة إذا كان من املؤكد بشكل معقول تقييم هذا الخيار ؛ •

 .أي غرامات مستحقة الدفع إلنهاء عقد اإليجار ، إذا تم تقدير مدة اإليجار على أساس خيار اإلنهاء الجاري تنفيذه •

وإضافة:ألي حوافز إيجار مستلمة ،  بعد خصمتخدام مبدئًيا بمبلغ التزام اإليجار ، يتم قياس أصول حق االس  

 رمدفوعات اإليجار املدفوعة في أو قبل بدء عقد اإليجا •

 التكاليف األولية املباشرة املتكبدة. و •

 صل املؤجر.مبلغ أي مخصص معترف به عندما تكون املجموعة مطالبة تعاقدًيا بتفكيك أو إزالة أو استعادة األ   •

، تزداد التزامات عقود اإليجار نتيجة للفائدة املحملة بمعدل ثابت على الرصيد القائم ويتم تخفيضها ملدفوعات اإليجار املدفوعة. للقياس الالحق
ادي املتبقي لألصل يتم إطفاء أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى املدة املتبقية من عقد اإليجار أو على مدى العمر االقتص

.إذا كان ، نادًرا ، يعتبر أقصر من مدة عقد اإليجار  

اء املستأجر( عندما تقوم املجموعة بمراجعة تقديرها ملدة أي عقد إيجار )ألنها ، على سبيل املثال ، تعيد تقييم احتمالية ممارسة خيار تمديد أو إنه
الدفعات التي يجب القيام بها. على مدى املدة املعدلة ، والتي يتم خصمها بنفس معدل الخصم  ، فإنها تعدل القيمة الدفترية اللتزام اإليجار لتعكس

ار املستقبلية املطبق عند بدء عقد اإليجار. تتم مراجعة القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار باملثل عندما يتم تعديل العنصر املتغير ملدفوعات اإليج
استثناء بقاء معدل الخصم دون تغيير. في كلتا الحالتين يتم إجراء تعديل مكافئ على القيمة الدفترية ألصل حق التي تعتمد على معدل أو مؤشر ، ب

ى صفر ، يتم االستخدام ، مع إطفاء القيمة الدفترية املعدلة على مدى فترة اإليجار املتبقية. إذا تم تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إل
.ض إضافي في الربح أو الخسارةاالعتراف بأي تخفي  

 عندما تعيد املجموعة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإليجار مع املؤجر ، تعتمد املحاسبة على طبيعة التعديل:

التي تم  إذا أدت إعادة التفاوض إلى تأجير واحد أو أكثر من األصول اإلضافية بمبلغ يتناسب مع السعر املستقل لحقوق االستخدام اإلضافية •
 الحصول عليها ، يتم احتساب التعديل كعقد إيجار منفصل وفًقا للسياسة املذكورة أعاله

أجير أصل في جميع الحاالت األخرى التي يؤدي فيها إعادة التفاوض إلى زيادة نطاق عقد اإليجار )سواء كان ذلك امتداًدا لفترة اإليجار ، أو تم ت •
ياس التزام اإليجار باستخدام معدل الخصم املطبق في تاريخ التعديل ، مع تعديل أصل حق االستخدام إضافي واحد أو أكثر( ، تتم إعادة ق

 بنفس املقدار

 إذا أدت إعادة التفاوض إلى انخفاض في نطاق عقد اإليجار ، يتم تخفيض كل من القيمة الدفترية اللتزام اإليجار وأصل حق االستخدام بنفس •
 ل لعقد اإليجار مع االعتراف بأي فرق في الربح أو الخسارة. يتم بعد ذلك تعديل التزام عقد اإليجار للتأكد من أن النسبة لتعكس اإلنهاء الكام
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)تتمة( االيجارات 6-15   

السعر قيمته الدفترية تعكس مبلغ املدفوعات املعاد التفاوض عليها على مدى املدة املعاد التفاوض عليها ، مع خصم مدفوعات اإليجار املعدلة ب
 .املطبق في تاريخ التعديل. يتم تعديل أصل حق االستخدام بنفس املقدار

بالنسبة للعقود التي تمنح املجموعة حًقا في استخدام أصل محدد وتتطلب خدمات يقدمها املؤجر للمجموعة ، اختارت املجموعة املحاسبة  •
وعات التعاقدية إلى ، والحساب بشكل منفصل ، عن أي خدمات يقدمها عن العقد بالكامل كعقد إيجار ، أي أنها ال تخصص أي مبلغ من املدف

 املورد كجزء من العقد.

 املو فين منافع 6-16

 منافع املو فين قصيرة األجل

توقع يتم احتساب املنافع قصيرة األجل للمو فين كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف بااللتزام املتعلق باملبلغ امل
اللتزام دفعه عندما يكون على املجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي لدفع هذا املبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها املو ف ويمكن تقدير ا

 بصورة موثوقة.

 خطط املساهمة املحددة

خدمات ذات الصلة باملو ف. يتم االعتراف يتم احتساب التزامات املساهمات في خطط املساهمة املحددة كمصروفات عندما يتم تقديم ال
 باملساهمات املدفوعة مقدمًا كأصل بقدر توفر االسترداد النقدي أو التخفيض في املدفوعات املستقبلية.

 خطط املنافع املحددة

املنافع املستقبلية التي  يتم إحتساب صافي إلتزامات املجموعة فيما يتعلق بخطط املنافع املحددة بشكل منفصل لكل خطة من خالل تقدير مبلغ
  حصل عليها املو ف في الفترات الحالية أو السابقة وخصم هذا املبلغ وتخفيض القيمة العادلة ألي أصول ممولة.

 سابيتم احتساب التزامات املنافع املحددة سنويًا بواسطة خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان املخططة. عندما ينتج عن االحت
أصل محتمل للمجموعة، فإن األصل املعترف به يقتصر على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية املتاحة في شكل أي استردادات مستقبلية من 

ن الخطة أو تخفيض في املساهمات املستقبلية للخطة. والحتساب القيمة الحالية للمنافع االقتصادية، يتم اإلخذ في االعتبار الحد األدنى م
لبات التمويل املعمول بها. متط  

ئد( وأثر حدود إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة، والتي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية والعائد على األصول املمولة )باستثناء الفوا 
جموعة بتحديد صافي مصروفات/)إيرادات( الفوائد األصول )إن وجد، باستثناء الفوائد(، يتم االعتراف بها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم امل

سنوية إلى على صافي إلتزام املنافع املحددة/)أصول( للفترة بتطبيق معدل الخصم املستخدم لقياس صافي التزام املنافع املحددة في بداية الفترة ال
م/)أصل( املنافع املحددة خالل الفترة نتيجة للمساهمات ودفعات صافي التزام/)أصل( املنافع املحددة باألخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي التزا

 املنافع. يتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد واملصروفات األخرى املتعلقة بخطط املنافع املحددة في الربح أو الخسارة.

ناتجة في املنافع املتعلقة بخدمات سابقة أو الربح أو عندما يحدث تغير في برنامج املنافع أو عندما يتم تقليص البرنامج، يتم إدراج التغيرات ال
حددة عند الخسارة الناتجة عن التقليص مباشرة في الربح أو الخسارة. تقوم املجموعة باالعتراف باألرباح والخسائر عند تسوية برنامج املنافع امل

. سنة ماليةوقعة ، مع إجراء التقييمات االكتوارية في نهاية كل يتم إحتساب مخصص نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املت التسوية.
املركز املالي مع وجود رسوم أو ائتمان معترف به في  قائمةفي  هايتم إدراج على املكاسب والخسائر االكتوارية ، يشتملإعادة القياس، التي  ينعكس

يف عمليات إعادة القياس املعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها. لن يتم إعادة تصن
املحددة الناتجة عن تعديالت النظام أو تقليصه منافع املو فين  ملطلوبات الخسارة في الفترات الالحقة. يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية

تم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي التزام أو أصل املزايا مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. ي
:املحددة. يتم تصنيف تكاليف املزايا املحددة على النحو التالي  

تكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة( ؛ -  

مصروفات الفوائد؛ و -  

.قياسالإعادة  -  

.املحددة في الربح أو الخسارة واملكون الثالث في الدخل الشامل اآلخر ، في البنود ذات الصلة املنافعض املجموعة أول عنصرين لتكاليف تعر   
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 منافع املو فين األخرى طويلة األجل

و فين نظير خدماتهم في الفترات الحالية إن صافي التزام املجموعة فيما يتعلق بمنافع املو فين هو مبلغ املنافع املستقبلية التي حصل عليها امل
 والسابقة. يتم خصم تلك املنافع لتحديد القيمة الحالية. يتم االعتراف بإعادة القياس في الربح أو الخسارة في الفترة التي نشأت فيها.

 الزكاة وضريبة الدخل 6-17

عامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في اململكة العربية السعودية. يتم تسجيل أية تخضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة ال
فروقات بين املخصص القائم والربط النهائي الذي تتم املوافقة عليه وإقفال املخصص. تقوم املجموعة بخصم الضرائب على املعامالت مع 

يه بالنظام السعودي لضريبة الدخل. كما تخضع الشركات التابعة األجنبية االطراف الغير مقيمة باململكة العربية السعودية كما هو منصوص عل
 ألنظمة الضريبة في البلدان التي تأسست فيها تلك الشركات التابعة. 

 يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل للشركات األجنبية على الربح أو الخسارة.

 الضريبة الحالية

ة أو املستحقة املتوقعة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للفترة باإلضافة إلى أي تسويات على تتكون الضريبة الحالية من الضريبة املدفوع
توقع الضريبة املدفوعة أو املستحقة تتعلق بسنوات سابقة. إن مبلغ الضريبة الحالية املدفوعة أو املستحقة هو أفضل تقدير ملبلغ الضريبة امل

لتأكد املتعلق بضريبة الدخل، إن وجد. ويتم قياسه باستخدام الشرائح الضريبية املقررة في تاريخ التقرير. دفعه أو استالمه والذي يعكس عدم ا
 كما تشتمل الضريبة الحالية على أي ضرائب تنشأ عن توزيعات األرباح.

 الضريبة املؤجلة

وجودات واملطلوبات ألغراض إعداد القوائم املالية واملبالغ يتم االعتراف بالضريبة املؤجلة بالنسبة للفروقات املؤقتة بين القيم الدفترية للم
 املستخدمة ألغراض ضريبية. ال يتم االعتراف بالضريبة املؤجلة بالنسبة:

 الخسارة للفروقات املؤقتة على االعتراف املبدئي باملوجودات أو املطلوبات في املعاملة التي ال تمثل تجميع أعمال والتي ال تؤثر على الربح أو •
 املحاسبى أو الخاضع للضريبة.

ة على للفروقات املؤقتة املتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات املشتركة بقدر مقدرة املجموعة على السيطر  •
 توقيت انعكاس الفروقات املؤقتة وبقدر ما يكون مرجحًا أنه لن يتم انعكاسها في املستقبل املنظور.

 وقات الضريبية الناتجة عن االعتراف املبدئي بالشهرة.للفر  •

للخصم  يتم االعتراف باملوجودات الضريبية املؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير املستخدمة واالعفاءات الضريبية والفروقات املؤقتة القابلة
كانية استخدامها. يتم تحديد األرباح املستقبلية الخاضعة بالقدر الذي يكون فيه من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إم

ة في للضريبة بناًء على خطط األعمال للشركات التابعة الفردية في املجموعة وعكس الفروقات املؤقتة. يتم مراجعة املوجودات الضريبية املؤجل
علقة بها لم يعد أمرًا مرجحًا. يتم عكس هذا التخفيض عند تاريخ كل قائمة مركز مالي وتخفض بالقدر الذي يكون فيه تحقق منافع ضريبية مت

بالقدر  احتمال تحسن األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة. يتم إعادة قياس املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها
ية استخدامها.الذي يصبح فيه من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكان  

قررة في تاريخ تقاس الضريبة املؤجلة وفقًا للشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عند القيام بعكسها استنادًا إلى األنظمة امل
 التقرير.

ها باستخدام املعدالت الضريبية املطبقة أو يتم قياس الضريبة املؤجلة وفقًا للمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عند عكس
 التى سيتم تطبيقها بشكل كبير في تاريخ التقرير . 

وية إن قياس الضريبة املؤجلة يعكس تبعات الضريبة التي يمكن أن تنشأ من الطريقة التي تتوقعها املجموعة في تاريخ التقرير السترداد أو تس
ولهذا الغرض . القيمة الدفترية ملوجوداتها ومطلوباتها.  
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 املخصصات واإللتزامات املحتملة6-18

املبالغ يتم اإلعتراف باملخصصات عندما تؤدي اإللتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق املوارد اإلقتصادية من املجموعة ويمكن تقدير 
عند وجود التزام قانوني أو ضمني ناش ئ عن أحداث سابقة، مثل  بشكل موثوق به. وقد يظل توقيت أو مقدار التدفق غير مؤكد. وينشأ التزام حالي

 املنازعات القانونية أو العقود.

التقرير، بما في يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية اإللتزام الحالي، استنادا إلى األدلة األكثر موثوقية املتاحة بتاريخ 
ة بهذا اإللتزام. وعندما يكون هناك عددا من اإللتزامات املتماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوبا ذلك املخاطر والشكوك املرتبط

  للتسوية من خالل النظر في فئة اإللتزامات ككل. يتم خصم املخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.

جموعة له من طرف ثالث في حكم املؤكد، فيما يتعلق بااللتزام، يتم االعتراف به كأصل منفصل. ومع ذلك، ال يجوز أن أي تعويض يكون تحصيل امل
 يتجاوز هذا األصل مبلغ املخصص ذي الصلة.

يها التدفق الخارج املحتمل وفي الحاالت التي يعتبر ف تتم مراجعة جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. 
 األعمال.للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتمال أو بعيدا، ال يتم االعتراف بأي التزام، إال إذا كانت متوقعة في سياق دمج 

 تكاليف االقتراض 6-19
ب إنشاؤه أو إنتاجه وقتًا طوياًل كي يكون جاهزًا للغرض تتم رسملة تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، يتطل

تتكبد الذي أنش ئ من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك األصل املعني. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى على املصاريف في الفترة التي 

 فيما يتعلق باقتراض األموال. فيها. تتضمن تكاليف االقتراض العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة

 الدفع على أساس السهم6-20

ضمن برنامج خيارات املو فين لالشتراك في األسهم، املستحقة  السهمعلى أساس  الدفعيحق ملو في املجموعة الحصول على مكافملت في صورة 
 .مسبًقا سعر محددبحيث يمنح مو في املجموعة حق خيار شراء أسهم الشركة )"الخيار"( 

على مدى  تم االعتراف بتكلفة البرنامج، كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة، ويتم باملقابل زيادة االحتياطيات األخرى في حقوق امللكيةي
 السنة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.

نامج، ووفًقا لذلك، فإن االحتياطيات األخرى ) املتمثلة قامت املجموعة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل إصدار أسهم خزينة عند بداية البر 
لتلك الخيارات أم في املصروف التراكمي الناتج من البرنامج( يتم تحويلها إلى األرباح املبقاة عند انتهاءمدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب املو فين 

 ال.

، حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس املدى الذي انتهت إليه فترة البرنامج وأفضل تقديرات املصروف املتراكم املعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي
 املجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.

ك فإنه يتم وفي حال تم تعديل الشروط، فإن الحد األدنى للمصاريف املعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ املنح ومع ذل
بتاريخ االعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود باملنفعة على املو فين وحسبما يتم قياسه 

 التعديل.

صاريف املتبقية حيث تشتمل تلك املزايا وفي حال إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فوًرا االعتراف بامل
كن، في حالة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج تم انهاؤه، وتم غير املكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو املو ف والتي لم تستحق بعد. ول

البرنامج األصلي تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم انهاؤه والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل 
 كما ورد في الفقرة السابقة.
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 اإليرادات  6-21

 إليرادات على أساس املقابل املالي املحدد في العقد املبرم مع العميل وتستثنى املبالغ املحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. تقوم املجموعةيتم قياس ا
 باالعتراف باإليرادات عند قيامها بتحويل السيطرة على الخدمة للعميل و / أو توفير الخدمات نيابة عن املوردين االخرين.

والتي من خاللها تقوم املجموعة بتحقيق إيراداتها.  –التي تم فصلها حسب القطاعات التي ينباي اإلفصاح عنها  –ألنشطة الرئيسية وفيما يلي وصفًا ل
 (.38ملزيد من التفاصيل حول القطاعات التي ينباي اإلفصاح عنها )إيضاح رقم 

 (  قطاع إصدار التذاكر1

 ذاكر باملجموعة بشكل رئيس ي في صورة عمولة من إصدار تذاكر الطيران والعبارات والقطارات.تتمثل االيرادات املتولدة من قطاع إصدار الت
 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامة الخدمات

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار تذاكر الطيران للعميل. اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة  الطيران

لة. بالنسبة للمبيعات النقدية، يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان، يمنح العميل محص

يوم. يتم تحصيل إيرادات حوافز الطيران بموجب اتفاقيات حوافز املورد. وتقاس هذه  30فترة ائتمان تقدر بـ

 اإليرادات في تاريخ كل تقرير على أساس اإليرادات املتوقعة.

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار تذاكر العبارات للعميل. اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة  ّباراتالع

محصلة. بالنسبة للمبيعات النقدية  يدفع العمالء عند نقطة البيع، و بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل 

 يوم. 15تقدر بـ فترة ائتمان

بإثبات اإليرادات عند إصدار تذاكر القطارات للعميل. اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة تقوم املجموعة  القطارات

محصلة. بالنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع، بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل فترة 

 يوم. 15إئتمان تقدر بـ

 ( قطاع السياحة2

إيرادات من خالل تقديم خدمات حجز الفنادق وحزم العطالت وإيجارات الغرف. يمكن أن تباع الخدمات  قطاع السياحة داخل املجموعة يحقق
 بشكل منفصل أو من خالل حزم مجمعة )حجز الفنادق وتذاكر الطيران(.

ا كانت الخدمة قابلة للتحديد بمعنى إذ –بالنسبة للحزم املجمعة، تقوم املجموعة باملحاسبة عن الخدمات الفردية بشكل منفصل إذا كانت متميزة 
نفصلة في بشكل منفصل عن البنود األخرى في الحزمة املجمعة وإذا كان العميل بمقدوره االستفادة منها. يتم تخصيص املقابل املالي بين الخدمات امل

التي من خاللها تقوم املجموعة بحجز الفنادق  الحزمة املجمعة بناًء على أسعار بيعها املنفصلة. تحدد أسعار البيع املنفصلة على أساس قائمة أسعار
تقدر املجموعة أسعار البيع املنفصلة باستخدام منهج تقييم  –مثل برامج والء العميل  –وتذاكر الطيران. بالنسبة للبنود التي ال تباع بشكل منفصل 

 السوق املعدل.

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامة الخدمات

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار حجز الفندق للعميل. اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة محصلة.  حجز الفنادق
بالنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات اإلئتمان يمنح العميل فترة ائتمان تتراوح 

 يوم. 30إلى  15بين 

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات من حزم العطالت )الخدمات السياحية واألخرى( في تاريخ املغادرة. بالنسبة  حزم العطالت
 يوم. 30للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل فترة ائتمان تقدر بـ

عند استئجار الغرف التي تمتلكها للعميل خالل فترة اقامته. بالنسبة للمبيعات تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات  استئجار الغرف
 30إلى  15النقدية، يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل فترة ائتمان تتراوح بين 

 يوم.

% من املقابل املالي املقبوض عن 1تخصيص ما يعادل بموجب برامج والء العميل الخاصة بها، تقوم املجموعة ب برامج والء العميل
خدمات حجز الفنادق وحزم العطالت على نقاط الوالء والتي تعد قابلة لالسترداد مقابل أي شراء لخدمات املجموعة 

 في املستقبل. يتم تأجيل املبلغ في قائمة املركز املالي ويعترف به كإيرادات عند استرداد النقاط.
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 قطاع النقل (3
 ت.اع النقل داخل املجموعة يحقق إيرادات من خالل تقديم النقل املتعلق بالخدمات مثل تأجير السيارات والطائرات املستأجرة وتوصيل الشحناقط

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامة الخدمات
دمات تأجير السيارات للعمالء بموجب عقد تأجير تشغيلي على تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بتوفير خ تأجير السيارات

مدى فترة عقد التأجير. يدفع العميل عادًة مبالغ معينة مقدمًا ويدفع ما يتبقى عليه من رصيد عند انتهاء فترة عقد 
 التأجير.

للعمالء عند وصول الطائرات إلى الوجهة تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات من توفير خدمات الطائرات املستأجرة  الطائرات املستأجرة
 املحددة. يدفع العميل عادًة املبلغ بالكامل مقدمًا.

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار طلب الشحن الجوي. اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة محصلة.  الشحنات)الشحن الجوي(
لبيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان، يمنح العميل من فترة ائتمان بالنسبة للمبيعات النقدية، يدفع العمالء عند نقطة ا

 يوم. 30إلى  15تتراوح بين 

 قطاع تأجير العقارات (4
 قطاع تأجير العقارات داخل املجموعة يحقق إيرادات من خالل تأجير العقارات بموجب عقد تأجير تشغيلي.

 ع الهامةطبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدف  الخدمات
   

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بتوفير العقارات للعمالء بموجب عقد تأجير تشغيلي على مدى فترة عقد   تأجير العقارات
 التأجير. يدفع العميل عادًة بشكل نصف سنوي مقدمًا.

 قطاع الضيافة (5

لم أو املستحق من قبل الفندق مقابل البضائع واملواد املقدمة أو الخدمات املقدمة يتم قياس اإليرادات بالرجوع إلى القيمة العادلة للمقابل املست
 . باستثناء الحسومات والخصومات التجارية

يتم  يطبق الفندق معايير التحقق من اإليرادات املبينة ادناه لكل عنصر يمكن تحديده بشكل منفصل في معاملة املبيعات لتعكس مضمون املعاملة. 
 قابل املستلم من هذه املعامالت على العنصر القابل للتحديد بشكل منفصل مع األخذ في اإلعتبار القيمة العادلة النسبية لكل عنصر.توزيع امل

تكبدة يتم اإلعتراف باإليرادات عندما يكون من املمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل يعتمد عليه، ومن املحتمل تحصيلها، ويمكن قياس التكاليف امل

 التي سيتم تكبدها بشكل موثوق به، وعندما يتم الوفاء بمعايير كل نشاط من أنشطة الفندق املختلفة.أو 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامة الخدمات
  

على  تقوم املجموعة بإثبات إيرادات توفير الغرف عندما تكون الغرف مشغولة والخدمات األخرى ذات الصلة الغرف
أداء الخدمات ويتم إدراجها بالصافي بعد الخصومات والرسوم البلدية. يقوم العميل عادة بدفع كامل املبلغ 

 مقدما.
  

تقوم املجموعة بإثبات إيرادات توفير األغذية واملشروبات في مطعم الفنادق عند بيع األغذية واملشروبات. يقوم  األطعمة و املشروبات
 مل املبلغ في وقت الخروج، في حالة ضيف الفندق وقبل مغادرة املطعم، في حالة العميل.العميل عادة بدفع كا

  
تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بمخصص الغرف املتعاقد عليها في األرباح أو الخسائر على أقساط  الغرف املتعاقد عليها

 بدفع كامل املبلغ وفقا لشروط العقد املتفق عليهامتساوية على مدى الفترة املشمولة باملدة. يقوم العميل 
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 الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 6-22
 ن قبل املوردين.يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها في املستقبل عن الخدمات أو البضائع املستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير م

 تمويلإيرادات و مصروفات ال6-23

 تشتمل إيرادات ومصروفات التمويل الخاصة باملجموعة على ما يلي:

 إيرادات التورق/املرابحة من التسهيالت املتوافقة مع الشريعة وإيرادات الفوائد من التسهيالت األخرى. •

 دخل العموالت من الصكوك الحكومية •

 روفات الفوائد على التسهيالت األخرى.مصروفات التورق/املرابحة على التسهيالت املتوافقة مع الشريعة ومص •

 الربح التشغيلي6-24

املتعلقة الربح التشغيلي هو النتيجة املتولدة من األنشطة األساسية املستمرة للمجموعة التي تحقق إيرادات وكذلك اإليرادات واملصروفات األخرى 
 لحصة في أرباح الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة وضرائب الدخل.باألنشطة التشغيلية. الربح التشغيلي ال يشمل صافي مصروفات التمويل، وا

 مصاريف البيع واملصاريف اإلدارية و املصاريف األخرى  6-25

يعات وفقا تشتمل مصاريف البيع واملصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى على التكاليف املباشرة وغير املباشرة والتي ال تعتبر جزءًا من تكلفة املب
 على أساس ثابت -إن لزم األمر  -معايير املحاسبية املتعارف عليها. يتم إجراء التوزيع بين مصاريف البيع واملصاريف واإلدارية، وتكلفة املبيعات لل
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 املمتلكات واملعدات -7

 
نظم اتصاالت  أجهزة تكييف سيارات معدات مكتبية أثاث ومفروشات أراض ي ومباني

 وامن
 اإلجمالي حق االنتفاع أدوات وأجهزة

          التكلفة:

 3,842,632,880 87,379,126 27,043,970 32,303,878 34,287,773 413,469,028 86,119,431 191,973,705 2,970,055,969 م2019يناير  1الرصيد في 
 582,730,613 - 2,416,400 3,624,334 318,281 478,507,470 36,818,932 20,490,022 40,555,174 إضافات

 35,789,860 - - - - - - 35,789,860 - تحويل من أعمال إنشائية تحت التنفيذ
 (224,378,040) - (75,976) (497,972) (398,375) (149,249,843) (15,946,334) (7,044,272) (51,165,268) استبعادات خالل السنة

 6,848,761 - 3,428 34,373 26,760 3,114,065 844,622 774,519 2,050,994 أثر الحركة في أسعار الصرف

 4,243,624,074 87,379,126 29,387,822 35,464,613 34,234,439 745,840,720 107,836,651 241,983,834 2,961,496,869 م2019ديسمبر  31الرصيد في 
 380,255,627 17,837,947 7,291,177 4,415,140 671,944 331,077,478 6,940,243 11,885,481 136,217 إضافات

 - - - - - - - - - تحويل من أعمال إنشائية تحت التنفيذ
 (181,438,546) - (224,814) (1,699,136) (689,789) (160,412,642) (5,716,414) (12,695,751) - استبعادات خالل السنة 

 1,635,867 689,129 654 6,609 5,185 19,547 242,781 373,837 298,125 أثر الحركة في أسعار الصرف

 4,444,076,932 105,906,202 36,454,839 38,187,226 34,221,779 916,525,103 109,303,261 241,547,401 2,961,931,211 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 اململتلكات واملعدات )تتمة( -7

 

 
نظم اتصاالت  أجهزة تكييف سيارات معدات مكتبية أثاث ومفروشات أراض ي ومباني

 وامن
 اإلجمالي حق االنتفاع أجهزةأدوات و 

          االستهالك املتراكم

 381,904,387 - 8,613,437 13,474,050 14,155,097 79,811,376 49,171,735 88,186,149 128,492,543 م2019يناير  1الرصيد في 
 184,379,657 14,219,397 2,375,688 5,780,119 4,526,509 105,481,286 14,124,550 24,079,024 13,793,084 استهالك السنة 

 (94,025,452) - (75,971) (306,157) (254,531) (67,717,832) (15,883,442) (5,259,439) (4,528,080) استبعادات
 2,928,963 167,970 192 24,205 20,078 1,359,976 791,433 432,081 133,028 أثر الحركة في أسعار الصرف

 475,187,555 14,387,367 10,913,346 18,972,217 18,447,153 118,934,806 48,204,276 107,437,815 137,890,575 م2019ديسمبر  31الرصيد في 
 251,032,777 16,469,989 2,697,850 6,363,751 4,446,493 156,875,121 18,936,846 31,155,038 14,087,689 استهالك السنة 

 (84,315,698) - (216,320) (488,769) (668,145) (67,289,232) (4,604,574)  (11,048,658) - استبعادات

 691,028 221,472 119 5,420 4,269 10,049 213,199 193,310 43,190 أثر الحركة في أسعار الصرف
 303,732,990 - 757,008 491,091 1,659,330 27,631 1,227,489 12,977,022 286,593,419 هبوط في القيمة 

 946,328,652 31,078,828 14,152,003 25,343,710 23,889,100 208,558,375 63,977,236 140,714,527 438,614,873 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
 
 

 

      

 

 

 صافي القيمة الدفترية:

م2019ديسمبر  31في  2,823,606,294 134,546,019 59,632,375 626,905,914 15,787,286 16,492,396 18,474,476 72,991,759 3,768,436,519  

م2020ديسمبر  31في  2,523,316,338 100,832,874 45,326,025 707,966,728 10,332,589 12,843,516 22,302,836 74,827,374 3,497,748,280  

مليون  625م: 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 706مليار ريال سعودي( وهي ال تستهلك. بلغت صافي القيمة الدفترية للسيارات  2.2م:2019ديسمبر  31مليار ريال سعودي ) 1.9األراض ي واملباني تشتمل على أراض ي بمبلغ بمبلغ 
 ريال سعودي( تتعلق بسيارات مستخدمة في أعمال تأجير السيارات للعمالء.

ملتعلقة في موڤنبيك سيتي ستار جدة، امليون ريال سعودي في األصول األخرى  4ريال سعودي في األثاث واملفروشات،  مليون  13، ريال سعودي في األراض ي واملبانيمليون  287بقيمة هبوط يوجد ، م2020ديسمبر  31في رأي اإلدارة كما في 
 .(صفر يال سعودي: م2019ديسمبر  31) م2020ديسمبر  31كما في ، روشان مول، حراء، ونسيم جدة فندق العليا، فندق األمير ماجد شيراتون جبل الكعبة، األمير سلطان بن سلمان
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 اململتلكات واملعدات )تتمة( -7

 يلي: تم توزيع مصروف االستهالك للسنة كما
 م2019 م2020  

 147,140,977 207,178,338  تكلفة اإليرادات 
 14,412,743 19,043,363  (29مصروفات البيع )إيضاح 

 22,825,937 24,811,076  (30املصروفات اإلدارية )إيضاح 
  251,032,777 184,379,657 

 

 

 ذلتنفيا تحت إنشائيةعمال أ -8
 

 مشاريع فندقية 
مشروع مركز 

 مصر -اإلتصال 

مشروع تجديد 

املكاتب اإلدارية 

 والفروع

مشروع تكامل بيانات 

CRM 

البرنامج املحاسبي ساب 

((SAP 
 مركز الخدمات

تطوير نظام تخطيط 

 (ERP)موارد املؤسسة 
 اإلجمالي

  97,666,663     -  2,969,273     2,009,846     985,214          -    781,984    90,920,346  م2019يناير  1الرصيد في 

 217,251,610 47,693,324 402,659 9,010,490 4,632,004 11,292,629 28,672,047 115,548,457 اإلضافات 

 (35,789,860) - - - - (6,335,829) (29,454,031) - تحويل إلى املمتلكات واملعدات

 (11,020,336) - - (11,020,336) - - - - تحويل إلى موجودات غير ملموسة وشهرة

  268,108,077 47,693,324 3,371,932 - 5,617,218 4,956,800 - 206,468,803  م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 128,535,191 34,556,510 150,306 - - 28,606,490 - 65,221,885 إضافات

 (93,634,586) (18,749,099) - - - (24,384,554) - (50,500,933) هبوط في القيمة

 303,008,682 63,500,735 3,522,238 - 5,617,218 9,178,736 - 221,189,755 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
 

مشروع تجديد املكاتب اإلدارية  ،ال سعوديريمليون   50.5 بقيمةوموڤنبيك سيتي ستار جدة، و حراء  مشروع فندق األمير ماجدهناك هبوط في القيمة الدفترية للمشاريع الفندقية بشكل رئيس ي في ،  م2020ديسمبر  31في كما  ،في رأي اإلدارة
 لهذه املوجودات.تعتقد اإلدارة أن القيمة القابلة لالسترداد أقل من صافي القيمة الدفترية  .(صفر: م2019ديسمبر 31) ل سعودي، على التواليامليون ري 18.8 (ERP)، ونظام تخطيط موراد املؤسسة مليون ريال سعودي  24.4 بقيمة والفروع 
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 مستردة عند االستبعاد – ذتحت التنفي إنشائية أعمال  -9
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 359,747,097 359,747,097  مستردة عند االستبعاد – أعمال إنشائية  تحت التنفيذ

م في مشروع 2013نت ضمن األعمال الرأسمالية قيد االنشاء. وتم إدراج هذه املوجودات خالل ، والتي كاأراض ي وفنادق معينةيتمثل هذا البند في 
ألمر خالل توسعة الحرم واملشاريع األخرى في مكة، ونتيجة لذلك، يتم االستحواذ عليها بواسطة السلطات املحلية. ال تتوقع املجموعة بأن يتم هذا ا

 . ال تتوقع اإلدارة أي خسائر مقابل القيمة الدفترية نتيجة استبعاد هذه املشاريعاألثني عشر شهرًا القادمة. إضافة لذلك، 

ديسمبر  31قابلة لالسترداد عند البيع كما في  -في رأي اإلدارة ، لم يكن هناك انخفاض في القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية الجارية للمجموعة 
 (.صفر ريال سعودي: م2019ديسمبر  31) م2020

 وجودات غير امللموسة والشهرةامل -10

 اإلجمالي قائمة العمالء العالمة التجارية البرامج الشهرة 
      التكلفة

 444,989,850 19,183,780 29,486,326 103,078,792 293,240,952 م2019يناير  1الرصيد في 
 141,784,114 2,766,277 3,304,654 110,359,404 25,353,779 إضافات

 (14,803,335) - - (998,217) (13,805,118) استبعادات ناتجة عن تصفية
 11,020,336 - - 11,020,336 - محول من أعمال إنشائية قيد التنفيذ

 4,111,185 762,688 1,154,694 173,198 2,020,605 أثر الحركة في أسعار الصرف
 587,102,150 22,712,745 33,945,674 223,633,513 306,810,218 م2019 ديسمبر 31الرصيد في 
 46,201,470 - - 46,201,470 - إضافات

 (11,988,444) - - (122,072) (11,866,372) استبعادات 

 - - - - - محول من أعمال إنشائية قيد التنفيذ
 (6,952,343) (1,391,262) (2,515,807) 947,457 (3,992,731) أثر الحركة في أسعار الصرف

 614,362,833 21,321,483 31,429,867 270,660,368 290,951,115 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

      في القيمةوالهبوط اإلطفاء املتراكم 

 218,937,394 8,460,644 6,973,910 13,914,681 189,588,159 م2019ناير ي 1الرصيد في 
 25,898,610 2,178,919 1,272,063 22,447,628 - اإلطفاء

 (14,803,335) - - (998,217) (13,805,118) خسارة الهبوط 
 844,424 415,552 315,917 112,955 - أثر الحركة في أسعار الصرف

 230,877,093 11,055,115 8,561,890 35,477,047 175,783,041 م2019ديسمبر  31الرصيد في 
 26,026,404 481,939 289,210 25,255,255 - اإلطفاء
 (11,866,372) - - - (11,866,372) استبعاد

 313,119,955 10,475,429 23,579,457 152,030,623 127,034,446 خسارة الهبوط

 (964,156) (691,000) (1,000,690) 727,534 - أثر الحركة في أسعار الصرف
 557,192,924 21,321,483 31,429,867 213,490,459 290,951,115 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

      القيمة الدفترية
 356,225,057 11,657,630 25,383,784 188,156,466 131,027,177 م2019ديسمبر  31في 
 57,169,909 - - 57,169,909 - م2020ديسمبر  31في 

 تم توزيع مصروف اإلطفاء للسنة كما يلي:
 م2019 م2020  

 3,705,818 3,831,219  اإليراد تكلفة

 8,506,535 9,285,275  (29مصروفات البيع )إيضاح 
 13,686,257 12,909,910  (30املصروفات اإلدارية )إيضاح 

  26,026,404 25,898,610 
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 في القيمة اختبار الهبوط  10-1
عند التصفية. إجمالي خسائر الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشركات التابعة  لبنانفي  تم إلغاء الشهرة املتعلقة باملجموعة التابعة للمجموعة

 هي كما يلي: م2020ديسمبر  31للمجموعة الخاضعة للهبوط في القيمة ، لجميع السنوات حتى 
 م2019ديسمبر 31  م2020ديسمبر  31 

 -  6,212,311 املكتب الوطني للسفر والسياحة املحدودة

 -  11,600,000 لصرح للسياحة والسفر وكالة ا
 26,297,274  26,297,274  تورزالطيار  إي شركة

 13,390,372  13,390,372 شركة الطيار لتأجير السيارات

 13,603,448  13,603,448 شركة عطالت سيرا للسفر والسياحة "سابقا نايل هوليداي للسياحة"
 2,718,479  - لسفر والسياحةلينا ل

 44,500,000  44,500,000 شركة لومي للتأجير
 -  13,750,000 شركة املوسم للسفر والسياحة 

 -  21,235,000 شركة مواسم السياحة وخدمات املعتمرين املحدودة

 -  29,560,328 وشركاتها التابعة إليجينت ريزورت املحدودة
 36,156,624  36,156,624 السفر  شركة الهانوف للسياحة وخدمات

 -  11,652,929 مواسم املحدودة 

 7,569,646  - كونينتينغ التجارة والخدمات

 16,846,286  16,846,286 شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

 7,735,408  7,735,408 شركة هناي للتجارة
 6,965,504  18,434,785 شركة املسافر للسفر والسياحة

 -  11,813,391 ن املحدودة يان أال 

 -  8,162,959 اف اونلي هوليداي 

 290,951,115  175,783,041 

 توليد النقد في الشهرةات بار الهبوط في القيمة لوحداخت
 ليد النقد في املجموعة كما يلي:و في القيمة، تم توزيع الشهرة على وحدة تالهبوط ألغراض اختبار 

 م2019ديسمبر  31  م2020 ديسمبر 31 
 6,212,311  6,212,311 املكتب الوطني للسفر والسياحة املحدودة

 11,600,000  11,600,000 وكالة الصرح للسياحة والسفر 
 26,297,274  26,297,274 شركة إي الطيار تورز

 13,390,372  13,390,372 شركة الطيار لتأجير السيارات
 13,603,448  13,603,448 ة عطالت سيرا للسفر والسياحة "سابقا نايل هوليداي للسياحة"شرك

 2,718,479  - لينا للسفر والسياحة
 44,500,000  44,500,000  شركة لومي للتأجير

 13,750,000  13,750,000 شركة املوسم للسفر والسياحة 
 1,578,247  - الت السياحية شركة جولة لتنظيم الرح

 21,235,000  21,235,000  شركة مواسم السياحة وخدمات املعتمرين املحدودة
 37,517,662  37,517,662 وشركاتها التابعة إليجينت ريزورت املحدودة

 36,156,624  36,156,624 شركة الهانوف للسياحة وخدمات السفر 

 11,652,929  11,652,929 مواسم املحدودة 
 7,569,646  - كونينتينغ التجارة والخدمات 

 16,846,286  16,846,286 شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

 7,735,408  7,735,408 شركة هناي للتجارة
 18,434,785  18,434,785 شركة املسافر للسفر والسياحة

 14,993,434  14,993,434 يان أالن املحدودة 
 10,360,345  10,360,345 اف اونلي هوليداي 

 (9,342,032)  (13,334,763) من االستبعادأثر ترجمة العمالت األجنبية 
 290,951,115  306,810,218 
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 :الشركات التابعة في اململكة املتحدة

تبعاد والتي يتم تقديرها باستخدام التدفقات النقدية إلى القيمة العادلة ناقصًا تكلفة االس وحدة توليد النقدلتستند القيمة القابلة لالسترداد 
 من القيمة العادلة استنادًا إلى املدخالت في طريقة التقييم املستخدمة. 3املخصومة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة في املستوى 

تقييم  ن القيمة املخصصة لالفتراضات الرئيسية تمثلإن االفتراضات الرئيسية املستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد تم إدراجها أدناه. إ
 اإلدارة لالتجاهات املستقبلية في الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر الخارجية والداخلية.

 السفر والسياحة  
 م2019  م2020  

 11%  %11  معدل الخصم
 %2  %2  معدل القيمة النهائية للنمو

لنمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين معدل ا
 )متوسط الخمس سنوات القادمة(

 
% (43)  31 % 

 إن معدل الخصم هو قياس ما بعد الضريبة املقدر استنادًا إلى املتوسط التاريخي للصناعة واملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال.

على تقديرات محددة لخمس سنوات ومعدل نمو نهائي ملا بعد ذلك. تم تحديد معدل النمو النهائي استنادًا إلى تشتمل توقعات التدفقات النقدية 
فتراضات التي تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإلجمالي املجمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين والذي يتماش ى مع اال 

 السوق.يضعها املشاركين في 

مو اإليرادات تم تقدير معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين باألخذ باالعتبار الخبرة السابقة. وتم توقع ن
ر للخمس سنوات باألخذ باالعتبار متوسط مستويات النمو التي تم تجربتها خالل الخمس سنوات املاضية وحجم املبيعات املقدرة ونمو األسعا

 القادمة. وكان من املفترض زيادة أسعار املبيعات تماشيًا مع التضخم املتوقع للخمس سنوات القادمة.

ة قامت املجموعة بإجراء تحليل مفصل لحساب القيمة القابلة لالسترداد للموجودات في  جميع وحدات توليد النقد.  نتج عن التحليل أن القيم
 34مليون ريال سعودي و  49.5اوز القيمة القابلة لالسترداد املقدرة وبالتالي فقد تم اإلعتراف بهبوط في قيمة الشهرة بمبلغ الدفترية للموجودات تتج

 مليون ريال سعودي في العالمات التجارية وقائمة العمالء في القوائم املالية املوحدة.

 الشركات التابعة في اململكة العربية السعودية:

إلى القيمة العادلة ناقصًا تكلفة االستبعاد والتي يتم تقديرها باستخدام التدفقات النقدية  لوحدة توليد النقدلقابلة لالسترداد تستند القيمة ا
 من القيمة العادلة استنادًا إلى املدخالت في طريقة التقييم املستخدمة. 3املخصومة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة في املستوى 

لرئيسية املستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد تم إدراجها أدناه. إن القيمة املخصصة لالفتراضات الرئيسية تمثل تقييم إن االفتراضات ا
 اإلدارة لالتجاهات املستقبلية في الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر الخارجية والداخلية.

 السفر والسياحة  
 م9201  م2020  

 %12  %12  معدل الخصم
 %3  %3  معدل القيمة النهائية للنمو

معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين 
 )متوسط الخمس سنوات القادمة(

 % (53)  17% 

 صناعة واملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال.إن معدل الخصم هو قياس ما بعد الضريبة املقدر استنادًا إلى املتوسط التاريخي لل

إلى تشتمل توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لخمس سنوات ومعدل نمو نهائي ملا بعد ذلك. تم تحديد معدل النمو النهائي استنادًا 
تهالك وإطفاء الدين والذي يتماش ى مع االفتراضات التي تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإلجمالي املجمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالس

  يضعها املشاركين في السوق.

جميع وحدات توليد النقد.  نتج عن التحليل أن القيمة  قامت املجموعة بإجراء تحليل مفصل لحساب القيمة القابلة لالسترداد للموجودات في 
 .املقدرة وبالتالي فقد تم تسجيل هبوط في القيمة في القوائم املالية املوحدةالقيمة القابلة لالسترداد  الدفترية للموجودات تتجاوز 
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 )تتمة(: الشركات التابعة في اململكة العربية السعودية

مة النقد ذات الصلة. نتج عن التحليل أن القي توليدأجرت املجموعة تحلياًل مفصاًل الحتساب املبلغ القابل لالسترداد للموجودات في جميع وحدات 
مليون ريال  152مليون ريال سعودي و  73في قيمة الشهرة بمبلغ  هبوط، وبالتالي تم تسجيل القابلة لالسترداد القيمةالدفترية للموجودات تتجاوز 

املالية املوحدة. القوائمسعودي مقابل البرمجيات في هذه 
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 حدةالمو المالية القوائم
 م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 لاير سعودي()
 

52 

 

 العقارات االستثمارية -11

 اإلجمالي ات فندقيةمعد أدوات كهربائية أثاث وتركيبات مباني أراض ي  

       التكلفة
  1,138,262,600     5,106,664                1,051,426            12,191,809             617,151,975             502,760,726          م2019يناير  1الرصيد في 
    -                               -                                 -                             -                                 -                                   -                              إضافات

  1,138,262,600     5,106,664                1,051,426            12,191,809             617,151,975             502,760,726          م2019ديسمبر  31الرصيد في 
    -    -                                 -                             -                                 -                                   -                              إضافات

  1,138,262,600     5,106,664                1,051,426            12,191,809             617,151,975             502,760,726          م2020ديسمبر  31الرصيد في 
       االستهالك املتراكم

  95,203,520           2,375,885                460,734                7,500,310                77,911,375                6,955,216               م2019يناير  1الرصيد في 
  15,124,600           944,883                   180,141                2,089,921                11,909,655                  -                              املحمل على السنة

  110,328,120         3,320,768                640,875                9,590,231                89,821,030                6,955,216               م2019ديسمبر  31 الرصيد في
  13,834,123  714,745                  168,477  1,041,246                11,909,655                  -                              املحمل على السنة

 211,471,357 181,223 36,346 477,428 105,330,645 105,445,715 الهبوط في القيمة
 335,633,600 64,216,73 845,698  11,108,905 207,061,330 112,400,931 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

       
       صافي القيمة الدفترية:

  1,027,934,480     1,785,896                410,551                2,601,578                527,330,945             495,805,510          م2019ديسمبر  31في 
 802,629,000 889,928 205,728 1,082,904 410,090,645 390,359,795 م2020ديسمبر  31في 
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 )تتمة( العقارات االستثمارية -11

 ةالخسارة املتعلقة بالعقارات االستثماري وأة تم االعتراف بها في الربح املبالغ التالي

 م2019 م2020  
 78,350,088 54,179,231  ارات االستثمارية إيرادات تأجير من العق

 (15,124,599) 13,834,123  مصروفات تشغيلية مباشرة متحققة من إيرادات التأجير 
 (7,821,612) -  مصروفات مباشرة لم تحقق إيرادات تأجير

عقد تأجير من فترة أولية لسنة واحدة غير قابلة من عدد من العقارات التجارية املؤجرة ألطراف أخرى. يتألف كل  تتكون العقارات اإلستثمارية
جديد لإللغاء بإيجار سنوي مجدولة وفقًا ألسعار املستهلك. يتم التفاوض على التجديدات الالحقة مع املستأجر وتاريخيًا تكون متوسط فترة الت

ه االستثمارات العقارية بغرض الحصول على إيرادات سنة واحدة. ال يتم تحميل أي إيجارات محتملة. تمتلك املجموعة في الوقت الحالي جميع هذ
 تأجير.

  . ريال سعودي( مليون  1,530: م2019ديسمبر  31ريال سعودي )مليون  803 العقارات اإلستثماريةتبلغ القيمة العادلة لهذه 

 قياس القيم العادلة 11-1

 للقيمة العادلة الهرمىالتسلسل 

من قبل مقيم عقار مستقل خارجي من ذوي املؤهالت املهنية املناسبة )وفقًا ملتطلبات وزارة التجارة  ستثماريةللعقارات اإل تم تحديد القيمة العادلة 
 .تقييمهفي موقع وتصنيف العقار الذي يتم  حديثةخبرة لديه واالستثمار( و 

 نادًا إلى املدخالت في طريقة التقييم املستخدمة.للقيمة العادلة است 3يتم تصنيف قياس القية العادلة لجميع االستثمارات العقارية في املستوى 

 طريقة التقييم واملدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

حظة التي يعرض الجدول التالي طريقة التقييم املستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وكذلك املدخالت الهامة غير القابلة للمال 
 تم استخدامها.

باالعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي سوف تتحقق من العقار باألخذ باالعتبار معدل النمو املتوقع لإليجار، التقييم ذج يأخذ نمو 
م خصم يتوالفترات الشاغرة، ونسبة االشغال، وتكلفة حوافز التأجير مثل فترات االيجار املجانية والتكاليف األخرى التي ال يدفعها املستأجرين. 

صافي التدفقات النقدية املتوقعة باستخدام معدالت خصم املخاطر املعدلة. يأخذ تقدير معدل الخصم باالعتبار، من بين عوامل أخرى، جودة 
 املبنى وموقعه )أساس ي مقابل ثانوي(، القدرة االئتمانية للمستأجر وفترات االيجار.

 
 مدخالت هامة غير قابلة للمالحظة

 ر املتوقع في السوق.معدل نمو اإليجا •

 معدل االشغال. •

 ) % 6,9 م:2019ديسمبر  31% )7,6معدالت خصم املخاطر املعدلة  •
 ( القيمة العادلة املقدرة إذا:تنخفض)ترتفع سوف 

 )أقل(./أعلىكان معدل نمو اإليجار املتوقع في السوق  •

 )أقل(./أعلىكان معدل االشغال  •

 ول(.كانت الفترات االيجار املجانية أقصر/)أط •

 (.أعلىكان معدل خصم املخاطر املعدلة أقل/) •

( ومحمد مالك 1القيم العادلة لالستثمارات العقارية كما تم تحديدها من قبل اثنين من املقيمين املستقلين بندر بن سلطان الشنيف )املقيم 
 ودية للمقيمين املعتمدين.أعضاء في الهيئة السع املقيمين( كما في تاريخ القوائم. كال 2األحمد )املقيم 
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 استثمارات بطريقة حقوق امللكية في شركات زميلة  -12

 
 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31

 50,098,827  22,822,973 بداية السنةالرصيد في 
 18,433,296  41,389,590 إضافات
 (7,185,213)  11,408,223 شركة زميلة من (الخسارة) الربححصة 

 -  (22,077,858) الهبوط في القيمة
 (24,990,641)  - استبعادات

 (13,533,296)  - إعادة تبويب إلى موجودات محتفظ بها للبيع
 22,822,973  53,542,928 نهاية السنةالرصيد في 

 

. كما يطابق الجدول املعلومات املالية امللخصة مع القوائم املالية لهذه الشركاتفي ي املعلومات املالية للشركات الزميلة الهامة يلخص الجدول التال
 .القيمة الدفترية لحصة املجموعة في هذه الشركات الزميلة

 
 ر مدرجةغي –في الشركات الزميلة  امللكية بطريقة حقوق  القيمة الدفترية لالستثمارات

 املبلغ  النسبة اململوكة 

 الشركة الزميلة
ديسمبر  31

 2020م

ديسمبر  31
م2019   

ديسمبر  31
 م2020

ديسمبر  31
م2019  

فليكس طيران  %30 %30  - - 

 - -  %70 %70 شركة تقنيتك لالتصاالت )مشروع مشترك(

 - -  %49 %49 أبو  بي –شركة الطيار للسفر والسياحة 

 - -  %49 %49 مرو للسياحةشركة فوياج ع

 - -  %35 %35 شركة توشير للتقنية الناشئة

 - -  %44,3 %44,3 نت للسياحة والسفر

 13,533,296 -  - - كريم إنكوبوريشن 

 8,962,918 -  %20 %20 الشركة السعودية للضيافة األثرية

 13,460,055 -  %40 %40 شركة ايكوينكس املتحدة

 - -  %33,3 %33,3 لشرق األوسط شركة الوادي ا

 - -  %40 %40 شركة س ي اتش إم إي 
 400,000 53,542,928  %40 %40 واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

    53,542,928 36,356,269 

      إعادة تبويب

(كريم إنكوبوريشن) موجودات محتفظ بها للبيع     - (13,533,296)  

    53,542,928 22,822,973 

 غير مدرجة-حركة اإلستثمار في الشركات الزميلة 

 

 /ربحالحصة في  يناير  1

 )خسارة( العام
 الهبوط إضافات

ديسمبر  31
 م2020 م2020

*الشركة السعودية للضيافة األثرية  8,962,918 (131,160) - (8,831,758) - 

*شركة ايكوينكس املتحدة  13,460,055 (213,955) - (13,246,100) - 

 - - - - -  شركة س ي اتش إم إي

 53,542,928 - 41,389,590 11,753,338 400,000 *واجهة الراياض للمعارض واملؤتمرات

 22,822,973 11,408,223 41,389,590 (22,077,858) 53,542,928 
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 غير مدرجة )تتمة(-حركة اإلستثمار في الشركات الزميلة 

 الحصة في يناير 1 
 )خسارة( العام

 /إضافات 
 الهبوط استبعادات

ديسمبر  31
 م2019 م2019

      
. شركة الشامل الدولية القابضة كيه. أس

 - - (24,990,641) - 24,990,641 س ي

 13,533,296 18,033,296 - (4,500,000) - كريم انكوربريشن

 8,962,918 - - (524,642) 9,487,560 الشركة السعودية للضيافة األثرية

 13,460,055 - - (254,613) 13,714,668 شركة ايكوينكس املتحدة

 - - - (1,905,958) 1,905,958 اتش إم إيشركة س ي  

 400,000 - 400,000 - - واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

 50,098,827 (7,185,213) (24,590,641) 18,033,296 36,356,269 

 أحدث البيانات املتوفرة فيما يتعلق بالشركات الزميلة الهامة للمجموعة مصنفة باملناطق تظهر فيما يلي:

 
الشركة السعودية للضيافة األثرية و شركة ايكوينكس املتحدة، حيث هذه الشركة قيمة االستثمارات بالكامل في  خفضت، م2020خالل *

 .أي عائد من هذه االستثمارات في املستقبلخسائر بشكل مستمر وال تتوقع املجموعة تحقيق ل تتعرضالشركات 

 لم ينتج عن .مليون ريال سعودي في واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات 41.4، استثمرت الشركة مبلغا إضافيًا بقيمة م2020 * خالل 

أعاله حيث أن املساهم الثاني قد استثمر أيًضا وفًقا لحصته  أي تغيير في حصة الشركة في الشركة الزميلة املذكورة ةاإلضافي اتاالستثمار 
 الحالية من مساهمته في الشركة الزميلة املذكورة.

 م.2019م و 2020ديسمبر  31هذه املبالغ املوضحة أعاله تم الحصول عليها من التقارير املالية الغير مراجعة للسنة املالية  املنتهية في *

.م2020ديسمبر  31تزام محتمل جوهري أو مطلوبات رأسمالية تتعلق بحصتها في الشركات الزميلة كما في * ليس لدى املجموعة أي ال

 

 اجمالي األصول* الدولة

اجمالي 
 االيرادات* صافي األصول* االلتزامات*

الفترة بعد ربح 
 الضريبة*

             م2020

واجهة الرياض 
 للمعارض واملؤتمرات

اململكة العربية 
 29,383,346 65,335,953 134,168,275 38,188,853 172,357,128 السعودية

 م2019
 

     
واجهة الرياض 

 للمعارض واملؤتمرات

اململكة العربية 
 - - 1,000,000 - 1,000,000 السعودية

 الربح )لخسارة( بعد الضريبة* اإلدراج/دولة التأسيس 

 م2020
  

 29,383,346 اململكة العربية السعودية واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

 (655,802) بية السعوديةاململكة العر  الشركة السعودية للضيافة األثرية

 (534,888) االمارات العربية املتحدة شركة ايكوينكس املتحدة

  28,192,656 

 م2019

  

 (2,623,207) اململكة العربية السعودية الشركة السعودية للضيافة األثرية

 (636,533) االمارات العربية املتحدة شركة ايكوينكس املتحدة

 (5,307,330) رات العربية املتحدةاالما شركة س ي اتش ام إي

  (8,567,070) 
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 ستثمارات ال ا -13

 على النحو التالي:ُصنفت االستثمارات 

ديسمبر  31  ديسمبر 31   

  2019م 2020م االستثمارات
ارة استثمارات مدرجة  بالقيمة العادلة من خالل الربح والخس      

ستثمارية العامة الصناديق اال   39,708,075 - 

 - 28,842,813 أسهم ملكية 

     استثمارات مدرجة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 50,230,876 - الصناديق األستثمارية العامة 

 9,559,871 - أسهم ملكية 

   

   استثمارات مصنفة بالتكلفة املطفأة

ستثمارية الخاصةالصناديق اال   141,100,200 45,000,000 

 - 370,327,300 صكوك  

 579,978,388 104,790,748 

، و الصكوك الخاصةستثمارية الشركات املدرجة، الصناديق اال ملكية في تتمثل استثمارات املجموعة في الصناديق االستثمارية العامة، أسهم 
 .الحكومية

 حركة االستثمارات 

 م2020لسنة 

الصناديق 
 االستثمارية الخاصة

الصناديق 
االستثمارية 

 اإلجمالي أسهم ملكية صكوك العامة

  104,790,748  9,559,871    -  50,230,877  45,000,000 يناير 1الرصيد في 
  543,888,323  31,414,234  370,327,300  40,146,789  102,000,000 إضافات

 استبعادات واستردادات
 (5,949,400)  (51,352,725) -    

 

(12,860,391) 

 

(70,162,516) 

  224,961  202,191    -  22,770    - تعديل القيمة العادلة 
  1,236,872  699,123 -  488,149  49,600 )خسائر( محققة   /أرباح

ديسمبر  31الرصيد في   141,100,200  39,535,860  370,327,300  29,015,028  579,978,388  
 

 م2019لسنة 

الصناديق 
 االستثمارية الخاصة

الصناديق 
االستثمارية 

 اإلجمالي أسهم ملكية صكوك العامة

  102,032,675    -    -  57,032,675  45,000,000 يناير 1الرصيد في 
 إضافات

-    121,883,816  -    8,678,464  130,562,280  
 (130,604,539)    -    - (130,604,539)    - استبعادات واستردادات

  938,860  881,407    -  57,453    - تعديل القيمة العادلة 
  1,861,472    -    -  1,861,472    - أرباح  محققة 

ديسمبر 31الرصيد في   45,000,000  50,230,877  -    9,559,871  104,790,748  
 

 31مليون ريال سعودي ) 1,5بقيمة مليون ريال سعودي وأرباح محققة من بيع استمثار  2,2خالل السنة، سجلت املجموعة توزيعات أرباح بقيمة 
 مليون ريال سعودي(  1.9مليون ريال سعودي واألرباح املحققة من بيع استثمار  1.2: توزيعات أرباح م2019ديسمبر 
مليون ريال سعودي في الدخل الشامل اآلخر وتأثير مماثل في االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات  0.9: تم االعتراف بـ م2019ديسمبر  31كما في 

 .في حقوق امللكية املوحدة
 .37تم توضيح معلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان، مخاطر السوق، وقياس القيمة العادلة في إيضاح 
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 تجارية وأخرى  ذمم مدينة -14

 
ديسمبر 31 ديسمبر 31   

 
م2020 م2019   

 1,560,408,499 1,141,199,891 ذمم مدينة تجارية 

 (217,536,660) (84,250,047)  خسائر االئتمان املتوقعة مخصص 

 
1,056,949,844 1,342,871,839 

   
   ذمم مدينة أخرى:

 145,385,700 101,036,021 حوافز مستحقة

 22,933,328 15,704,382 سلف مو فين

 21,961,561 46,046,146 ضرائب

 18,223,221 36,741,771 ذمم مدينة من استبعاد شركات تابعة 

 3,392,780 2,678,151 مستهلكات

 11,663 3,230,918 إيرادات تمويلية مستحقة

 24,967,283 23,866,495 أخرى 

 229,303,884 236,875,536 

   

 1,286,253,728 1,579,747,375 

 .37السوق، وقياس القيمة العادلة في إيضاح و تم توضيح معلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان، 
العمر املتوقع مدار باستخدام  9املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي  املتوقعة يةخسائر االئتمانال لقياس املبسط هجنالتطبق املجموعة 

ان للذمم املدينة التجارية. لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس جماعي ، يتم تجميع الذمم املدينة التجارية على أساس مخاطر االئتم
 .ومدار العمراملماثلة 

. يتم إلى الخسائر االئتمانية التاريخية للمجموعة التي تم تكبدها على مدى العامين السابقين قبل نهاية السنة تستند معدالت الخسارة املتوقعة
حددت تعديل معدالت الخسارة التاريخية وفًقا للمعلومات الحالية واملستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على عمالء املجموعة. 

جمالي، معدل البطالة، ومعدل التضخم على أنها عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية في أعمال املجموعة داخل اململكة املجموعة الناتج املحلي اإل 
 وخارجها.

 املتوقع للذمم املدينة التجارية كما يلي:  مخصص الخسارة املتوقعة على مدى العمر

 متداولة  م2020ديسمبر  31

متأخرة السداد 
 يوم 30ألكثر من 

داد متأخرة الس
 يوم 180ألكثر من 

متأخرة السداد 
 اإلجمالي يوم 365ألكثر من 

      
%1,4 معدل الخسارة املتوقعة   1,2%  2,7%  13,5%   

 1,141,199,891 551,710,961 164,960,342 248,501,951 176,026,637 إجمالي القيمة الدفترية  

 84,250,047 74,333,922 4,452,616 3,020,192 2,443,317 مخصص الخسارة  

 

 متداولة  م2019ديسمبر  31

متأخرة السداد 
 يوم 30ألكثر من 

متأخرة السداد 
 يوم 180ألكثر من 

متأخرة السداد 
 اإلجمالي يوم 365ألكثر من 

      
%1,3 معدل الخسارة املتوقعة   2,1%  93,%  71,3%   

 1,560,408,499 272,999,471 91,038,432 516,677,035 679,693,561 إجمالي القيمة الدفترية  

 217,536,660 194,629,860 3,510,071 10,862,833 8,533,896 مخصص الخسارة  

 
مم املدينة الرتفاع جوهري في . لم يتعرض أي من هذه الذم2020ديسمبر  31يوًما كما في  30إلى  15جميع الذمم املدينة مستحقة في غضون 

 شهًرا. 12مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ، وبالتالي ، تم االعتراف بخسائر االئتمان املتوقعة ملدة 
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية وأخرى - 14
 :أعمار الذمم املدينة هي كما يلي

 :تها كما يليمتاخرة السداد ولم تنخفض قيم تحليل أعمار الذمم التجارية
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 م2019 م2020 
 627,379,664 157,843,360 غير متاخرة السداد وال منخفضة القيمة 

 385,943,635 74,124,524 يوم 30-1متأخرة السداد من 
 130,733,400 74,320,269 يوم 90-31متأخرة السداد من 
 91,038,432 100,057,158 يوم 180-91متأخرة السداد من 
 59,227,260 164,960,342 يوم 365-181متأخرة السداد من 

 48,549,448 485,644,191 يوم  365متأخرة السداد أكثر من 

 1,056,949,844 1,342,871,839 
 حركة خسائر هبوط قيمة الذمم املدينة التجارية

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 م2019 م2020 

 192,190,781 217,536,660 يناير  1الرصيد في 
 25,345,879 25,049,050 خسائر الهبوط خالل السنة

 - (158,335,663) شطب
 217,536,660 84,250,047 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

  دفعات مقدمة ومصروفات مدفوعة مقدماً   -15

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
  مدفوعة مصروفات

ً
 م2019 م2020 مقدمأ

 5,971,663 1,241,740 إيجارات
 16,269,441 24,912,893 تأمين

 12,523,030 5,386,991 رسوم اشتراك
 14,365,924 18,300,969 أخرى 

 49,842,593 49,130,058 
   

   أخرى  دفعات مقدماً 
 407,100,152 249,454,117 دمة للمورديندفعات مق

 (129,154,593) (21,596,459) هبوط في ذمم مدينة أخرى 
 227,857,658 277,945,559 

 39,006,550 43,297,802 (26دفعات مقدمة لخطابات الضمان )إيضاح 
 15,435,235 14,726,500 مقدمًا أخرى  دفعات

 285,881,960 332,387,344 
   
 335,724,553 381,517,402 
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 يعادلهلنقد وماا -16
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 م2019 م2020 

 5,969,600 1,968,345 النقد في الصندوق 
 343,693,587 245,454,046 األرصدة في الحسابات الجارية لدى البنوك

 - 1,530,459 نقد لدى مدير صندوق 
 349,663,187 248,952,850 في قائمة املركز املالييعادله النقد وما 

 (5,169,582) (1,108,487) سحوبات بنكية على املكشوف ألغراض إدارة النقد
 344,493,605 247,844,363 النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية

   

 رأس املال واالحتياطيات -17
 رأس املال

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 م2019 م2020 
   أسهم عادية

 209,650,000 300,000,000 في بداية السنة 

 90,350,000 - مجانيةأسهم 
 300,000,000 300,000,000 بالكامل مصدرة مدفوعة
 3,000,000,000 3,000,000,000 ريال سعودي لكل سهم 10القيمة االسمية 

 
  جميع األسهم العادية تصنف بالتساوي فيما يتعلق باملوجودات املتبقية للشركة.

 األسهم العادية
 .للمجموعةآلخر ويحق لهم تصويت واحد لكل سهم في االجتماعات العامة  يحق ملالكي هذه األسهم توزيعات أرباح التي يتم اإلعالن عنها من وقت

 ات األخرى ياإلحتياطي النظامي واالحتياط، عالوة اإلصدار
 ( من هذه القوائم املالية املوحدة.6ات تم إدراجها بإيضاح رقم )يطبيعة وعالقة هذه االحتياط

 الضريبة بعد خصمالدخل الشامل اآلخر املتراكم في االحتياطيات 
 العائد على املساهمين في الشركة                 

 م2020ديسمبر  31
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 احتياطي 

 القيمة العادلة
 

 أرباح مبقاة
 

 اإلجمالي
الحصص غير 

 املسيطرة
 اجمالي الدخل 
 الشامل اآلخر

فروق  –العمليات األجنبية 
 (4,559,883) - (4,559,883) - - (4,559,883) تحويل عمالت أجنبية

 الدخل خالل مناستثمارات 
 (796,770) - (796,770) - (796,770) - االخر الشامل

إعادة قياس مطلوبات منافع 
 3,854,971 176,086 3,678,885 3,678,885 - - محددة

 (4,559,883) (796,770) 3,678,885 (1,677,768)  176,086 (1,501,682) 
 العائد على املساهمين في الشركة                  

 م2019ديسمبر  31
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 احتياطي 

 القيمة العادلة
 

 أرباح مبقاة
 

 اإلجمالي
الحصص غير 

 املسيطرة
 اجمالي الدخل 
 الشامل اآلخر

فروق  –العمليات األجنبية 
 12,335,200 - 12,335,200 - - 12,335,200 تحويل عمالت أجنبية

الدخل  من خاللاستثمارات 
 938,860 - 938,860 - 938,860 - الشامل االخر 

إعادة قياس مطلوبات منافع 
 13,022,591 53,412 12,969,179 12,969,179 - - محددة

 12,335,200 938,860 12,969,179 26,243,239 53,412 26,296,651 
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  برنامج حوافز املو فين طويلة األجل
الهام في وصول املجموعة ألهدافها طويلة توفر املجموعة برنامج حوافز طويلة األجل )"البرنامج"( لبعض مو فيها والذين ستتم مكافئتهم على دورهم  

هو يقاس بناًء األجل ولتجذب وتبقي الكفاءات املوهوبة. يركز البرنامج على األداء الحالي واملستقبلي ويمكن املو فين من املساهمة في نجاح الشركة. و 
 على معدالت األداء والتي سيتم تحديدها بمعرفة  من قبل لجنة الترشيحات واملكافملت.

بعد  ن أساس  البرنامج مبني على بالكامل على الدفع على أساس عيني،  يتحصل من خاللها املترشح على أسهم الشركة )أسهم مقيدة "أسهم خزينة"(إ
ات حإكماله فترة االستحقاق وتحقيق مقاييس االداء املطلوب وتلبيته الشروط الالزمة باإلضافة إلى حصوله على املوافقات من قبل لجنة الترشي

 واملكافملت. 
ا تقييم إن املو ف املشارك في البرنامج  يجب عليه أن يستوفي جميع الشروط املحددة من قبل املجموعة بما في ذلك سنوات الخدمة املطلوبة يتخلله

 أداء ممتاز باإلضافة إلى شروط أخرى. املو فين على رأس العمل فقط سيتم منحهم هذه امليزة.
 شراف عليه من قبل لجنة الترشيحات واملكافملت  املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.إن هذا البرنامج سيتم اإل 

مليون ريال   9.5: م2019ديسمبر  31) م2020 يسمبر 31لسنة املنتهية في مليون ريال سعودي ل 14.8إجمالي املصاريف املتعلقة بالبرنامج الخاصة 
 2ن مع زيادة باملقابل في قائمة حقوق املالك وذلك وفًقا ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي تحميلها على مصاريف منافع املو فيتم سعودي( 

 "الدفعات على أساس السهم".
 :باألسهم فيما يلي الحركة على بند الحوافز طويلة األجل

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر31

 م2019

 - 2,390,000 الرصيد في بداية السنة 

 2,390,000 424,210 خالل السنة املمنوح 
 2,390,000 2,814,210  الرصيد في نهاية السنة

 
والشروط التي  إن القيمة العادلة لخيار األسهم يتم تقديره في تاريخ املنح باستخدام نموذج تسعير "بالك سكولز ميرتون"، مع األخذ باالعتبار االحكام

 نح خيار األسهمتم على اساسها م

 املدخالت على النموذج
اكتوبر  1 م2020ابريل  1 م2020يناير  1

 م2020
 م2019ابريل  1

 %5,12 %4,48 %4,48 %4,48 الربح املوزع

 %67 %64 %64 %64 التذبذب املتوقع

 %2,77 %1,37 %1,54 %2,25 سعر الفائدة بدون مخاطرة

 شهر  36 شهور  9 شهر  36 شهر   15 املدة التعاقدية لخيار األسهم
 20.51 18.96 13.44 22.1 قيمة السهم )بالريال( في تاريخ املنح

 - - - - السعر املمارس )بالريال( في تاريخ املنح

القيمة العادلة )بالريال( لكل خيار باستخدام نموذج "بالك 
 17.59 18.33 11.75 20.9 سكولز ميرتون"

 أسهم الخزينة
 لحركة خالل العام: يوضح الجدول التالي ا

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر31

 م2019

 - 64,900,000 الرصيد في بداية السنة 
 64,900,000 - املتحصل خالل السنة 

 64,900,000 64,900,000 ديسمبر 31الرصيد في 
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 الحصص غير املسيطرة -18

 ا حصص غير مسيطرة:يلخص الجدول التالي املعلومات املتعلقة بكل شركات املجموعة التي لديه

 م2020ديسمبر  31

شركة مواسم للسياحة  

وخدمات املعتمرين 

 املحدودة 

شركة الصرح  

للسفر والسياحة 

 املحدودة 

شركة الهانوف  

 للسياحة والخدمات 

شركة هناي  

 للتجارة 

شركة املسافر  

  للسفر والسياحة

شركة جولة لتنظيم  

 ي تيفالي إ الرحالت السياحية 

شركة فوجو 

 للسفر والسياحة

كونكتينغ للتجارة  

 االجمالي   والخدمات 

  2 20 40 49 40 20 30 20 49 نسبة الحصص غير املسيطرة  
 25,075,680 - - 309,270 - - 6,477,275 5,846,773 11,345,233 1,097,129 موجودات غير متداولة  

 157,912,715 - - 287,735 - - 26,992,907 23,279,687 42,619,008 64,733,378 موجودات متداولة  

 (25,670,448) - - (65,881) - - (7,936,293) (1,232,703) (9,854,198) (6,581,373) مطلوبات غير متداولة  

 (161,408,784) - - (156,154) - - (57,466,014) (16,519,725) (27,495,078) (59,771,813) مطلوبات متداولة  

 (4,090,837) - - 374,970 - - (31,932,125) 11,374,032 16,614,965 (522,679) افي املوجودات ص 

 361,464 - - 329,950 - - (6,418,817) 6,505,241 1,914,065 (1,968,975) صافي املوجودات العائدة على الحصص غير املسيطرة  

           

 30,536,501 - - - - - 8,155 1,352,696 14,768,125 14,407,525 إيرادات  

 (21,267,228) - - - - - (3,129,109) (1,621,456) (6,447,827) (10,068,836) ربح  

 648,682 - - - - - - (402) 489,119 159,965 دخل شامل آخر  

 (20,618,546) - - - - - (3,129,109) (1,621,858) 5,958,708 (9,908,871) الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(  اجمالي 

 (7,335,553) - - - - - (625,821) (486,437) (1,289,566) (4,933,729) ربح موزع على الحصص غير املسيطرة  

 (176,086) - - - - - - (121) 97,824 78,383 دخل شامل آخر موزع على الحصص غير املسيطرة  

           

 (24,223,302) - - - - - 380,425 (3,716,493) (20,413,360) (473,874) تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية  

 (1,419,280) - - - - - (1,092,505) 201,127 (934,172) 406,270 تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية  

 - - - - - - - - - - نقدية من األنشطة التمويلية  تدفقات  

 (25,642,582) - - - - - (712,080) (3,515,366) (21,347,532) (67,604) يعادله)النقص( في النقد وما صافي  
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 الحصص غير املسيطرة )تتمة( -18

 م2019ديسمبر  31

شركة مواسم للسياحة  

عتمرين وخدمات امل

 املحدودة 

شركة الصرح  

للسفر والسياحة 

 املحدودة 

شركة الهانوف  

 للسياحة والخدمات 

شركة هناي  

 للتجارة 

شركة املسافر 

 للسفر والسياحة

شركة جولة لتنظيم  

 فالي إي تي الرحالت السياحية 

شركة فوجو 

 للسفر والسياحة

كونكتينغ للتجارة  

 االجمالي   لخدمات وا

  2 20 40 49 40 20 30 20 49 نسبة الحصص غير املسيطرة  

 24,619,250 395,947 - 309,270 566,903 - 5,384,770 6,047,900 10,411,061 1,503,399 موجودات غير متداولة  

 212,574,203 10,345,694 - 287,735 6,904,584 - 30,008,214 23,745,941 79,766,493 61,515,542 موجودات متداولة  

 (18,274,167) (65,833) - (65,881) (554,579) - (229,842) (1,045,747) (11,379,734) (4,932,551) مطلوبات غير متداولة  

 (201,807,422) (10,548,031) - (156,154) (6,683,083) - (63,966,157) (15,497,773) (55,930,354) (49,025,870) مطلوبات متداولة  

 17,111,864 127,777 - 374,970 233,825 - (28,803,015) 13,250,321 22,867,466 9,060,520 صافي املوجودات  

 8,627,858 926,172 - 329,950 180,755 - (5,792,995) 6,991,799 3,105,806 2,886,371 ت العائدة على الحصص غير املسيطرة صافي املوجودا 

 
          

 233,273,397 5,163,409 - - 9,865,181 - 277,280 5,115,946 43,234,078 169,617,503 إيرادات  

 11,392,376 952,069 - - 1,147,773 - (3,281,771) 2,182,722 9,778,518 613,065 ربح  

 384,290 - - - (3,071) - - (191,715) 590,742 (11,666) دخل شامل آخر  

 11,776,666 952,069 - - 1,144,702 - (3,281,771) 1,991,007 10,369,260 601,399 الشامل اآلخر   )الخسارة(/الدخل  اجمالي 

 3,283,490 466,514 - - 562,408 - (656,354) 654,817 1,955,703 300,402 ربح موزع على الحصص غير املسيطرة  

 53,412 - - - (1,505) - - (57,515) 118,148 (5,716) دخل شامل آخر موزع على الحصص غير املسيطرة  

 
          

 15,888,188 331,823 - - 127,097 - (565,357) 1,453,650 14,848,281 (307,306) تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية  

 (1,770,176) 67,545 - - 567,822 - 554,785 (354,406) (3,337,877) 731,955 تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية  

 (1,812,266) - - - - - - - (1,812,266) - تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية   

 12,305,746 399,368 - - 694,919 - (10,572) 1,099,244 9,698,138 424,649 في النقد وما في حكمه  النقص(ي الزيادة )صاف 
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 القروض -19
 ديسمبر 31 

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
   غير املتداولةاملطلوبات 

 392,857,143 314,285,716 قرض بنكي مضمون 

 75,477,443 52,253,614 قرض بنكي غير مضمون 
 366,539,330 468,334,586 

   املطلوبات املتداولة
 78,571,429 78,571,429 الجزء املتداول من قرض بنكي مضمون 

 598,518,381 460,190,123 قرض بنكي غير مضمون 

 538,761,552 677,089,810 

 .37في إيضاح أسعار العمولة ،مخاطر تحويل العمالت األجنبية ،ومخاطر السيولة تم توضيح معلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر 
 الشروط والجدول الزمني للسداد

 هي كما يلي:إن شروط وأحكام القروض القائمة 
  

 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 

 العملة

سنة 
 القيمة الدفترية القيمة االسمية القيمة الدفترية القيمة االسمية االستحقاق

 قروض مضمونة:
    

  

 471,428,572 471,428,572 392,857,143 392,857,143 2025 ريال البنك السعودي البريطاني

       قروض غير مضمونة:

 125,000,000 125,000,000 140,000,000 140,000,000 2021 ريال بنك الخليج الدولي 

 248,701,272 248,701,272 175,477,445 175,477,445 2022 ريال  البنك السعودي البريطاني

 - - 100,000,000 100,000,000 2021 ريال مصرف الراجحي

 300,294,552 300,294,552 96,966,294 96,966,294 2021 ريال البنك السعودى لالستثمار

إجمالي املطلوبات املحملة 
 بالفوائد

  

905,300,882 905,300,882 1,145,424,396 1,145,424,396 

مليار ريال  1,93م: 2019ديسمبر  31مليار ريال سعودي  ) 1.91رية قدرها القروض القائمة املضمونة مرهونة مقابل عقارات محددة بقيمة دفت 
 .(سعودي

يعتمد على سعر العمولة  لها متوسط نسبة عمولة   م2019ديسمبر  31، م2020ديسمبر  31القروض القائمة املضمونة وغير املضمونة كما في 
 .السائد في السوق 

 التزامات عقود اإليجار -20

 ديسمبر 31 
 م0202

 ديسمبر 31
 م 2019

   التزامات عقود اإليجار 
 90,551,855 84,257,336 الرصيد في بداية السنة 

 - 12,052,665 إضافات
 4,625,368 4,060,959 تكلفة التمويل 

 - (848,741) (6.1إمتيازات اإليجار )إيضاح 
 (10,919,887) (9,836,494) املدفوع

 89,685,725 84,257,336 

   مصنفة كما يلي:

 10,705,579 8,809,259 الجزء املتداول 

 73,551,757 80,876,466 الجزء غير املتداول 

 
 
 
 
 

89,685,725 84,257,336 
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 امتيازات اإليجار
 .م2020خالل عام  الفروعالعديد من  تشغيلعليق نظرًا لسياسة الحكومة ، اضطرت املجموعة إلى ت

 تلقت املجموعة أشكااًل عديدة من امتيازات اإليجار من املؤجرين بسبب عدم قدرة املجموعة على العمل لفترات زمنية طويلة ، بما في ذلك:
 اإليجار( ؛اإلعفاء من اإليجار )مثل التخفيضات في اإليجار املستحق بموجب شروط عقود  •
 ( ؛ وم2021إلى مارس  م2020تأجيل اإليجار )على سبيل املثال دفع اإليجار من أبريل إلى يونيو على أساس االستهالك من يوليو  •
الشهري تحويل جزء من مدفوعات اإليجار الثابت إلى مدفوعات إيجار متغيرة ال تستند إلى مؤشر أو معدل )على سبيل املثال ، اإلعفاء من اإليجار • 

 الثابت مقابل نسبة مئوية من املبيعات املحققة في مواقع املتاجر في املستقبل(.
، اختارت املجموعة تطبيق الوسيلة العملية التي أدخلتها التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  1-6 كما تمت مناقشته في إيضاح

تفي باملعايير. تفي جميع امتيازات اإليجار التي تم الدخول فيها خالل العام إلى حد كبير بمعايير تطبيق الوسيلة على جميع امتيازات اإليجار التي  16
 العملية.

مليون ريال سعودي. تم تسجيل تأثير هذا التخفيض في الربح أو  0.85أدى تطبيق الوسيلة العملية إلى تخفيض إجمالي التزامات اإليجار بمبلغ 
 فترة التي حدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك املدفوعات. الخسارة في ال

 ديسمبر 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م 2019

   
 56,594,089 45,246,502 مصاريف اإليجار قصير األجل

 منافع املو فين -21
 ديسمبر 31 

 م2020
 ديسمبر 31

 م 2019
   

 115,770,111 112,503,015 صافي التزامات املنافع املحددة
تقوم املجموعة تحتسب املجموعة مكافأة نهاية الخدمة للمو فين وفًقا للقوانين واللوائح في كل دولة قضائية تعمل فيها املجموعة. باإلضافة إلى ذلك ،    

 ؤهل.بإعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للمو فين باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية املتوقعة من قبل خبير اكتواري م

 :التالية تلتزم املجموعة بخطط املنافع املحددة ملا بعد التو يف
باململكة العربية السعودية، إن الخطة تؤهل املو ف الذي أكمل أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل  •

الذي أكمل أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر ثلث راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. كذلك فإن الخطة تؤهل املو ف 
سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل ثلثي راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. إضافة لذلك، فإن الخطة تؤهل املو ف الذي 

 أكمل أكثر من عشر سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة.

صر، فإن الخطة تؤهل املو ف )اإلداري والفني( الذي أكمل أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات من الخدمة الستالم وفي م •
مبلغ يعادل نصف راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. وكذلك فإن الخطة تؤهل املو ف الذي أكمل أكثر من عشر سنوات من 

 خير عن كل سنة كاملة من الخدمة.الخدمة الستالم مبلغ يعادل راتبه األ 

إضافة لذلك، فإن الخطة تؤهل املو ف )السائق( الذي أكمل أكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات من الخدمة الستالم مبلغ  •
اثني  يعادل عشر أيام من راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. وكذلك فإن الخطة تؤهل املو ف الذي أكمل سبع سنوات وأقل من

عشر سنة من الخدمة الستالم مبلغ يعادل نصف راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. إضافة لذلك، فغن الخطة تؤهل املو ف 
 الذي أكمل أكثر من اثني عشر سنة من الخدمة الستالم مبلغ يعادل اثني عشر شهرًا من راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة.

العربية املتحدة، فإن الخطة تؤهل املو ف الذي أكمل أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات الستالم مبلغ يعادل ثلث  وفي دولة االمارات •
راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. وكذلك الخطة تؤهل املو ف الذي أكمل أكثر من ثالث سنوات وأقل من خمس سنوات من 

خير عن كل سنة كاملة من الخدمة. إضافة لذلك، فإن الخطة تؤهل املو ف الذي أكمل أكثر من الخدمة الستالم مبلغ يعادل ثلي راتبه األ 
 خمس سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة.
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 )تتمة(  منافع املو فين -21
ة محددة االشتراكات.  يتم االحتفاظ بموجودات الخطة بشكل وفي اململكة املتحدة، توفر شركة مواسم املحدودة خطة معاشات تقاعدي •

منفصل عن شركة مواسم املحدودة في صندوق يدار بشكل مستقل. تمثل تكاليف التقاعد املحملة على األرباح التي تتعلق بخطة شركة 
وفر شركة مواسم منافع تعاقدية أخرى ملا مواسم محددة االشتراكات مبلغ االشتراكات املستحقة للخطة الذي يتعلق بالفترة املالية. ال ت

 بعد التقاعد ملو فيها.

. خالل السنة املالية ، لم تؤثر أي تقلبات أو أحداث جوهرية م2020ديسمبر  31في  منافع املو فين مطلوباتتقييم اكتواري للقيمة الحالية  في أخر
 االنخفاض في معدل الخصم ، كما هو موضح أدناه.على االفتراضات االكتوارية املستخدمة لحساب االلتزام ، باستثناء 

دة تم قياس القيمة الحالية مطلوبات منافع املو فين املحددة وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة وتكلفة الخدمة السابقة باستخدام طريقة وح
 االئتمان املتوقعة.

 املنافع املحددةالحركة في صافي مطلوبات 

 ناه تسوية بين األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية اللتزامات املنافع املحددة ومكوناتها ,يبين الجدول أد

 ديسمبر 31  
 م2020

 ديسمبر 31
 م 9201

    
 114,477,245 115,770,111  يناير 1الرصيد في 

    مدرج في الربح أو الخسارة
 31,132,628 14,732,980  تكلفة الخدمة الحالية 

 4,008,689 3,915,313  ات تمويلمصروف
  18,648,293 35,141,317 

    مدرج في الدخل الشامل االخر 
 (13,022,591) (3,854,971)  الخسارة االكتوارية

 (20,825,860) (18,060,418)  منافع مدفوعة
 115,770,111 112,503,015  الرصيد في نهاية السنة

 
 ديسمبر 31  

 م2020
 ديسمبر 31
 م 9201

    املنافع املحددة مطلوبات تتمثل في صافى 
 99,310,529 90,650,343  اململكة العربية السعودية

 2,683,621 5,935,497  مصر 
 13,775,961 15,917,175  اإلمارات العربية املتحدة 

  112,503,015 115,770,111 

 االفتراضات اإلكتوارية

 ما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )تم عرضها باملتوسط املرجح(.في

 م2020ديسمبر  31  
 االمارات العربية املتحدة مصر اململكة العربية السعودية  

 %2,43 %13,09 %4,15  معدل الخصم
 %5 %7,81 %5  معدل نمو الراتب املستقبلي
 %0,41 %5,22 %1,13  قبليمعدل نمو التعويضات املست

 
 م2019ديسمبر  31  

 االمارات العربية املتحدة مصر اململكة العربية السعودية  
 %2,90 %13,60 %3,60  معدل الخصم

 %5 %10,90 %5  معدل نمو الراتب املستقبلي
 %0,49 %5,43 %0,98  معدل نمو التعويضات املستقبلي
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 )تتمة( االفتراضات اإلكتوارية

لتزامات ندت االفتراضات املتعلقة بمعدل الوفيات املستقبلي إلى اإلحصاءات العامة لكشوفات معدالت الوفيات. إن التعمير الحالي املتعلق بقيم ااست
 املنافع املحددة في تاريخ التقرير كان كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  
 االمارات العربية املتحدة مصر اململكة العربية السعودية  

     فقًا لعدد الخططو 
 28 30 25  تعمير األعضاء الحاليين )بالسنوات(

 
 م2019ديسمبر  31  

 االمارات العربية املتحدة مصر اململكة العربية السعودية  
     وفقًا لعدد الخطط

 27 30 24  تعمير األعضاء الحاليين )بالسنوات(

 ملرجح اللتزامات املنافع املحددة كما يلي:، كانت فترة املتوسط ام2020ديسمبر  31كما في  

 م2020ديسمبر  31  

  
اململكة العربية 

 االمارات العربية املتحدة مصر السعودية
 11 6 8  بالسنوات

     
 م2019ديسمبر  31  

  اململكة العربية السعودية  
 مصر

 االمارات العربية املتحدة

 10 6 9  بالسنوات
     

 سيةتحليل الحسا 

 التغيرات املحتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى االفتراضات االكتوارية املالئمة، مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة،

 ستؤثر على التزامات املنافع املحددة حسب املبالغ الظاهرة أدناه:

 م2019ديسمبر  31كما في  م2020ديسمبر  31كما في  
 نقص زيادة نقص زيادة 
 عدل الخصمم

 10,861,275 (9,244,613) 17,003,729 (13,826,175) %(1)تغير بنسبة  
 (9,543,351) 10,970,475 (13,846,227) 16,677,866 %(1معدل نمو الراتب املستقبلي )تغير بنسبة 

 56,496 (56,238) (116,993) 57,957 %(10نسبة معدل الوفيات املستقبلي )تغير بنسبة 
     

راضات لرغم من أن التحليل ال يأخذ في االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية املتوقعة في إطار الخطة، فإنه يوفر تقديرا لحساسية االفتوعلى ا
  .املبينة
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 مصروفات منافع املو فين

 م9120ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31  
     

 526,959,705  487,231,006  رواتب ومنافع
 13,868,159  14,421,470  ت الضمان االجتماعياشتراكا

 13,509,107  16,084,737  اشتراكات في خطط املنافع املحددة
 35,141,317  18,648,293  مصروفات متعلقة بخطط املنافع املحددة ملا بعد التو يف

 13,331,255  19,431,430  مصروفات متعلقة باإلجازات املدفوعة
  555,816,936  602,809,543 
 الزكاة وضريبة الدخل  -22

 الحركة في املخصص
 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:

 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
 94,618,609  60,528,053 في بداية السنة

 32,806,652  26,659,360 املكون خالل السنة
 (66,897,208)  (21,139,973) ع خالل السنةاملدفو 

 60,528,053  66,047,440 في نهاية السنة

 في الربح أو الخسارة املعترف بهاملبلغ 
 م9201ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31   

     مصروف الزكاة والضريبة الحالية
 29,946,941  33,118,645  الزكاة –السنة الحالية 
 3,925,599  (3,211,597)  الضريبة -السنة الحالية 

  29,907,048  33,872,540 
     مصروف الضريبة املؤجلة

 (1,065,888)  (3,247,688)  نشأة الفروقات املؤقتة وعكسها
     

 32,806,652  26,659,360  مصروف الزكاة والضريبة
 صفرمصروف الضريبة للعمليات املستمرة يستبعد حصة املجموعة من مصروف الضريبة للشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية والبالغ  

لكية ( والذي تم إدراجه تحت بند "الحصة في أرباح الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق املم: صفر ريال سعودي2019ديسمبر  31ريال سعودي )
 بالصافي بعد الضريبة".

ت نظام برأي املجموعة أن مستحقات الزكاة والتزامات الضريبة لجميع السنوات االفتتاحية تستند في تقييمها إلى للعديد من العوامل منها تفسيرا
 الزكاة والضريبة والخبرة السابقة.

 الحركة في أرصدة الضريبة املؤجلة

 م2020ديسمبر  31
صافي الرصيد في 

 يناير 1

في  املعترف بها
الربح أو 
 الصافي أخرى  الخسارة

املوجودات 
 الضريبية املؤجلة

املطلوبات 
 الضريبية املؤجلة

 - 794,041 794,041 96,815 (2,549,657) 3,246,883 ممتلكات ومعدات
 (756,666) - (756,666) (86,183) 71,462 (741,945) ممتلكات ومعدات

عجز املعاشات 
 - 2,968,195 2,968,195 984,760 117,691 1,865,744 التقاعدية

 - - - 11,606 (400,825) 389,219 مكاسب القيمة العادلة
 - 1,604,796 1,604,796 - 1,604,796 - مخصصات

الفروق املؤقتة 
 - 6,150,830 6,150,830 - 6,150,830 - الخاضعة للضريبة

صافي املوجودات/ 
)املطلوبات( الضريبية 

 (756,666) 11,517,862 10,761,196 1,006,998 4,994,297 4,759,901 املقاصةقبل 
 - - - 50,573 (1,746,609) 1,696,036 املقاصة الضريبية

صافي املوجودات/ 
)املطلوبات( الضريبية 

 (756,666) 11,517,862 10,761,196 1,057,571 3,247,688 6,455,937 بعد املقاصة
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 )تتمة( كة في أرصدة الضريبة املؤجلةالحر 

 م2019ديسمبر  31
صافي الرصيد في 

 يناير 1

املعترف بها في 
الربح أو 
 الصافي أخرى  الخسارة

املوجودات 
 الضريبية املؤجلة

املطلوبات 
 الضريبية املؤجلة

 - 3,246,883 3,246,883 1,581,732 (339,361) 2,004,512 ممتلكات ومعدات
 (741,945) - (741,945) 90,032 (27,508) (804,469) ممتلكات ومعدات

عجز املعاشات 
 - 1,865,744 1,865,744 103,328 (836,585) 2,599,001 التقاعدية

 - 389,219 389,219 (7,229) 578,281 (181,833) مكاسب القيمة العادلة
صافي املوجودات/ 

)املطلوبات( الضريبية 
 (741,945) 5,501,846 4,759,901 1,767,863 (625,173) 3,617,211 قبل املقاصة

 - 1,696,036 1,696,036 4,975 1,691,061 - املقاصة الضريبية

صافي املوجودات/ 
)املطلوبات( الضريبية 

 (741,945) 7,197,882 6,455,937 1,772,838 1,065,888 3,617,211 بعد املقاصة

 في نهاية السنة.معترف بها يوجد موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة غير ال 

 موقف الربط

وقامت م 2015وتم الحصول على شهادات الزكاة النهائية للسنوات حتى عام  ،تم إنهاء الربط الزكوي للشركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 
 م.2019بتقديم جميع إقراراتها الزكوية حتى عام  املجموعة

 تقدم جميع الشركات التابعة اقرارات الزكاة / الضريبة بانتظام في بلدان تأسيسها وال يوجد أي خالف بأنها تتطلب أي مخصصات إضافية.

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى -23
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 418,755,855 253,025,980 ية ذمم دائنة تجار 

 85,878,224 121,810,888 ذمم الدائنة غير التجارية   

 74,408,163 47,912,307 رواتب ومنافع
 10,848,952 16,877,229 إيجارات ومرافق خدمية

 13,509,107 16,084,737 مستحق لخطة املساهمات املحددة
 8,895,588 3,855,354 مدفوعات عموالت قروض

 141,046,063 66,155,633 لم يطالب بها  رتداتم

 14,866,368 18,186,900 أخرى 
 290,883,048 349,452,465 
   

 768,208,320 543,909,028 إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 .37راجها في ايضاح إن املعلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر العمالت ومخاطر السيولة تم إد

 التزامات عقود مع العمالء -24
 م9201ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 225,613,983 180,403,978 دفعات مقدمة من العمالء   

 1,765,850 1,796,797 العميلمطالبات برنامج والء 
 182,200,775 227,379,833 
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 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 املخصصات -25
 25,000,000 25,000,000 قضايا قانونية مخصص    

 مخصصات قانونية 

م، تم تقديم دعوى قضائية 2013% بواسطة الشركة. وخالل سنة 49شركة بلو سكاي ترافيل تعتبر مورد الشركة وشركة زميلة ومملوكة بنسبة 
بلو سكاي ترافيل ضد الشركة. وبعد املحاكمة التي تمت في الواليات املتحدة األمريكية، كان هناك حكمًا ضد الشركة  بواسطة املساهم اآلخر في شركة

م والذي بموجبه تم تأكيد املطالبة البالغة 2015مليون ريال سعودي(. وقد تم استالم حكم آخر في ديسمبر  44.8مليون دوالر أمريكي ) 11.9بقيمة 
مليون ريال  25قامت الشركة تخصيص مبلغ مليون ريال سعودي( واعتبارها مستحقة لشركة بلو سكاي ترافيل.  7.5مريكي )مليون دوالر أ 1.9

م ، على أساس عدم صدور حكم نهائي من املحكمة. هذا يعتمد على أفضل تقدير لإلدارة. تعتقد الشركة أن هناك حًقا في  2013سعودي في عام 
 وبناًء عليه ، لم يتم إجراء أي عكس للمخصص في القوائم املالية.  االستئناف ضد الطرف اآلخر.

 االلتزامات واالرتباطات املحتملة -26
 االلتزامات الرأسمالية

( تتعلق ريال سعوديصفر م: 2019ديسمبر  31ريال سعودي ) مليون  60.3رأسمالية بمبلغ التزامات ، لدى املجموعة م2020ديسمبر  31كما في 
 .وتطوير البرامج ي تطوير عقارات وإنشاء مباني جديدة للمكاتببشكل رئيس ي ف

 محتملةارتباطات 
مليون ريال سعودي ( صادرة   353: م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 482، لدى املجموعة خطابات ضمان بمبلغ م2020ديسمبر  31كما في 

 43مل ذلك على دفعات مقدمة لتأمينات خطابات الضمان بإجمالي مبلغ وقدره عن البنوك التي تتعامل معها الشركة لصالح بعض املوردين, ويشت
 لتفاصيل أكثر. 15إيضاح انظر  ريال سعودي( مليون  39: م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي )

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -27

عالقة مختلفة. يتم تنفيذ معامالت األطراف ذات العالقة على أسس تجارية  تقوم املجموعة في سياق األعمال العادية بإجراء معامالت مع أطراف ذات
ملتوقع بحتة والشروط املعتمدة من قبل الشركة ومجلس إدارتها. لم تكن شروط وأحكام هذه املعامالت أكثر مالءمة من تلك املتاحة ، أو التي من ا

 دارة غير الرئيسيين والشركات ذات الصلة على أساس تجاري.بشكل معقول أن تكون متاحة ، في معامالت مماثلة مع مو في اإل 
ا لشروط تمثل املعامالت مع األطراف ذات الصلة بشكل رئيس ي املشتريات واملبيعات والخدمات املقدمة والتي تتم على أسس تجارية ويتم إجراؤها وفًق 

 .متفق عليها ومعتمدة من اإلدارة
ضمونة وخالية من الفوائد ويتم تسويتها نقًدا. لم تكن هناك أية ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو األرصدة القائمة في نهاية السنة غير م

 .دائنة ألطراف ذات صلة
 فيما يلي تفاصيل املعامالت واألرصدة الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

 معامالت األطراف ذات العالقة: 27-1
 العليا تعويضات مو في اإلدارة

  كما يليبما فيهم الرئيس التنفيذي واملدراء والتنفيذيين  تشتمل التعويضات املدفوعة ملو في اإلدارة العليا في املجموعة

م2020ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31   

 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين / 
 املستقلين

مو في اإلدارة 
 اإلجمالي العليا

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين / 
 املستقلين

مو في اإلدارة 
 اإلجمالي العليا

 5,955,648 5,955,648 - 4,379,008 4,379,008 - تعويضات ادارية
 2,230,699 2,230,699 - 1,538,274 1,538,274 - بدالت سكن وسفر

 1,410,832 1,410,832 - 187,525 187,525 - رحالت عمل
 9,870,610 9,870,610 - 23,398,933 23,398,933 - مكافملت

 469,270 469,270 - 583,240 583,240 - منافع نهاية الخدمة
بدالت اعضاء مجلس 

 4,370,000 405,000 3,965,000 4,314,000 408,000 3,906,000 اإلدارة
 24,307,059 20,342,059 3,965,000 34,400,980 30,494,980 3,906,000 اإلجمالي
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 )تتمة( العليا تعويضات مو في اإلدارة
والتي بلغت م 2020ديسمبر  31إن أتعاب حضور االجتماعات املدفوعة للمديرين التنفيذيين وأعضاء اللجان املختلفة في املجلس للسنة املنتهية في 

( على التواليي ريال سعود 260,000ريال سعودي و  310,000م: 2019ديسمبر  31يال سعودي علي التوالي، )ر  252,000ريال سعودي و  270,000
 .وفقًا للنظام األساس ي للشركة .

 (%0.32: م2019ديسمبر  31) من حصص التصويت في الشركة %0.32يسيطر املديرين التنفيذيين في الشركة على 
 م2020ديسمبر  31 

 أخرى  مدفوعات مقبوضات مشتريات املبيعات العالقة طبيعة جهات ذات عالقة
 - - - - - زميلة شركة شركة فوياج عمرو للسياحة

 - - - - - شركة زميلة شركة الوادي الشرق األوسط 
 - - - - - شركة زميلة شركة )س ي اتش إم إي(

شركة واجهة الرياض لتنظيم املعارض 
 واملؤتمرات

 شركة زميلة
618,043 - - 5,712,923 458,717 

في  مساهم أقلية ماجد النفيعي
شركة مواسم 

للسياحة 
دمات وخ

املعتمرين 
 324,966 - - - - املحدودة

عضو مجلس  الرياض كابالتمجموعة شركة 
 - - - 2,778 4,500 إدارة مشترك

الشركة الدولية الخليجية للتجارة 
 واالستثمار العقاري 

عضو مجلس 
 (24,476) - 21,000 - 19,146 إدارة مشترك

عضو مجلس  الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 - - 2,944,109 - 1,709,427 إدارة مشترك

عضو مجلس  مشاريع الترفية السعودية 
 - - 3,959,071 - 1,604,581 إدارة مشترك

عضو مجلس  الشركة السعودية للصناعات األساسية
 (503,169) - 2,097,347 - 2,600,664 إدارة مشترك

مساهم أغلبية  شير املتحدة لإلتصاالت شركة تو
 (27,930) - - - - في سيرا 

مساهم أغلبية  فوربس الشرق األوسط
 - - - - - في سيرا

مساهم أغلبية  طيران النيل
 1,407,207 1,672,842 200,000 10,455,535 - في سيرا

عضو مجلس  شركة مطارات الرياض
 (281,065) - - - - إدارة مشترك

مساهم أغلبية  لسعودية بطل ديزاينالشركة ا
 (41,807) - 170,000 - 152,660 في سيرا

في  أقليةمساهم  مهيدب علي املهيدب
وكالة الصرح 

للسياحة 
 81,361 - - - - والسفر 

في  أقليةمساهم  عبدهللا العجالني
شركة هناي 

 - - - - - للتجارة
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 )تتمة( العالقةمعامالت األطراف ذات  27-1
 م2019ديسمبر  31 

 أخرى  مدفوعات مقبوضات مشتريات املبيعات طبيعة العالقة جهات ذات عالقة
 - - - - - شركة زميلة شركة فوياج عمرو للسياحة

شركة الشامل الدولية القابضة كيه. أس. 
 س ي

 شركة زميلة

- - - - 254,273 
 - 5,000,000 - - - شركة زميلة واجهة الرياض 

عضو مجلس  مشاريع الترفية السعودية 
 (318,648) - - - 4,475,208 إدارة مشترك

 - - - - - شركة زميلة شركة الوادي الشرق األوسط 

 6,751 - - - - شركة زميلة شركة )س ي اتش إم إي(
 أقليةمساهم  جان عبود

في كونكتينغ 
للتجارة 

 - - - - -  والخدمات
 أقليةم مساه ماجد النفيعي

في شركة 
مواسم 

للسياحة 
وخدمات 
املعتمرين 
 14,133,940 - - - -  املحدودة

عضو مجلس  الرياض مجموعة كابالتشركة 
 - - 62,405 - 53,938 إدارة مشترك

الشركة الدولية الخليجية للتجارة 
 واالستثمار العقاري 

عضو مجلس 
 - - 177,000 - 191,317 إدارة مشترك

عضو مجلس  الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 - - 8,813,946 - 7,242,042 إدارة مشترك

مساهم أغلبية  فوربس الشرق األوسط
 - - - - - في سيرا

مساهم أغلبية  طيران النيل
 (4,074,842) 12,809,990 4,915,944 3,143,529 - في سيرا

عضو مجلس  شركة مطارات الرياض
 - - - - - إدارة مشترك

مساهم أغلبية  الشركة السعودية بطل ديزاين
 - - 423,000 - 440,800 في سيرا

 أقليةمساهم  مهيدب علي املهيدب
في وكالة الصرح 

للسياحة 
 (119,250) - - - - والسفر 

 يةأقلمساهم  عبدهللا العجالني
في شركة هناي 

 - 4,500,366 - - - للتجارة
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 يلي: اطراف ذات العالقة في نهاية السنة كمأ أرصدة   27-2

 م2019ديسمبر   31 م2020ديسمبر   31 
 5,000,000 6,789,683 واجهة الرياض 

 375,501 375,501 فوربس الشرق األوسط
 130,049 70,902 الشركة السعودية بطل ديزاين

 27,930 - شركة تو شير املتحدة لإلتصاالت
 8,682,228 1,106,742 طيران النيل

 24,822 26,544 الرياض مجموعة كابالتشركة 
 1,499,516 264,834 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

 4,156,560 1,802,070 مشاريع الترفية السعودية
 - 148 سعودية للصناعات األساسيةالشركة ال

 281,065 - شركة مطارات الرياض
 29,371 3,041 الشركة الدولية الخليجية للتجارة واالستثمار العقاري 

 6,751 6,751  شركة )س ي اتش إم إي(
 1,876,071 - جان عبود

 2,173,013 2,173,013 عبدهللا العجالني

 14,163,418 14,488,386 ماجد النفيعي
 27,107,615 38,426,295  

 ذات عالقة أطراف علىمستحق 

 م2019ديسمبر   31 م2020ديسمبر   31 
 1,263,075 1,263,075 شركة فوياج عمرو للسياحة

 97,042 15,680 مهيدب علي املهيدب
 1,278,755 1,360,117 
 اإليرادات -28
    

 م9201 م2020  إيرادات العموالت
 936,822,862 113,204,260  وحوافز طيرانتذاكر     

 249,319,735 174,781,581  حجز الفنادق
 14,454,568 10,389,234  الشحن

 21,451,576 4,784,409  تذاكر القطارات
  303,159,484 1,222,048,741 

    إيرادات أخرى 
 343,620,776 90,670,874  إيرادات حزم العطالت

 325,281,780 423,401,380  تأجير السيارات
 78,450,088 54,279,231  تأجير العقارات والغرف

 196,452,028 30,193,293  الطائرات املستأجرة
 24,399,911 2,889,600  أخرى 

  601,434,378 968,204,583 
  904,593,862 2,190,253,324 
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 )تتمة( اإليرادات -28

 فيما يتعلق بالعموالت، تعتبر اإلدارة أن العوامل التالية تشير إلى أن املجموعة تعمل كوكيل:

 ل الرئيس ى عن الوفاء بالعقد,مورد خدمة آخر هو املسئو  •

 ال يوجد للمجموعة مخاطر مخزون, •

ال يوجد لدى املجموعة أي سلطة تقديرية في تحديد أسعار خدمات املورد اآلخر وبالتالي فإن املنفعة التي تحصل عليها املجموعة من هذه  •
 الخدمات محدودة,

 .إن املقابل املالي الذي يتحقق للمجموعة يكون في شكل عمولة •

 تصنيف اإليرادات 

ويتضمن الجدول أيضا مطابقة لإليرادات  ،فى الجدول التالى تصنف اإليرادات على حسب األسواق الرئيسية، نوع االيراد و توقيت االعتراف باإليراد
 )  38 ايضاح(املفصلة مع األقسام االستراتيجية األربع للمجموعة . 

  م2020ديسمبر  31

  ير عنهاالقطاعات التى يتم التقر   

 اإلجمالى
جميع القطاعات 

 تذاكر الطيران السياحة النقل الضيافة العقارات األخرى 

 املناطق الجغرافية

 األساسية 
اململكة العربية  66,574,706 126,938,968 463,979,219 49,748,640 4,530,591 1,645,177 713,417,301

  اململكة املتحدة 30,720,950 131,517,400 - - - - 162,238,350  السعودية 

 مصر  227,758 2,839,623 4,688 - - - 3,072,069

االمارات العربية  20,465,255 4,039,871 - - - - 24,505,126
 اسبانيا - - - - - 1,244,423 1,244,423 املتحدة

 لبنان - - - - - - -

 كويتال - 116,593 - - - - 116,593
904,593,862 2,889,600 4,530,591 49,748,640 463,983,907 265,452,455 117,988,669  

توقيت االعتراف        
 بااليراد:

 نقطة من الوقت 117,988,669 174,781,581 50,510,262 49,748,640 4,530,591 - 397,559,743

 عبر مدة من الوقت - 90,670,874 413,473,645 - - 2,889,600 507,034,119

904,593,862 2,889,600 4,530,591 49,748,640 463,983,907 265,452,455 117,988,669  

 
 

  م2019ديسمبر   31

  القطاعات التى يتم التقرير عنها  

 الىاإلجم
جميع 

القطاعات 
 األخرى 

 املناطق الجغرافية تذاكر الطيران السياحة النقل الضيافة العقارات

 األساسية 
اململكة العربية  851,355,748 261,566,687 535,907,739 78,450,088 - 14,955,342 1,742,235,604

  السعودية 

  اململكة املتحدة 104,990,641 316,342,814 - - - - 421,333,455

جمهورية مصر  1,988,131 9,769,683 280,637 - - 194,027 12,232,478
 العربية

االمارات العربية  (4,740,367) 3,278,632 - - - 12,297 (1,449,438)
 املتحدة

 ااسباني - 768,467 - - - 9,238,245 10,006,712

 لبنان 4,680,285 1,214,228 - - - - 5,894,513

2,190,253,324 24,399,911 - 78,450,088 536,188,376 592,940,511 958,274,438  

توقيت االعتراف        
 بااليراد:

 من الوقت نقطة 958,274,438 249,319,735 213,878,857 78,450,088 - - 1,499,923,118

 عبر مدة من الوقت - 343,620,776 322,309,519 - - 24,399,911 690,330,206

2,190,253,324 24,399,911 - 78,450,088 536,188,376 592,940,511 958,274,438  
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 دو أرصدة العق
 الجدول التالي معلومات حول مستحقات ومطلوبات العقود للعقود املبرمة مع العمالء:يوفر 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر 31 
 1,342,871,839 1,056,949,844 مستحقات أدرجت ضمن "ذمم مدينة تجارية وأخرى"

 225,613,983 180,403,978 مطلوبات العقود

بات العقود بشكل رئيس ي بمجمل الحجوزات والتي تعتبر املقابل املالي املدفوع مقدمًا املقبوض من عقود العمالء الحكوميين وعقود تتعلق مطلو 
 الشركات والتي يتم االعتراف بعمولتها عند تقديم الخدمات في املستقبل.

 فيما يلي التغيرات الجوهرية في أرصدة مطلوبات العقود خالل الفترة:

 م2019ديسمبر  31 م2020سمبردي 31 
   التزامات العقود مع العمالء

 252,262,555 225,613,983 التزامات العقود في بداية السنة
 (51,306,514) (63,485,931) التزامات العقود معترف بها كإيراد خالل السنة

 24,657,942 18,275,926 غير معترف به كإيراد خالل السنة نقد مقبوض مقدًما، 
 180,403,978 225,613,983 

 سعر املعاملة املوزع على التزامات األداء املتبقية

(. سيتم مليون ريال سعودي 1,8: م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 1,8، املبلغ املوزع على برامج والء العميل هوم2020ديسمبر  31كما في 
 يل لنقاط برامج والء العميل والتي يتوقع أن تحدث في السنة التالية.االعتراف بهذا املبلغ كإيرادات عند استرداد العم

وال تقوم باإلفصاح عن املعلومات حول التزامات األداء  15من املعيار الدولي للتقرير املالي  121تطبق املجموعة الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 
 املتبقية ذات فترات أصلية متوقعة لسنة واحدة أو أقل.

 مصروفات البيع -92

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 187,330,106 147,408,114 الرواتب ومافي حكمها
 29,749,786 37,721,175 عموالت وحوافز البيع

 114,453,672 59,157,248 إعالنات
 56,594,089 45,246,502 إيجارات

 14,412,743 19,043,363 (7االستهالك )إيضاح 
 8,506,535 9,285,275 (10ضاح اإلطفاء )اي

 317,861,677 411,046,931  
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 مصاريف إدارية -30

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
 317,612,225 288,588,948  الرواتب ومافي حكمها

 37,454,607 31,749,184  استشارات
 19,587,835 21,899,686  تامين
 22,825,937 24,811,076  (7الك )إيضاح االسته

 14,661,904 12,282,597  اتصاالت
 26,108,995 76,761,909  تكنولوجيا معلومات

 16,591,261 2,928,966  سفر
 13,094,008 16,743,580  إصالح وصيانة

 5,727,285 3,997,817  قرطاسية
 11,048,705 8,917,018  خدمات

 13,686,257 12,909,910  (10إطفاء )إيضاح 
 3,316,860 708,614  ضيافة

 9,295,925 7,685,036  مصروفات أخرى 
  509,984,341 511,011,804 

 مصاريف أخرى  -31
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 554,812 66,375 خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 
 1,485,685 - خسائر صرف عمالت األجنبية

 66,375 2,040,497 
 إيرادات أخرى  -32

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 1,170,784 2,197,629 إيراد توزيعات االرباح

 - 763,633 صرف عمالت األجنبية مكاسب
 7,791,089 6,988,347 إيراد من مطالبات التأمين

 5,100,879 983,389 أخرى 
 10,932,998 14,062,752 
 إليرادات والتكاليف التمويليةا -33

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   إيرادات تمويلية

 2,565,358 1,375,210 إيرادات تمويلية على الودائع ألجل

 - 86,322 إيرادات الفوائد من االستثمار

 1,461,532 2,565,358 

   تكاليف تمويلية
 (28,485,410) (15,680,549) رسوم بنكية

 (4,625,368) (4,060,959) ليف تمويليةتكا

 (36,411,381) (26,805,146) مصروفات العمولة على القروض 

 (46,546,654) (69,522,159) 

 (66,956,801) (45,085,122) صافي تكلفة التمويل لغرض قائمة التدفقات النقدية
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 خسائر الهبوط في القيمة -34

، مما أدى إلى انخفاض في األنشطة األساسية للمجموعة. وبالتالي ، فإن قيمة املوجودات الغير 19كبير بسبب تأثير كوفيد  تأثرت املجموعة بشكل
املتداولة املتداولة للمجموعة ، وبشكل رئيس ي تلك املوضحة أدناه ، قد تأثرت سلًبا. أخذت املجموعة في عين االعتبار  جميع هذه املوجودات الغير 

 أي مؤشرات هبوط في القيمة. بعد إجراء تقييم مفصل من قبل املجموعة ، تم التوصل إلى أن املوجودات أدناه لها مؤشرات هبوط في القيمة.بحًثا عن 

ارية وبناًء عليه ، تم إجراء مراجعة هبوط في القيمة على جميع وحدات توليد النقد للمجموعة ، بما في ذلك التقييم العادل للعقارات االستثم
وبالتالي تم املمتلكات األخرى اململوكة للمجموعة. نتج عن ذلك، أن القيمة الدفترية للموجودات أدناه تتجاوز القيمة القابلة لإلسترداد املقدرة ، و 

ل فئة من في القيمة في القوائم املالية املوحدة كما هو موضح أدناه. تم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل املتعلقة بهبوط قيمة ك طتسجيل هبو 
 املوجودات في اإليضاحات ذات الصلة.

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 - 304,096,928 (7خسارة هبوط املمتلكات واملعدات )إيضاح 

 - 211,471,356 (11خسارة هبوط العقارات االستثمارية األخرى )إيضاح 

 - 186,085,507 (10خسارة هبوط املوجودات الغير ملموسة  )إيضاح 

 - 127,034,448 (10خسارة الهبوط في الشهرة )إيضاح 

 - 93,634,586 (8خسارة الهبوط في األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ )إيضاح 
 - 22,077,858 (12خسارة الهبوط في الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية )إيضاح 

 32,649,887 11,154,959 خسارة هبوط املوجودات األخرى 
 955,555,642 32,649,887 

 استبعاد شركات تابعة -35
 قامت الشركة خالل السنة باستبعاد ملكيتها من الشركات التابعة التالية:

 صافي املوجودات عند االستبعاد
 يلخص الجدول التالي صافي موجودات الشركة التابعة في تاريخ االستبعاد:

   ات عند االستبعادصافي املوجود

 

الشركة 
السعودية 
 للمواصالت

 يإجمال كونكتينغ جولة لينا وادي

 1,219,634 576,675 74,465 146,426 100,000 322,068 ممتلكات ومعدات

 66,571 - 66,571 - - - موجودات غير ملموسة

 26,969,687 2,069,006 956,666 170,118 - 23,773,897 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

ومصروفات .دفعات
 499,464 - 499,464 - - - مدفوعة مقدماً 

 3,924,350 1,581,503 1,960,574 371,716 - 10,557 نقد ومايعادله

 (44,035,769) (5,535,345) (12,019,741) (5,981,936) - (20,498,747) ذمم دائنة تجارية وأخرى 

اجمالي صافي املوجودات 
 (11,356,063) (1,308,161) (8,462,001) (5,293,676) 100,000 3,607,775 املستبعدة 

  %98 %51 %98 %100 %100 النسبة من امللكية
صافي املوجودات عند 

 (7,077,646) (1,281,998) (4,315,621) (5,187,802) 100,000 3,607,775 االستبعاد
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 م2020اسب عند االستبعاد لعام املك
 املتعلقة باستبعاد الشركات التابعة كما يلي: تم االعتراف باملكاسب
الشركة  

السعودية 
 للمواصالت

 إجمالي كونكتينغ جولة لينا وادي

 1,123,500 412,500 561,000 150,000 - - املقابل املالي املقبوض

 7,077,646 1,281,998 4,315,621 5,187,802 (100,000) (3,607,775) االستبعادصافي املوجودات عند 

 (3,607,775) (100,000) 5,337,802 4,876,621 1,694,498 8,201,146 

 م2019املكاسب عند االستبعاد لعام 
 ملتعلقة باستبعاد الشركات التابعة كما يلي:تم االعتراف باملكاسب ا

شركة إي الطيار  
 للسياحة

 25,262,339 املقابل املالي املقبوض

 (8,601,723) صافي املوجودات عند االستبعاد

 16,660,616 

 نتائج العمليات الغير املستمرة 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

  2,725,762  20,743,581 اإليرادات  

 (2,200,509)  (18,011,180)  تكلفة اإليرادات 

 (289,460)  (9,754,815)  مصاريف تشغيلية 

    - (91,333)  تكاليف التمويل 

 235,793 (7,113,747) )الخسارة( / الدخل من العمليات غير املستمرة

 0.001 (0.024) واملخفضة لكل سهم ربحية السهم األساسية

 
 
 
   

 ربحية السهم -36

 ربحية السهم األساسية/املخفضة
 القائمة.يستند احتساب ربحية السهم األساسية/املخفضة إلى الربح التالي العائد على املساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  

 185,588,723 18,181,419 ربح العائد على املساهمين العاديينال

 300,000,000 300,000,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية في نهاية السنة

 0.62 0.06 ربحية السهم األساسية واملخفضة

 

 

 

 

 

 



 (سعودية مساهمة)شركة ضة سيرا القاب مجموعة
 الموحدة المالية القوائم

 م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (سعودى)لاير 

 

78 

 

 إدارة املخاطر –األدوات املالية  -37
 

 تعرض للمخاطر املالية التالية:املجموعة من خالل عملياتها التشغيلية ت

 مخاطر االئتمان-

 مخاطر أسعار العمولة-

 مخاطر العمالت األجنبية-

 مخاطر أسعار السوق األخرى، و-

 مخاطر السيولة-

هداف على نحو مشترك مع جميع مجاالت األعمال ، تتعرض املجموعة للمخاطر التي تنشأ عن استخدامها لألدوات املالية. يصف هذا اإليضاح األ 

ذه والسياسات والعمليات الخاصة باملجموعة إلدارة تلك املخاطر والطرق املستخدمة لقياسها. يتم تقديم معلومات كمية إضافية فيما يتعلق به

 املخاطر في هذه القوائم املالية املوحدة.

ها وعملياتها إلدارة تلك املخاطر أو الطرق املستخدمة لم تكن هناك تغييرات جوهرية في تعرض املجموعة ملخاطر األدوات املالية وأهدافها وسياسات

 لقياسها من الفترات السابقة ما لم يذكر خالف ذلك في هذا اإليضاح.

 األدوات املالية الرئيسة

 االدوات املالية الرئيسة املستخدمة من قبل املجموعة، والتي تنتج بسببها مخاطر األدوات املالية، موضحة فيما يلي:

 دينة التجاريةالذمم امل-

 النقد ومايعادله-

  استثمارات-

 الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون-

 السحب على املكشوف -

 القروض -

 أرصدة األطراف ذات العالقة  -
 قياس القيمة العادلة  

 ريخ كل قائمة مركز مالي. تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية، مثل االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتا

ق بتاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السو 

 القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع املوجودات أو تحويل املطلوبات قد تمت إما:

 أو املطلوبات، أو للموجودات الرئيس السوق  في    -
 .واملطلوبات للموجودات فائدة األسواق أكثر في رئيس، سوق  وجود عدم حالة في     -
 
 قياس القيمة العادلة   

جودات أو املطلوبات بافتراض يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل املجموعة. تقاس القيمة العادلة للمو  فائدةالسوق الرئيس أو السوق األكثر 
 أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير املوجودات أو املطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.

ل األمثإن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام 

واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. تستخدم املجموعة أساليب 

عنية، يم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة امليالتق

 والتقليل من استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة   
القيمة  تصنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي ملستويات

 لقياس:ا ملجمل بالنسبة مهما يعد للمدخالتمستوى  أدنىلى أساس مبنيا ع لذلك ايلي شرح وفيماالعادلة. 

 ماثلة.تاملموجودات أو مطلوبات ل( في سوق نشط لاملعدلة غير) املعلنةاألسعار  املستوى األول  •

ة أو غير بصورة مباشر  رصدلل همة لقياس القيمة العادلة قابالامل هادخالتمل مستوى  أدنى يكون  التييم يتقالطرق  املستوى الثاني •

 مباشرة.

بصورة مباشرة أو غير  رصدلل قابال غيرهمة لقياس القيمة العادلة امل هادخالتمل مستوى  أدنى يكون  التييم يتقالطرق  املستوى الثالث •

 مباشرة.

 حدث قد كانما إذا  بتحديدعة بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم املالية بالقيمة العادلة على نحو متكرر، تقوم املجمو 

همة لقياس القيمة العادلة ككل( في تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى امل مراجعةتحويل بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك ب

وقياس القيمة العادلة على نحو  نهاية كل فترة مالية. تقوم املجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة على نحو متكرر،

همة. إن إشراك مثمنين خارجيين يتم إقراره من قبل الشركة بعد مناقشتها واملوافقة يتم إشراك مثمنين خارجيين لتقويم املوجودات امل غير متكرر.

املعايير املهنية. تحدد ب لتزاماال دىوم ،الليةواالستق ،والسمعة ،املعرفة بالسوق  علىعليها من قبل لجنة املراجعة للشركة. تشتمل معايير االختيار 

 يم ومدخالت تستخدم في كل حالة. يخارجيين للشركة، أي تقنيات تقالثمنين امل ةالشركة، بعد مناقش

 للسياسات بتاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيمة املوجودات واملطلوبات والتي تتطلب أن يعاد قياسها أو يعاد تقويمها وفقاً 

ات عند املحاسبية للشركة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من املدخالت الرئيسية املطبقة في آخر تقويم عن طريق اعتماد املعلوم

ام مع مصادر خارجية حساب التقويم على العقود واملستندات املعنية األخرى. كما تقوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتز 

 ذات عالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقواًل.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر املوجودات أو 

 املطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة، كما هو موضح أعاله.
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 سب الفئةاألدوات املالية ح 

 
 القيمة الدفترية

 
 القيمة العادلة

 

 م2020ديسمبر  31 

أدوات مالية من خالل الربح أو 
 الخسارة

أدوات مالية من 
خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

أدوات  مالية بالتكلفة 
 االجمالي 3املستوى  2املستوى  1املستوى  االجمالي املطفأة

   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  
      

 579,978,388 - 511,427,500 68,550,888 579,978,388 511,427,500 - 68,550,888 استثمارات

         متداولة:  

 241,651,870 241,651,870 - - 241,651,870 - - 241,651,870 ذمم مدينة أخرى  

 248,952,850 - - - 248,952,850 248,952,850 - - نقد وما يعادله  

 1,056,949,844 - - - 1,056,949,844 1,056,949,844 - - ذمم مدينة تجارية وأخرى  

 27,107,615 - - - 27,107,615 27,107,615 - - مستحق من أطراف ذات عالقة  

 2,154,640,567 - - - 2,154,640,567 1,844,437,809 - 310,202,758 إجمالي املوجودات املالية  

         

         مطلوبات مالية  

         غير متداولة  

 366,539,330 - - - 366,539,330 366,539,330 - - قروض  

         متداولة:  

 1,108,487 - - - 1,108,487 1,108,487 - - سحب على املكشوف 

 538,761,552 - - - 538,761,552 538,761,552 - - قروض  

 378,692,222 - - - 378,692,222 378,692,222 - - ذمم دائنة تجارية وأخرى  

 1,278,755 - - - 1,278,755 1,278,755 - - مستحق ألطراف ذات عالقة  

 1,286,380,346 - - - 1,286,380,346 1,286,380,346 - - إجمالي املطلوبات املالية  
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 )تتمة( املالية حسب الفئةاألدوات 

 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية

 م2019ديسمبر  31 

أدوات مالية من خالل الدخل 
أدوات  مالية بالتكلفة  الشامل اآلخر 

 االجمالي    3املستوى    2املستوى    1املستوى   االجمالي   املطفأة 
  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  

      
 104,790,748 - 45,000,000 59,790,748 104,790,748 45,000,000 59,790,748 ثماراتاست

        متداولة:  

 349,663,187 - - - 349,663,187 349,663,187 - نقد وما يعادله  

 1,342,871,839 - - - 1,342,871,839 1,342,871,839 - ذمم مدينة تجارية وأخرى  

 38,426,295 - - - 38,426,295 38,426,295 - مستحق من أطراف ذات عالقة  

 1,835,752,069 - - - 1,835,752,069 1,775,961,321 59,790,748 إجمالي املوجودات املالية  

        

        مطلوبات مالية  

        غير متداولة  

 468,334,586 - - - 468,334,586 468,334,586 - قروض  

        متداولة:  

 5,169,582 - - - 5,169,582 5,169,582 - سحب على املكشوف 

 677,089,810 - - - 677,089,810 677,089,810 - قروض  

 513,529,667 - - - 513,529,667 513,529,667 - ذمم دائنة تجارية وأخرى  

 1,360,117 - - - 1,360,117 1,360,117 - مستحق ألطراف ذات عالقة  

 1,665,483,762 - - - 1,665,483,762 1,665,483,762 - إجمالي املطلوبات املالية  
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 ألخرى:رض األدوات املالية حسب الفئة ، تم األخذ بعين االعتبار البنود التجارية والذمم املدينة األخرى والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة اعل

 ى ذمم مدينة تجارية وأخر 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 1,342,871,839 1,056,949,844 14 ذمم تجارية،صافى

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 418,755,855 253,025,980 23 الذمم الدائنة التجارية

 85,878,224 121,810,888 23 دائنون أخرون
 8,895,588 3,855,354 23 مستحقة الدفععمولة القرض 

  378,692,222 513,529,667 

 األدوات املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة

مم املدينة األخرى والذمم والذمم املدينة التجارية والذ املاليةتتضمن األدوات املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة النقد ومايعادله  واالستثمارات 

القيمة نظًرا لطبيعتها قصيرة األجل ، فإن عقود اإليجار وأرصدة األطراف ذات العالقة.  ومطلوباتالدائنة واألرصدة الدائنة األخرى والقروض 

 تقارب قيمتها العادلة.الدفترية لهذه األدوات 

 لم تكن هناك عمليات نقل بين املستويات خالل الفترة.

 سياسات إدارة املخاطرأهداف و 

عار اإلدارة العليا هي املسؤولة عن إدارة املخاطر. وتتضمن املخاطر الرئيسة مخاطر العمالت والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ملخاطر أس
كز املالي املجمع النقد وما في املر  قائمةالعموالت ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر القيمة العادلة. تتضمن األدوات املالية املدرجة في 

قصير حكمه واالستثمارات والذمم املدينة واملستحق من / إلى األطراف ذات العالقة واملدفوعات مقدما واملوجودات املتداولة األخرى والتمويل 
لة األخرى. يتم اإلفصاح عن طرق وطوبل األجل للمرابحة والدائنون واملصروفات املستحقة والسحب على املكشوف من البنوك( والخصوم املتداو 

درجة في اإلعتراف الخاصة املعتمدة في بيانات السياسات الفردية املرتبطة بكل بند. يتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وصافي املبالغ امل
إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق  املالية املوحدة عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم في مقاصة املبالغ املعترف بها وتعتزم القوائم

 اإللتزامات في آن واحد.
رة الهدف العام لإلدارة العليا هو وضع السياسات التي تهدف إلى الحد من املخاطر إلى أقص ى حد ممكن دون التأثير بشكل غير مناسب على القد

 ة أدناه:التنافسية للمجموعة واملرونة. مزيد من التفاصيل حول هذه السياسات موضح

 مخاطر االئتمان

ة مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عمالء مما يؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض الشرک
الء الجدد قبل إبرام العقود. يتم منبعاتها اآلجلة. سياسة املجموعة ، التي يتم تنفيذها محلًيا ، لتقييم مخاطر االئتمان للعم ملخاطر االئتمان من

 أخذ هذه التصنيفات االئتمانية في االعتبار من خالل ممارسات األعمال محلًيا
وضعت لجنة إدارة املخاطر سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد بشكل فردي للحصول على الجدارة االئتمانية قبل تقديم شروط 

مراجعة املجموعة تقييمات خارجية ، عند توفرها ، وفي بعض الحاالت مراجع مصرفية. يتم تحديد حدود  وأحكام الدفع  للمجموعة. تتضمن
 الشراء لكل عميل ، وهو ما يمثل الحد األقص ى للمبلغ املفتوح دون الحاجة إلى موافقة لجنة إدارة املخاطر.

 جعةرام لخال نمو وي سن بعر نلحالییا ءللعمال الئتمانیةا دارةلجا فصنیت قبةرام لخال نم نالئتماا طرمخا زکرت دیدبتح طرلمخاا إدارة لجنة ومتق
 تصنيف يتم. بهم الخاصة االئتمان لخصائص وفًقا العمالء تجميع يتم ، للعمالء االئتمان مخاطر مراقبة في. املدينة ذمملا في دملتقا للتحلی شهرية
 ، املخاطر إدارة لجنة بموافقة إال املستقبلية االئتمان مبيعات إجراء يتم وال ، املقيدة عمالءال قائمة على" عالية"مخاطر  أنها على املصنفين العمالء

 .مطلوب مقدًما الدفع فإن وإال

تم قبول تنشأ مخاطر االئتمان أيًضا من النقد والنقد املعادل والودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية. بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية ، ي
 ".Aراف ذات التصنيف املستقل ذات التصنيف "األط
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 )تتمة( مخاطر االئتمان
 وضح أدناه:.يقتصر الحد األقص ى ملخاطر االئتمان للمجموعة على القيمة الدفترية لألصول املالية املعترف بها في تاريخ القوائم املالية ، كما هو م

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 104,790,748 579,978,388 استثمارات 

 343,693,587 245,454,046 (16النقد بالبنك  )إيضاح

 1,342,871,839 1,056,949,844 (14أطراف أخرى )إيضاح – ذمم تجارية مدينة

 38,426,295 27,107,615 ( 27أطراف ذات عالقة )إيضاح -ذمم تجارية مدينة 

 1,909,489,893 1,829,782,469 

 تمثل القيمة الدفترية لألصول املالية الحد األقص ى ملخاطر االئتمان.

 :إن مخاطر االئتمان على األرصدة املدينة واألرصدة  لدى البنوك محدودة كما يلي

 .حتفاظ باألرصدة  النقدية لدى البنوك ذات التصنيفات االئتمانية السليمةيتم اال  •

 .قيمة الذمم املدينة التجارية وعوائد املبيعات هبوطلصافي بعد مخصص تظهر الذمم املدينة التجارية با •

 الوضع املالي لألطراف ذات العالقة مستقر. •

للحد من  تدير املجموعة مخاطر االئتمان فيما يتعلق باملدينين من العمالء عن طريق املراقبة وفقا للسياسات واإلجراءات املحددة. تسعى املجموعة

املتعلقة بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعماالء األفراد ومراقبة الذمم املدينة القائمة على أساس مستمر. يتكون رصيد مخاطر اإلئتمان 

% تتعلق 58من إجمالي الذمم املدينة ، % في دول أخرى. 5% في اململكة املتحدة و 13% في اململكة العربية السعودية و 28الذمم املدينة التجارية من 

 % أخرى(. 16% شركات و 31% حكومية ، 53: م2019ديسمبر  31) م2020ديسمبر  31% أخرى في 13% عمالء من الشركات و 29الحكومة و ب

عدم أداء  تقوم لجنة إدارة املخاطر بمراقبة التصنيفات االئتمانية لألطراف املقابلة بشكل منتظم وفي تاريخ التقرير ال تتوقع أي خسائر ناتجة عن

لخسارة  اف املقابلة. بالنسبة لجميع املوجودات املالية التي لم تطبق عليها متطلبات هبوط القيمة ، تمثل القيمة الدفترية الحد األقص ى للتعرضاألطر 

 االئتمان

 السوق  مخاطر

أسعار السوق. تتكون مخاطر  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغيرات في 

 السوق من ثالثة أنواع من املخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار

 السلع. تتضمن األدوات املالية املتأثرة بمخاطر السوق القروض والسلفيات واألدوات املالية املشتقة.

 ر العمولةمخاطر أسعا

ئدة على مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض ملخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السا
حيث أن االستثمارات في  املركز املالي للمجموعة والتدفقات النقدية. ال تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العمولة للقيمة العادلة والتدفقات النقدية

 تمويل املرابحة طويلة األجل لها معدل دخل ثابت أو معدل تمويل ثابت.

يحية ال تدخل إدارة املجموعة في اتفاقية مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتم رصدها على أساس منتظم واتخاذ تدابير تصح
 فائدة ثابتة. ولذلك لم يتم الإلفصاح عن تحليل حساسية أسعار الفائدة عند االقتضاء. جميع القروض هي على أسعار

 مخاطر العمالت األجنبية

، ي ھعة ولمجماسیاسة ر العملة الو يفية. إن بعملة غیددة محت في معامالمفردًة عة ولمجمل شركات اخدما تدألجنبیة عنت العمالطر اتنشأ مخا
عندما لعملة. ذه اھلخاصة با اھعملیاتن مد لوتذي لد ایفیة  بالنقوظلالمسجلة بالعملة ت اباولطلما یةوعة بتسولمجمح لشركات السمان ، امکأحیثما 

ملبالغ النقدية يكون لشركات املجموعة التزامات مقومة بعملة غير عملتها الو يفية )ولديها احتياطي غير كافي من تلك العملة لتسويتها( ، سيتم تحويل ا
 لة ، حيثما أمكن ، من شركة آلخرى داخل املجموعة.املقومة بالفعل بتلك العم
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 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية

املجموعة  من أجل مراقبة الفعالية املستمرة لهذه السياسة ، يتلقى املجلس توقعات شهرية ، يتم تحليلها من قبل العمالت الرئيسية التي تحتفظ بها

 نقدية املتوقعة.، للمطلوبات املستحقة للتسوية واالحتياطات ال

ألمريكي ر االولدواألسترليني ء  بالجنيه العمالوالرئيسيين اين ودلمزامن ت لمبيعااء والشرت العملة على عملياالمجموعة غالباً لمخاطر ض اتتعر
االتفاقية املستقبلية  تتم عمليات الشراء واملبيعات من هؤالء املوردين والعمالء على أساس مركزي. ال تدخل إدارة املجموعة في يلكندر االولدوا

 للتحوط من مخاطر العمالت. ومع ذلك ، يتم رصدها على أساس منتظم ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية حيثما كان ذلك مطلوًبا.

 بصرف النظر عن هذه التدفقات النقدية املحددة ، تهدف املجموعة إلى تمويل املصروفات واالستثمارات بالعملة املعنية وإدارة مخاطر صرف
 العمالت األجنبية على املستوى املحلي عن طريق مطابقة العملة التي يتم فيها توليد اإليرادات وتكبد املصروفات.

 فيما يلي ملخص للبيانات الكمية حول تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كما تم اإلبالق عنها ألدارة املجموعة:

 دوالر الكنديال الجنيه اإلسترليني الجنيه املصري  م2020ديسمبر  31

 

 الدوالر األمريكي

 12,248,235 - 93,438,476 8,874,468 نقد ومايعادله

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

 - - 63,354,344 27,488,650 أخرى 

 - - - 41,683,537 مستحقة من أطراف ذات عالقة

 - - (18,891,039) - التزامات عقود إيجار

 - - - (1,108,487) سحب على املكشوف

 - (1,263,075) (89,137,793) (5,384,307) ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 - - (190,112,045) (57,281,454) مستحقة الى أطراف ذات عالقة

 12,248,235 (1,263,075) (141,348,057) 14,272,407 صافي التأثير على قائمة املركز املالي

 

 الدوالر الكندي الجنيه اإلسترليني لجنيه املصري ا م2019ديسمبر  31

 

 الدوالر األمريكي

 24,632,044 - 125,312,329 15,420,600 نقد ومايعادله

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

 11,201,017 - 197,590,131 29,436,300 أخرى 

 - - 3,335,488 24,436,164 مستحقة من أطراف ذات عالقة

 - - (22,500,269) - رالتزامات عقود إيجا

 (3,650,639) - - - سحب على املكشوف

 - (1,263,075) (145,414,744) (20,544,905) ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 (488,858) - (190,822,973) (26,609,684) مستحقة الى أطراف ذات عالقة

 31,693,564 (1,263,075) (32,500,038) 22,138,475 صافي التأثير على قائمة املركز املالي

 

 تحليل الحساسية

ألخرى مقابل إن االرتفاع )االنخفاض( املحتمل بصورة معقولة في الجنيه املصري والجنيه اإلسترليني والدوالر األسترالي والدوالر الكندي والعمالت ا

بعمالت أجنبية وكذلك على حقوق امللكية واألرباح أو الخسائر باملبالغ جميع العمالت األخرى في نهاية الفترة سيؤثر على قياس األدوات املالية املدرجة 

 .ريات املتوقعةالظاهرة أدناه. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة وتحديدًا أسعار العموالت ويتجاهل أي تأثير للمبيعات واملشت
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 )تتمة( تحليل الحساسية

 األرباح أو الخسائر 
 انخفاض ارتفاع 

   م2020 ديسمبر 31

 (402,866) 402,866 (1%)الجنيه املصري 
 (335,906) 335,906 (1%)الجنيه اإلسترليني 

 12,631 (12,631) (1%)الدوالر الكندي

   م2019ديسمبر  31
 (221,385) 221,385 (1%)الجنيه املصري 

 325,000 (325,000) (1%)الجنيه اإلسترليني 

 12,631 (12,631) (1%)ي الدوالر الكند

 مخاطر األسعار األخرى 

و جهة مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ، سواء كانت تلك التغيرات ناجمة عن عوامل محددة لألداة ااملالية أ

 سهمأ في راتباالستثما يتعلق فيما لسعرا لمخاطر لمجموعةا ضتتعراإلصدار أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات املالية املتداولة في السوق. 

 النشاط هذا من السوق  سعر ملخاطر التعرض أن املديرون يعتقد. لمجموعةا تعمليا تلعملياا تلك تكمل حيث ىألخرا كاتلشرا في تيجيةاسترا

 .املجموعة  روف في مقبول 

 .لمالیةا وراقألا في راتالستثماا نع لناتجةا رلسعا رطمخاإدارة  لجأ نم اھتراستثماا ةظمحف یعوبتن عةولمجما تقام

 مخاطر السيولة

ملجموعة شأ مخاطر السيولة من إدارة املجموعة لرأس املال العامل ورسوم التمويل واملدفوعات الرئيسة ألدوات الدين. تتمثل املخاطر في مواجهة ان

 لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها.

عى ة املجموعة هي التأكد من أن لديها دائًما ما يكفي من السيولة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهدف ، تسإن سياس

الحد من يوًما. تسعى املجموعة أيًضا إلى  45إلى الحفاظ على أرصدة نقدية )أو تسهيالت متفق عليها( للوفاء باالحتياجات املتوقعة ملدة ال تقل عن 

سم مخاطر السيولة من خالل تحديد أسعار العمولة )وبالتالي التدفقات النقدية( على جزء من قروضها طويلة األجل ، وهذا ما تم مناقشته في ق

 "مخاطر أسعار العمولة" أعاله.

تعلقة باألرصدة النقدية و )كما هو موضح أعاله( شهًرا على أساس شهري باإلضافة إلى املعلومات امل 12يتلقى املجلس توقعات التدفقات النقدية ملدة 

التزاماتها في  ل قيمة استثمارات املجموعة. في نهاية السنة املالية ، أشارت هذه التوقعات إلى أن املجموعة تتوقع أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء ب

 على املكشوف املتفق عليها.جميع الظروف املتوقعة بشكل معقول ولن تحتاج إلى السحب من تسهيالت السحب 

عة ، تتم إدارة مخاطر السيولة لكل شركة في املجموعة بشكل مركزي من خالل إدارة الخزينة لدى املجموعة. كل عملية لها مرفق مع خزانة املجمو 

اإلدارة مقدًما ، مما يسمح بتوقع املتطلبات ومقدار املرفق الذي يقوم على امليزانيات. يتم تحديد امليزانيات محلًيا ويتم املوافقة عليها من قبل مجلس 

لشركة النقدية للمجموعة. عندما تحتاج شركات املجموعة إلى الزيادة ، يجب الحصول على موافقة من املدير املالي للمجموعة. عندما يكون مبلغ ا

 املطلوب أعلى من مستوى معين ، يلزم وجود موافقة من مجلس اإلدارة.

 التعاقدية في نهاية فترة تقرير املطلوبات املالية. يتم تحصيل املبالغ وعدم خصمها ، وتشمل مدفوعات العموالت التقديرية. فيما يلي االستحقاقات
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 )تتمة( مخاطر السيولة

  
 التدفقات النقدية التعاقدية  

ديسمبر  31
 اإلجمالي   القيمة الدفترية   م2020

شهور أو  3خالل  
 أقل 

 12إلى  3خالل  
 شهرًا 

خالل سنة إلى  
 سنتان 

خالل سنتان إلى  
 خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 سنوات 

        املطلوبات  
 - 281,106,288 113,451,413 320,332,111 238,342,607 953,232,419 905,300,882 قروض
على  سحب

 - - - - 1,108,487 1,108,487 1,108,487 املكشوف
لتزامات عقود إ

  61,179,355  19,434,957  10,977,616  6,769,312  4,161,229 102,522,469 89,685,725 االيجار 

ذمم دائنة 
 - - - - 543,909,028 543,909,028 543,909,028 تجارية وأخرى 

ذمم دائنة 
أخرى الطراف 

 - - - - 1,278,756 1,278,756 1,278,756 ذو عالقة
 61,179,355 300,541,245 124,429,029 327,101,423 788,800,107 1,602,051,159 1,541,282,878 االجمالي

  
 التدفقات النقدية التعاقدية  

ديسمبر  31
 اإلجمالي   القيمة الدفترية   م2019

شهور أو  3خالل  
 أقل 

 12إلى  3خالل  
 شهرًا 

خالل سنة إلى  
 سنتان 

خالل سنتان إلى  
 س سنوات خم

أكثر من خمس  
 سنوات 

        املطلوبات  
 80,905,224 313,652,476 116,687,097 422,659,649 284,564,208 1,218,468,648 1,145,424,396 قروض
على  سحب

 - - - - 5,169,582 5,169,582 5,169,582 املكشوف
إلتزامات عقود 

  55,176,434  20,096,176  9,748,855  9,782,099  4,382,892  99,186,456 84,257,336 االيجار 

ذمم دائنة 
 - - - - 627,162,257 627,162,257 627,162,257 تجارية وأخرى 

ذمم دائنة 
أخرى الطراف 

 - - - - 1,360,117 1,360,117 1,360,117 ذو عالقة
 136,081,658 333,748,652 126,435,952 432,441,748 922,639,056 1,951,347,060 1,863,373,688 االجمالي

 خطر التركيز املفرط 

يكون  ينشأ خطر التركيز املفرط عندما يكون عدد من األطراف املقابلة مرتبطين في أنشطة أعمال مماثلة أو أنشطة في نفس املنطقة الجغرافية أو

قدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو لها سمات اقتصادية من شأنها أن تتسبب في تأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعا

 السياسية أو غيرها. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية الداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

ة محفظة متنوعة. يتم التحكم في ولتجنب تركيزات املخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات املجموعة إرشادات محددة للتركيز على صيان

 تركزات مخاطر االئتمان املحددة وإدارتها وفقا لذلك.
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 التصنيف املتداول مقابل غير املتداول 

 تقوم الشركة بعرض املوجودات واملطلوبات في قائمة املركز املالي استنادا إلى التصنيف املتداول / غير املتداول.

 يكون األصل متداوال عندما يكون:

 من املتوقع أن يتحقق، أو تعتزم بيعه، أو استهالكه في دورة التشغيل العادية. •
 محتفظ به أساسا لغرض املتاجرة. •
 . تقرير نهاية السنة املاليةمن املتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرا بعد  •
تقرير نهاية السنة وبات ملدة اثني عشر شهرًا على األقل بعد نقدا أو ما يعادله  ما لم يتم وضع قيد على تداوله أو استخدامه لتسوية مطل •

 .املالية
 يتم تصنيف جميع املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة. •

  ويكون االلتزام متداوال عندما:

 يكون من املتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية. •
 يتم اإلحتفاظ به أساسا لغرض املتاجرة. •
 . تقرير نهاية السنة املاليةاملقرر تسويته خالل اثني عشر شهرا بعد يكون من  •
 .تقرير نهاية السنة املاليةال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإللتزام ملدة اثني عشر شهرا على األقل بعد  •

 إلفصاحات الرأسماليةا

جميع مكونات حقوق امللكية )أي حصة رأس املال، وعالوة إصدار األسهم والفوائد غير املسيطرة، تراقب املجموعة "رأس املال املعدل" الذي يضم 

 األرباح املحتجزة، ومجموع احتياطيات أخرى(.

 أهداف املجموعة عند الحفاظ على رأس املال هي:

تقديم عوائد لحملة األسهم واملنافع ألصحاب املصلحة الحفاظ على قدرة الكيان على االستمرار كمنشأة مستمرة ، بحيث يمكنه االستمرار في  -   

 اآلخرين ، و

 توفير عائد مناسب للمساهمين عن طريق تسعير املنتجات والخدمات بما يتناسب ومستوى املخاطر. -   

راء التعديالت عليه في ضوء تحدد املجموعة مقدار رأس املال الذي تحتاجه بما يتناسب مع املخاطر. تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإج

ديل التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص مخاطر األصول األساسية. من أجل املحافظة على أو تعديل هيكل رأس املال، قد تقوم املجموعة بتع

 أصول لتخفيض الديون.مبالغ التوزيعات النقدية املدفوعة للمساهمين، والعائد على رأس املال للمساهمين، إصدار أسهم جديدة أو بيع 

أنها صافي بالتوافق مع األخرين في املجال ، تراقب املجموعة رأس املال على أساس الدين إلى نسبة رأس املال املعدل. يتم احتساب هذه النسبة على 

و موضح في قائمة املركز املالي رأس املال املعدل حسب الدين على النحو املحدد أعاله. يتم احتساب صافي الدين على شكل إجمالي الديون )كما ه

 املوحدة( ناقًصا النقد ومايعادله.

أس املال نظرا لعدم اليقين في السوق في اآلونة األخيرة، تتمثل إستراتيجية املجموعة في الحفاظ على قاعدة نقدية قوية وتحقيق نسبة الدين إلى ر 

راتيجية هو الوصول إلى التمويل بتكلفة معقولة من خالل الحفاظ على تصنيف (. الهدف من هذه االست%15-12: 2019)% 12-10املعدل بما يقارب 

 على النحو التالي: م2019ديسمبر  31و  م2020ديسمبر  31كانت نسب الدين إلى رأس املال املعدل في  ائتماني مرتفع.

 م 2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
 5,844,310,695 5,877,241,989 إجمالى حقوق امللكية

 (349,663,187) (248,952,850) نقد وأرصدة لدى البنوك

 5,494,647,508 5,628,289,139 رأس املال
 
 

  
 5,844,310,695 5,877,241,989 إجمالى حقوق امللكية

 1,145,424,396 905,300,882 قروض 

 5,169,582 1,108,487 سحب على املكشوف

 6,994,904,673 6,783,651,358 تمويل العامال

 79% 83% نسبة التمويل من رأس املال إلى اإلجمالي
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 القطاعات التشغيلية -38

 أساس التجزئة
دار بشكل منفصل التي تبلغ عن التقارير. تقدم هذه األقسام خدمات مختلفة وت هقطاعاتوهي ، التاليةاألربع اإلستراتيجية لدى مجموعة األقسام 

ولها استراتيجيات  -مثل االتجاهات في نمو املبيعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي  -ألنها تتميز بخصائص اقتصادية مختلفة 
 يصف امللخص التالي عمليات كل قطاع يتم اإلبالق عنه: تسويقية مختلفة.

 
 الخدمات القطاع
 والعبارات والقطارات عبر املجموعة. توفير خدمات النقل الجوي  تذاكر 

 توفير صفقات السياحة، والعطالت وغرف على اإليجار عبر املجموعة. السياحة        
 توفير تأجير السيارات والرحالت الجوية املستأجرة وتسليم الشحنات عبر املجموعة. النقل

 تقدم العقارات االستثمارية على عقود إيجار تشغيلي بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية.             إيجارات عقارات                                             

، ودعم تكنولوجيا املعلومات، واإلعالنات، والرسوم املهنية السائقين، وساطة الفعالياتوتشمل العمليات األخرى خدمات متنوعة مثل إدارة 
 .م2019أو  م2020ية. ولم يلبي أي من هذه القطاعات العتبات الكمية للقطاعات املبلغ عنها في عام التأمين، ورخصة القيادة الدول

أستخدمت املجموعة عوامل لتحديد  دارة الداخلية لكل قطاع على األقل كل ثالثة أشهر.إل تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة بمراجعة تقارير ا
 القطاعات التي يتم التقرير عنها 

املجموعة التي يتم التقرير عنها هي وحدات عمل إستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارتها بشكل منفصل ألن كل عمل  قطاعات
 يتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة.

 قياس ربح أو خسارة قطاع التشغيل واملوجودات واملطلوبات.

الربح أو الخسارة من العمليات املحسوبة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ولكن تقوم املجموعة بتقييم األداء القطاعي على أساس 
  باستثناء الخسائر غير املتكررة ، مثل هبوط الشهرة وتأثيرات املدفوعات على أساس األسهم.

لتشجيع استخدام موارد املجموعة بسعر مقبول  يتم تسعير املبيعات بين القطاعات بسعر مماثل للعمالء الخارجيين ، مع تطبيق خصم مناسب
 لدى السلطات الضريبية املحلية. تم تطبيق هذه السياسة بشكل ثابت طوال الفترة الحالية والسابقة.

 تستبعد املوجودات القطاعية املوجودات الضريبية واملوجودات املستخدمة في املقام األول ألغراض الشركة.

املوجودات الضريبية والتزامات املزايا املحددة. يتم تخصيص القروض والسلف للقطاعات بناًء على العوامل ذات تستبعد املطلوبات القطاعية 
 الصلة )مثل متطلبات التمويل(. يتم توفير التفاصيل في التسوية من موجودات ومطلوبات القطاع إلى مركز املجموعة كما هو موضح في الصفحة

 التالية.

 في الصفحة التالية. موضحالقطاع إلى وضع املجموعة  وجودات ومطلوباتتفاصيل التسوية بين م
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية -38
 القطاعات التي يتم التقرير عنها   م2020

 
 إيجارات   ضيافة    نقل   سياحة   تذاكر  

جميع القطاعات  
 اإلجمالي   األخرى 

 601,434,378 2,889,600 4,530,591 49,748,640 453,594,673 90,670,874 - رجية اإليرادات الخا 

 40,591,772 22,238,904 - - 18,352,868 - - اإليرادات داخل القطاع  

 303,159,484 - - - 10,389,234 174,781,581 117,988,669 العموالت الخارجية  

 945,185,634 25,128,504 4,530,591 49,748,640 482,336,775 265,452,455 117,988,669 قطاع ايرادات ال 

        
ربح القطاع قبل الزكاة  

 36,417,349 1,517,501,057 (193,121,138) (383,943,386) (10,711,276) (713,336,285) (179,971,623) والضريبة 

 1,461,532 79,969 - - 84,882 1,035,443 261,238 إيرادات تمويلية  

 (46,546,654) (2,374,647) (55) (36,096) (5,010,978) (31,221,120) (7,903,758) مصروفات تمويلية  

 (290,803,304) (4,017,328) (13,536,271) (37,722,623) (168,927,690) (53,181,845) (13,417,547) االستهالك واالطفاء   

الحصة من الربح /  
)الخسارة( ( شركات 

مستثمر فيها بطريقة حقوق 
 11,408,223 11,753,338 - (213,955) - (131,160) - امللكية 

        بنود هامة غير نقدية أخرى  

خسائر الهبوط في قيمة  
 (36,204,009) - - - - (28,724,300) (7,479,709) الية املوجودات امل

خسائر الهبوط في قيمة  
 (944,400,681) - - (524,036,595) - (340,055,147) (80,308,939) املوجودات غير املالية 

 9,513,344,173 240,788,338 1,166,647,676 2,783,249,282 1,418,330,113 3,117,737,289 786,591,475 موجودات القطاع   

شركات مستثمر فيها  
 53,542,928 53,542,928 - - - - - بطريقة حقوق امللكية 

 (537,154,341) (10,413,937) - (3,436,644) (354,444,106) (134,840,089) (34,019,565) نفقات رأسمالية  

 1,927,790,773 67,883,988 6,192,682 24,549,414 728,441,080 878,964,669 221,758,940 مطلوبات القطاع  

  

 القطاعات التي يتم التقرير عنها   م2019

 
 إيجارات   ضيافة    نقل   سياحة   تذاكر  

جميع القطاعات  
 اإلجمالي   األخرى 

 968,204,583 24,399,911 - 78,450,088 521,733,808 343,620,776 - اإليرادات الخارجية  

 84,609,420 4,930,805 71,655,692 - 8,022,923 - - اإليرادات داخل القطاع  

 1,222,048,741 - - - 14,454,568 249,319,735 958,274,438 العموالت الخارجية  

 2,274,862,744 29,330,716 71,655,692 78,450,088 544,211,299 592,940,511 958,274,438 ايرادات القطاع  
        

ربح القطاع قبل الزكاة  
,125 والضريبة  275 ,790 34,954,184 31,151,771 (27,145,524) 49,117,153 2,225,351 216,055,725 

 2,565,358 34,580 - - 33,542 543,156 1,954,080 إيرادات تمويلية  

 (69,522,159) (840,759) - - (5,360,477) (13,772,465) (49,548,458) مصروفات تمويلية  

 (225,402,867) (833,221) (14,845,360) (38,271,427) (111,280,502) (13,087,644) (47,084,713) اء  االستهالك واالطف 

الحصة من الربح /  
)الخسارة( شركات مستثمر 
 (7,185,213) (4,500,000) - (2,160,571) - (524,642) - فيها بطريقة حقوق امللكية 

بنود هامة غير نقدية  
:  أخرى 

       
خسائر الهبوط في قيمة  

 (57,995,766) (26,300,312) - - (2,012,366) (6,481,727) (23,201,361) املوجودات املالية 

خسائر الهبوط في قيمة  
 - - - - - - - املوجودات غير املالية 

 9,262,030,093 49,960,741 1,361,565,218 3,089,902,842 1,152,614,165 784,746,560 2,823,240,567 موجودات القطاع   

شركات مستثمر فيها  
 22,822,973 400,000 - 13,460,055 - 8,962,918 - بطريقة حقوق امللكية 

 (799,982,223) (2,737,104) - (117,641,895) (481,939,283) (42,992,420) (154,671,521) نفقات رأسمالية  

 2,433,839,693 17,908,635 6,450,619 26,883,005 1,089,299,468 281,295,663 1,012,002,303 مطلوبات القطاع  
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -38

 تسويات عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات التى تم التقرير عنها إلى املعايير الدولية للتقرير املالى :

 م2019ديسمبر  31 م2020ر ديسمب 31  
    االيرادات

 2,245,532,028 920,057,130  اجمالى ايرادات القطاعات التى يتم التقرير عنها

 29,330,716 25,128,504  ايرادات القطاعات األخرى 

 (84,609,420) (40,591,772)  استبعاد ايرادات داخل القطاعات

 2,190,253,324 904,593,862  االيرادات املوحدة

    
    الربح قبل الزكاة والضريبة

 213,830,374 (1,481,083,708)  الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات التى يتم التقرير عنها

 2,225,351 1,517,501,057  الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات األخرى 

 216,055,725 36,417,349  املوحد الربح قبل الزكاة والضريبة

 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   املوجودات

 9,212,069,352 9,272,555,835 اجمالى املوجودات للقطاعات التى يتم التقرير عنها
 49,960,741 240,788,338 اجمالى املوجودات للقطاعات األخرى 

 (983,879,705) (1,708,311,411) استعادات داخل القطاعات
 8,278,150,388 7,805,032,762 املوجودات املوحدة

   
   املطلوبات

 2,415,931,058 1,859,906,785 اجمالى املطلوبات للقطاعات التى يتم التقرير عنها
 17,908,635 67,883,988 اجمالى املطلوبات للقطاعات األخرى 

 2,433,839,693 1,927,790,773 املطلوبات املوحدة

    بنود هامة أخرى 

 م2020ديسمبر  31
اجمالي القطاعات التى 

 اإلجمالي املوحد تسويات يتم التقرير عنها       
 1,461,532 79,969 1,381,563 ايرادات تمويل

 (46,546,654) (2,374,647) (44,172,007) تكاليف تمويل

 (537,154,341) (10,413,937) (526,740,404) نفقات رأسمالية
 (290,893,304) (4,107,328) (286,785,976) االستهالك واالطفاء

 (36,204,009) - (36,204,009) خسارة هبوط قيمة الذمم املدينة والذمم املدينة األخرى 

    

    م2019ديسمبر  31
 2,565,358 34,580 2,530,778 ايرادات تمويل

 (69,522,159) (840,759) (68,681,400) تكاليف تمويل

 (799,982,223) (2,737,104) (797,245,119) نفقات رأسمالية
 (225,402,867) (833,221) (224,569,646) االستهالك واالطفاء

 (57,995,766) (26,300,312) (31,695,454) عكس خسارة هبوط قيمة الذمم املدينة والذمم املدينة األخرى 
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 املعلومات الجغرافية

ملمتلكات يتم تشغيلهم بشكل رئيس ي في اململكة العربية يتم إدارة قطاعي التذاكر والسياحة على مستوى العالم، بينما قطاعى تأجير السيارات وا
 السعودية ومصر.

كة. عند عرض أدناه تحليل باملعلومات الجغرافية حول ايرادات واملوجودات غير املتداولة على مستوى الدولة املحلية او الخارجية التى تعمل بها الشر 

 جغرافي للعمالء، وتستند موجودات القطاع إلى املوقع الجغرافي للموجودات :املعلومات التالية، تستند إيرادات القطاع إلى املوقع ال

 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 االيرادات
 1,742,235,604 713,417,301 اململكة العربية السعودية

   الدول األجنبية األخرى 
 421,333,455 162,238,350 اململكة املتحدة

 12,232,478 3,072,069 مصر
 (1,449,438) 24,505,126 االمارات العربية املتحدة

 10,006,712 1,244,423 اسبانيا
 - 116,593 الكويت

 5,894,513 - لبنان
 191,176,561 448,017,720 
 904,593,862 2,190,253,324 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 املوجودات غير املتداولة
 5,714,781,146 5,593,085,689 اململكة العربية السعودية

   الدول األجنبية األخرى 
 138,732,845 43,970,737 اململكة املتحدة

 17,307,855 16,727,516 مصر
 41,316,171 8,899,492 االمارات العربية املتحدة

 2,582,442 2,658,712 اسبانيا
 542,374 - لبنان

 72,256,457 200,481,687 
 5,665,342,146 5,915,262,833 
 استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع  -39
مليار دوالر  3.1، وقعت شركة أوبر اتفاقية شراء األصول والتي بموجبها تستحوذ شركة أوبر على شركة كريم مقابل ما يقارب  م2019مارس  26في 

% من األسهم في شركة كريم. صنفت املجموعة استثمارها في كريم 15.3لشركة مليار ريال سعودي( قابل للتعديل. تمتلك ا 11.6أمريكي )ما يعادل 
 كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع في آخر قوائم مالية سنوية موحدة.

على موافقة من معظم  )"الحد األدنى لتاريخ الدفع" وفًقا لـالتفاقية( بعد الحصول  م2020يناير  2تم االنتهاء من عملية االستحواذ املذكورة أعاله في 
 ذات الصلة. الدول السلطات التنظيمية في 

مليون ريال سعودي ، حتى يتم االنتهاء من جميع املتطلبات التنظيمية  483% من إجمالي العوض البالغ  25وفًقا لإلتفاقية ، احتفظت أوبر بنسبة 
% من املبلغ 50مليون ريال سعودي ، والذي يمثل  241باستثناء مبلغ مليون ريال سعودي ،  1،563والقانونية. اعترفت املجموعة بمكاسب قدرها 

 املحتجز كما هو موضح أعاله.
ليها فيما يتعلق قامت املجموعة بتقييم إمكانية استرداد املبلغ املتبقي من الذمم املدينة املتعلقة باملبلغ املحتجز بناًء على املعلومات التي حصلت ع

 ية والضريبية والتعويضات التمام صفقة البيع.بالتقدم في القضايا التنظيم
ريال  1.05مليون ريال سعودي يتعلق بتعديل سعر سهمها بمقدار  9.2بعد االعتراف األولي باملكاسب املذكورة أعاله ، دفعت أوبر مبلًغا إضافًيا قدره 

 سعودي لكل سهم في وقت االستحواذ أعاله.
 



 
 (سعودية مساهمة)شركة مجموعة سيرا القابضة 

 الموحدة المالية القوائم
 م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 (سعودى)لاير 
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 إعادة تصنيف  -40
 .م2020ديسمبر  31ملبالغ املقارنة لتتوافق مع التصنيف املستخدم للسنة املنتهية في تم إعادة تصنيف بعض ا

 األحداث الالحقة -41

 .لم يكن هناك أي أحداث الحقة تتطلب التعديل أو األفصاح عنها في القوائم املالية املوحدة
 املوافقة على القوائم املالية املوحدة -42

 هـ.1442 شعبان 14املوافق  م2021 مارس 27ة املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تمت املوافقة على القوائم املالي
 
 
 


