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٨

العملياتوطبيعة القانونيالوضع.١

اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ، شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض، هي ("الشركة")مجموعة سيرا القابضة 

") ألوليةا ("القوائم املاليةاملوجزة واملوحدة األولية  م. تتكون هذه القوائم املالية  ١٩٩٧نوفمبر  ٢٤هـ املوافق  ١٤١٨رجب  ٢٤بتاريخ  ١٠١٠١٤٨٠٣٩

هم معً  ها التابعة (يشار إل بـ "املجموعة").امن الشركة وشركا

التابعة  أنشطة  تتمثل   ها  وشركا تذاكر  الشركة  بيع  خدمات  وترتيب للسفر  ا في  والعمرة،  والحج  والنقل،  والشحن،  والسياحة،  املجدولة،  لطيران 

بقطاع  ، واملنتجات والخدمات األخرى املتعلقة واألجنحة املفروشة، والشحنواملناسبات، والتعليم، ورحالت الطيران املستأجرة، والفنادق املؤتمرات

.هاوخارجاململكة العربية السعوديةداخل)٢٧٢: م٢٠٢١ديسمبر ٣١(فرع لها٢٧٧خالل من السفر 

. اململكة العربية السعودية-١١٥٧٣الرياض ، ٥٢٦٦٠ص. ب العنوان املسجل للشركة هو: -   

مليون ريال سعودي.٢بقيمةالتابعة لها مقابل مبلغ إضافيهناي للتجارة في شركة٪٢٠استحوذت الشركة على ملكية إضافية بنسبة 

س اإلعداد أس.٢

أساس االلتزام١٫٢

الهيئة  املعتمد في اململكة العربية السعودية الصادر عن  "األولية"التقارير املالية  ٣٤ةلمحاسبلالدوليللمعياراوفًق القوائم املالية األوليةهذه  أعّدت

قرأ . يجب  السعودية للمراجعين واملحاسبين
ُ
لسنة  ا في  وة سنوية موحدة للمجموعة كما  ماليقوائم بالتزامن مع آخر  األولية  القوائم املالية  هذه  أن ت

هية في   املرفقة جميع املعلومات املطلوبة إلعداد مجموعة املالية األولية القوائم املالية السنوية األخيرة"). ال تتضمن  القوائم (" م٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

لالقوائم كاملة من   املاليلتقلالدولية  معايير  لاملالية وفًقا  السعودية  املعتمدة منرير  إيضاحاتُضمنت،  . ومع ذلكللمراجعين واملحاسبينالهيئة 

هاللمجموعةلشرح األحداث واملعامالت املهمة لفهم التغيرات في املركز املالي ؛ختارة متفسيرية  مالية سنوية. قوائم آخر منذوأدا

املالية القوائمإعداد ٢٫٢

، باستثناء ما يلي:على أساس التكلفة التاريخيةاملالية األولية املوجزة القوائم هذه عّدت أ 

.  األخرى الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل املوجودات املالية•

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  املوجودات املالية•

املتوقعة.ئتمان وحدة اال تقاس خطة املزايا املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة •

السفر على مستوى العالم وداخل اململكة  املفروضة علىقيود لنتيجة لم٢٠٢١وم٢٠٢٠على أعمال املجموعة خالل عامي ١٩-كوفيدوباء أثر

. جزئيةبصورة األساسية املجموعةأنشطةتعليق مما أدى إلى ،العربية السعودية

 ملا سبق
ً
ها على إدارة املجموعة قّيمت، ووفقا إدارة املجموعة. إن املجموعة على ثقة من أن  أجرتھتقييم مفصل عقبكمنشأة مستمرة البقاءقدر

ها سياسات قوية الظروف االقتصادية الحالية. تمتلك املجموعة موارد ظل كاف ملواجهة التحديات في داوإسن،وموارد مالية،وخبرة تشغيلية،لد

ها لفترة اثني عشر شهًرا على األقل من تاريخ هذه  ،  املالية املوحدة. باإلضافة إلى ذلكالقوائم كافية لتلبية متطلبات رأس املال العامل ملواصلة عمليا

اتثيرفإن املجموعة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد 
ً
هذه  فقد أعدت لذلك ، و . البقاء كمنشأة مستمرة حول قدرة املجموعة على ة بير كشكوك

االستمرارية. على أساس األوليةاملالية القوائم 

استخدام األحكام والتقديرات ٣٫٢

واملبالغ ،تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعةافتراضات و ،تقديراتو أحكاًما،اإلدارة أصدرت، القوائم املالية األوليةعند إعداد هذه 

واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،يراداتواإل ، واملطلوبات،املدرجة للموجودات

ها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديراملهمةاألحكام  املالية  القوائم في كماهيالتي اتخذ

السنوية األخيرة.

١٩يدكوفتأثير .٣

التعاون الخليجي و ٩-استجابة النتشار كوفيد ها املجموعة و األقاليم  غيرها من  في دول مجلس  ا عنھ  ما نتج  التي تعمل ف األنشطة  في  ضطرابات  من 

املاضييناالجتماعية   العامين  مدار  على  األسواق  تلك  في  آثارها  واالقتصادية  تقييم  اإلدارة  تواصل  ها،  عمليا وجھ  و .  ةاستباقيبصورة على  على 

الحاالت  الخصوص الحالية في  الزيادة  أوميكرونتفشىي الناجمة عن  ، تراقب املجموعة عن كثب  التي و .  جديدالمتحور  الوقائية  ال تزال اإلجراءات 

ها املجموعة في أبريل  بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات املستمرة. ،م سارية٢٠٢٠اتخذ

، مثل التباعد االجتماعي،١٩-دكوفيبـالقيود املتعلقةترفعنتيجة لذلك، فقد  و انخفاض كبير في عدد الحاالت املسجلة.  حدثعلى الصعيد العاملي ،  و 

عند الوصول.سريعسلبي أو اختبار مستضد بي سىي آرتحليلن و املسافر أن يقدم ، واشتراط وحظر السفر
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٩

(تتمة) ١٩كوفيدتأثير 

 جوهري١٩-جائحة كوفيد  تؤثرلم  ھ، تعتقد اإلدارة أن بناًء على هذه العوامل
ً
هية في  املعلنةعلى النتائج املاليةا م، ٢٠٢٢مارس  ٣١للمجموعة للفترة املن

.املهمةبما في ذلك األحكام والتقديرات املحاسبية 

على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من املتوقع أن تغير تأثير الوباء على  ،١٩-كوفيدوضع تواصل املجموعة مراقبة  

أو بعده. م٢٠٢٢عمليات املجموعة خالل عام 

ها الشركة وتعديالت جديدة،وتفسيرات،معايير.٤ طبق

املوحدةةیاملوحدة مع تلك املستخدمة في إعداد القوائم املالو املوجزة األوليةةیاملستخدمة في إعداد ھذه القوائم املالةیاملحاسباساتیتتماشىى الس

ن أ ذلك، ليس من املتوقع  ومعم.٢٠٢٢طبق ألول مرة في عام  تالتعديالت التالية التي تباستثناءم،  ٢٠٢١سمبرید٣١في  ةیللسنة املنتھللمجموعة

ها ؛املجموعةتؤثر جميعها على  .للمجموعةالحاليةاملحاسبيةالسياساتمعتتماشىىمحاسبةتتطلبأواملجموعةبأنشطةصلةذاتغيرإماأل

:م٢٠٢٢يناير١فيتبدأ التيللفترة املفعول ساريةالتاليةالتعديالت

)٣٧للمحاسبةالدوليعيار املتكلفة إتمام العقد (تعديالت على -املجديةغير• العقود 

)١٦للمحاسبةدوليعيار الاملقبل االستخدام املقصود (تعديالت على املتحصالتاملعدات: اآلالت، و • املمتلكات و 

،  ٩واملعيار الدولي للتقرير املالي ١للتقرير املالي الدولياملعيار(تعديالت على م٢٠٢٠-م٢٠١٨املالي تقريرلالدولي لاملعيار• التحسينات السنوية على 

)٤١، واملعيار الدولي للمحاسبة ١٦واملعيار الدولي للتقرير املالي 

). ٣املالي للتقريراملفاهيمي (تعديالت على املعيار الدولي العام • اإلشارات إلى اإلطار 

حيث ال توجد مثل هذه املعامالت بموجب التعديالت املذكورة  للمجموعةاملوجزة واملوحدة املالية األولية  القوائم لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

أعاله خالل الفترة الحالية. 

في الفترات املستقبلية تطبقأثر املعايير املحاسبية التي س 

القوائم (تاريخ م٢٠٢٢ديسمبر ٣١للفترات التي تبدأ بعد والساريةللمحاسبةدوليةعايير الاملمجلس عن صادرة هناك عدد من املعايير والتفسيرات ال

ا تأثيرً ستؤثر ذه املعايير والتفسيراتهأن املجموعةال تعتقد و عدم اعتمادها في وقت مبكر. املجموعة) والتي قررت للمجموعةاملالية السنوية التالية 

ا.املالية بمجرد تطبيقهالقوائم على اجوهريً 
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١٠

املمتلكات واملعدات . ٥

تصاالت االنظم أجهزة تكييفسياراتمعدات مكتبيةأثاث ومفروشات أراضىي ومباني
من أل وا

حق استخدام أدوات وأجهزة 
املوجودات 

اإلجمالي 

التكلفة:
٢٬٩٦١٬٩٣١٬٢١١٢٤١٬٥٤٧٬٤٠١١٠٩٬٣٠٣٬٢٦١٩١٦٬٥٢٥٬١٠٣٣٤٬٢٢١٬٦٨٩٣٨٬١٨٧٬٢٢٦٣٦٬٤٥٤٬٨٣٩١٠٥٬٩٠٦٬٢٠٢٤٬٤٤٤٬٠٧٦٬٩٣٢م٢٠٢١يناير ١الرصيد في 

٨٬٨٩٤٬٧٤٤٧٬٤٢٩٬٧٥٣٥٬٩٧٤٬٤١٢٦٠١٬١٧٩٬١٩٣٣١٠٬٠١٨١٬٥٤٨٬٥٤٢٢٬٣٧٦٬٤٦١٣٠٬٩٦٥٬٥٨٨٦٥٨٬٦٧٨٬٧١١إضافات

٢٧٩٬٦٩٠----٤٬٣٠٠٤٢٬٣١٤٢٣٣٬٠٧٦-عمالاأل تجميعمن خالل االستحواذ

٢٥٬١٠٧٬٦٣٤------١٥٬٤٤٣٬٦٢٩٩٬٦٦٤٬٠٠٥قيد اإلنشاء موجودات من املحول 

(٤٤٥٬٠٥٧٬٥٦٣)-(٦٧٥٬١٥٥)(٤٠٣٬١٦٨)(٤١٨٬٤٩٥)(١٣١٬٧٦٨٬٣٤١)(٣٬٠٢٢٬٦٧٧)(٢٩٬٣١٦٬٢٢٧)(٢٧٩٬٤٥٣٬٥٠٠)السنة استبعادات خالل 

(٤١٩٬١٨٤)(٢٢١٬٧٤١)٥٠٦٦٤٥٦٣(١٬٦٦٦)(١٠٨٬٣٠٣)(١٠٥٬٤٤٠)١٦٬٧٥٢أثر الحركة في أسعار الصرف 

٢٬٧٠٦٬٨٣٢٬٨٣٦٢٢٩٬٢٢٣٬٧٩٢١١٢٬١٨٩٬٠٠٧١٬٣٨٦٬١٦٧٬٣٦٥٣٤٬١١٣٬٧١٨٣٩٬٣٣٣٬٢٤٥٣٨٬١٥٦٬٢٠٨١٣٦٬٦٥٠٬٠٤٩٤٬٦٨٢٬٦٦٦٬٢٢٠م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

٤١٬٣٤٨٬٩٨٥١٧٩٬٧٣٠٬٤١٥-٤٬٥١٨٬١٨١١٬٦٥٦٬٠٥٨١٣٢٬٠٨٤٬٠٤٥٢٦٬٢٤٩٩٦٬٨٩٧-إضافات

١٨١٬٢٣٨٬٢٧٦-١٤٬٦٢١٬٧١٥٨٬٢٧٩٬٥٢٢٥٬٦٤٥٬٧٦٧-١٣٨٬٣٨٧٬٠٤٠١١٬٢٧٢٬٠٠٦٣٬٠٣٢٬٢٢٦موجودات قيد اإلنشاء من املحول 

(٥٣٬٠٠٧٬٥٣١)--(١٩٢٬٦٩٢)(٩٤٬٥٤٣)(٥٠٬٨١٥٬١١١)(٤١٩٬٣٣١)(١٬٤٨٥٬٨٥٤)-استبعادات خالل الفترة

(٥٬٠٣٧٬١٧٠)(٦٨٥٬٢٠٠)(٤٬٦٩٤)(١٠٤٬١٣٨)(٣٧٬١٧٢)(٦٥٬٦٧٣)(١٬١٥٠٬٦٧٣)(١٬٠٣٥٬٣٣٨)(١٬٩٥٤٬٢٨٢)أثر الحركة في أسعار الصرف 

٢٬٨٤٣٬٢٦٥٬٥٩٤٢٤٢٬٤٩٢٬٧٨٧١١٥٬٣٠٧٬٢٨٧١٬٤٦٧٬٣٧٠٬٦٢٦٤٨٬٦٢٩٬٩٦٧٤٧٬٤١٢٬٨٣٤٤٣٬٧٩٧٬٢٨١١٧٧٬٣١٣٬٨٣٤٤٬٩٨٥٬٥٩٠٬٢١٠م ٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد في 
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املمتلكات واملعدات (تتمة) . ٥

أجهزة تكييفسياراتمعدات مكتبيةأثاث ومفروشات أراضىي ومباني
تصاالت االنظم 

من أل وا
أدوات وأجهزة 

حق استخدام 

املوجودات 
اإلجمالي 

هالك املتراكم :االس

٤٣٨٬٦١٤٬٨٧٣١٤٠٬٧١٤٬٥٢٧٦٣٬٩٧٧٬٢٣٦٢٠٨٬٥٥٨٬٣٧٥٢٣٬٨٨٩٬١٠٠٢٥٬٣٤٣٬٧١٠١٤٬١٥٢٬٠٠٣٣١٬٠٧٨٬٨٢٨٩٤٦٬٣٢٨٬٦٥٢م٢٠٢١يناير ١الرصيد في 

١٢٬٧٤٨٬٧٦٠٢٦٬٩٧٧٬٦٤٨١٦٬٨٠٦٬٢٦٠٢٠٠٬٩٠٧٬٢٩٥٣٬٣٣٥٬٧١٤٥٬٣٨٥٬٩٨٥٣٬٢٠٢٬٣٧٢٢١٬٧٢٥٬٤٩٧٢٩١٬٠٨٩٬٥٣١لسنةلاملحمل 

٢٢٣٬٩١٠----٢٬٠٧٨٣٧٬٣١٤١٨٤٬٥١٨-عمالاأل تجميعمن خالل االستحواذ

(١٦٢٬٣٩٦٬٥٢٤)-(٥٤٤٬٨٧٨)(٢٥٥٬٥٧٥)(٣٣٢٬١٦٩)(٧١٬٦١٦٬٢١٠)(٢٬٣٧٧٬٧٥١)(١٩٬٦٤٩٬٠٩٥)(٦٧٬٦٢٠٬٨٤٦)استبعادات 

(٣٠٦٬٥٢٠)(١٥٩٬١٢٢)٤٥٤٦٠١١٩(١٬٧١١)(٩٢٬٢٣٨)(٥٢٬٢١٠)(٢٬٣١٣)أثر الحركة في أسعار الصرف 

٣٨٣٬٧٤٠٬٤٧٤١٤٧٬٩٩٢٬٩٤٨٧٨٬٣٥٠٬٨٢١٣٣٨٬٠٣٢٬٢٦٧٢٦٬٨٩٣٬٠٩٩٣٠٬٤٧٤٬٧٢١١٦٬٨٠٩٬٥١٦٥٢٬٦٤٥٬٢٠٣١٬٠٧٤٬٩٣٩٬٠٤٩م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

٣٬٢٧١٬٢٧٣٦٬٦١٢٬٩٥٦٣٬١٠٢٬٩١١٦٦٬١٢٣٬٥٧٣١٬١٥٧٬٥١٦١٬٣١٠٬٨٢٠٩٤٣٬٩٣٢٥٬٧٥٦٬١٢٧٨٨٬٢٧٩٬١٠٨لفترة لاملحمل 

(٢٩٬٠٧٩٬٢٣٠)--(١٠٦٬٤٣٥)(٦٨٬٧٦٧)(٢٧٬٦٩٢٬٨٨٤)(٣٧٠٬٤٧٤)(٨٤٠٬٦٧٠)-استبعادات 

(١٬٨٢٠٬١٤٠)(٤١٠٬٥٨٤)(٢٬٢٣٠)(٤٨٬١٣٩)(٣٤٬٥٩٣)(٣٨٬٧٩١)(٤٨٩٬٦٢٩)(٥٠٩٬٠٠٠)(٢٨٧٬١٧٤)أثر الحركة في أسعار الصرف 

٣٨٦٬٧٢٤٬٥٧٣١٥٣٬٢٥٦٬٢٣٤٨٠٬٥٩٣٬٦٢٩٣٧٦٬٤٢٤٬١٦٥٢٧٬٩٤٧٬٢٥٥٣١٬٦٣٠٬٩٦٧١٧٬٧٥١٬٢١٨٥٧٬٩٩٠٬٧٤٦١٬١٣٢٬٣١٨٬٧٨٧م ٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد في 

: القيمة الدفترية

٢٬٣٢٣٬٠٩٢٬٣٦٢٨١٬٢٣٠٬٨٤٤٣٣٬٨٣٨٬١٨٦١٬٠٤٨٬١٣٥٬٠٩٨٧٬٢٢٠٬٦١٩٨٬٨٥٨٬٥٢٤٢١٬٣٤٦٬٦٩٢٨٤٬٠٠٤٬٨٤٦٣٬٦٠٧٬٧٢٧٬١٧١م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

٢٬٤٥٦٬٥٤١٬٠٢١٨٩٬٢٣٦٬٥٥٣٣٤٬٧١٣٬٦٥٨١٬٠٩٠٬٩٤٦٬٤٦١٢٠٬٦٨٢٬٧١٢١٥٬٧٨١٬٨٦٧٢٦٬٠٤٦٬٠٦٣١١٩٬٣٢٣٬٠٨٨٣٬٨٥٣٬٢٧١٬٤٢٣م٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
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١٢

امللكية في شركات زميلةاستثمارات بطريقة حقوق .٦

نسبة امللكية ٪ 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١ م ٢٠٢٢مارس ٣١ م١٢٠٢ديسمبر ٣١ م٢٠٢١مارس ٣١

- - %٣٠ %٣٠ شركة الشامل الدولية القابضة كيھ. أس. سىي 

- - %٧٠ %٧٠

التصاالت (مشروع  تقنية ا شركة تقنيتك ل

مشترك) 

- - %٤٩ %٤٩ أبو ظبي –الطيار للسفر والسياحة شركة 

- - %٤٩ %٤٩ شركة فوياج عمرو للسياحة 

- - %٣٥ %٣٥ شركة توشير للتقنية الناشئة

- - %٤٤٫٣ %٤٤٫٣ املحدودة نت للسياحة والسفرشركة 

- - %٢٠ %٢٠ الشركة السعودية للضيافة األثرية

- - %٤٠ %٤٠ شركة ايكوينكس املتحدة 

- - %٤٠ %٤٠ املحدودة شركة سىي اتش إم إي 

٧٢٬٤٠١٬٦٤٩ ٤٩٬٠٠٣٬٥٣٩ %٤٠ %٤٠ ة الرياض للمعارض واملؤتمراتهواج

١٦٬٦٩٠٬٦٩٠ ٤٦٬٠٤٩٬٦٧٥ %٢٥ %٣٧ *الجاهزة للوجباتسرتيأ وجبةشركة

٨٩٬٠٩٢٬٣٣٩ ٩٥٬٠٥٣٬٢١٤
الشركات الزميلة املحتسبة بطريقة حقوق امللكية االستثمار في فيحركةال

م١٢٠٢ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١
٨٩٬٠٩٢٬٣٣٩٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨املرحلالرصيد 

٣٠٬٥٣٠٬١٢٠١٨٬٤٣٣٬٧٣٥اإلضافات 
-) ٣٤٬٤٠٠٬٠٠٠(املستلمةرباحاأل توزيعات 

٩٬٨٣٠٬٧٥٥١٧٬١١٥٬٦٧٦من الشركات الزميلة الربححصة 
٩٥٬٠٥٣٬٢١٤٨٩٬٠٩٢٬٣٣٩املرحلالرصيد 

هية  ٣٠٫٥للوجبات الجاهزة مقابل إجمالي سرتي أ في وجبة ١٢%م، استحوذت الشركة على حصة إضافية بنسبة ٢٠٢٢مارس ٣١خالل الفترة املن

مليون ريال سعودي.

سرتي أ و وجبة واجهة الرياض للمعارض واملؤتمراتبالكامل باستثناء ستثمارات بطريقة حقوق امللكية في شركات زميلة اال جميعهبطت قيمة

. للوجبات الجاهزة 

أخرى ذمم مدينة ذمم مدينة تجارية و .٧

م ١٢٠٢ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١
١٬٢٥٠٬٠٧٧٬١٩١١٬٢٢٢٬٧٤٩٬٠٣٤ذمم مدينة تجارية  

(١٦١٬٤٣٨٬٩٦٦)(١٦٢٬٨٧٥٬٩٥٣)االئتمان املتوقعةمخصص خسارة 
١٬٠٨٧٬٢٠١٬٢٣٨١٬٠٦١٬٣١٠٬٠٦٨

ذمم مدينة أخرى: 
٢٥٬٧٢١٬٤٤٨١٣٬٧٨١٬٩٢٥حوافز مستحقة 

١١٬٥٦١٬٦٧٩١٢٬٦٢٩٬٦٤٣موظفين للمستحقات
٧٧٬٢٥٢٬٤٦٩٧٠٬٢٦١٬٤٨٦ضرائب

١٬٩٩٩٬٦٧٧٢٤٬٧٥٤٬٠٤١شركات تابعةذمم مدينة من استبعاد 
هلكات  ٢٬٥٧٧٬٣٩٣١٬٨٩٦٬٦٤٨مس

٢٤٬٧٨٣٬٧١٥٢٬١٠١٬٧٨٤مستحقةتمويلإيرادات
١٤٬٦١٢٬٥٠٠٦٦٬١٥٣٬١٠٠املمتلكات واملعدات استبعادمنمستحق

١٣٬٢٠٥٬٦٣٢١٨٬٧١٣٬٢١٧أخرى 
١٧١٬٧١٤٬٥١٣٢١٠٬٢٩١٬٨٤٤

١٬٢٥٨٬٩١٥٬٧٥١١٬٢٧١٬٦٠١٬٩١٢
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(ريال سعودي)

١٣

(تتمة) أخرى ذمم مدينة و و تجاريةمدينةذمم.٧

: الذمم املدينة التجاريةقيمةهبوطخسارة فيما يلي ملخص بحركة 

م١٢٠٢ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١

١٦١٬٤٣٨٬٩٦٦٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧االفتتاحي الرصيد 

١٬٤٣٦٬٩٨٧٧٨٬١٦٩٬٥٣٢الفترة االئتمان املتوقعة خاللخسائر 

(٩٨٠٬٦١٣)-شطبال

١٦٢٬٨٧٥٬٩٥٣١٦١٬٤٣٨٬٩٦٦الختامي الرصيد 

النقد وما يعادلھ.٨

م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١

٢٬٥٨٧٬٨٧٦١٬٤٤٤٬٣١٦النقد في الصندوق 

٢٨٢٬٤٥٢٬٩٨٧٣١٢٬٢٣٤٬٨٦١في الحساب الجاري  - لدى البنوكأرصدة 

١٢٬٨٦٩٬١٩٠٤٬٧٠٧٬٥١٦النقد املوجود لدى مدير الصندوق 
٢٩٧٬٩١٠٬٠٥٣٣١٨٬٣٨٦٬٦٩٣املركز املاليالنقد وما يعادلھ في قائمة 

(٥٬٤٦٦٬١٤٧)(٨٬٣٧٠٬٥٦٤)سحوبات على املكشوف ألغراض إدارة النقد 
٢٨٩٬٥٣٩٬٤٨٩٣١٢٬٩٢٠٬٥٤٦النقد وما يعادلھ في قائمة التدفقات النقدية 

رأس املال واالحتياطيات.٩

رأس املال 

م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠السنة في بداية 

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بالكامل مدفوعو مصدر

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال سعودي لكل سهم ١٠بواقعالقيمة االسمية

بالتساوي فيما يتعلق باملوجودات املتبقية للشركة.جميع األسهم العادية تصنف 

ها من وقت آلخر ويحق لهم تصويت واحد لكل سهم في االجتماعات العامة للشركة.علن التي يأرباحيحق ملالكي هذه األسهم توزيعات  ع

حتياطي النظامي  اال 

 من  
ً
٪ من صافي دخلها كل عام كاحتياطي  ١٠نسبةالشركة  تخصص،  )م٢٠١٦مايو  ٢هـ (املوافق  ١٤٣٧رجب  ٢٥وفًقا لقوانين الشركة السارية اعتبارا

٪ من رأس املال. ٣٠نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 

القروض.١٠

م١٢٠٢ديسمبر ٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١

املطلوبات غير املتداولة

٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦قروض بنكية مضمونة 

٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦

املطلوبات املتداولة 
٧٨٬٥٧١٬٤٢٩١١٧٬٨٥٧٬١٤٣الجزء املتداول من القروض البنكية املضمونة

٨٤٨٬٥١٣٬١٧١٧٠٩٬٥١٣٬١٧١قروض بنكية غير مضمونة
٩٢٧٬٠٨٤٬٦٠٠٨٢٧٬٣٧٠٬٣١٤
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(ريال سعودي)

١٤

.القروض (تتمة)١٠

مليار  ١٫٧٨:م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليار ريال سعودي  (١٫٧٨محددة بقيمة دفترية قدرها  أراضىي ومبانين القروض البنكية املضمونة مرهونة مقابل  إ 

ريال سعودي) . 

السوق م٢٠٢١ديسمبر  ٣١و  م٢٠٢٢مارس  ٣١القروض املضمونة وغير املضمونة كما في   لها تكلفة هامش والتي تعتمد بشكل عام على أسعار 

السائدة. 

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .١١

لألطراف ذات العالقة كما يلي:املهمةل املعامالت واألرصدة فصت

معامالت األطراف ذات العالقة١٫١١

العليااإلدارةمكافآت 

: لشركةباالتنفيذيين و ،واملدراء،، بما في ذلك جميع املزايا التي تعود على الرئيس التنفيذي تآاملالية للمكافاملبلغ اإلجمالي املحّمل في القوائم فيما يلي 

)٪٠٫٣٢: م٢٠٢١ديسمبر ٣١من حصص التصويت في الشركة (٪ ٠٫٣٢الشركة على مديرو يسيطر 

ها سيطرة أو تأثير  (أطراف ذات عالقة) ينتج، مناصب في شركات أخرى العالقةعدد من موظفي اإلدارة الرئيسيين، أو األطراف ذات  يشغل جوهري ع

الشركات. تلكعلى 

، أو التي أكثر مالءمة من تلك املتاحةهاوأحكامهذه املعامالت. لم تكن شروط الفترة مع املجموعة خالل في معامالتعدد من هذه الشركاتتتعامل

في معامالت مماثلة مع الشركات ذات الصلة بموظفي اإلدارة غير الرئيسيين على أساس تجاري. من املتوقع بشكل معقول أن تكون متاحة

م٢٠٢١مارس ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

التنفيذيين /  

املستقلين

موظفي 

اإلجمالي اإلدارة العليا 

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

التنفيذيين /  

املستقلين

موظفي اإلدارة 

اإلجمالي العليا

١٬٤٧٧٬٢٥٢١٬٤٧٧٬٢٥٢-١٬٦٣٥٬٠٤٤١٬٦٣٥٬٠٤٤-دارية إ تعويضات 

٦٢٣٬٨٣٥٦٢٣٬٨٣٥-٦٩٠٬١٠٩٦٩٠٬١٠٩-بدل السكن والسفر 

١٠٬٩٨٩١٠٬٩٨٩-١١٢٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠-رحالت عمل  

١٬٠٧٦٬٧٠٦١٬٠٧٦٬٧٠٦-٧٠٧٬٩٨٨٧٠٧٬٩٨٨-عالوة

هاية الخدمة  ١٥١٬١٨٧١٥١٬١٨٧-١٦٣٬٩٤٠١٦٣٬٩٤٠-مكآفأة 
٣٬٣٣٩٬٩٦٩٣٬٣٣٩٬٩٦٩-٣٬٣٠٩٬٠٨١٣٬٣٠٩٬٠٨١-اإلجمالي 
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(ريال سعودي)

١٥

(تتمة)معامالت األطراف ذات العالقة١٫١١

جرى  على أسس تجارية و تقّدمالتي  والخدمات املقدمة  ،واملبيعات ،تمثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسىي املشتريات
ُ
وفًقا لشروط  ت

ها هااإلدارة وافقت عل . واعتمد

م ٢٠٢٢مارس ٣١
/ أخرى تكاليفاملدفوعات املقبوضات املشتريات املبيعات العالقة الطرف ذو العالقة 

) يرادات(اإل 

للمعارض  واجهة الرياض

واملؤتمرات

شركة زميلة

-(٢٢٢٬٠٠٩)١٬٠٨٤٬٣٥٠-١٣٤٬٨٥١

----٢٠٥٬٠٠٥التنفيذيالرئيسماجد النفيعي 

شركة الخليج الدولية للتجارة 

واالستثمار العقاري 

مشترك عضو مجلس إدارة 

--٨٬٦٢٢-٢٤٬٠٢٧

--٢٬٦٢٠٬٥٦٨-١٬٦٦٠٬٣٤٨مشترك عضو مجلس إدارة مشاريع الترفية السعودية
الشركة السعودية للصناعات  

األساسية

عضو مجلس إدارة مشترك 
-----

-----غلبية في سيرا باأل مساهم حصة ملكية للشركة تو شير املتحدة لإلتصاالت

(٣٬٢٨٠)----غلبية في سيرا باأل مساهم حصة ملكية للطيران النيل
-----غلبية في سيرا باأل مساهم حصة ملكية للالشركة السعودية بطل ديزاين 

----٨٢٬٨٠٧رئيس مجلس اإلدارة / عضو مجلس اإلدارة محمد صالح الخليل
--(٨٬٠٥٣)-١٦٬٨٨٠عضو مجلس اإلدارةمازن بن أحمد الجبير

الشركة الوطنية للصناعات  

البتروكيماوية

مشترك عضو مجلس إدارة 

(٢٬١٦٢)-١٥٬٣٠١--

م ٢٠٢١مارس ٣١
/ تكاليف أخرى املدفوعات املقبوضات املشتريات املبيعات العالقة الطرف ذو العالقة 

) يرادات(اإل 

للمعارضواجهة الرياض

ؤتمراتوامل

شركة زميلة
---٢٢٦٬٤٦٢٣٧١٬٣٣٨

-----في إم دبليو تي مساهم أقليةماجد النفيعي 

شركة الخليج الدولية للتجارة 

واالستثمار العقاري 

مشترك عضو مجلس إدارة 

٧٬٥٦٧----

----٢٢٨٬٣٩٣مشترك عضو مجلس إدارة مشاريع الترفية السعودية
الشركة السعودية للصناعات  

األساسية

عضو مجلس إدارة مشترك 
(٧٠٦)-١١٬٤٣٨-٤٬٥٥٦

-----غلبية في سيرا باأل مساهم حصة ملكية للشركة تو شير املتحدة لإلتصاالت

١٬١٤٠٬٧٧١-٣٧٨٬٤٠٦٣٩٬٥٧٤-غلبية في سيرا باأل مساهم حصة ملكية للطيران النيل
(٢٬٦٧٤)-٥٠٬٠٠٠--غلبية في سيرا باأل مساهم حصة ملكية للالشركة السعودية بطل ديزاين 

-----رئيس مجلس اإلدارة / عضو مجلس اإلدارة محمد صالح الخليل
-----عضو مجلس اإلدارةمازن بن أحمد الجبير

الشركة الوطنية للصناعات  

البتروكيماوية

مشترك عضو مجلس إدارة 
-----



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

١٦

املحتملةاالرتباطات وااللتزامات.١٢

رتباطات الرأسماليةاال 

مليون ريال سعودي) تتعلق  ٢٠٫٦:م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(م٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  سعودي ريال مليون ٢٫٢لدى املجموعة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  

. وإنشاء مباني جديدة للمكاتب، وتطوير البرامج،تطوير عقاراتببشكل رئيسىي 

لتزامات املحتملة اال

مليون ريال سعودي) صادرة  ٧٥١م: ٢٠٢١ديسمبر ٣١(م٢٠٢٢مارس ٣١كما في مليون ريال سعودي ٦٠٨لدى املجموعة خطابات ضمان بمبلغ

٣٨: م٢٠٢١ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي (٣١مبلغخطابات الضمان تضمن يعن البنوك التي تتعامل معها الشركة لصالح بعض املوردين، و 

.يتعلق بضمان الودائع على الهامشمليون ريال سعودي)

يرادات اإل .١٣

م١٢٠٢مارس ٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١العموالت

٦٩٬٣٦٨٬٤٠٩٢٨٬٠٦٩٬٧٦٢وحوافز تذاكر طيران 

٣٣٬٣٩١٬٨٨٦٢٣٬٣٦٥٬٤٢٨حجز الفنادق

٥٬٧٥٨٬٨٢٤٨٬٤٢٠٬٠٤٤اتالشحن

٢٩٤٬١٠٣١٩١٬٠٠٦تذاكر القطارات

١٠٨٬٨١٣٬٢٢٢٦٠٬٠٤٦٬٢٤٠

أخرى إيرادات

١٨٨٬٣١٢٬١٨٤٣٬٤٨١٬٥٠٨العطالت صفقاتإيرادات

١٦٠٬٦٩٢٬٩٣٨١١٢٬٠١٨٬٧٥٤تأجير السيارات

١٩٬١٣٨٬٢٠٣٦٬٤٣٨٬٨٠٢تأجير العقارات والغرف 

٧٬٦٥٥٬٥٧٦١٬٥٣٤٬٧٤٩الطائرات املستأجرة 

٨٬٠٣٦٬٠٢٢٢٬٧٤١٬٧٦٦أخرى 

٣٨٣٬٨٣٤٬٩٢٣١٢٦٬٢١٥٬٥٧٩

٤٩٢٬٦٤٨٬١٤٥١٨٦٬٢٦١٬٨١٩

عموالت، تعتبر اإلدارة أن العوامل التالية تشير إلى أن املجموعة تعمل كوكيل: إيراداتكيراداتبإثبات اإل فيما يتعلق 

. مورد خدمة آخر هو املسئول الرئيسىى عن الوفاء بالعقد•

.ملجموعةدى ا لمخاطر مخزون وجد تال •

ها املجموعة من هذه  تملكال  • التي تحصل عل املورد اآلخر وبالتالي فإن املنفعة  خدمات  املجموعة أي سلطة تقديرية في تحديد أسعار 

. الخدمات محدودة 

شكل عمولة.املقابل املالي الذي يتحقق للمجموعة يتخذ•

يراداتتصنيف اإل 

ستراتيجية املوزعة مع األقسام اال يراداتيوضح الجدول أيًضا مقارنة اإل الرئيسية، الجغرافية  على حسب األسواق  فى الجدول التالىيراداتتصنف اإل 

ها الخمسة للمجموعة . املشمولة في التقرير، والتي تشكل قطاعا



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

١٧

(تتمة) يراداتتصنيف اإل 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

املشمولة في التقرير القطاعات 

املشمولة في التقرير القطاعات 
جمالي اإل  جميع القطاعات األخرى  العقارات  الضيافة  النقل  السياحة  تذاكر الطيران 

افياألسواق  األساسية  ةالجغر

٢٧٤٬٠٩٥٬٦٠٠ ٤٬٧٨١٬١٣٠ ١٬٧١٧٬٣٢٣ ١٧٬٤٢٠٬٨٨٠ ١٧٤٬١٠٧٬٣٣٨ ٤٣٬٣٩٨٬١١٩ ٣٢٬٦٧٠٬٨١٠ اململكة العربية السعودية 

١٨٣٬٣٩٩٬١٩٦ - - - - ١٦٩٬٩٥٩٬٥١٣ ١٣٬٤٣٩٬٦٨٣ اململكة املتحدة 

١٬١٣٢٬٢٧٨ - - - - ١٬١١٤٬٩٨٧ ١٧٬٢٩١ جمهورية مصر العربية 

١٣٬٤٩٩٬٢٦٢ ٥١٦ - - - ٢٬٠٢٠٬٠٨١ ١١٬٤٧٨٬٦٦٥ مارات العربية املتحدةاإل 

٣٬٢٥٢٬٦٤٣ ٣٬٢٥٢٬٦٤٣ - - - - - سبانياإ 

١٧٬٢٦٩٬١٦٦ ١٬٧٣٣ - - - ٥٬٢١١٬٣٧٠ ١٢٬٠٥٦٬٠٦٣ الكويت 
٤٩٢٬٦٤٨٬١٤٥ ٨٬٠٣٦٬٠٢٢ ١٬٧١٧٬٣٢٣ ١٧٬٤٢٠٬٨٨٠ ١٧٤٬١٠٧٬٣٣٨ ٢٢١٬٧٠٤٬٠٧٠ ٦٩٬٦٦٢٬٥١٢

يراد:اإل إثباتتوقيت 

٢١٨٬١٨١٬٤٢٧ - - ٨٬٣٥٠٬٩٢٤ ١٠٦٬٧٧٦٬١٠٥ ٣٣٬٣٩١٬٨٨٦ ٦٩٬٦٦٢٬٥١٢ الخدمات املنقولة في وقت معين

٢٧٤٬٤٦٦٬٧١٨ ٨٬٠٣٦٬٠٢٢ ١٬٧١٧٬٣٢٣ ٩٬٠٦٩٬٩٥٦ ٦٧٬٣٣١٬٢٣٣ ١٨٨٬٣١٢٬١٨٤ - الخدمات املنقولة بمرور الوقت

٤٩٢٬٦٤٨٬١٤٥ ٨٬٠٣٦٬٠٢٢ ١٬٧١٧٬٣٢٣ ١٧٬٤٢٠٬٨٨٠ ١٧٤٬١٠٧٬٣٣٨ ٢٢١٬٧٠٤٬٠٧٠ ٦٩٬٦٦٢٬٥١٢



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

١٨

(تتمة)يراداتتصنيف اإل 

م ٢٠٢١مارس ٣١

املشمولة في التقرير القطاعات 

املشمولة في التقرير القطاعات 
جمالي اإل  جميع القطاعات األخرى  العقارات  الضيافة  النقل  السياحة  تذاكر الطيران 

افياألسواق  األساسية  ة الجغر

١٦٨٬٧٥١٬٠٦٩ ٩٣٬٩٨١ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ ٥٬١٣٢٬٣١٤ ١٢١٬٩٧٣٬٥٤٧ ١٧٬٨٣٨٬١٧٩ ٢٢٬٤٠٦٬٥٦٠ اململكة العربية السعودية 

١٢٬٩٢٩٬٠٦٦ - - - - ٨٬٥٥٢٬٣٥٨ ٤٬٣٧٦٬٧٠٨ اململكة املتحدة 

٤١٥٬٢٦٣ - - - - ٤٠١٬٥٢٢ ١٣٬٧٤١ جمهورية مصر العربية 

١٬٥١٨٬٦٣٦ - - - - ٥٤٬٨٧٧ ١٬٤٦٣٬٧٥٩ مارات العربية املتحدةاإل 

٢٬٦٤٧٬٧٨٥ ٢٬٦٤٧٬٧٨٥ - - - - - سبانياإ 
١٨٦٬٢٦١٬٨١٩ ٢٬٧٤١٬٧٦٦ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ ٥٬١٣٢٬٣١٤ ١٢١٬٩٧٣٬٥٤٧ ٢٦٬٨٤٦٬٩٣٦ ٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨

يراد:إل اإثباتتوقيت 

١١٧٬٩٧٨٬٧٠١ - - ١٬٦٣٩٬٧٠١ ٦٤٬٧١٢٬٨٠٤ ٢٣٬٣٦٥٬٤٢٨ ٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨ الخدمات املنقولة في وقت معين

٦٨٬٢٨٣٬١١٨ ٢٬٧٤١٬٧٦٦ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ ٣٬٤٩٢٬٦١٣ ٥٧٬٢٦٠٬٧٤٣ ٣٬٤٨١٬٥٠٨ - الخدمات املنقولة بمرور الوقت

١٨٦٬٢٦١٬٨١٩ ٢٬٧٤١٬٧٦٦ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ ٥٬١٣٢٬٣١٤ ١٢١٬٩٧٣٬٥٤٧ ٢٦٬٨٤٦٬٩٣٦ ٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

١٩

ربحية السهم .١٤

ربحية السهم األساسية/املخفضة 

العادية القائمة.املخفضة إلى الربح التالي العائد على املساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم و يستند احتساب ربحية السهم األساسية

على املساهمين العاديين (األساسىي)ةالعائدالخسارة

م١٢٠٢مارس ٢٢٠٢٣١مارس ٣١

)١٢٩٬٧٠٤٬٦١١() ٦٣٬٢٥٥٬٢٨٨(على املساهمين العاديينة العائدالخسارة 

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية (األساسىي) 

م١٢٠٢مارس ٢٢٠٢٣١مارس ٣١

هاية الفترة  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية في 

األمربحية السهم العائدة على املساهمين في الشركة

م١٢٠٢مارس ٢٢٠٢٣١مارس ٣١

)٠٫٤٣((٠٫٢١)األساسية واملخفضة

الهرمي للقيمة العادلة القيمة العادلة والتسلسل .١٥

ها املحتسبة بموجب حقوق امللكية بالقيمة العادلة في كل تقيس املجموعة األدوات املالية الي.املركز املقوائم ، مثل األسهم املستثمر ف

معاملة منظمة بين املشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد  في  مطلوبلتحويل  ُيدفعأو  وجودملبيع  سيستلم القيمة العادلة هي السعر الذي  

إما: ُتجرى املطلوب أو تحويل وجودقياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع امل

. املطلوبأو موجودفي السوق الرئيسىي لل•

.في حالة عدم وجود سوق رئيسىي، طلوبأو املموجوداألسواق فائدة للفي أكثر  •

باستخدام االفتراضات التي مطلوبأو وجود اس القيمة العادلة ملقت. مجموعةللالوصول إلى السوق الرئيسىي أو السوق األكثر فائدة أن يتاحيجب 

هم االقتصادية.طلوبأو املوجودسوق عند تسعير املسيستخدمها املشاركون في ال ، بافتراض أن املشاركين في السوق يعملون ملصلح

وأفضلھ موجود ة من أعلى استخدام للغير املالي في االعتبار قدرة املشارك في السوق على توليد منافع اقتصاديموجود يأخذ قياس القيمة العادلة لل

في أعلى وأفضل استخدام لھ. تستخدم املجموعة تقنيات التقييم املناسبة وجودأو عن طريق بيعھ إلى مشارك آخر في السوق من شأنھ استخدام امل

وتقليل استخدام  ،ذات الصلةالقابلة للمالحظةاستخدام املدخالت وزيادة ، انات كافية لقياس القيمة العادلةوالتي تتوفر لها بي،الظروفظلفي

.القابلة للمالحظةاملدخالت غير 

وصف  ويردرمي للقيمة العادلة. املالية ضمن التسلسل الهالقوائم في تفصحاس القيمة العادلة لها أو تقف جميع املوجودات واملطلوبات التي تصن

لقياس القيمة العادلة ككل:ذات األهمية، بناًء على أدنى مستوى من املدخالت هذا، على النحو التالي

.املتطابقةاملطلوباتأو موجودات(غير املعدلة) في األسواق النشطة للاملعروضةسعار األ -١املستوى •

ة. أو غير مباشر ة مباشر صورة بأدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلةةتقنيات التقييم التي يمكن مالحظ-٢املستوى •

.لهاأدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلةالتقييم التي ال يمكن مالحظتقنيات -٣املستوى •



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

٢٠

) تتمةالقيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (١٥

، تحدد املجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت  بالقيمة العادلة على أساس متكرر األولية  املالية  القوائم في  ثبتة  بالنسبة للموجودات واملطلوبات امل

هاية بين املستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة للمعرض قياس القيمة ككل)   في 

الخارجيون في املقيمون ، والقياس غير املتكرر. يشارك من قياس القيمة العادلة املتكررة لسياسات واإلجراءات لكل كل فترة تقرير. تحدد املجموعة ا 

الخارجيين بعد  املهمةتقييم املوجودات   ، املعرفة بالسوق املجموعة. تشمل معايير االختيار  تدقيق  لجنة  مناقشة  . تقرر املجموعة مشاركة املقّيمين 

هااملعايير املهنيةت  وما إذا كان،واالستقاللية،والسمعة  ، تقنيات التقييم مع املقّيمين الخارجيين للمجموعة، بعد املناقشات  . تقرر الشركةُمحافظ عل

واملدخالت التي يجب استخدامها لكل حالة.

تقريراملجموعة  تحلل   تاريخ كل  قيم  في  في  املحاسبية  املوجوداتالتحركات  للسياسات  تقييمها وفًقا  إعادة  أو  إعادة قياسها  املطلوب  واملطلوبات 

األخير من خالل املوافقة على املعلومات في احتساب للمجموعة. بالنسبة لهذا التحليل، تتحقق املجموعة من املدخالت الرئيسية املطبقة في التقييم 

؛باملصادر الخارجية ذات الصلةمطلوب و موجود التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة. تقارن املجموعة أيًضا التغيير في القيمة العادلة لكل  

 .
ً

لتحديد ما إذا كان التغيير معقوال

،  ومخاطر املوجودات أو املطلوبات،وخصائص،فئات املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعةاملجموعةحددتلغرض إفصاحات القيمة العادلة،  

ومستوى تسلسل القيمة العادلة، كما هو موضح أعاله. 

املالية مثل   العادلة لألدوات  القيمة  الشركة عن  األجل والذمم املدينة األخرى يتجار الالذمم  لم تفصح  الدائنة  يةالتجار الذمم  و ،ة قصيرة  والذمم 

االستحقاق  ألن قيمها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة إلى حد كبير بسبب  ؛واألرصدة النقدية والبنكية،واالستثمارات قصيرة األجلاألخرى،

ت تمويل املرابحة هي ال القيمة العادلة لتسهيو . أفصحت الشركة عن القيم العادلة لتمويل املرابحة طويلة األجل املقاسة. األدواتاألجل لهذه قصير 

ريًبا القيمة الدفترية.نفسها تق

املاليةواملطلوباتاملوجوداتفئات 

ها في التسلسل اله رمي للقيمة  يوضح الجدول في الصفحة التالية القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية، بما في ذلك مستويا

ذا كانت القيمة الدفترية هي تقريب معقول  بالقيمة العادلة إ غير املقاسةضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  يتال  و العادلة.  

:  املوجودات واملطلوبات املاليةفي الصفحات التالية فئات للقيمة العادلة.



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

٢١

فئات املوجودات واملطلوبات املالية (تتمة)

القيمة العادلة القيمة الدفترية 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

–أدوات مالية 
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح أو  
الخسارة

–أدوات مالية
بالقيمة العادلة

من خالل الدخل  
الشامل اآلخر

الية بالتكلفة دوات مأ
مالي جاإل ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى اإلجمالي املطفأة

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

٧١٦٬٠٣٥٬٣٦٥-٢٤٢٬٣٢٩٬١٢٥١٦٧٬١٥١٬٥٢٣٣٠٦٬٥٥٤٬٧١٧٧١٦٬٠٣٥٬٣٦٥٤٠٩٬٤٨٠٬٦٤٩٣٠٦٬٥٥٤٬٧١٧استثمارات 

متداولة:
--------أخرى ذمم مدينة

٢٩٧٬٩١٠٬٠٥٣---٢٩٧٬٩١٠٬٠٥٣٢٩٧٬٩١٠٬٠٥٣--نقد وما يعادلھ 

١٬٠٨٧٬٢٠١٬٢٣---١٬٠٨٧٬٢٠١٬٢٣٨١٬٠٨٧٬٢٠١٬٢٣٨--تجاريةذمم مدينة

١٢٬٨٦٩٬٠١٥---١٢٬٨٦٩٬٠١٥١٢٬٨٦٩٬٠١٥--مستحق من أطراف ذات عالقة

٢٬١١٤٬٠١٥٬٦٧---٢٤٢٬٣٢٩٬١٢٥١٦٧٬١٥١٬٥٢٣١٬٧٠٤٬٥٣٥٬٠٢٣٢٬١١٤٬٠١٥٬٦٧١إجمالي املوجودات املالية 

مطلوبات مالية
: غير متداولة

٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠---٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠--قروض 

متداولة:
٨٬٣٧٠٬٥٦٤---٨٬٣٧٠٬٥٦٤٨٬٣٧٠٬٥٦٤--سحوبات بنكية على املكشوف 

٩٢٧٬٠٨٤٬٦٠٠---٩٢٧٬٠٨٤٬٦٠٠٩٢٧٬٠٨٤٬٦٠٠--قروض 
٦٤٣٬٨٦٠٬٩٤١---٦٤٣٬٨٦٠٬٩٤١٦٤٣٬٨٦٠٬٩٤١--أخرى وذمم دائنةذمم دائنة تجارية

١٧٬٦٣٩---١٧٬٦٣٩١٧٬٦٣٩--مستحق ألطراف ذات عالقة

١٬٨٥٤٬٣٣٣٬٧٤---١٬٨٥٤٬٣٣٣٬٧٤٤١٬٨٥٤٬٣٣٣٬٧٤٤--إجمالي املطلوبات املالية



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

٢٢

فئات املوجودات واملطلوبات املالية (تتمة)

العادلة القيمة القيمة الدفترية 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

-أدوات مالية
بالقيمة العادلة

من خالل الربح أو  
الخسارة

-أدوات مالية
من  بالقيمة العادلة 
خالل الدخل  
الشامل اآلخر

الية بالتكلفة أدوات م
جمالي اإل ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى اإلجمالي املطفأة

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠-٢٣١٬٣٨٥٬٣٨٥١٩٦٬٤٣١٬١٤٨٣٠٧٬٣٧٤٬٨٨٧٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠٤٢٧٬٨١٦٬٥٣٣٠٧٬٣٧٤٬٨٨٧استثمارات 

متداولة:
--------خرى أ ذمم مدينة 

٣١٨٬٣٨٦٬٦٩٣---٣١٨٬٣٨٦٬٦٩٣٣١٨٬٣٨٦٬٦٩٣--نقد وما يعادلھ 
١٬٠٦١٬٣١٠٬٠٦---١٬٠٦١٬٣١٠٬٠٦٨١٬٠٦١٬٣١٠٬٠٦٨--تجارية ذمم مدينة 

١٢٬٨١٠٬٦٥٠---١٢٬٨١٠٬٦٥٠١٢٬٨١٠٬٦٥٠--مستحق من أطراف ذات عالقة

٢٬١٢٧٬٦٩٨٬٨٣---٢٣١٬٣٨٥٬٣٨٥١٩٦٬٤٣١٬١٤٨١٬٦٩٩٬٨٨٢٬٢٩٨٢٬١٢٧٬٦٩٨٬٨٣١املوجودات املالية إجمالي

مطلوبات مالية
: متداولةغير 

٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦---٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦--قروض وسلف 

متداولة:
٥٬٤٦٦٬١٤٧---٥٬٤٦٦٬١٤٧٥٬٤٦٦٬١٤٧--سحوبات بنكية على املكشوف 

٨٢٧٬٣٧٠٬٣١٤---٨٢٧٬٣٧٠٬٣١٤٨٢٧٬٣٧٠٬٣١٤--قروض 
٥٦٩٬١٣٠٬٢١٨---٥٦٩٬١٣٠٬٢١٨٥٦٩٬١٣٠٬٢١٨--أخرى ذمم دائنة ذمم دائنة تجارية و

٣٠٬٣٨٩---٣٠٬٣٨٩٣٠٬٣٨٩--مستحق ألطراف ذات عالقة

١٬٦٣٧٬٧١١٬٣٥---١٬٦٣٧٬٧١١٬٣٥٤١٬٦٣٧٬٧١١٬٣٥٤--إجمالي املطلوبات املالية



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
املوجزة واملوحدةاألولية إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

(ريال سعودي)

٢٣

القطاعات التشغيلية .١٦

التجزئةأساس 

التقارير. تقدم هذه األقسام خدمات مختلفة وتدار بشكل ملشمولة فيا ھقطاعاتوهي ، التاليةالخمسة ستراتيجية اال لدى مجموعة األقسام 

ها تتميز بخصائص اقتصادية مختلفة ؛منفصل ولها -ومستوى االستثمار الرأسمالي ،ومعدالت العائد ،مثل االتجاهات في نمو املبيعات-أل

استراتيجيات تسويقية مختلفة.

:يشمل في التقريريصف امللخص التالي عمليات كل قطاع 

الخدمات املشمول في التقرير القطاع

والقطارات عبر املجموعة. ،والعبارات،توفير خدمات النقل الجوي تذاكر 

إليجار عبر املجموعة.لوغرف ،العطالتصفقات السياحة، و توفير السياحة         

وتسليم الشحنات عبر املجموعة.،والرحالت الجوية املستأجرة ،توفير تأجير السياراتالنقل 

في اململكة العربية السعودية يوخدمات املطاعم بشكل رئيسى،توفير غرف فندقيةالضيافة 

في اململكة العربية السعودية. يتقدم العقارات االستثمارية على عقود إيجار تشغيلي بشكل رئيسىإيجارات عقارات                                                          

ساطة التأمين،  و املهنية ، و السائقيناملعلومات، واإلعالنات، ورسومتقنية، ودعم املناسباتوتشمل العمليات األخرى خدمات متنوعة مثل إدارة 

أو  م٢٠٢١في عام املشمولة في التقريرالكمية للقطاعات الحدود أي من هذه القطاعات يصل القيادة الدولية. ولم رخصو ،الجمركيةالتراخيصو 

. م٢٠٢٠

.تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع على األقل كل ثالثة أشهراللجنة التنفيذية للمجموعة تراجع

د التسعير بين القطاعات على أساس تجاري.حدي

املشمولة في التقرير معلومات عن القطاعات 

تعتقد أن هذه  ن اإلدارة أل ؛ داءاأل القطاع قبل الضريبة لقياس أرباحتستخدمتعلقة بكل قطاع من قطاعات التقارير. املعلومات املفيما يلي 

التي تعمل في نفس الصناعات.األخرى في تقييم نتائج القطاعات ذات الصلة بالنسبة إلى املنشآت األكثر مالئمة املعلومات هي 
م ٢٠٢٢مارس ٣١

املشمولة في التقرير القطاعات  

جميع القطاعات  إيجار عقاراتضيافة  نقلسياحة تذاكر 

األخرى 

اإلجمالي 

١٨٨٬٣١٢٬١٨٤١٦٨٬٣٤٨٬٥١٤١٧٬٤٢٠٬٨٨٠١٬٧١٧٬٣٢٣٨٬٠٣٦٬٠٢٢٣٨٣٬٨٣٤٬٩٢٣-الخارجية يرادات اإل 

٤٬٥١٧٬٤٨٥٩٬٦٩١٬٥٩٢--٥٬١٧٤٬١٠٧--داخل القطاع يراداتاإل 

١٠٨٬٨١٣٬٢٢٢---٦٩٬٦٦٢٬٥١٢٣٣٬٣٩١٬٨٨٦٥٬٧٥٨٬٨٢٤العموالت الخارجية 

٦٩٬٦٦٢٬٥١٢٢٢١٬٧٠٤٬٠٧٠١٧٩٬٢٨١٬٤٤٥١٧٬٤٢٠٬٨٨٠١٬٧١٧٬٣٢٣١٢٬٥٥٣٬٥٠٧٥٠٢٬٣٣٩٬٧٣٧يرادات القطاع إ

القطاع ربح /خسارة)(

(٥٦٬٩٤٠٬٨٦٣)(٣٨٥٬٣١٢)(١٬٠٢٠٬٧٩٣)(١٢٬٨٤٧٬٧٥٠)٣١٬١٣٥٬١٤٣(٣٧٬٣٧٤٬٤٥٨)(٣٦٬٤٤٧٬٦٩٣)قبل الزكاة والضريبة 

موجودات القطاع 
٢٬٠٢٠٬٢٩١٬١٣٠٢٬٠٧١٬٦٦١٬٦٣٣١٬٩١٦٬٧٦٦٬٦٥٤٢٬٨٢٦٬٥٤٨٬٥٨٤١٬١٢٢٬٥٣٦٬٥٥٦٢١٬٣٥٧٬٨١٠٩٬٩٧٩٬١٦٢٬٣٦٧

مطلوبات القطاع 
٧١٧٬٩٨٠٬١٢٤٧٣٦٬٢٣٦٬٤٠٥١٬١٧٢٬٤٩٥٬٨٨٥٣١٬٩١٩٬٠٤٦٦٬١٢٣٬٤٥٥٧٬٥٩٠٬٢٣٤٢٬٦٧٢٬٣٤٥٬١٤٩

م ٢٠٢١مارس ٣١

املشمولة في التقرير القطاعات  

جميع القطاعات  إيجار عقاراتضيافة  نقلسياحة تذاكر 

األخرى 

اإلجمالي 

٣٬٤٨١٬٥٠٨١١٣٬٥٥٣٬٥٠٣٥٬١٣٢٬٣١٤١٬٣٠٦٬٤٨٨٢٬٧٤١٬٧٦٦١٢٦٬٢١٥٬٥٧٩-الخارجية يرادات اإل 

٥٬٠١٨٬٦٠٠٨٬٢٤٩٬٢٧٥--٣٬٢٣٠٬٦٧٥--داخل القطاع يراداتاإل 

٦٠٬٠٤٦٬٢٤٠---٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨٢٣٬٣٦٥٬٤٢٨٨٬٤٢٠٬٠٤٤العموالت الخارجية 

٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨٢٦٬٨٤٦٬٩٣٦١٢٥٬٢٠٤٬٢٢٢٥٬١٣٢٬٣١٤١٬٣٠٦٬٤٨٨٧٬٧٦٠٬٣٦٦١٩٤٬٥١١٬٠٩٤يرادات القطاع إ

ربح /(خسارة) القطاع 

قبل الزكاة والضريبة 
(٥٢٬١٩٤٬١٤٩)(٥١٬٣٥٥٬٥٧٦)(١٢٣٬٥٦٦٬٧٥٢)(٥٬٩٦٩٬٢١٧)(١٬٥١٢٬٧٢٠)(١٤٬٦٧٦٬٤٤٨)٢٬١٤١٬٣٥٨

موجودات القطاع 
١٬٧٤٨٬٠٦٢٬٧١٠١٬٧١٩٬٩٧٧٬٦٢٦١٬٨٣٨٬٠٩٢٬١٥١٢٬٧٨٨٬٥٨٤٬١١٧١٬١٦٥٬٣٠٠٬١٠٧١٩٩٬٩١٨٬٣٠٥٩٬٤٥٩٬٩٣٥٬٠١٦

مطلوبات القطاع 
٥١٦٬٢٨٤٬٩٤٩٥٠٧٬٩٩٠٬١٠٥٨٨١٬٧٦٥٬٠٣٨٢٢٬٥٤٤٬٨٨١٧٬٧٦٤٬٤٧٦٥٩٬٠٤٥٬٢٥٧١٬٩٩٥٬٣٩٤٬٧٠٦



(شركة مساهمة سعودية) مجموعة سيرا القابضة 
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(ريال سعودي)

٢٤

للتقرير املالى  ر الدوليايإلى املع املشمولة في التقرير تسويات عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات 

م١٢٠٢مارس ٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١
يرادات إل ا

٤٨٩٬٧٨٦٬٢٣٠١٨٦٬٧٥٠٬٧٢٨املشمولة في التقرير القطاعات إيراداتإجمالي
١٢٬٥٥٣٬٥٠٧٧٬٧٦٠٬٣٦٦القطاعات األخرى إيرادات

(٨٬٢٤٩٬٢٧٥))٩٬٦٩١٬٥٩٢(داخل القطاعاتإيراداتاستبعاد 

٤٩٢٬٦٤٨٬١٤٥١٨٦٬٢٦١٬٨١٩املوحدة يراداتاإل 

م١٢٠٢مارس ٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١
قبل الزكاة والضريبةالخسارة

املشمولة في الخسارة قبل الزكاة والضريبة للقطاعات إجمالي 

(١١٧٬٥٩٧٬٥٣٥))٥٦٬٥٥٥٬٥٥١(التقرير 

(٥٬٩٦٩٬٢١٧)) ٣٨٥٬٣١٢(الزكاة والضريبة للقطاعات األخرى خسارة 

(١٢٣٬٥٦٦٬٧٥٢)) ٥٦٬٩٤٠٬٨٦٣(قبل الزكاة والضريبة  املوحدةالخسارة

م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١
املوجودات 

٩٬٩٥٧٬٨٠٤٬٥٥٧٩٬٨٠٦٬٠٧٥٬٨٧٦املشمولة في التقريراملوجودات للقطاعات إجمالي

٢١٬٣٥٧٬٨١٠١٦٬٠١١٬٠٠٧املوجودات للقطاعات األخرى إجمالي

)١٬٩٣٤٬٣٢٢٬٩٥٤() ١٬٩٣٣٬٣٢٢٬٦٣٨(استبعادات داخل القطاعات 

٨٬٠٤٥٬٨٣٩٬٧٢٩٧٬٨٨٧٬٧٦٣٬٩٢٩املوجودات املوحدة 

م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٢٠٢مارس ٣١

املطلوبات 
٢٬٦٦٤٬٧٥٤٬٩١٥٢٬٤٠٨٬٩٤١٬١٤٨املشمولة في التقريراملطلوبات للقطاعات إجمالي

٧٬٥٩٠٬٢٣٤٥٬١٠٨٬٦٣٩املطلوبات للقطاعات األخرى إجمالي

٢٬٦٧٢٬٣٤٥٬١٤٩٢٬٤١٤٬٠٤٩٬٧٨٧املطلوبات املوحدة 

فيما يلي ملخص موجز لوحدات األعمال االستراتيجية الداخلية للمجموعة: 

سفرم ٢٠٢٢مارس٣١

هلكسفر  إجمالي السفر األعمال سفر املس

مشاريع

اإلجمالي سىي مإديوالعمرة الحجالضيافةسياراتيجار إالشركات

القيمة اإلجمالية  

٥٧٩٬٥١٩٬٩٨٥٤٠٤٬٨٣٨٬٠٤٥للحجوزات 

٩٨٤٬٣٥٨٬٠٣

٠٤١٠٬٧٦٢٬٥٤٢١٦٠٬٦٩٢٬٩٣٨١٩٬١٣٨٬٢٠٤١٢٬٩٢٤٬٣١٦٤٤٬١٩٣٬٤٥٢١٬٦٣٢٬٠٦٩٬٤٨٢

٥٦٬٨٥٢٬٥٠١٢٥٬٥٤٢٬٨٨٠٨٢٬٣٩٥٬٣٨١٢٠٠٬٣٩٤٬٦٧٨١٦٠٬٦٩٢٬٩٣٨١٩٬١٣٨٬٢٠٤١٢٬٩٢٤٬٣١٦١٧٬١٠٢٬٦٢٨٤٩٢٬٦٤٨٬١٤٥إيرادات

سفرم ٢٠٢١مارس  ٣١

هلكسفر  إجمالي السفر األعمال سفر املس

مشاريع  

اإلجمالي سىي مإديوالعمرة الحجالضيافةسياراتجار إيالشركات

القيمة اإلجمالية  

٢٦٠٬٦٨٣٬٠٢٦٣٨٦٬٢٤٨٬٢٨٧للحجوزات 

٦٤٦٬٩٣١٬٣١

٣٨٩٬٠٢٥٬٤٤٥١١٢٬٠١٨٬٧٥٣٦٬٤٣٨٬٨٠٢١٦٬٦٢٠١٨٬٨٤٤٬٠١٦٨٧٣٬٢٧٤٬٩٤٩

١٢٬١٠٧٬٦٢٢١٥٬٦١٦٬٤٨٨٢٧٬٧٢٤٬١١٠٢٦٬٤٧٣٬٢٤٠١١٢٬٠١٨٬٧٥٣٦٬٤٣٨٬٨٠٢١٦٬٦٢٠١٣٬٥٩٠٬٢٩٤١٨٦٬٢٦١٬٨١٩إيرادات
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٢٥

األحداث الالحقة.١٧

املرفقة. املوجزة واملوحدة ال توجد أحداث الحقة تتطلب اإلفصاح أو التعديل على القوائم املالية األولية 

افقة على .١٨ املوجزة واملوحدةاملالية األولية القوائماملو

.ه١٤٤٣شوال١٠ املوافق م٢٠٢٢مايو١١بتاريخ املالية القوائم على وافق مجلس اإلدارة 


