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(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

١٢

الوضع القانوني وطبيعة العمليات - ١

جموعة سيرا القابضة ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم م

ها  ١٩٩٧نوفمبر  ٢٤هـ املوافق  ١٤١٨رجب  ٢٤بتاريخ  ١٠١٠١٤٨٠٣٩ م. تتكون هذه القوائم املالية املوحدة ("القوائم املالية") من الشركة وشركا

 بـ "املجموعة"). 
ً
هم معا التابعة (يشار إل

والسياحة،   املجدولة،  الطيران  للسفر  التذاكر  بيع  خدمات  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  وترتيب تتمثل  والعمرة،  والحج  والنقل،  والشحن، 

األخ البحري، واملنتجات والخدمات  رى االجتماعات واملناسبات، والتعليم، ورحالت الطيران املستأجرة، والفنادق واألجنحة املفروشة، والشحن 

ر.املتعلقة بقطاع السف

إن العنوان املسجل للشركة هو:

٥٢٦٦٠ص. ب 

١١٥٧٣الرياض 

اململكة العربية السعودية

املساهمة في الشركات التابعة .١٫١

بلد التأسيس األنشطةاسم الشركة التابعة 

٣١
ديسمبر

م ٢٠٢١

٣١
ديسمبر

م ٢٠٢٠
اململكة العربية أعمال سفر وسياحة  الوطني للسفر والسياحة املحدودة املكتب 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
اململكة العربية أعمال سفر وسياحة  وكالة الصرح للسياحة والسفر  

٪٨٠٪٨٠السعودية
اململكة العربية أعمال سفر وسياحة  شركة وكالة إيالء للنقل الجوي املحدودة  

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
اململكة العربية أعمال سفر وسياحة  شركة عطالت سيرا للسفر والسياحة املحدودة  

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
اململكة العربية أعمال سفر وشحن املحدودة شركة إيالء  للسفر والسياحة والشحن 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪١٠٠٪١٠٠مصرأعمال سفر وسياحة  عطالت الطيار ترافيل جروب 

٪١٠٠٪١٠٠مصرأعمال سفر وشحن شركة الطيار للشحن والتلخيص الجمركي 
٪١٠٠٪١٠٠مصرتأجير سياراتأعمال ز تور شركة إي الطيار 

٪١٠٠٪١٠٠مصرأعمال تأجير سياراتشركة عطالت سيرا للسفر والسياحة 
٪١٠٠٪١٠٠مصرأعمال تأجير سياراتشركة الطيار لتأجير السيارات 
٪١٠٠٪١٠٠املتحدةاالمارات العربية أعمال سياحةشركة سيرا للسفر والسياحة 

اململكة العربية خدمات اتصاالتشركھ تقنيتك لتقنية املعلومات 
٪١٠٠٪١٠٠السعودية

اململكة العربية أعمال فنادق وعقارات شركة سيرا للضيافة 
٪١٠٠٪١٠٠السعودية

اململكة العربية أعمال تأجير سياراتشركة لومي للتأجير  
٪١٠٠٪١٠٠السعودية

اململكة العربية أعمال نقلشركة السرعة الفائقة للنقل املحدودة 
٪١٠٠٪١٠٠السعودية

اململكة العربية وسياحة أعمال سفرشركة تجول  للسفر والسياحة املحدودة 
٪١٠٠٪١٠٠السعودية

٪١٠٠٪١٠٠االمارات العربية املتحدة أعمال سفر وسياحة تجول  للتجارة العامة ذ م م  
اململكة العربية أعمال سفر وسياحة  شركة املوسم للسفر والسياحة املحدودة 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

١٣

(تتمة) املساهمة في الشركات التابعة.١٫١

بلد التأسيس األنشطةاسم الشركة التابعة 

٣١
ديسمبر

م ٢٠٢١

٣١
ديسمبر

م ٢٠٢٠
شركة مواسم للسياحة وخدمات املعتمرين 

*املحدودة 
سياحةأعمال 

اململكة العربية 
٪٥١٪١٠٠السعودية

فالي آي تي 
خدمات الرسائل القصيرة 

والوسائط املتعددة
اململكة العربية 

٪٦٠٪٦٠السعودية
اململكة العربية أعمال تأجير عقاراتشركة مثمرة لالستثمار العقاري 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة  للسفر والسياحة املحدودة شركة مواسم 

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سياحةإليجينت ريزورتس املحدودة والشركات التابعة 

امتالك وتشغيل طائراتشركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة
اململكة العربية 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪٧٠٪٧٠مصرأعمال سياحةشركة الهانوف للسياحة والخدمات 

-٪١٠٠مصرأعمال سياحةسنتر كول ا سير شركة 
اململكة العربية أعمال سفر وسياحة  شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

٪١٠٠٪١٠٠السعودية

خدمات إدارة املناسباتالشركة السعودية لسياحة املؤتمرات والفعاليات
اململكة العربية 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪١٠٠٪١٠٠اسبانياأعمال سفر وسياحة  سيرا قروب ترافل اي تي اسبانيا 

اململكة العربية أعمال تأجير سياراتهناي للتجارةشركة 
٪٨٠٪٨٠السعودية

اململكة العربية أعمال سياحةشركة املسافر للسياحة والسفر 
٪١٠٠٪١٠٠السعودية

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة  أعمال سفر وسياحة     مجموعة بورتمان الدولية
اململكة العربية الفندقة والضيافة شيراتون مكة املكرمةشركة 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة  أعمال سفر وسياحة املحدودة (البيع بالتجزئة والسفر) آالن يان

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة إف اونلي هوليدايز املحدودة
لكة العربية املمفنادق *الفندقية سيرا شركة 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪١٠٠٪١٠٠الكويت أعمال سياحةشركة املسافر للسياحة والسفر 

أعمال سفر وسياحة شركة اكتشف السعودية للسفر والسياحة
اململكة العربية 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية
٪١٠٠٪١٠٠إسبانياإدارة أعمال رياضية شركة سيرا للرياضة اسبانيا 

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة املحدودة للسفركالريتي 
٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة مجموعة بورتمان القابضة املحدودة 

٪١٠٠٪١٠٠إيرلنداأعمال سفر وسياحة (إيرلندا) املحدودة للسفربورتمان 
٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة املحدودة القابضةبورتمان

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة بورتمان للسفر املحدودة 
٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة جيميل املحدودة 

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة بورتمان للسفر والحلول املحدودة 
٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سفر وسياحة املحدودة  فيسفر بي بورتمان لل

٪١٠٠٪١٠٠اململكة املتحدة أعمال سياحةيزورتس للنقلر يجانت ال
-٪١٠٠اململكة املتحدة رياضية إدارة أعمال * ديستنيشن الرياضية املحدودة 

-٪١٠٠اململكة املتحدة إدارة أعمال رياضية *مجموعة انسباير الرياضية املحدودة 
-٪١٠٠فرنسا إدارة أعمال رياضية * اي اسأمازديم اس 

-٪١٠٠املانيا إدارة أعمال رياضية * األدارة الرياضية األوربية جي ام بي اتش
-٪١٠٠استراليا إدارة أعمال رياضية *أمازديم جي ام بي اتش

-٪١٠٠نيو زيالندإدارة أعمال رياضية *أمازديم تي بي سىي



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

١٤

(تتمة) املساهمة في الشركات التابعة

بلد التأسيس األنشطةاسم الشركة التابعة 

٣١
ديسمبر

م ٢٠٢١

٣١
ديسمبر

م ٢٠٢٠
-٪١٠٠اململكة املتحدة إدارة أعمال رياضية *أمازديم املحدودة 

-٪١٠٠سويسرا إدارة أعمال رياضية *امازديم جي ام بي اتش
-٪١٠٠الدنماركإدارة أعمال رياضية *امازديم تي بي سىي
-٪١٠٠اسبانياإدارة أعمال رياضية *امازديم تي بي سىي
-٪١٠٠ايطالياإدارة أعمال رياضية *امازديم اس ار اي 

-٪١٠٠اململكة املتحدة إدارة أعمال رياضية *لية املحدودة و السياحة الرياضية الد 
-٪١٠٠إيرلنداإدارة أعمال رياضية *انسباير الرياضية 

الواليات املتحدة إدارة أعمال رياضية *مسؤلية محدودة انسباير الرياضية ذات 
-٪١٠٠االمريكية

-٪١٠٠اململكة املتحدة وخدمات احداث ادراية فنادق *انسباير للموصالت والخدمات املحدودة 
العربية اململكةخدمات*الضيافةاعتدال

-٪١٠٠السعودية
اململكة العربية عقارات*االرضساحة 

-٪٥٠السعودية

  (شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة) شركة فرعية مملوكة بالكامل ضة املحدودة  بورتمان القابمجموعة، أنشأتم٢٠٢١مايو  ١٨في

ريال سعودي.٥جنيھ إسترليني بما يعادل ١، تأسست في إنجلترا وويلز ، اململكة املتحدة ، برأس مال قدره امازديم املحدودة ، 

املحدودة  ت حوذستا ،  م٢٠٢١مايو  ١٧ي  ف القابضة  بورتمان  بنسبة  مجموعة  للشركة  تابعة مملوكة  من  ٪ ١٠٠على) ٪١٠٠(شركة 

٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥، التي تأسست في إنجلترا وويلز باململكة املتحدة مقابل إجمالي قدره  ودة  املحدمجموعة انسباير الرياضية  ص ملكيةحص

جوع ر يرجى الاملالية املوحدة (القوائم ريال سعودي مسجلة في هذه ٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨ريال سعودي. نتج عن الحيازة املذكورة شهرة بقيمة 

ملزيد من التفاصيل).١٠إيضاح رقم لىإ 

  من األسهم اإلضافية في مواسم للسياحة وخدمات العمرة. ونتيجة لذلك، أصبحت٪٤٩، استحوذت الشركة على  م٢٠٢١أبريل  ١في

. ٪١٠٠بنسبةمملوكةشركة مواسم لخدمات السياحة والعمرة 

  الرياض مدينة، مسجلة فياألرضمن األسهم في شركة حديثة اإلنشاء ، ساحة  ٪ ٥٠، استحوذت الشركة على نسبة  م٢٠٢١أبريل  ٢٠في

ريال سعودي. ٢٥٫٠٠٠، اململكة العربية السعودية ، برأس مال ُمصدر قدره 

  شركة  من حصص٪١٠٠على)  ٪١٠٠بنسبة  (شركة تابعة مملوكة للشركة  الفندقيةسيرا شركة  استحوذت  ،  م٢٠٢١ر  سبتمب١٦في

ريال سعودي.١اجمالي قدره مقابل بالتي تأسست في اململكة العربية السعودية ضيافةالال اعتد 



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

١٥

املساهمة في الشركات الزميلة.١٫٢

بلد التأسيس األنشطةاسم الشركة الزميلة
ديسمبر٣١

م ٢٠٢١
ديسمبر٣١

م ٢٠٢٠

٪٣٠٪٣٠اليمنتجاري سفر شركة فيلكس للطيران املحدودة 

شركة تقنيتك لالتصاالت (مشروع  

مشترك) 

اململكة العربية السعوديةخدمات اتصاالت

٧٠٪٧٠٪

–شركة الطيار للسفر والسياحة 

أبو ظبي

االمارات العربية املتحدةسفر تجاري 

٤٩٪٤٩٪

٪٤٩٪٤٩كنداسفر تجاري شركة فوياج عمرو للسياحة 

خدمات مركز شركة توشير للتقنية الناشئة

اتصال

اململكة العربية السعودية

٣٥٪٣٥٪

٪٤٤٫٣٪٤٤٫٣االمارات العربية املتحدةسياحة تجاريةنت للسياحة والسفر

٪٢٠٪٢٠اململكة العربية السعوديةخدمات ضيافةالشركة السعودية للضيافة األثرية

٪٤٠٪٤٠االمارات العربية املتحدةخدمات ضيافةمجموعة إيكونيكس املتحدة

شركة تجارية  الشرق األوسطوادي الشركة 

وموزعين

لوكسمبورغ

٣٣٫٣٪٣٣٫٣٪

٪٤٠٪٤٠العربية املتحدةاالمارات خدمات ضيافةدة املحدو شركة سىي اتش أم أي 

لمعارض  لشركة واجهة الرياض 
واملؤتمرات

تنظيم وإدارة 
املعارض واملؤتمرات

اململكة العربية السعودية
٤٠٪٤٠٪

-٪٢٥اململكة العربية السعوديةخدمات األكل وجبة اسرتي للوجبات الجاهزة 

  املجموعة على  م٢٠٢١يونيو  ١٣في الجاهزة وجبة اسرتمن حصص  ٪٢٥، استحوذت  إجمالي  ي للوجبات  مليون ريال ١٨٫٤مقابل 

في طور تحديث بيانات املساهمين في السجل التجاري والنظام األساسىي. الشركةسعودي. ال تزال



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

١٦

الفروع.١٫٣

املوقع تاريخھرقم السجل 

هــ١٠١٠٢١٩٤٥٦ الرياض ١٩/٠٤/١٤٢٧
حائلهـــ٣٣٥٠٠٤٢٢٨٠٠٦/٠٩/١٤٣٥
جدةهـــ٤٠٣٠١٥٢٠٨٠١٢/٠٩/١٤٢٥
خميس مشيطهـــ٥٨٥٥٠٠٦٩٩٠٠٤/٠٨/١٤٠٦
الرياض هـــ١٠١٠١٥٢٦٧٣٢٤/١٠/١٤١٩
الرياض هـــ١٠١٠١٦٣٠٣٥٢٢/٠٨/١٤٢١
الرياض  هــ١٠١٠١٧٨٥٥٨٢٢/٠٤/١٤٢٣
الرياض هــ١٠١٠٣١٣٠٨٤٢٢/٠٨/١٤٣٢
الرياض هــ١٠١٠٤٣٩٥٢١١٩/٠٢/١٤٣٧
الرياض هــ١٠١٠٤٦٨٣٨٩٠١/٠٦/١٤٣٨
الرياض هــ١٠١٠٥٠٣٥٩٤١٠/٠٥/١٤٤٠
الرياض هــ١٠١٠٦١٢٨٣٧١٨/٠٢/١٤٣٩
الخرج   هــ١٠١١٠١٤١٥٧٠٥/٠٨/١٤٣١
سديرهــ١١٢٦٠٠٠٧٤٨٠٩/٠٧/١٤٢٢
الدمام هــ٢٠٥٠٠٩٩٥٦٥١٦/٠٦/١٤٣٥
الخبر هــ٢٠٥١٠٥٧١٢٥١٦/٠٦/١٤٣٥
الهفوف هــ٢٢٥١٠٦٩٦٠٩١٧/٠٣/١٤٣٩
عرعر هــ٣٤٥٠٠١٥٤٣٠١٤/٠٢/١٤٣٨
جدة هــ٤٠٣٠٢٩٠٤٩٥٠٤/١١/١٤٣٧
العال هــ٤٦٥١١٠٢٩٧٢٢٨/٠١/٤٢١٤
الرياض هــ١٠١٠٩٣٣٢٨٦١٥/٠٥/٣٩١٤
جدةهـ٤٠٣٠١٥١٣٧٨٢٨/٠٧/١٤٢٥
الرياض هــ١٠١٠٤٣٤٣٠٠١٠/٠٨/٣٦١٤
مكةهـ٤٠٣١٠٤٩٦٩٤٠٨/٠٩/١٤٢٧
مكة هـ٤٠٣١٠٨٨٠١١٢٢/١٢/١٤٣٥
مكةهــ٤٠٣١١٠٢٢٦٧٢٩/٠٣/٩٣١٤
املدينة املنورة هـ٤٦٥٠٠٦٩٢٢٣٢١/٠٢/١٤٣٥
املدينة املنورة هـ٤٦٥٠٠٨٣٨٥٤٠٣/٠٤/١٤٣٩
مكةهـ٤٠٣١٠٨١٤٦٩٠٥/٠٢/١٤٣٥
جدةهـ٤٠٣٠٢٦٧٢٠٧١٥/٠٥/١٤٣٥
الرياض هـ١٠١٠٤٢٥٨٩٦٢٠/١٢/١٤٣٥
بريدةهـ١١٣١٠٥٤٦٥١٠٤/٠١/١٤٣٦
بريدةهـ١١٣١٠٥٤٩٠٢٠٢/٠١/١٤٣٦
جدةهـ٤٠٣٠٢٥٦٣٨٨٠٢/١٢/١٤٣٤
جدةهـ٤٠٣٠٢٥٦٣٩٢٠٢/١٢/١٤٣٤
جدةهـ٤٠٣٠٢٥٦٣٩٦٠٢/١٢/١٤٣٤
جدةهـ٤٠٣٠٢٥٦٤٠٠٠٢/١٢/١٤٣٤
جدةهـ٤٠٣٠٢٥٦٤٠٦٠٢/١٢/١٤٣٤
مكةهـ٤٠٣١٠٨٢٧٦٣٢٦/٠٣/١٤٣٥
املدينة املنورة هـ٤٦٥٠٠٧٣٤٧٨٢٧/٠٨/١٤٣٥
هاهـ٥٨٥٠٠٦٣٣٩٣٢٦/٠٣/١٤٣٥ ا
هاهــ٥٨٥٠٠٦٣٣٩٧٠٧/٠٧/١٤٣٥ ا
خميس مشيطهــ٥٨٥٥٠٦٣٣٩٤٠٧/٠٧/١٤٣٥
خميس مشيطهــ٥٨٥٥٠٦٣٣٩٨٠٧/٠٧/١٤٣٥
جازانهـ٥٩٠٠٠٠٨٨٤٥١٨/٠٩/١٤١٨
جازانهـ٥٩٠٠٠١١٨٤٩٢٤/٠١/١٤٢٩
جازانهـ٥٩٠٠٠١٣٦٨٤٣٠/١٠/١٤٣٠
جازانهـ٥٩٠٠٠١٨٠٧١٠٩/٠٥/١٤٣٣
ابو عريش هــ٥٩٠١٠١٠١٣٩٠٨/١٠/١٤٢٥
صبيانةهــ٥٩٠٦٠٣١٥٠٩١٥/٠٣/١٤٣٦
صامطةهــ٥٩٠٧٠١٠٠٥٤٢٣/٠٧/١٤٢٥
الرياض هــ١٠١٠٢٠٥٠٠٨٣٠/١١/٥٢١٤



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
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١٧

(تتمة) الفروع٣٬١٠

الرياض هــ١٠١٠٢٥٩٩٩٥٢٩/١٢/١٤٢٩
الرياض هــ١٠١٠٥٧٣٨٤٠١٢/٠٨/١٤٤٠
الرياض هــ١٠١٠٥٧٣٨٤١١٢/٠٨/١٤٤٠
الرياض هــ١٠١٠٥٧٤٨٩٦١٨/٠٨/١٤٤٠
جدةهـ٤٠٣٠٢٨٥٣٨٦٠٨/٠١/١٤٣٧
مكةهـ٤٠٣١٠٩٥٢٢٦٢٨/٠٤/١٤٣٧
مكةهـ٤٠٣١٠٩٧٠٤٣٢٠/١٠/١٤٣٨
مكةهـ٤٠٣١١٠٠٨١٧٢٥/١١/١٤٣٨
الطايفهـ٤٠٣٢٠٢٩٨٢٥٢٣/٠٣/١٤٣١
ةالسوقحي مكةهـ٤٠٣١٢٣٥٦٧٨٠٤/٠٦/١٤٤١
الرياض هـ١٠١٠٣٦٦٢٤٠٢٣/٠٤/١٤٣٤
بريدة / طريق عثمان بن عفان  هـ١١٣١٠٥٧٢٠٦١٥/٠٢/١٤٣٨
الدمامهــ٢٠٥٠١٠٨٩٣٢٢٨/٠٦/١٤٣٧
الدمام هـ٢٠٥٠١١٠٦١٤١٩/٠١/١٤٣٨
الدمام هـ٢٠٥٠١١٢٤٩١٢٧/٠٧/١٤٣٨
الخبر هـ٢٠٥١٠٦٣٨٦٩٢٠/٠٧/١٤٣٨
جدة هــ٤٠٣٠٢١٦٠٢٤٢٢/٠٩/١٤٣٢
مكة املكرمة هـ٤٠٣١٠٩٨٣١٦١٥/٠٣/١٤٣٨
الطايفهـ٤٠٣٢٠٥١٢٧٩٠٥/٠٥/١٤٣٨

املدينة املنورة هـ٤٦٥٠٠٨١١٦٩٧١٥/٠٢/١٤٣٨
ينبع هــ٤٧٠٠٠٢٠٢٠٥١٠/٠٦/١٤٣٨
جازانهــ٥٩٠٠٠٣٥٨٣٩٠٥/٠٥/١٤٣٨
الرياض هــ١٠١٠٦٩١٣٨٤١٨/٠٧/١٤٤٢
الرياض هــ١٠١٠٧٢٧١٨٤٢٨/١١/١٤٤٢
الرياض هـ١٠١٠٧٣٩٥٧٦٢٩/٠١/١٤٤٣
جدةهـ٤٠٣٠٤١٩٥٦٠١٢/١١/١٤٤٢
جدةهــ٤٠٣٠٤٢٧٩٦٢٢٥/٠١/١٤٤٣
جدههـ٤٠٣٠٢٩٤٤٣٨٢٧/٠٧/١٤٣٨
الرياض هـ١٠١٠١٧٤٩١٤٠٩/٠١/١٤٢٣
الرياض هـ١٠١٠١٧٤٩١٦٠٩/٠١/١٤٢٣
الرياض هـ١٠١٠١٧٤٩١٧٠٩/٠١/١٤٢٣
الرياض هـ١٠١٠٤٦٣٢١٦٠٤/١١/١٤٣٧
الرياض هــ١٠١٠٦٠٢٩٣٢١٠/٠٣/١٤٤١
السلي هــ١٠١٠٦١٣٧٤٤٣٠/٠٣/١٤٤١
الخرجهـ١٠١١٠٠٩٢١٥١٠/٠١/١٤٢٣
بريدة -مكتب الشحن البحري هــ١١٣١٠١٩٩٨٤١٠/٠٥/١٤٢٥
الخبر- شارع الخميس -حي الخالديات الثاني هـ٢٠٥١٠٣٥٨٠٠١٠/١١/١٤٢٨
تبوك-شارع محمد بن عبدالوهاب -حي املنشية هــ٣٥٥٠٠٢٣٧٩٠٢٨/٠٥/١٤٢٨
جدة –حي النخيل هــ٤٠٣٠١٣٩٦٤٦٠١/٠٦/١٤٢٣
املدينة  –طريق املطار هــ٤٦٥٠٠٤٠٨٧٧٢٥/٠٢/١٤٢٩
الرئيسىي -التخصصىي هـ١٠١٠١٧٤٨٩٩٠٩/٠١/١٤٢٣
بناية صناعية  –شارع البطحاء العام هـ١٠١٠١٧٤٩٠٠٠٩/٠١/١٤٢٣
طريق امللك عبدالعزيز هـ١٠١٠١٧٤٩١٥٠٩/٠١/١٤٢٣
حسن بن علي  هـ١٠١٠١٧٤٩١٨٠٩/٠١/١٤٢٣
طريق امللك عبدالعزيز  – حي الورود هـ١٠١٠١٧٤٩٢٠٠٩/٠١/١٤٢٣
الوصول  محطةهــ١٠١٠٢٠٤٩٦٥٢٩/١١/١٤٢٥
الرياض هــ١٠١٠٢٩٩٢١٤١٥/٠١/٢١٤٣
الرياض هـ١٠١٠٣١٥١١٦٢٣/٠٩/١٤٣٢
الرياض هـ١٠١٠٣٤٢٣٤٦٢٨/٠٧/١٤٣٣
الرياض هـ١٠١٠٣٦٨٣١٩١٣/١٥/١٤٣٤
الرياض هـ١٠١٠٥٧٣٨٤٤١٢/٠٨/١٤٤٠
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الرياض هـ١٠١٠٥٧٣٨٤٥١٢/٠٨/١٤٤٠
الرياض هـ١٠١٠٥٨٤٤٤٢٢٤/١٠/١٤٤٠
الرياض هـ١٠١٠٥٩٥٤٨١١٨/٠١/١٤٤١
الرياض هــ١٠١٠٦٩٨٨١٤٢٤/٠٨/١٤٤٢
الرياض هــ١٠١٠٧٢٢٢٤٨٠٤/١١/١٤٤٢
شارع الستين  –الخرج هـ١٠١١٠١٠٩٣٨٠٩/١٠/١٤٢٧
شارع السالسلهـ١١٢٨٠٠٥٩٧٧١٥/٠٦/١٤٢٥
طريق امللك عبدالعزيزهــ١١٣١٠١٦٦٤٣٢٥/٠٢/١٤٢٣
بعمر بن الخطا–حي الراشديات هـ١١٣١٠١٧٠٤٨٢١/٠٥/١٤٢٣
بريدة  هــ١١٣١٠٥٧٤٥٢٠٥/٠٥/١٤٣٨
طريق امللك عبدالعزيز هـ١١٣٢٠٠٣٤٠٨٢٥/٠٤/٨١٤٢
وادي الدواسر هـ١١٨٥٠٠٢٢٦٤٠٣/٠٤/١٤٢٦
طريق امللك فهد   هـ٢٠٥٠٠٧٩٠٩٤٢٤/١٢/١٤٣٢
طريق امللك فيصل الشماليهـ٢٠٥١٠٢٦٨٣٠٠٧/٠٨/١٤٢٣
مول شدالرا - شارع الظهران هـ٢٠٥١٠٣٠٧١٠٢٠/٠١/١٤٢٦
الخبر هـ٢٠٥١٢٢٨٩٠٠٢٢/٠٤/١٤٤١
شارع الجبيلهـ٢٠٥٥٠٠٥٤٠٠٠٧/٠٨/١٤٢٣
الواجهة البحرية -الجبيل الصناعية هـ٢٠٥٥٠١٠٦٠٩١٦/٠٦/١٤٣٠
املدينة املركزية هـ٢٠٦٦٠٠٢٥٣٧١١/٠١/١٤٢٩
الهفوف هـ٢٢٥١٤٩٦٠٣٥٢٢/٠٤/١٤٤١
حائلهـ٣٣٥٠٠١٧٣١٧١٨/٠١/١٤٢٥
طريق امللك عبدالعزيز هــ٣٤٠٠٠١٢٦٣٧٢٣/٠١/١٤٣١
حي الرحمانيةهـ٣٤٠٠٠١٩٨١٤١٨/٠٧/١٤٣٧
الشارع الرئيسىيهـ٣٤٥٠٠١٠٥١١٠٢/٠٢/١٤٣١
طريق امللك عبدالعزيز هـ٣٤٥١٠٠٢٧٢١٠١/٠٧/١٤٣٥
حي العزيزية هـ٣٤٥٣٠٠٤٣١٧٢٣/٠٦/١٤٣٥
طريق االمير فهد بن سلطان  هـ٣٥٥٠٠٢١٣٨١٠١/١٢/١٤٢٥
شارع االمير عبد املجيد -السليمانية هـ٣٥٥٠٠٢٣٧٩٢٢٨/٠٥/١٤٢٩
مبنى املغادرين في املطار اإلقليمي هــ٣٥٥٠٠٢٦٤٣٨١١/٠٣/١٤٣٢
سلطانة هـ٣٥٥٠٠٣٨٢٧٠٢٠/٠٢/١٤٣٨
جدةهـ٤٠٣٠١٣٩٦١٥٢٧/٠٥/١٤٢٣
هنداوي -سوق الخيمة هـ٤٠٣٠١٤٣٧٤٢٠٧/٠٥/١٤٢٤
الصالة الجنوبية-مطار امللك عبدالعزيز هـ٤٠٣٠٢٢٥١٥٤٢٥/٠٤/١٤٣٣
املبنى الشمالي الداخلي -مطار امللك عبدالعزيز هـ٤٠٣٠٢٢٩٠٧٥٠٥/٠٧/١٤٣٣
حي السالمةهــ٤٠٣٠٢٨٩٧٣٩٢٥/٠٨/١٤٣٧
حي السامرهـ٤٠٣٠٢٩٤٦٨٣١٢/١٠/١٤٣٨
جدةهـ٤٠٣٠٣٠٦٨٣٣١٧/١١/١٤٣٩
حي الرصيقةهـ٤٠٣١٠٤٨٦٤٠٢٥/١١/١٤٢٦
حي السوقيةهـ٤٠٣١٠٨٠٨٧٩١٤/٠١/١٤٣٥
شارع شبرا الشام-حي شبرا هــ٤٠٣٢٠٢٣٥٠٦١٣/٠١/١٤٢٤
شارع الشفا العامهــ٤٠٣٢٠٢٧٦٦٩٢٦/٠٥/١٤٢٩
املطارهـ٤٠٣٢٠٣٣١٧١١٦/٠٦/١٤٣٣

حزاملحي ا هــ٠٥٥٥٤٧٠٤٦٥٠٤/٥٠/٣١٤٣
املدينة املنورة هــ٤٦٥٠٢٠٢١١٨٠١/١٢/١٤٣٩
طريق امللك عبدالعزيز هــ٤٧٠٠٠٠٩٠٥٨٠١/١٢/١٤٢٥
طريق جدة -مركز نيوكالس هــ ٤٧٠٠٠٠٩٠٧٣٠٣/٠١/١٤٢٦
هاهـ٥٨٥٠٠٥٣٥٢٢١٥/٠٨/١٤٣٤ ا
هاهـ٥٨٥٠٠٦٨١٥٧٠٢/٠٤/١٤٣٦ ا
خميس مشيطهـ٥٨٥٥٠٢٥٨٩٩٠٢/٠٢/١٤٢٦
خميس مشيطهـ٥٨٥٥٣٣٩٨٦٣١٥/٠٩/١٤٣٩
جازانهـ٥٩٠٠٠١٠٢٨٢٠٦/٠٢/١٤٢٦
جازانهـ٥٩٠٠٠١٠٢٨٥١٠/٠٢/١٤٢٦
ةبيشهـ٥٩٠٣٠١٠٢٨١٠٩/٠٢/١٤٢٦



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

١٩

(تتمة) الفروع ٠ ١٬٣
صبياهـ٥٩٠٦٣٣٠٩٠٣٠١/٠٥/١٤٤٠
احد املسارحھهــ٥٩١١٠١٠٢٧٩٠٩/٠٢/١٤٢٦
الرياض هــ١٠١٠١٤٨٨٧٥٢٦/١٠/١٤١٨
الرياض هـ١٠١٠١٧٤٩٧٤١٠/٠١/١٤٢٣
تقاطع امللك عبدالعزيز مع العروبھ -السليمانية هــ١٠١٠٢٨٠٢٤١٠٤/٠٣/١٤٣١
شارع جرير -حي امللز هــ١٠١٠٣١٥٩٢٥١٦/١٠/١٤٣٢
شارع االمير عبدهللا هـ١٠١٠٣٧٤٩٨٤٠٣/٠٧/١٤٣٤
شارع االمير ممدوح -السليمانية هـ١٠١٠٣٩٥٠٠١١٦/٠١/١٤٣٥
شارع خريصهـ١٠١٠٤٢١٧٥٠٢٢/١٠/١٤٣٥
شارع جرير -حي امللز هـ١٠١٠٤٦٢٩٤٨٢١/١٠/١٤٣٧
الرياض هـ١٠١٠٤٦٣٠٩٠٢٧/١٠/١٤٣٧
الرياض هـ١٠١٠٤٦٣٠٩١٢٧/١٠/١٤٣٧
الرياض هـ١٠١٠٤٦٩٣٩٨٢٨/٠٦/١٤٣٨
الرياض هــ١٠١٠٥٩٥٨٧١٢٠/٠١/١٤٤١
البنك األهلي -طريق امللك عبدالعزيز هـ١١٣١٠٣٦٥١٣١٠/٠٩/١٤٣٢
بريدةهـ١١٣١٠٣٧٢١٣٠٤/١١/١٤٣٢
بريدةهـ١١٣١٠٥٦٦١١١٦/٠٤/١٤٣٧
الدمام هـ٢٠٥٠٠٧٧٩٣٦١٩/١٠/١٤٣٢
شارع امللك سعود هــ٢٠٥٠٠٧٨٠٢٠٢٢/١٠/١٤٣٢
شارع امللك فيصل هــ٢٠٥١٠٤٦٦٢٤٢٢/١٠/١٤٣٢
طريق الدمام هــ٢٠٥١٠٥٨٣٣٥٠٩/١٠/١٤٣٥
الثقبة هـ٢٠٦٠٠٤٦٥٩٩١٩/١٠/١٤٣٢
الثقبة هـ٢٠٦٠٠٤٦٦٠١١٩/١٠/١٤٣٢
شارع االمير عبدهللا هـ٢٢٥٢٠٥٧٠٣٥٢٥/٠٥/١٤٣٥
شارع االمير عبدهللا بن جلوي هـ٢٢٥٢٠٦٢٦٧٨١٨/١٠/١٤٣٦
حائلهــ٣٣٥٠٠٤٢٥٤١٠١/١١/١٤٣٥
حائلهــ٣٣٥٠٠٤٢٥٤٢٠١/١١/١٤٣٥
طريق امللك عبدالعزيز هــ٣٤٠٠٠١٩٧٣٠٢٤/٠٤/١٤٣٧
شارع االمير عبداملجيد هــ٣٥٥٠٠٣٣٦٥٧٢٤/٠٥/١٤٣٥
شارع االمير فهد بن سلطان -حي الفيصلية هــ٣٥٥٠٠٣٣٦٦١٢٤/٠٥/١٤٣٥
مركز عاشور -شارع األحد -حي الشرفية هـ٤٠٣٠١٣٩٦٤٧٠١/٠٦/١٤٢٣
مركز الشربتلي -مركز حائل التجاري هـ٤٠٣٠١٥٤٨٥٥٠١/٠٣/١٤٢٦
مركز الشربتلي-طريق امللك عبدهللا هـ٤٠٣٠١٦٨٠٩٢١٣/٠٣/١٤٢٨
جدةهـ٤٠٣٠١٩٤٥٣٠١٦/١١/١٤٣٠
مركز مشاعل هـ٤٠٣٠٢١٣٥٧٩١١/٠٧/١٤٣٢
حي الصفا   هـ٤٠٣٠٢١٣٥٨٢١١/٠٧/١٤٣٢
مركز الشربتلي -هنداوية هـ٤٠٣٠٢٤٨٢٧٩١٧/٠٧/١٤٣٤
املدينةطريق هـ٤٠٣٠٢٧٤٤٧٦٠٩/١٠/١٤٣٥
جدةهــ٤٠٣٠٣٠٤٤٥٩١٦/٠٩/١٤٣٩
حي الشفاهـ٤٠٣٢٠٣٢٩٨٤٠٢/٠٥/١٤٣٣
مركز الطيار للشقق املفروشة هـ٤٠٣٢٠٣٢٩٨٥٠٢/٠٥/١٤٣٣
شارع ابو بكر الصديق-حي سلطانة هــ٤٦٥٠٠٦٩٠٠٥١٢/٠٢/١٤٣٥
شارع ابو بكر الصديق -حي السلطانة هــ٤٦٥٠٠٧٣٧٨٧٢٠/٠٩/١٤٣٥
شارع ابو بكر الصديق-السلطانة هــ٤٦٥٠٠٧٩٨٠٢٢٩/٠١/١٤٣٧
حي الشربتلي طريق املطار القديم هـ٤٧٠٠٠١٣٠٩٨٠٥/٠٧/١٤٣٢
مركز نيوكالس  هـ٤٧٠٠٠١٣٢٥٩١٦/٠٩/١٤٣٢
مركز بن صديق-شارع عمر بن عبدالعزيز هـ٤٧٠٠٠١٧٨١٧٠٦/٠٧/١٤٣٥
خميس مشيطهـ٥٨٥٥٠٥٠٠٤٨٠٥/٠٥/١٤٣٤
جازانهـ٥٩٠٠٠٣٥١٢٠٢٦/١١/١٤٣٧
جازانهــ٥٩٠٠٠٣٧٢٩٩١٣/٠٢/١٤٣٩
جدةهـ٤٠٣٠١٢٥٦٥٣٢١/٠٧/١٤١٩
الرياض هـ١٠١٠٠٧٩٦٩٤٠٦/٠٤/١٤١١



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٢٠

(تتمة) الفروع ٠ ١٬٣
الرياض هـ١٠١٠٣٢٤٤٣٣١٣/١٢/١٤٣٣
الرياض هـ١٠١٠٥٦٧٢٧٦١٨/٠٧/١٤٤٠
الرياض هـ١٠١٠٥٦٩٣٣٥٢٧/٠٧/١٤٤٠
الرياض هـ١٠١٠٥٩٩٩٠٤١٨/٠٢/١٤٤١
الرياض هـ١٠١٠٥٩٩٩٠٨١٨/٠٢/١٤٤١
الرياض هـ١٠١٠٦١٦١٨٨١١/٠٤/١٤٤١
الرياض هـ١٠١٠٦٢٧٤٧٠٢٣/٠٦/١٤٤١
الرياض هـ١٠١٠٦٣٨٧٣١٢٢/١٠/١٤٤١
الرياض هـ١٠١٠٦٧٨٣٢٦١٩/٠٥/١٤٤٢
ه١٠١٠٦٩٥١٦٢١٤٤٢ الرياض ٠٨/٠٨/
ه ١١٣١٢٩٨٣٧٥١٤٤٠ بريدة٠٧/٢١/
ه٢٠٥٠٠٨٥٥٢٢١٤٣٣ الدمام ١٠/١١/
ه٢٠٥٠١٢٥٩٨٢١٤٤٠ الدمام ٠٩/١٦/
ه٢٠٥٠١٢٥٩٨٣١٤٤٠ الدمام ٠٩/١٦/
ه٢٠٥٠١٢٥٩٨٤١٤٤٠ الدمام ٠٩/١٦/
ه٢٠٥١٢٢٦١٥٦١٤٤٠ الخبر ٠٩/١٦/
ه٢٠٥١٢٢٨٢٦٠١٤٤١ الخبر ٠٣/٠٨/
ه٢٠٥٥٠٢٦٢٥٧١٤٣٩ الجبيل ٠٢/١١/
ه٢٠٥٥١٢٦٨١٢١٤٤١ الجبيل ٠٣/٠٨/
ه٢٢٥١٤٩٥٥٥٣١٤٤١ الهفوف ٠٢/٠٩/
ه٣٤٠٠١٢٠٠٧١١٤٤٢ سكاكا٠٢/١٠/
ه٣٥٥٠١٢٩٥١٦١٤٤٠ تبوك١٠/٢٧/
ه٣٥٥٠١٣٤١٩٠١٤٤٢ تبوك٠٢/٠٥/
ه ٣٥٥٢١٠١٦٠١١٤٤٢ الوجة٠٢/٠٥/
ه٤٠٣٠٢٧٩٦٦٣١٤٣٦ جدة٠٣/٠٨/
ه٤٠٣٠٢٩٣١٢٢١٤٣٨ جدة٠٥/٠٥/
ه٤٠٣٠٣٦٧٧١٥١٤٤١ جدة٠٢/١٨/
ه ٤٠٣٠٣٦٧٧١٦١٤٤١ جدة٠٢/١٨/
ه٤٠٣٠٣٦٧٧١٧١٤٤١ جدة٠٢/١٨/
ه٤٠٣٠٣٦٨٦٠٤١٤٤١ جدة٠٣/٠٢/
ه٤٠٣٠٣٦٩٠٣٥١٤٤١ جدة٠٣/٠٨/
ه ٤٠٣١٢٣٤٠١٣١٤٤١ مكة٠٤/١١/
ه ٤٠٣٢٢٥١٦٨٤١٤٤٣ الطايف٠١/١٠/
ه٤٦٥٠٠٧٧٨٠٢١٤٣٦ طريق املطار ٠٥/١٠/
ه ٤٦٥٠٢١٥٣١٩١٤٤١ النبوية املدينة ٠٣/٠٨/
ه ٤٦٥١١٠٢٣٧٠١٤٤١ العال ٠٤/٢٠/
ه٤٦٥١١٠٢٦٣٩١٤٤٢ العال ٠٢/٠٥/
ه٤٧٠٠٠٢٠١٠٥٨٣١٤ ينبع ٠٣/٢٠/
ه ٤٧٠٠٠٢٠٢٠٤١٤٣٨ ينبع ٠٦/١٠/
ه٤٧٠٠١١٢٠٤٤١٤٤٢ ينبع ٠٢/٠٥/
الباحة ٥٨٠٠١٠٦٧٦٣١٤٤٢/١١/١٣
ه٥٨٥٥٠٧٠٥٥٢١٤٣٨ خميس مشيط٠٥/٠٥/
ه ٥٩٠٠١٢٠٥٦٥١٤٤١ جازان٠٣/٠٨/

٩٢٣٥١٤ /١/ -عمارات العبور ، شارع صالح سالم ، مدينة نصر ، القاهرة ٢٠٠٢٥
مصر

مصر -املهندسين ، الجيزة -ميدان أسوان ٩-٩٢٣٥٠٧/٠١/٢٠١٦٧
-عمارات العبور ، شارع صالح سالم ، مدينة نصر ، القاهرة ٤٨٤٦٨٠/٣٠/٢٠٠٠٥

مصر
شارع صالح سالم ، مدينة نصر ، القاهرة ، عمارات العبور ، ٤٨٤٦٨٠/٣٠/٢٠٠٠١٠

مصر
مصر-اإلسكندرية -محطة عبد الحميد بدوى الرمل ٤٨٤٦٠٨/٠٣/٢٠٠٠٥
مصر -املهندسين ، الجيزة -ميدان أسوان ٩-٤٨٤٦٠١/٧٠/٢٠١٦٧
-عمارات العبور ، شارع صالح سالم ، مدينة نصر ، القاهرة ٣٩٦٥١٢/٠١/١٩٩٩٥

مصر
مصر -املهندسين ، الجيزة -ميدان أسوان ٩-٣٩٦٥٠١/٠٧/٢٠١٦٧

-عمارات العبور ، شارع صالح سالم ، مدينة نصر ، القاهرة ٣٢٨١٣٨١٦/١٢/١٩٩٩٥
مصر



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٢١

(تتمة) الفروع ٠ ١٬٣
٣٢٨١٣٨٢٠١٦/٠١/ مصر -املهندسين ، الجيزة -ميدان أسوان ٩-٧٠٧
-نصر ، القاهرة عمارات العبور ، شارع صالح سالم ، مدينة ٣٢٨٧١٩٢٠١٦/٠١/٢٣٥

مصر
٣٢٨١٣٨٢٠١٦/٠١/ مصر -املهندسين ، الجيزة -ميدان أسوان ٩-٧٠٧
-عمارات العبور ، شارع صالح سالم ، مدينة نصر ، القاهرة ١٣٢١٥١٠/٠٤/٢٠٠٥٥

مصر
مصر -املهندسين ، الجيزة -ميدان أسوان ٩-١٣٢١٥٠٧/٠١/٢٠١٦٧

مانشستر ١٢٤٥٢٠٦٠١/٠١/٢٠٠٥-٩
وارينغتون ١٢٥٠٠٢٥٠١/٠٤/٢٠٠٥-٩
لندن١٢٥١٩٨٥٠١/٠١/٢٠٠٨-٩
ستافورد ١٢٠٧٥٤٦١٥/٠٨/٢٠٠٥-٩
بيري سانت إدموندز١٢١٧٩٤٣٠٢/٠١/٢٠٠٨-٩
ليدز١٢٥٤٧٨٥٠٥/٠٧/٢٠٠٥-٩
ها مبتون و سا١٢٧٨٠٢٥١٠/٠١/٢٠١٠-٩
نت امبال ديربي ١٢٠٧٥٤٦٠٩/٠١/٢٠١٥-٩

١٩تاثير كوفيد .١٫٤

األنشطة  ١٩كوفيد  النتشاراستجابة   الناتجة عن  واالضطرابات  املجموعة  ها  ف تعمل  التي  األخرى  واألقاليم  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 

ها. على و  جھ الخصوص االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق على مدار العامين املاضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عمليا

ها املجموعة في امكرونراقب املجموعة عن كثب الزيادة الحالية في الحاالت بسبب اندالع متغير جديد  ، ت . ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذ

سارية بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات املستمرة. م٢٠٢٠أبريل 

ها ، ولكن ال يمكن قياس التأثير املالي على مدى االثني عشر شهًرا القادمة بشكل  يمكن التأكد من مدى تأثير الوباء على أعمال املجموعة وعم ليا

ل موثوق ألنھ يعتمد على عوامل مختلفة وتطورات مستقبلية ، والتي قد ال تتمكن املجموعة حالًيا من تقديرها بشكل موثوق. تشمل هذه العوام

رة من السكان ، وظهور موجات الحقة من الفيروس ، وما إلى ذلك ، واإلجراءات االحترازية معدل انتقال الفيروس ، ومدة تفشىي أو تلقيح نسبة كبي

الناتجة التي قد تتخذها السلطات للسيطرة على انتشار الفيروس وتأثيره. هذه اإلجراءات على األنشطة االقتصادية وعمالء الشركة.

مدى ومدة   حول  اليقين  عدم  تحديات  إلى  سالمة بالنظر  ضمان  على  املستمر  التركيز  الوضع مع  اإلدارة  تراقب   ، التجاري واالقتصادي  التأثير 

على النقد  املوظفين والحفاظ على السيولة الكافية. تم أخذ هذا التقييم في االعتبار لإلجراءات الحالية التي يتم وضعها من قبل املجموعة للحفاظ  

خطط لها خالل فترة اإلغالق والتخفيضات في مصاريف تشغيلية معينة لتحسين السيولة. عن طريق تخفيض املصروفات الرأسمالية امل

ها من مواجهة التحديات في البيئة الحالية. وفي ها سياسات قوية وخبرة تشغيلية وموارد ووسائد مالية لتمكي ضوء املجموعة على ثقة من أن لد

:ما سبق ، خلصت املجموعة إلى ما يلي

 أن ما ورد أعاله لن يؤثر على قدرة املجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. لذلك ، تم إعداد هذه  تعتقد اإلدارة

البيانات املالية املوحدة وفًقا ملفهوم االستمرارية

 ها في .األخيرة املالية السنوية القوائم تظل املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح ع

أعمالها ونتائجها امل الية  نظًرا ألن الوضع يتطور بسرعة مع عدم اليقين في املستقبل ، فسوف تستمر الشركة في تقييم طبيعة ومدى التأثير على 

ها.  وأدا

بيان اإللتزام باملعايير الدولية للتقرير املالي - ٢

املالية    باملعايير للمجموعةأعدت هذه القوائم 
ً
ها مجتمعة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي واملعايير الدولية للمحاسبة والتفسيرات (يشار إل

املعايير. و  السعودية، وغيرها من  العربية  اململكة  املعتمدة في  للمحاسبة  الدولية  املعايير  الصادرة عن مجلس  املالي)  للتقرير  اإلصدارات  الدولية 

هيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. املعتمدة من ال
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املعايير والتفسيرات والتعديالت على املعايير الحالية - ٣

السارية في السنة الحاليةاملعايير و التفسيرات و التعديالت الجديدة ١٬٣٠

جوهري م أو بعدها، ولكن لم يكن لها أي تأثير  ٢٠٢١يناير  ١اعتمدت الشركة معايير  وتعديالت معينة سارية ألول مرة للفترات السنوية تبدأ في  

على هذه القوائم املالية. لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر وغير ساري بعد.

خاٍل شبھبديلفائدة بسعرالبنوكبيناملعروضالفائدة سعريستبدلعندمااملاليالتقريرتأثيروالتي تتناول مؤقتةإعفاءاتالتعديالتتوفر

:يليماالتعديالتتشمل، املخاطرمن

). ٣٩لمحاسبة رقم لالدوليواملعيار ٤و ٧و ٩و  ١٦رقماملاليللتقرير الدولية املعايير علىالتعديالت( ٢املرحلة–الفائدةسعر مؤشر تصحيح 
هاالتيالنقديةالتدفقاتفي تغييراتأوتعاقدية،تغييراتتتطلبعمليةوسيلة هاعلىمعهاالتعاملليتممباشرة،اإلصالحيتطل سعر فيتغييراتأ

. السوق فيالفائدةسعرفيالحركةيعادلبمااملتغير،الفائدة

هاالتيالتصاريحغييراتت . التحوطعالقةوقفدون التحوطووثائقالتخصيصاتمنللتحوط ؛ سعر فائدة خاٍل من املخاطرإصالحيتطل

خصصعندمامنفصلبشكلللتحديدالقابلة املتطلباتتلبيةإلىاالضطرارمن للكياناتمؤقتإعفاءتوفير
ُ
سعر فائدة خاٍل  أداة ت

. املخاطرملكون كتحوطمن املخاطر
العملية في الفترات املستقبلية إذا أصبحت  املجموعة. تعتزم  للمجموعةاملالية  القوائم لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على   استخدام الوسائل 

قابلة للتطبيق.

١٦املاليللتقرير الدولياملعيار على تعديالتتتجاوز ١٩-بكوفيداملتعلقةاإليجار امتيازات

الدولي املعيارعلىتعديل-١٩-بكوفيداملتعلقاإليجارامتيازاتبشأنتخفيفاتللمحاسبةالدوليةاملعاييرمجلسأصدرم،٢٠٢٠مايو٢٨في

عقد تعديلمحاسبةبشأن١٦املاليللتقريرالدولياملعيارتطبيقمنللمستأجرينإعفاءً التعديالتوتوفر". اإليجارعقود"١٦رقم املاليللتقرير

املرتبطة األجرة لتحفظاتكانإذا ماتقييم املستأجريختارالقدعملية،كوسيلةو .  ١٩-كوفيدلمباشرة كنتيجةالناشئةاألجرة لتخفيفاتاإليجار

 يعداملؤجر من١٩-كوفيدب
ً
عن ناتجاإليجار دفعاتفيتغييرألي بالحسابات االختيارهذا يقومالذي املستأجر ويحسب .  اإليجارلعقدتعديال

 التغييريكنلم إذا ، ١٦املاليللتقريرالدولياملعياربموجبالتغييرها يفسر التيالطريقةبنفس ١٩-كوفيدباملرتبطاإليجارامتياز
ً
لعقدتعديال

.اإليجار

الدولية عاييراملمجلس قام،م  ٢٠٢١مارس ٣١في  ١٩-كوفيدجائحةتأثير استمرارمعولكن ،م٢٠٢١يونيو ٣٠حتىالتعديلتطبيق املقرر منكان

م ٢٠٢١أبريل١فيتبدأ التيالسنويةالتقاريرفتراتعلىالتعديلوينطبق. م٢٠٢٢يونيو٣٠حتىالعمليةالوسيلةتطبيقفترة بتمديدلمحاسبةل

.٢٠مليون ريال سعودي كما هو مبين في إيضاح رقم ١٫٨٩اإليجار بمبلغ االلتزاماتأدى تطبيق الوسيلة العملية إلى تخفيض إجمالي ها.بعدأو

ها غير سارية معايير ٢٫٣ بعد صادرة ولك

السريان تاريخ العنوانملعايير ا
م٢٠٢٢يناير ١املفاهيمي اإلطارُمحّدثة ملرجع تعديالت –األعمال تجميع ٣املعيار الدولي للتقرير املالي

٣٧الدولي للمحاسبة املعيار 
واال املتعلقة -املحتملةاألصول و املحتملةلتزاماتاملخصصات  التعديالت 

ها عند تقييم ما إذا كان العقد  مجديغيربالتكاليف التي يجب تضمي
م٢٠٢٢يناير ١

١٦املعيار الدولي للمحاسبة 
من تكلفة املمتلكات مبالغتعديالت تمنع الشركة من خصم  -املمتلكات واملعدات  

بيع   املستلمة من  لالستخدام  لالشركةإعداد  أثناءمنتجة  موادواملعدات  ألصل 
املقصود منھ

م٢٠٢٢يناير ١

املالي   للتقرير  الدولي  ١٦و٩و  ١املعيار 
٤١و

م٢٠٢٢يناير ١م  ٢٠٢٠–م ٢٠١٨للتقرير املالي يار الدوليالسنوية للمعالتحسينات

للمحاسبة   الدولي  بيان  و١املعيار 
٢املاليللتقريرالدولياملعيارممارسة 

م٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية

م٢٠٢٣يناير١تعريف التقدير املحاسبي ٨ة املعيار الدولي للمحاسب

م٢٠٢٣يناير ١الناشئة عن معاملة واحدةوااللتزاماتاملؤجلة املتعلقة باألصول ائبالضر ١٢للمحاسبةاملعيار الدولي 
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(تتمة) املعايير والتفسيرات والتعديالت على املعايير الحالية-٣

أخرى ٣٫٣

تأثير جوهري ع لها  أن يكون  ها غير سارية املفعول بعد ،  الدولية ولك أي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير املحاسبة  الشركة  لى ال تتوقع 

.الشركة

الشركة بعد بتقييم تأثير التعديالت املذكورة اعاله على قوائمها املالية.لم تقم 

عداد  اإل سسأ- ٤

االعتبارات العامة  ١٫٤

واإليرادات  وااللتزاماتاألصول تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة  باستخدام أسس القياس املحددة بمعايير التقرير املالي الدولية لكل نوع من 

واملصروفات. يتم وصف قواعد القياس بشكل كامل في السياسات املحاسبية أدناه. 

.  ٦املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مبينة في إيضاح رقم ةالسياسات املحاسبية الرئيسإن 

اة املجموعة إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي يتطلب استخدام بعض التقديرات املحاسبية الهامة، كما يتطلب من إدار 

حاسبية للمجموعة، سيتم اإلفصاح عن األحكام و التقديرات الهامة املتبعة في إعداد القوائم املالية في ممارسة األحكام في تطبيق السياسات امل

.٥إيضاح 

تم اعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء مايلي: 

 الية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اآلخرين؛ املاألصول

 الية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛املاألصول

 األصول املالية بالتكلفة املطفأة ؛

ذمم مدينة تجارية بالتكلفة املطفأة ؛

قروض وسلف بالتكلفة املطفأة ؛ و

املخططةوحدة اإلئتمان طريقةخطة املنافع املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام.

أساس التوحيد ٢-٤

.  م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في لهاالتابعةو الشركات للشركةعلى القوائم املالية تشتمل القوائم املالية املوحدة 

األعمال:تجميع

املحول  باملحاسبة عن عملياتتقوم املجموعة   املقابل  يتم قياس  للمجموعة،  السيطرة  اإلستحواذ عند تحويل  طريقة  دمج األعمال باستخدام 

ثبات في القيمة. يتم اإلالهبوطالقابلة للتحديد، و يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويا لتحديد األصول بصفة عامة بالقيمة العادلة، و كذلك صافي  

الخسارة.بشكل مباشر أو  الربح  حسابات  الشراء في  يتم في صفقة  يتعلق بإصدار  بأي ربح  إال فيما  تكبدها،  املعاملة عند  تكاليف  تحميل  و يتم 

ن وجدت.إ سندات الدين أو األسهم 

هذه املبالغ عموما في الربح أو الخسارة. ثباتو ال يشمل املقابل املحول املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات القائمة، يتم اإل

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

وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة وااللتزاماتاألصول ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة من قبل املجموعة. تدرج  

 من تاريخ انتقال السيطرة إلى املجموعة ولحين  فقدان مثل هذه الس
ً
ها خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة  اعتبارا يطرة. املستحوذ عل
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(تتمة)عداداإل سسأ- ٤

لشركات التابعة:ا

ها  نمرة متغیدئوا عفيوق حقاھی دلون تکأو رضتتعمادعنة منشأعلیعةو لمجما طر تسی. عةو لمجما ا ھعلیطر تسیتکار ش ي ھلتابعةا تکار لشا  حص

املالية من القوائم املالية للشركات التابعة في هذه  القوائم . تدرج  هاعلاھتطر سیلخالنمداتلعائھذه ا علیرلتأثیا علیدرة لقا اھیدلو املنشأة مع

هاتاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ  ها .ان

: حقوق امللكية غير املسيطرة

ها في تاريخ االستحواذ.  األصول يتم قياس حقوق امللكية غير املسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من صافي   القابلة للتحديد للشركة املستحوذ عل

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

: فقدان السيطرة

ها على الشركة التابعة، تلغي اإل غير مسيطرة و جميع  للشركة التابعة، و أي حقوق ملكية وااللتزاماتباألصول ثباتعندما تفقد املجموعة سيطر

ها بالقيمة العادلة عن فقدان السيطرة. ثباتما يتعلق بحقوق امللكية، و أي نتائج ربح أو خسارة يتم اإل ها يتم احتسا ها. و أي مصلحة محتفظ 

: املعامالت املستبعدة عند التوحيد

ناتجة عن املعامالت بين شركات املجموعة. يتم  يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بين شركات املجموعة وأية إيرادات ومصروفات غير محققة 

ها بطريقة حقوق امللكية مقابل االستثمار إلى حد حصة املج ي  موعة فاستبعاد األرباح غير املحققة الناتجة من املعامالت مع الشركات املستثمر ف

ها استبعاد األرباح غير املحققة ولكن فقط إلى ال ها. و يتم استبعاد الخسائر غير املحققة بنفس الطريقة التي يتم  حد الذي الشركة املستثمر ف

القيمة.هبوط ال يوجد فيھ دليل على 

هاية السنة املالية٣٫٤

نة ميالدية.ديسمبر في كل س٣١يناير إلى ١تبدأ السنة املالية للمجموعة من 

العملة الوظيفية وعملة العرض٤٫٤

شركة.هو العملة الوظيفية للمجموعة وعملة العرض للاملالية املوحدة بالريال السعودي.القوائم تم عرض هذه 

مبدأ االستمرارية ٥٫٤

السفر على مستوى العالم وداخل اململكة العربية السعودية مما أدى إلى  بشكل كبير على أعمال املجموعة نتيجة لقيود  ١٩أثرت عواقب كوفيد 

تعليق جزئي لألنشطة األساسية للمجموعة.

قبل   مفصل من  تقييم  إجراء  بعد  االستمرارية.  أساس مبدأ  االستمرار على  ها على  قدر بتقييم  املجموعة  إدارة  ، قامت  أعاله  ورد  ما  ضوء  في 

ها سياسات قوية وخبرة تشغيلية وموارد مالية وتوسيد كاف ملواجهة التحديات في الظروف االقتصادية املجموعة. إن املجموعة واثقة من أن لد

ها لفترة اثني عشر شهًرا على األقل من تاريخ  القوائمهذه الحالية. تمتلك املجموعة موارد كافية لتلبية متطلبات رأس املال العامل ملواصلة عمليا

اإلضافة إلى ذلك ، فإن املجموعة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بشك كبير حول قدرة املجموعة على االستمرار املالية املوحدة. ب

. على أساس مبدأ االستمرارية. لذلك ، تم إعداد هذه البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية
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استخدام األحكام والتقديرات - ٥

السابقة الشركةقوم  ت التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة  تقييم  يتم  بعمل تقديرات وافتراضات معينة فيما يتعلق باملستقبل. 

ها معقولة في ظل الظروف. قد تختلف في املستقبل الخبرة الفعلية عن هذه  وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أ

قديرات واالفتراضات.الت

إلى أن كوفيد   التقديرات واألحك١٩خلصت املجموعة  السنوية  لم يؤثر على مصادر  ها في القوائم املالية  التي تم اإلفصاح ع ها مماثلة لتلك  ام وأ

املوحدة األخيرة.

الدفترية   القيم  جوهري على  في تعديل  التي تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب  املالية وااللتزاماتلألصول التقديرات واالفتراضات  خالل السنة 

التالية موضحة أدناه: 

تحديد ما إذا كانت املجموعة أو أحد مكونات املجموعة يعمل كوكيل أو موكل 

ها للعميل في العقد  ١٥يار الدولي إلعداد التقارير املالية يتم تطبيق مبادئ املع من خالل تحديد كل سلعة أو خدمة محددة (أي مميزة) يتم التعهد 

ً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

ًدا إلى حقائق وظروف محددة لتحديد ما إذا كانت املجموعة تعمل كشركة رئيسية أو وكيل. استنا

االستحواذ على شركة تابعة

املتكبدة ، مقاسة على أساس مؤقت. وااللتزاماتاملقتناة لألصول القيمة العادلة للمقابل املحول (بما في ذلك املقابل املحتمل) والقيمة العادلة 

استبعاد / تصفية شركة التابعة

ها ، مقاسة على وااللتزاماتاملستبعدة لألصول ة العادلة للمقابل املتفق عليھ (بما في ذلك املقابل املحتمل) والقيمة العادلة القيم املتخلص م

أساس مؤقت.

تحديد القيمة العادلة ملجموعة االستبعاد

 تكاليف بيع املجموعة 
ً
املستبعدة على أساس املدخالت الهامة غير امللحوظة. القيمة العادلة ناقصا

تقييم التأثير الجوهري 

ها القدرة على ٪٢٠عندما تمتلك املجموعة أقل من  ، يتم التعامل مع هذا  التأثير بشكل جوهري من حقوق التصويت في استثمار ولكن املجموعة لد

أكثر من   املجموعة  تمتلك  حيث  املعاكسة  الحالة  في  زميلة.  كشركة  أكثر من  ٢٠االستثمار  ليس  (ولكن  التصويت  حقوق  تمارس  ) ٪٥٠٪ من  وال 

املجموعة تأثيًرا جوهرًيا ، يتم التعامل مع االستثمار كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الذمم املدينة التجاريةهبوط قيمة 

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

بقة للمدين وتحليل املركز  االئتمان املتوقعة على الذمم املدينة التجارية باستخدام مصفوفة املخصص بالرجوع إلى تجربة التخلف عن السداد السا

ها املدينون وتقييم كل م  للعوامل الخاصة باملدينين ، والظروف االقتصادية العامة للقطاع التي يعمل ف
ً
ن االتجاه الحالي املالي الحالي للمدين ، معدال

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

على أساس فردي. 

األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واآلالت واملعدات واملوجودات غير امللموسة 

هالكاحتسابألغراضامللموسة غيرواملوجوداتواملعداتواآلالتللممتلكاتاملتبقيةوالقيم اإلنتاجيةاألعمارتقديريتم  العلىواإلطفاءاالس

للمالح القابلةبياناتوالخبرة علىبناءً املتبقيةالقيمةتحديديتم اإلنتاجية.لألعماراملتوقعاالستخدامعلىبناءً التقديراتهذه إعداديتم توالي.

.ذلك كانحيثماظة
ً
متاحا
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استخدام األحكام والتقديرات - ٥

املالية غير األصول هبوط 

االي أو وحدة توليد النقد عن قيمتھ القابلة لالسترداد. لتحديد املبلغ القابل  ثباتتم  بخسارة الهبوط للمبلغ الذي تزيد بھ القيمة الدفترية لألصل 

املتوقعة من كل وحدة توليد نقد وتحديد سعر فائدة مناسب من أجل احتساب اإلدارة لالسترداد ، تقوم   النقدية املستقبلية  بتقدير التدفقات 

افتراضات حالق التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ، تضع إدارة التدفقات النقدية  التدفقات النقدية. في عملية قياس  ول يمة الحالية لتلك 

رية نتائج التشغيل املستقبلية. ترتبط هذه االفتراضات باألحداث والظروف املستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية وقد تتسبب في تعديالت جوه

على أصول املجموعة خالل السنة املالية القادمة. 

املوظفينفعمنا

تكلفة   التقديرات االكتوارية وضع  التزاميتم تحديد  منافع املوظفين ومزايا ما بعد الخدمة األخرى من خالل عمليات التقييم االكتواري. تتضمن 

الفعلية في املستقبل. تتضمن هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية  العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات 

ها طويلة األجل ، يتأثر مطلوبات منافع املوظفين بشكل كبير بالتغير  ات في هذه في الرواتب. نظًرا لتعقيد التقديرات واالفتراضات األساسية وطبيع

. هاية كل سنة ماليةاالفتراضات. تتم مراجعة جميع املدخالت في 

املؤجلةتقدير الزكاة وضرائب الدخل الحالية 

. يتضمن حساب الزكاة الحالية واملؤجلةعلى األنشطة االعتيادية هي مجموع إجمالي مصاريف الزكاة والضرائب  للمجموعةضريبة  الكاة و الز تعتبر 

التوصل إلى حل مع وضرائب املجموعة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق   هائي حتى يتم  ها بشكل  البنود التي ال يمكن تحديد معامل ببعض 

مصلحة الضرائب ذات الصلة أو ، حسب االقتضاء ، من خالل عملية قانونية رسمية. 

وقياس املخصصات ثباتاال
ها ، يعتمد قياس املخصصات على التقديرات والتقديرات فيما إذا كانت معايي ها ، بما في ذلك تقديرات احتمالية ثباتر االبحكم طبيع قد تم الوفاء 

النقدية الخارجة. تستند تقديرات املجموعة املتعلقة باملخصصات لألمور البيئية إلى طبيعة وخطورة التلوث ، وكذلك على التكنولوجيا التدفقات

الالزمة للمعالجة. تستند مخصصات التقاضىي على تقدير التكلفة ، مع األخذ في االعتبار املشورة القانونية واملعلومات األخرى املتاحة. 

ت اإليجارا
ها املجموعة مستأجرة ، بما في ذلك ما إذا كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من مم ارسة  تحديد مدة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون ف

خيارات املستأجر وتحديد معدل االقتراض اإلضافي املستخدم لقياس التزامات اإليجار.

قياس القيمة العادلة ١٫٥
السياسات املحاسبية واالفصاحات تتطلب قياس القيمة العادلة، لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغير املالية.عند قياس القيمة  عدد من  

ات العادلة للموجودات أو املطلوبات، تستخدم املجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. ويتم تصنيف القيمة العادلة في مستوي
 إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: مختلفة

ً
في تسلسل هرمى للقيمة العادلة استنادا

 أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة. :١املستوى

  وهي عبارة عن مدخالت  قابلة للمالحظة ملوجودات او مطلوبات،  ١مدخالت بخالف األسعار املدرجة ضمن املستوى  :٢املستوى

سواء بشكل مباشرة (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).

 مدخالت غيرقابلة للمالحظة). مدخالت ملوجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على بيانات السوق القابلة للمالحظة (:٣املستوى

في حال تم تصنيف املدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمى  للقيمة  

فيھ مدخالت هامة في  العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكملھ ضمن ذات املستوى في التسلسل الهرمى للقيمة العادلة الذي يكون 

أقل مستوى للقياس.

هاية فترة التقرير التي حدثت خاللها التغيرات. ثبات  تقوم املجموعة باال بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة في 
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املهمة املحاسبيةالسياساتملخص - ٦

املالية فيما يلي السياسات املحاسبية  القوائم قامت املجموعة بتطبيق السياسات املحاسبية بشكل منتظم على جميع الفترات املعروضة في هذه 

املالية املوحدة: القوائم الهامة املطبقة من قبل املجموعة في إعداد 

املهمة في السياسات املحاسبية التغير ١٫٦

١٦املاليللتقرير الدولياملعيار على تعديالتم ٢٠٢١يونيو ٣٠عد ب-بكوفيداملتعلقةاإليجار امتيازات

الدولي املعيارعلىتعديل-١٩-بكوفيداملتعلقاإليجارامتيازاتبشأنتخفيفاتللمحاسبةالدوليةاملعاييرمجلسأصدرم،٢٠٢٠مايو٢٨في

عقد تعديلمحاسبةبشأن١٦املاليللتقريرالدولياملعيارتطبيقمنللمستأجرينإعفاءً التعديالتوتوفر". اإليجارعقود"١٦رقم املاليللتقرير

املرتبطة األجرة لتحفظاتكانإذا ماتقييم املستأجريختارالقدعملية،كوسيلةو .  ١٩-كوفيدلمباشرة كنتيجةالناشئةاألجرة لتخفيفاتاإليجار

 يعداملؤجرمن١٩-كوفيدب
ً
.اإليجارلعقدتعديال

الطريقة بنفس١٩-كوفيدباملرتبطاإليجارامتيازعنناتجاإليجاردفعاتفيتغييرألي بالحساباتاالختيارهذا يقومالذي املستأجرويحسب

 التغييريكنلم إذا ،١٦املاليللتقريرالدولياملعياربموجبالتغييرهايفسرالتي
ً
يونيو ٣٠حتىالتعديلتطبيق املقرر منكان.اإليجارلعقدتعديال

الوسيلةتطبيقفترة بتمديدلمحاسبةلالدوليةعاييراملمجلسقام، م  ٢٠٢١مارس٣١في  ١٩-كوفيدجائحةتأثيراستمرارمعولكن،م٢٠٢١

لقت الشركة امتيازات اإليجار ها.بعدأوم  ٢٠٢١أبريل١فيتبدأ التيالسنوية التقاريرفتراتعلىالتعديلوينطبق.  م٢٠٢٢يونيو٣٠حتىالعملية

ها من التطبيق كما هو موضح في اإليضاح ١٩كوفيداملتعلقة بـ  .٢٠وطبقت الوسيلة العملية حيثما ينطبق ذلك خالل الفترة املسموح 

العمالت اإلجنبية ترجمة ٢٫٦

إلجنبيةبالعمالت ااملعامالت واألرصدة 

 ألسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت. مكاس
ً
ب وخسائر  يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات املجموعة وفقا

إعادة قياس   العمليات ومن  الناتجة عن تسوية هذه  العمالت األجنبية  أو  تحويل  الربح  السنة تسجل في قائمة  هاية  البنود النقدية بسعرها في 

الخسارة. 

املعاملة السائد في تاريخ  الصرف  األجنبية باستخدام سعر  بالعملة  التاريخية  التي يتم قياسها بالتكلفة  البنود غير النقدية  تحويل  . ماعدا  ويتم 

ب التي يتم قياسها   ألسعار الصرف السائدة في  البنود غير املالية بالعمالت األجنبية 
ً
الوظيفية وفقا العملة  القيمة العادلة، يتم إعادة تحويلها إلى 

تاريخ تحديد القيمة العادلة.

إلجنبيةاالعمليات 

اإلستحواذ تترجم بالريال السعودى بأسعار  في العمليات الخارجية والتى تشمل الشهرة و التسويات على القيمة العادلة عند  وااللتزاماتاألصول 

. التقرير  تاريخ  فى  السائدة  لسعر  الصرف  املرجح  املتوسط  باستخدام  السعودى  الريال  إلى  تترجم  واملصروفات  لإليرادات  الخارجية  العمليات 

. الصرف

األخر  وتتراكم في احتياطي تحويل العمالت باستثناء الحد الذي بفروق صرف العمليات الخارجية (األجنبية)  ضمن الدخل الشامل  ثبات  يتم اإل

يتم فيھ تحويل فرق التحويل إلى حقوق املساهمين غير املسيطرة. 

تصنيف عندما يتم استبعاد عملية خارجية بشكل كامل أو جزئي، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة املشتركة، يتم إعادة  

عاد. املتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية في الربح أو الخسارة كجزء من أرباح أو خسائر االستبالقيمة  

ها في الشركة التابعة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ بالسيطرة،  وعند قيام املجموعة باستبعاد جزء فقط من حص

ها في املشيتم  روع  تحويل الجزء ذو الصلة من القيمة املتراكمة إلى حقوق امللكية غير املسيطرة. عندما تقوم املجموعة باستبعاد جزء فقط من حص

الصلة من  ذو  الجزء  إعادة تصنيف  يتم  الهام،  بالتأثير  يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ  بحيث  الزميلة  أو الشركة  املشترك 

. القيمة املتراكمة في الربح أو الخسارة 
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ملخص السياسات املحاسبية املهمة -٦

املمتلكات واملعدات ٣٫٦

والقياسإلثباتا

التكلف املتراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه  القيمة  هالك املتراكم و/ أو خسائر الهبوط في  ة على تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االس

املمتلكات واملعدات وتكاليف االقتراض ملشاريع التشييد طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. عندما تكون هناك تكلفة استبدال أجزاء من 

إنتاجية  أعمار  بإثبات هذه األجزاء كموجودات منفصلة ذات  تقوم املجموعة  املمتلكات واملعدات على فترات،  حاجة الستبدال أجزاء مهمة من 

هالك ها وفقا لذلك. وباملثل، عند إجراء أي مراجعة رئيسة، فإنھ يتم إدراج التكلفة في القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات كبديل محددة وتقوم باس

إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. 

النفقات الالحقة 

هذه املصروفات إلى املجموعة.يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من املرجح أن تتدفق املناقع االقتصادية املستقبلية ا  ملرتبطة 

إلثباتاالغاء

أرباح يتم باألصل عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أن يكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام أو استبعاد األصل. يتم االعتراف بأي 

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

هالك االس

ها املقدرة املتبقية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أع  قيم
ً
هالك لشطب تكلفة بنود املمتلكات واملعدات ناقصا مارها  يتم احتساب االس

ها عادة في الربح أو الخسارة. األراضىي ال  هلك.اإلنتاجية املقدرة ويتم االعتراف  تس

إن أعمار املمتلكات واملعدات املقدرة للفترة الحالية وفترة املقارنة موضحة فيما يلي:

سنة٥٠مباني •
سنوات١٠–٧ومفروشاتأثاث •
سنوات٥معدات مكتبية •
سنوات٤سيارات•
سنوات٧أجهز ة تكييف •
سنوات٧نظام اتصاالت وامن•
سنوات٧أدوات وأجهزة•
االيجارعلى مدى فترة حق االستخدام ول أص•

 
ً
هالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في كل فترة تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا .يتم مراجعة طرق االس

األعمال االنشائية تحت التنفيذ ٤٫٦

هالك األعمال االنشاية تحت التنفيذ عندما تكون   هلك. يبدأ اس جاهزة لالستخدام  األصول تظهر األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بالتكلفة وال تس

التي تنفق التمويل  إلى املمتلكات واملعدات أو العقار االستثماري. يتم رسملة تكاليف  ها يتم تحويلها  على القروض من أجل  املحدد لها والتي حي

مؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام املحدد لھ.أصول تمويل إنشاء 

غير امللموسة والشهرة األصول ٥٫٦

تكلفة  األصول يتم قياس   بالتكلفة. إن  البداية  ها بشكل منفصل في  امللموسة املستحوذ عل ها في عملية األصول غير  امللموسة املستحوذ عل غير 

تجميع أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.  

على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرةالقسط الثابتباستخدام طريقةالحقا طفاءاإل ويتم غير امللموسة بالتكلفةاألصول بعد اإلثبات األولي، تدرج 

. غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة صول يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لأل . إن وجدت،ناقصا اإلطفاء املتراكم 

امللموسة  األصول إن   الدخل الشامل غير  املصاريف في قائمة  إثبات  ها، ويتم  املرسملة، ال تتم رسمل التطوير  تكاليف  املنتجة داخليا، باستثناء 

غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة. صول يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لأل املوحدة عند تكبدها.

ها عند وجود مؤشر على أن غير امللموسة ذا األصول يتم إطفاء  ت األعمار املحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقّوم للتأكد من وجود هبوط في قيم

ها. يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لأل األصول  هاية كل صول غير امللموسة قد انخفضت قيم غير امللموسة ذات األعمار املحددة على األقل في 

هالك املنافع االقتصادية املستقبلية الكامنة في ا فترة مالي أو الطريقة املتوقعة الس ألصل  ة. تتم املحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع 

ها ، حسب ما هو مالئم، وتعالج كتغيرات في التقديرات املحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء لأل  غير امللموسة  صول بتغيير فترة اإلطفاء أو طريق

غير امللموسة. األصول ذات األعمار املحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة املصاريف التي تتفق مع وظيفة 

غير ملموسة ذات عمر غير محدد. أصول أي املجموعةال تملك 
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غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل،  أصول يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات 
ها في قائمة الدخل الشامل املوحدة عندما يتم التوقف عن إثبات  .األصلويتم إثبا

يتم قياس الشهرة الناتجة من اقتناء الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا خسائر اإلنخفاض في القيمة املتراكمة. 
ها من قبل املجموعة ولها األصول تم قياس  ي غير امللموسة بما في ذلك البرمجيات واسم العالمة التجارية وقائمة العمالء والتي يتم الحصول عل

. إن وجدت،أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة
غير امللموسة  األصول و عمرها اإلفتراضىي و األساليب املستخدمة لتحديد تكلفة  ها املجموعة،تثبتغير امللموسة ذات األهمية التي  األصول إن  

في دمج األعمال هي كما يلي:

العمر اإلفتراضىيأصل غير ملموس 

سنوات                            ٥برامج الحاسب اآللي                                    

سنوات  ٢٠العالمات التجارية                                       

سنوات١٠قائمة العمالء                                            

. يتم 
ً
مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في كل فترة تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا

الشهرة

هااملستحوذلألعمالاملحول للمقابلالعادلةالقيمةتتجاوز عندماينتجالذي املبلغهيشهرة ال واإللتزامات لألصول  العادلةالقيمةصافيعل

امللكية  وااللتزاماتلألصول تتكون التكلفة من القيمة العادلة  .هااملعترفاملحتملة وجدت، باإلضافة إلى  إن،املصدرة املفترضة وأدوات حقوق 

على مبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة املقتناة باإلضافة إلى القيمة العادلة لحصة حقوق امللكية الحالية في حالة تحقيق اندماج األعمال 

مالية  كااللتزاماتالطارئ املصنف مراحل. في الشراء. يتم تضمين املقابل املحتمل في التكلفة بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء ، وفي حالة املقابل 

أو بعد   الخسارة. لدمج األعمال املنجزة في  بالتكاليف املباشرة لالقتناء على  االثبات، يتم  م٢٠١٠يناير  ١، يعاد قياسھ الحًقا من خالل الربح أو 

الفور كمصروف. 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر. عندما تتجاوز  قائمةفي القيمة الدفترية في  هبوطتتم رسملة الشهرة كأصل غير ملموس مع إدراج أي   الربح أو 

العادلة   في  املحتملةوااللتزاماتلألصول القيمة  بالكامل  الفائض  املدفوع ، يتم قيد  للمقابل  العادلة  الخسارة والقائمةالقيمة  أو  دخل  الربح 

في تاريخ االستحواذ. ة الشامل اآلخر املوحد

دمج األعمال٦٫٦

تاري العادلة في  الذي يقاس بالقيمة  املحول  املقابل  ها مجموع  أ بطريقة اإلستحواذ، تقاس تكلفة اإلستحواذ على  دمج األعمال  خ يتم احتساب 
املشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تقوم املجموعة باختيار ما إذا كان سيتم قياس  اإلستحواذ وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة 

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

وفقا   املناسبين  والتصنيف  للتصنيف  املفترضة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بتقييم  تقوم  أعمال،  على  باالستحواذ  املجموعة  تقوم  عندما 
اإلستحواذ. يتضمن ذلك فصل املشتقات الضمن تاريخ  الصلة كما في  ذات  العقود  للشروط التعاقدية والظروف اإلقتصادية والشروط  ية في 

الرئيسية من قبل الشركة املشتراة. 

ف إن أي مقابل محتمل يتم تحويلھ من قبل املشتري سوف يتم إدراجھ بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. يتم قياس املقابل املحتمل املصن
إلدوات املالية: اإلعتراف والقياس بالقيمة العادلة مع ا ٩كموجودات أو مطلوبات والذي هو أداة مالية وضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي 

إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل. 

االستثمار في الشركات التابعة ٧٫٦

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

 ها.يكون للمجموعة سلطة على الشركة املستثمر ف

.ها ها، نظير ارتباطها بالشركة املستثمر ف تكون املجموعة معرضة لعوائد متغيرة ، أو لها الحق ف

 .ها للتأثير على عوائدها ها على الشركة املستثمر ف يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلط
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إن تكلفة االستثمار في شركة تابعة هي مجموع:

  وأدوات حقوق امللكية املصدرة من قبل املتوقعة،  أو  التبادل، للموجودات املدفوعة، واملطلوبات املتكبدة  تاريخ  في  العادلة،  القيمة 

املجموعة، باإلضافة إلى 

 مباشرة باالستحواذ على الشركة التابعة. أي تكاليف متعلقة

ديسمبر.٣١تنتهي السنة املالية لجميع الشركات التابعة بتاريخ 
العقارات اإلستثمارية٨٫٦

رات و / أو تعظيم رأس املال إن العقارات اإلستثمارية هي عقار محتفظ بھ للحصول على إيجا

املتراكم و  هالك  االس  
ً
ناقصا العادلة  بالقيمة   

ً
الحقا قياسھ  ها ويتم  املبدئي  االعتراف  بالتكلفة عند  اإلستثمارية  العقارات  قياس  خسائر  يتم  أي 

 القيمة املتبقية املقدرة باستخدام طريقة ا 
ً
هالك التكلفة ناقصا لقسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم اس

ها الفرق بين صافي املتح صالت من املقدرة للموجودات. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد العقار االستثماري (املحتسبة على أ

ى.االستبعاد والقيمة الدفترية للعقار) في األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى أو مصروفات أخر 

نموذج التكلفة:

املحاسبة عن  االثبات األوليبعديتم الحقا الدولي رقم  العقارات اإلستثمارية  ، يتم  التكلفة" وفقا ملعيار املحاسبة  وتدرج  ٤٠باستخدام "نموذج 

هالك املتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت  .بالتكلفة ناقصا اإلس

هالك التكلفة ناقصا القيمة املتبقية املقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجوداتيتم  .اس

يتم تسجيل إيرادات اإليجار ومصاريف التشغيل من العقارات اإلستثمارية ضمن اإليرادات و تكلفة اإليرادات.

 سنة٥٠مباني
  سنوات٥أثاث وتجهيزات
 سنوات٥معدات كهربائية
 سنوات٥أدوات فندقية

ها في "اإليرادات" و "تكلفة اإليرادات".  إيراد اإليجار ومصاريف تشغيل العقارات االستثمارية يتم التقرير ع

: املالية غير األصول قيمة في الهبوط٩٫٦

املالية قد تعرض لهبوط في القيمة. في حال وجود مثل هذا ا بتقويم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد  ةاملاليالقوائم  تقوم املجموعة بتاريخ إعداد  

تقوم   املوجودات،  ألحد  القيمة  الهبوط في  بخصوص  سنوي  اختبار  إجراء  الضروري  من  كان  إذا  أو  القابلة  املؤشر،  القيمة  بتقدير  املجموعة 

 تكاليف االستبعاد والق
ً
يمة الحالية لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا

هما أعلى، ويتم تحديدها ألحد املوجودات الفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات  نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك  أ

القيمة املولدة من موجودات أو مجموعة من املوجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن  

د.القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضھ إلى القيمة القابلة لالستردا 

ها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة ي عكس عند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيم

  
ً
العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد، التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة 

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

شرات األخرى  يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم املتداولة في السوق للشركات املتداولة لدى العموم أو املؤ 

املتوفرة للقيمة العادلة. 

يتم إعدادها بصورة منفصلة لك التي  املستقبلية  ها على أساس املوازنات املفصلة والتوقعات  القيمة لد الهبوط في  ل  تقوم املجموعة باحتساب 

املو  ها. تغطي هذه  الفردية عل التي يتم تخصيص املوجودات  النقد لدى املجموعة  توليد  بصورة عامة فترة وحدة من وحدات  ازنات والتوقعات 

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

الشامل املوحدة ضمن البنود املتعلقة باملصاريف بما يتفق الهبوط في القيمة عن العمليات املستمرة في قائمة الدخل  مع وظيفة  تثبت خسائر 

. األصل الذي انخفضت قيمتھ
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القيمة  األصول بخصوص   الهبوط في  بأن خسائر  تقرير مالي لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات  بتاريخ كل  يتم إجراء تقدير  الشهرة،  باستثناء 

ها انخفضت. في حال وجود مثل هذا املؤشر،    لم تعد موجودة أو أن قيم
ً
تقدر املجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة  املثبتة سابقا

القا القيمة   فقط في حال حصول تغيير في االفتراضات املستخدمة في تحديد 
ً
املثبتة سابقا القيمة  بلة توليد النقد. يتم عكس خسارة الهبوط في 

رة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة  لالسترداد لألصل منذ تثبيت آخر خسارة هبوط في القيمة. يتم وضع حد لعكس الخسا

هالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ا  ألصل في لالسترداد، وال عن القيمة الدفترية التي كان من املفترض تحديدها، بعد خصم االس

يتم التعامل مع  سنوات سابقة. يثبت مثل هذا االنعكاس في قائمة الدخل الشامل ما لم يتم   إدراج األصل بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة 

هذا االنعكاس على أنھ زيادة إعادة تقويم.

الشهرة سنويا في   الهبوط في قيمة  ديسمبر وعندما تشير الظروف إلى حصول هبوط في القيمة الدفترية. يتم تحديد هبوط قيمة ٣١يتم اختبار 

ها الشهرة. عندما تكون القيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد (أو مجموعة من وحدات توليد النقد) والتي تتعلق 

تعلقة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة. ال يمكن عكس خسائر هبوط القيمة امل

ها سنويا  بالشهرة في الفترات ا  ملستقبلية. يتم اختبار املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة للتأكد من وجود هبوط في قيم

ديسمبر على مستوى وحدة توليد النقد، حسب ما هو مالئم، أوعندما تشير الظروف إلى حصول هبوط في القيمة الدفترية. ٣١في 

األدوات املالية ١٠٫٦

املالية صول األ ) أ

السياسة املحاسبية إن. األصلاقتناءتم أجلھمنالذي الغرضعلى اعتماًدا الفئات املوضحة أدناه، إحدى إلىاملالية صولهاأ املجموعةتصنف 

لكل فئة كما يلي:للمجموعة

من خالل الربح أو الخسارة القيمة العادلة

قائمة التغيرات في القيمة العادلة في  إثبات  معالعادلةاملالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة املركز املالي بالقيمة  األصول تدرج

ها للمتاجرة ولم تحدد أي  أ أي  الشركة. ليس لدى  التمويلومصروفاتودخلالربح أو الخسارة   صول مالية بالقيمة العادلة من أ صول محتفظ 

خالل الربح أو الخسارة. 

اآلخر الشامل الدخل خاللمنالعادلةالقيمة

خر آل التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل ا إثباتخر مع  آل الدخل الشامل ا اللالعادلة من خبالقيمةصول املالية  تدرج القيمة العادلة لأل 

تصنيف أي رصيد ضمن القيمة العادلة من خالل يعاد،خر. عند البيعآل ل حساب احتياطي الدخل الشامل ا الواملتراكمة في القيمة العادلة من خ

أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. تصنيفھ إلى الربحيعادوال املبقاة األرباحاحتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى 

ها كشركات تابعة أو شركات زميلة أو كيانات خ اضعة  لدى املجموعة عدد من االستثمارات في كيانات مدرجة وغير مدرجة والتي لم يتم املحاسبة ع

للنقض لتصنيف االس غير قابل  باختيار  بالنسبة لتلك االستثمارات ، قامت املجموعة  العادلة من خالل للسيطرة املشتركة.  بالقيمة  تثمارات 

 لنموذج األعمال لهذه املوج
ً
ودات.  الدخل الشامل اآلخر وليس من خالل الربح أو الخسارة حيث تعتبر املجموعة أن هذا القياس هو األكثر تمثيال

ميعها في القيمة العادلة من خالل احتياطي  يتم إدراجها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتج

الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد ، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ضمن القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى 

األرباح املحتجزة وال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. 

ي الربح أو الخسارة ، ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم  بتوزيعات األرباح فاالثباتيتم  

تسجيل املبلغ الكامل أو الجزئي لتوزيعات األرباح مقابل القيمة الدفترية لالستثمارات ذات الصلة.

خر بتاريخ السداد مع إدراج أي تغير في القيمة العادلة آل الدخل الشامل ا اللالعادلة من خصول املالية املقاسة بالقيمة  مشتريات ومبيعات األ ُتثبت

.خرآل احتياطي الدخل الشامل ا اللبين تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية في القيمة العادلة من خ



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٣٢

(تتمة) ملخص السياسات املحاسبية املهمة-٦
التكلفة املطفأة

ها تتضمن أيًضا أنواًعا أخرى من األصول  تنشأ هذه األصول بشكل أساسىي من توفير السلع والخدمات  للعمالء (مثل الذمم املدينة التجارية)، ولك
مجرد  هي  التعاقدية  النقدية  والتدفقات  التعاقدية،  النقدية  التدفقات  أجل  من  األصول  هذه  االحتفاظ  األساسىي  الهدف  يكون  حيث  املالية 

ها مبدئًيا بالق ها أو إصدارها، ويتم تسجيلها  مدفوعات. أصل الدين والفوائد. يتم إثبا يمة العادلة زائًدا تكاليف املعاملة التي تنسب مباشرة إلى حياز
الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

الذمم املدينة التجارية بناًء على النهج   إثبات مخصصات هبوط قيمة  املالييتم  الدولي للتقرير  في  ٩املبسط في املعيار  باستخدام نموذج يعتمد 
حتمال  تحديد خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر. خالل هذه العملية يتم تقييم احتمال عدم دفع املستحقات التجارية. ثم يتم ضرب هذا اال 

ارة االئتمان املتوقعة عبى مدى عمر للمدينين التجاريين. وبالنسبة للذمم بقيمة الخسارة املتوقعة الناشئة عن التخلف عن السداد لتحديد خس
املدينة التجارية الصافية املدرجة، يتم تسجيل هذه املخصصات في حساب مخصص منفصل مع إدارج الخسارة كبند مستقل في قائمة األرباح أو 

أن الذمم التجارية املدينة لن تكون قابل ة للتحصيل، يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل مقابل املخصص  الخسائر. عند التأكيد على 
املرتبط بھ.

.تشتمل األصول املالية للشركة املقاسة بالتكلفة املطفأة على الذمم التجارية املدينة والنقد وما يعادلھ في قائمة املركز املالي

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

باألصل املالي ، يتم  ألولئك الذين األولي  ها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف  بخسائر االئتمان املتوقعة ملدة اثني عشر االثباتلم تزد ف
هم بشكل كبير ، يتم االعتراف بخسائر االئتمان امل على  توقعةشهًرا إلى جانب إجمالي دخل الفوائد. بالنسبة ألولئك الذين زادت مخاطر االئتمان لد

االئت هم منخفضون ائتمانًيا ، يتم االعتراف بخسائر  أ تم تحديدهم على  الذين  الفائدة. بالنسبة ألولئك  إلى جانب إجمالي دخل  مان  مدى العمر 
املتوقعة على مدى العمر إلى جانب دخل الفوائد على أساس الصافي. 

والنقد  أطراف ذات عالقةم مدينة تجارية وأخرى واستثمارات ومستحق من  املالية للمجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة على ذماألصول تشتمل  
.ة املركز املالي املوحدوما يعادلھ في قائمة

القياس الالحق لألصول املالية 

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

 .هدف إلى االحتفاظ بأصول مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية األصل املالي محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال 

 تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ

.األساسىي القائم 

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

.يتم االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفھ من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية

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

.بشكل افتراضىي، يتم قياس جميع األصول املالية األخرى الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

عرض الهبوط

القيمة  هبوطيتم عرض خسائر  .مها من إجمالي القيمة الدفترية لألصول مخصصات الخسارة لألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة يتم خص
.املتعلقة بالذمم املدينة التجارية وأصول العقد واألصول األخرى بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

لألصول املالية إلغاء اإلثبات 

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

ها دفعها. إذا في ال ها في األصل وااللتزام املرتبط باملبالغ التي قد يتعين عل ها املحتفظ  احتفظت سيطرة على األصل املحول، فإن الشركة تثبت حص
املض االقتراض  أيًضا  وتثبت  املالي  األصل  إثبات  في  الشركة  تستمر   ، املحول  املالي  األصل  ملكية  ومزايا  مخاطر  بجميع  كبير  مون الشركة بشكل 

للعائدات املستلمة. 



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٣٣

(تتمة) ملخص السياسات املحاسبية املهمة-٦

االلتزامات املالية)ب
االلتزامات املالية إلى إحدى الفئتين بناء على غرض االستحواذ. املجموعةتصنف 

:السياسات املحاسبية لكل فئة كما يلي

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

الخسارة في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في تصنف االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
ها للمتاجرة ولم تحدد أي التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال ربح أو  قائمة الربح أو الخسارة. ليس لدى الشركة أي أصول مالية محتفظ 

الخسارة. 

التزامات مالية أخرى 

العادلة صافية من أي تكاليف معامالت منسوبة بشكل مباشر إلى األداة. يتم قياس هذه يتم  إثبا  بالقيمة 
ً
ت االلتزامات املحتسبة بفائدة مبدئيا

ال الفائدة الفعلي. والتي تضمن أن أي مصروفات فوائد خالل   بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل 
ً
فترة االلتزامات التي تحمل فائدة الحقا

دة دها يكون بمعدل ثابت على رصيد االلتزامات املسجلة في قائمة املركز املالي. فيما يخص جميع االلتزامات املالية، تتضمن مصروفات الفائسدا 
أن االلتز  في حين  فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع  إلى أي  االسترداد، باالضافة  املبدئية وأية عالوة مستحقة الدفع عند  املعامالت  ت اماتكاليف 

.مستحقة

إلغاء اإلثبات

قرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري، يتم التعا
ُ
مل عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس امل

إلغاء اإلثبات بااللتزام األصلي وإثبات التزام جديد. يتم إثبات الفرق في   أنھ  التعديل على  القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة مع هذا التبادل أو 
الربح أو الخسارة. 

مقاصة األدوات املالية

في الوقت الحالي  تتم مقاصة األصول املالية وااللتزامات املالية ويتم إظهار صافي املبلغ في قائمة املركز املالي إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ

وكان هناك نية لتسوية على أساس صافي، لتحقيق األصول وتسوية االلتزامات في وقت واحد. بتةاملثاملبالغملوازنة

استثمارات بطريقة حقوق امللكية في شركات زميلة   ١١٫٦

ة  عندما يكون للمجموعة القدرة على املشاركة (ولكن ليس السيطرة) على قرارات السياسة املالية والتشغيلية لكيان آخر ، يتم تصنيفها كشرك
 في  

ً
بالتكلفة. يتم الحًقا املحاسبة عن الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق ة املركز املالي املوحدقائمةزميلة. يتم إثبات الشركات الزميلة مبدئيا

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

ها الزميلة فقط في حدود حصص املستثمرين غير ذات الصلة في الشركة  االثباتيتم   باألرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت بين املجموعة وشركا
جة عن هذه املعامالت مقابل القيمة الدفترية للشركة الزميلة. حصة املستثمر في أرباح وخسائر الشركة الزميلة الناتشطبالزميلة. يتم 

املجموعة في   لحصة  العادلة  القيمة  فوق  زميلة  لشركة  مدفوعة  عالوة  أي  رسملة  املقتناة االلتزامات  كذلكو وااللتزاماتاألصول يتم  املحتملة 
القيمة الدفترية للشركة الزميلة. عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في شركة زميلة قد   هفيالهبوطتم وإدراجها في  ، يتم  اقيم

ها اختبار األصول غير املالية األخر للهبوط اختبار القيمة الدفترية لالستثمار  .ى في القيمة بنفس الطريقة التي يتم 

للبيع هااملحتفظاملتداولةغير األصول ١٢٫٦

الدفترية بشكل أساسىي من  ها  ها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيم ها محتفظ  تصنف الشركة األصل غير املتداول (أو مجموعة التخلص) على أ

خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام املستمر. 



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
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(تتمة) ملخص السياسات املحاسبية املهمة-٦

النقد وما يعادلھ١٣٫٦

البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثيشتمل   ة  النقد والودائع قصيرة األجل في قائمة املركز املالي على النقد لدى 
أشهر أو أقل، والتي تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة. 

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

االلتزاماتعندما ال يكون هناك حق في التسوية كقروض ضمن  من أرصدة مكشوفة إلى أرصدة غير مكشوفة. تظهر السحوبات على املكشوف  
املتداولة. 

حقوق امللكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح١٤٫٦

يمثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها. 

تتضمن األرباح املبقاة جميع أرباح الفترة الحالية والسابقة. 

املعامالت مع مالكي الشركة األم بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية.يتم تسجيل جميع 

عالوة اإلصدار

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

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

أسهم الخزينة 

  ، برنامج أسهم املوظفين  بااللتزام بموجب  الوفاء  أجل  اململوكة ، من  امللكية  بالتكلفة ، املعروضة  املثبتھتمثل أسهم الخزينة أدوات حقوق  ها 

كخصم من حقوق امللكية ويتم تعديلها ألي تكاليف معاملة وأرباح وأرباح أو خسائر من بيع هذه األسهم . 
اإلحتياطيات األخرى 

للموظفين   العام  الصندوق  واحتياطي  العادلة  القيمة  واحتياطي  األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  من  األخرى  اإلحتياطيات  كذلك  و  تتكون 

واحتياطي صندوق األعمال الخيرية.احتياطي اسهم املوظفين 

احتياطي تحويل العمالت األجنبية-أ

يتكون احتياطي تحويل العمالت األجنبية من جميع فروقات العمالت األجنبية الناجمة عن تحويل القوائم املالية للعمليات األجنبية وكذلك

أجنبية ناجمة عن التحوطات في صافي االستثمار في العملية األجنبية. الجزء الفعلي ألي فروقات عمالت 

احتياطي القيمة العادلة -ب

األرباح والخسائر من   العادلة على  القيمة  العادلة  حركةيشتمل احتياطي  املالية للمجموعة املصنفة بالقيمة العادلة من خالل  لألصول القيمة 
الدخل الشامل اآلخر. 

وظفين احتياطي صندوق امل-ت

تمثل   نسبة  من  العاملين  صندوق  احتياطي  تمويل ٪١يتكون  أي  إن  الخيري.  الصندوق  احتياطي  أثر  باالعتبار  األخذ  بعد  الزكاة  قبل  الربح  من 
يستخدم للرعاية االجتماعية ملوظفي الشركة.  

املوظفين اسهماحتياطي-ث

احتياطي الصندوق الخيري -ج

استخدام هذا االحتياطي للقيام بالتبرعات الخيرية املستقبلية  ٪ من الربح قبل الزكاة. سيتم ١٬٥يتكون احتياطى الصندوق الخيري من نسبة تمثل 
م. ٢٠١٦للعديد من املنظمات. توقفت الشركة عن احتساب احتياطي الصندوق الخيري في ديسمبر 

الحتياطي النظامي ا 

من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي ٪١٠يتعين على الشركة تحويل  وفًقا للوائح الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساسىي للشركة،  
من رأس مالها. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.٪٣٠النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 
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التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مالكي حقوق امللكية عندما يتم اعتماد ال توزيع ويصبح خارج تصرف املجموعة.  يتم إثبات التزام مقابل 

حسب نظام الشركات، يتم اعتماد التوزيع عندما تتم املوافقة عليھ من قبل الجمعية العامة للمساهمين. 

ها مباشرة في حقوق امللكية.املثبتھالتي سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة لألصول يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة 

والقيمة الدفترية لألصول املوزعة في الربح أو الخسارة.لاللتزاماتبأي فرق بين القيمة الدفترية  االثباتغير النقدية، يتم  األصول عند تسوية توزيع  

عقود اإليجار ١٥٫٦

:يجار باستثناء ما يلياإل والتزاماتصول حق استخدام األ بإثباتعقود اإليجار  ُتحتسب

.القيمةمنخفضةصول لأل اإليجار عقود- 

.أقلأوشهرا ١٢ملدة اإليجار عقود- 

فترةمدى للمؤجرعلىسدادهااملقرر اإليجارلدفعاتالحاليةبالقيمةاملقاسةاإليجارعقودالتزاماتالشركةتثبتاإليجار،عقدبدءتاريخفي

ودفعاتالقبض،مستحقة إيجارحوافزأي ناقًصا) الجوهريةالثابتةالدفعاتذلك فيبما ( ثابتة مدفوعاتعلىاإليجار دفعاتتشتمل. اإليجار

سعر أيًضااإليجاردفعاتتتضمن.  املتبقيةالقيمةضماناتبموجبدفعهااملتوقعواملبالغمعدل،أومؤشرعلىتعتمدالتياملتغيرة اإليجار

هاءعلىاملفروضةالغراماتودفعالشركةتمارسھأنمعقول بشكلاملؤكدالشراءخيارممارسة تعكس اإليجارمدة كانتإذا اإليجار،عقدإ

هاءلخيارالشركةممارسة هايحدثالتيالفترة فيكمصروفاتمعدلأومؤشرعلىتعتمدالالتياملتغيرة اإليجاردفعاتُيثبت.  اإل أو الحدثف

. الدفع إلىأدى الذي الشرط

: يليمااإليجار اللتزاماتالدفتريةالقيمةاملبدئي، تشتمل اإلثباتعند

.يدفعھ املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقيةاملبلغ املتوقع أن •

.سعر ممارسة خيار الشراء، إذا كان املستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة الخيارات•

هاء عقد اإليجار. • هاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إ دفع غرامات إ

ها من أجل:مبدئًيا بمبلغ التزامصول األ حق استخدامُيقاس عقد اإليجار، مخفًضا ألي حوافز إيجار مستلمة، وتتم زياد

.ھبدء عقد اإليجار أو قبلمع• مدفوعات اإليجار التي تتم 

. • التكاليف األولية املباشرة املتكبدة

. تھأو استعادتھ،أو إزال،عندما تكون الشركة مطالبة تعاقدًيا بتفكيك األصل املؤجرُمثبت• مبلغ أي مخصص 

خفضعقود اإليجار نتيجة للفائدة املحملة بمعدل ثابت على الرصيد القائم  التزاماتالقياس املبدئي، تزداد  بعد
ُ
ملدفوعات اإليجار املدفوعة. وت

طفأ
ُ
تصادي املتبقي لألصل حق استخدام املوجوادت على أساس القسط الثابت على مدى الفترة املتبقية من عقد اإليجار أو على مدى العمر االقت

إذا كان نادًرا ما يعتبر أقصر من مدة عقد اإليجار.

ها  املجموعةتراجععندما   هاء املستأجر)، فإ ها، على سبيل املثال، تعيد تقييم احتمالية ممارسة خيار تمديد أو إ تقديرها ملدة أي عقد إيجار (أل

الدفترية   القيمة  املعدلةلتعكس املدف؛اإليجاراللتزاماتتعدل  املدة  ها. على مدى  القيام  التي يجب  بنفس معدل الخصم  ُتخصم والتي  ،وعات 

العنصر املتغير ملدفوعات اإليجار املستقبلية التي تعتمد ُيعدلالقيمة الدفترية اللتزامات اإليجار باملثل عندما  ُتراجع  املطبق عند بدء عقد اإليجار.  

، صول حق استخدام األ لتعديل مكافئ على القيمة الدفترية  ُيجرى الخصم دون تغيير. في كلتا الحالتين  على معدل أو مؤشر، باستثناء بقاء معدل  

أي تخفيض  ُيثبتإلى صفر، صول حق استخدام األ لالقيمة الدفترية ُعدلتمع إطفاء القيمة الدفترية املعدلة على مدى فترة اإليجار املتبقية. إذا 

إضافي في الربح أو الخسارة. 

ا تعيد الشركة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإليجار مع املؤجر، تعتمد املحاسبة على طبيعة التعديل: عندم
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ُحصلاإلضافية أو أكثر بمبلغ يتناسب مع السعر املستقل لحقوق االستخدام اإلضافية التي  االلتزاماتإحدى • إذا أدت إعادة التفاوض إلى تأجير 

ها،  .التعديل كعقد إيجار منفصل وفًقا للسياسة املذكورة أعاله ُيحتسبعل

إلى زيادة نطاق عقد اإليجار (سواء كان ذلك امتداًدا   التفاوض  ها إعادة  لفترة اإليجار، أو تم تأجير أصل  • في جميع الحاالت األخرى التي تؤدي ف

اإليجار باستخدام معدل الخصم املطبق في تاريخ التعديل، مع تعديل حق استخدام املوجوادت بنفس  التزاماتقياس يعادإضافي واحد أو أكثر)، 

. املقدار

انخفاض في نطاق عقد اإليجار،   األ و اإليجار  اماتاللتز كل من القيمة الدفترية  يخفض • إذا أدت إعادة التفاوض إلى  بنفس  صول حق استخدام 

هاء الكامل لعقد اإليجار مع  ؛النسبة عقد اإليجار للتأكد من أن قيمتھ التزاماتبعد ذلك عدل بأي فرق في الربح أو الخسارة. ياإلثباتلتعكس اإل

ها ها على مدى املدة املعاد التفاوض عل ، مع خصم مدفوعات اإليجار املعدلة بالسعر املطبق  الدفترية تعكس مبلغ املدفوعات املعاد التفاوض عل

بنفس املقدار.املوجوادتحق استخدام يعدلفي تاريخ التعديل. 

وتتطلب خدمات يقدمها املؤجر للشركة، فقد اختارت الشركة حساب العقد ة محددصول أ بالنسبة للعقود التي تنقل حق الشركة في استخدام  

ها ال تخصص أي مبلغ من املدفوعات التعاقدية، والحساب بشكل منفصل، عن أي خدمات يقدمها املورد كجزء من  بالكامل كعقد إيجار، أي أ

العقد. 

لموظفين هاية الخدمة لمنافع ١٦٫٦

منافع املوظفين قصيرة األجل 

واإلجازات املرضية التي من ،وتذاكر الطيران،السنويةاتواإلجاز والرواتب،االلتزام الخاص باملزايا املستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور ُيثبت

ها املوظفون الخدمة ذات الصلة.  هاية الفترة التي يقدم ف ها بالكامل خالل اثني عشر شهًرا بعد  سجل املتوقع تسوي
ُ
لغ غير املخصوم  االلتزام باملبت

للمزايا املتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. 

خطط املساهمة املحددة

يتم   باملوظف.  الصلة  ذات  الخدمات  تقديم  يتم  عندما  كمصروفات  املحددة  املساهمة  خطط  في  املساهمات  التزامات  احتساب  االثبات يتم 

 كأصل بقدر توفر االسترداد النقدي أو التخفيض في املدفوعات املستقبلية. 
ً
باملساهمات املدفوعة مقدما

خطط املنافع املحددة 

هاية كل فترة تقرير. تنعكس ُيحدد هاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة، مع إجراء التقييمات االكتوارية في  مخصص تعويض 

املركز املالي مع وجود رسوم أو ائتمان معترف بھ في  قائمةة القياس، التي تشتمل على املكاسب والخسائر االكتوارية على الفور في  عمليات إعاد

ها. لن   ثبتةتصنيف عمليات إعادة القياس  يعادالدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت ف
ُ
في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة في امل

ثبتلفترات الالحقة.  ا 
ُ
الناتجة عن تعديالت النظام أو تقليصھ مباشرة في الربح أو الخسارة ت التغييرات في القيمة الحالية اللتزام املزايا املحددة 

حتسبكتكاليف خدمة سابقة.  
ُ
التزام أو أصل املزايا املحددة.  ت صنفالفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي 

ُ
يف املزايا تكالت

املحددة على النحو التالي: 

.• تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، وتكلفة الخدمة السابقة، وكذلك املكاسب والخسائر من التقليص والتسويات)

.• مصروفات الفوائد

.• إعادة القياس

أول عنصرين لتكاليف املزايا املحددة في الربح أو الخسارة واملكون الثالث في الدخل الشامل اآلخر، في البنود ذات الصلة.املجموعةتعرض 
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الزكاة وضريبة الدخل١٧٫٦

الهيئة    ألنظمة 
ً
السعودية للزكاة وفقا التابعة  ها  الشركة وشركا ا الزكاة والضريبة والجماركتخضع  العربية  لسعودية. يتم  ("الهيئة") في اململكة 

على  الضرائب  بخصم  املجموعة  تقوم  املخصص.  املوافقة عليھ وإقفال  تتم  الذي  هائي  ال والربط  القائم  املخصص  بين  أية فروقات  تسجيل 

املعامالت مع االطراف الغير مقيمة باململكة العربية السعودية كما هو منصوص عليھ بالنظام السعودي لضريبة الدخل. كما تخضع الشركات  

ها تلك الشركات التابعة.   التابعة األجنبية ألنظمة الضريبة في البلدان التي تأسست ف

.اآلخروالدخل الشامل الربح أو الخسارة قائمة على التابعة يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل للشركات األجنبية

الضريبة الحالية

املستحقة املتوقعة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للفترة باإلضافة إلى أي تسويات تتكون الضريبة الحالية من الضريبة املدفوعة أو  

ملبلغ الضريبة تقدير  أو املستحقة هو أفضل  الحالية املدفوعة  الضريبة  إن مبلغ  أو املستحقة تتعلق بسنوات سابقة.  املدفوعة  على الضريبة 

املتعلق بضريبة الدخل، إن وجد. ويتم قياسھ باستخدام الشرائح الضريبية املقررة في تاريخ املتوقع دفعھ أو استالمھ والذي يعكس عدم التأكد

التقرير. كما تشتمل الضريبة الحالية على أي ضرائب تنشأ عن توزيعات األرباح.

الضريبة املؤجلة

الدفترية  االثباتيتم   القيم  بين  املؤقتة  للفروقات  بالنسبة  املؤجلة  واملبالغ اللتزاماتوا لألصول بالضريبة  املالية  القوائم  إعداد  ألغراض 

بالضريبة املؤجلة بالنسبة:االثباتاملستخدمة ألغراض ضريبية. ال يتم 

  على املؤقتة  الخسارة اماتااللتز أو  باألصول املبدئي  االثباتللفروقات  أو  الربح  تؤثر على  ال  والتي  أعمال  تجميع  تمثل  التي ال  املعاملة  في 

املحاسبى أو الخاضع للضريبة.

 ة على للفروقات املؤقتة املتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات املشتركة بقدر مقدرة املجموعة على السيطر

 أنھ لن يتم انعكاسها في املستقبل املنظور. توقيت انعكاس الفروقات امل
ً
ؤقتة وبقدر ما يكون مرجحا

 املبدئي بالشهرة.االثباتللفروقات الضريبية الناتجة عن

القابلة للخصم  باألصول االثباتيتم   الضريبية والفروقات املؤقتة  بالنسبة للخسائر الضريبية غير املستخدمة واالعفاءات  الضريبية املؤجلة 

الذي يكون فيھ من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها. يتم تحديد األرباح املستقبلية الخاضعة  بالقدر

ة في  للضريبة بناًء على خطط األعمال للشركات التابعة الفردية في املجموعة وعكس الفروقات املؤقتة. يتم مراجعة املوجودات الضريبية املؤجل

. يتم عكس هذا التخفيض عند  تاريخ
ً
 مرجحا

ً
ها لم يعد أمرا كل قائمة مركز مالي وتخفض بالقدر الذي يكون فيھ تحقق منافع ضريبية متعلقة 

ها بالقدر  االثباتاحتمال تحسن األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة. يتم إعادة قياس املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم  

ي يصبح فيھ من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها. الذ

 إلى األنظمة امل
ً
 للشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عند القيام بعكسها استنادا

ً
قررة في تاريخ  تقاس الضريبة املؤجلة وفقا

التقرير. 

 للمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عند عكسها باستخدام املعدالت الضريبية املطبقة يتم قياس الضريبة املؤجلة وف
ً
قا

أو التى سيتم تطبيقها بشكل كبير في تاريخ التقرير . 

الطريقة التي تتوقعها املجموعة في   التي يمكن أن تنشأ من  أو تسوية  إن قياس الضريبة املؤجلة يعكس تبعات الضريبة  التقرير السترداد  تاريخ 

ها. ولهذا الغرض .  ها ومطلوبا القيمة الدفترية ملوجودا
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املخصصات ١٨٫٦

باملخصصات عندما تؤدي اإللتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق املوارد اإلقتصادية من املجموعة ويمكن تقدير املبالغ  االثباتيتم 

مثل  بشكل موثوق بھ. وقد يظل توقيت أو مقدار التدفق غير مؤكد. وينشأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو ضمني ناشىئ عن أحداث سابقة، 

عات القانونية أو العقود.املناز 

التقرير، بما يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية اإللتزام الحالي، استنادا إلى األدلة األكثر موثوقية املتاحة بتاريخ 

هذا اإللتزام. وعندما يكون هناك عددا من اإللتزامات املتماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج في ذلك املخاطر والشكوك املرتبطة 

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

الحالية. التقديرات  لتعكس أفضل  تقرير ويتم تعديلها  تاريخ كل  الخارج  تتم مراجعة جميع املخصصات في  التدفق  ها  يعتبر ف وفي الحاالت التي 

ياق دمج األعمال. املحتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتمال أو بعيدا، ال يتم االعتراف بأي التزام، إال إذا كانت متوقعة في س

تكاليف االقتراض١٩٫٦

 للغرض تتم رسملة تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء أو  
ً
 كي يكون جاهزا

ً
 طويال

ً
إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، يتطلب إنشاؤه أو إنتاجھ وقتا

تتكبد  الذي أنشىئ من أجلھ أو بيعھ، كجزء من تكلفة ذلك األصل املعني. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى على املصاريف في الفترة التي  

ها. تتضمن تكاليف االقتراض العمولة والتكال يف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.ف

الدفع على أساس السهم ٢٠٫٦

يحق ملوظفي املجموعة الحصول على مكافآت في صورة الدفع على أساس السهم املستحقة ضمن برنامج خيارات املوظفين لالشتراك في األسهم، 

الشركة ("الخيار") بسعر محدد مسبًقا.حيث يمنح موظفي املجموعة حق خيار شراء أسهم 

ة على مدى يتم االعتراف بتكلفة البرنامج، كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة، ويتم باملقابل زيادة االحتياطيات األخرى في حقوق امللكي

السنة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة. 

خالل إصدار أسهم خزينة عند بداية البرنامج، ووفًقا لذلك، فإن االحتياطيات األخرى ( املتمثلة  قامت املجموعة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من 

هاءمدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب املوظفين  لتلك الخيارات  في املصروف التراكمي الناتج من البرنامج) يتم تحويلها إلى األرباح املبقاة عند ان

أم ال. 

هت إليھ فترة البرنامج وأفضل تقديرات املصروف املتراكم امل هاء البرنامج يعكس املدى الذي ان عترف بھ عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ ان

هاية البرنامج.  املجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في 

ها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ املنح ومع ذلك فإنھ يتم  وفي حال تم تعديل الشروط، فإن الحد األدنى للمصاريف املعترف 

بتاريخ  االعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود باملنفعة على املوظفين وحسبما يتم قياسھ  

التعديل. 

ت الخيارات كما لو كانت مكتسبة في  هاء البرنامج، يتم معالجة  هاء، ويتم فوًرا االعتراف باملصاريف املتبقية حيث تشتمل تلك  وفي حال إ اريخ اإل

تم  املزايا غير املكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو املوظف والتي لم تستحق بعد. ولكن، في حالة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج  

هاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، ها كما لو كان تعديل  ا هاؤه والبرنامج الجديد يتم معالج فإن البرنامج الذي تم ا

البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

اإليرادات ٢١٫٦

املجموعة   ميتم قياس اإليرادات على أساس املقابل املالي املحدد في العقد املبرم مع العميل وتستثنى املبالغ املحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. تقو 

عند قيامها بتحويل السيطرة على الخدمة للعميل و / أو توفير الخدمات نيابة عن املوردين االخرين.باالثبات 

الرئيسية   لألنشطة   
ً
وصفا يلي  ها  –وفيما  ع اإلفصاح  ينبغي  التي  القطاعات  حسب  تم فصلها  بتحقيق  – التي  املجموعة  تقوم  خاللها  والتي من 

ها (إيضاح رقم  ها. ملزيد من التفاصيل حول القطاعات التي ينبغي اإلفصاح ع ). ٣٨إيرادا
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قطاع إصدار التذاكر

االيرادات املتولدة من قطاع إصدار التذاكر باملجموعة بشكل رئيسىي في صورة عمولة من إصدار تذاكر الطيران والعبارات والقطارات.تتمثل 

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامةلخدمات ا

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

٣٠بالنسبة للمبيعات النقدية، يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان، يمنح العميل فترة ائتمان تقدر بـ

خ كل تقرير على يوم. يتم تحصيل إيرادات حوافز الطيران بموجب اتفاقيات حوافز املورد. وتقاس هذه اإليرادات في تاري

أساس اإليرادات املتوقعة.

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

ائتمانبالنسبة للمبيعات النقدية  يدفع العمالء عند نقطة البيع، و بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل   تقدر فترة 

يوم. ١٥بـ

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

١٥بـبالنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع، بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل فترة إئتمان تقدر 

يوم.

قطاع السياحة

قطاع السياحة داخل املجموعة يحقق إيرادات من خالل تقديم خدمات حجز الفنادق وحزم العطالت وإيجارات الغرف. يمكن أن تباع الخدمات  

بشكل منفصل أو من خالل حزم مجمعة (حجز الفنادق وتذاكر الطيران). 

بمعنى إذا كانت الخدمة قابلة للتحديد  – باملحاسبة عن الخدمات الفردية بشكل منفصل إذا كانت متميزة  بالنسبة للحزم املجمعة، تقوم املجموعة  

ها. يتم تخصيص املقابل املالي بين الخدمات امل نفصلة  بشكل منفصل عن البنود األخرى في الحزمة املجمعة وإذا كان العميل بمقدوره االستفادة م

عار بيعها املنفصلة. تحدد أسعار البيع املنفصلة على أساس قائمة أسعار التي من خاللها تقوم املجموعة بحجز  في الحزمة املجمعة بناًء على أس 

تقدر املجموعة أسعار البيع املنفصلة باستخدام –مثل برامج والء العميل – الفنادق وتذاكر الطيران. بالنسبة للبنود التي ال تباع بشكل منفصل 

ل. منهج تقييم السوق املعد

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامةالخدمات 

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

يوم.٣٠و ١٥تتراوح بين 

بالنسبة حزم العطالت املغادرة.  تاريخ  في  السياحية واألخرى)  (الخدمات  العطالت  حزم  من  اإليرادات  بإثبات  املجموعة  تقوم 
و ١٥العميل فترة ائتمان تقدر للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح 

يوم. ٣٠

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات عند استئجار الغرف التي تمتلكها للعميل خالل فترة اقامتھ. بالنسبة للمبيعات استئجار الغرف 
٣٠و  ١٥النقدية، يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان يمنح العميل فترة ائتمان تتراوح بين  

يوم.

ها، تقوم املجموعة بتخصيص ما يعادل  برامج والء العميل  الخاصة  املقبوض عن  ١بموجب برامج والء العميل  ٪ من املقابل املالي 

لخدمات   شراء  أي  مقابل  لالسترداد  قابلة  تعد  والتي  الوالء  نقاط  على  العطالت  وحزم  الفنادق  حجز  خدمات 
املبلغ في قائمة املركز املالي ويعترف بھ كإيرادات عند استرداد النقاط.املجموعة في املستقبل. يتم تأجيل 
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قطاع النقل 

وتوصيل   املستأجرة  والطائرات  السيارات  تأجير  مثل  بالخدمات  املتعلق  النقل  تقديم  خالل  من  إيرادات  يحقق  املجموعة  داخل  النقل  قطاع 

الشحنات.

بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامةطبيعة وتوقيت الوفاء لخدمات ا

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بتوفير خدمات تأجير السيارات للعمالء بموجب عقد تأجير  تأجير السيارات
 ويدفع ما يتبقى عليھ من  

ً
 مبالغ معينة مقدما

ً
تشغيلي على مدى فترة عقد التأجير. يدفع العميل عادة

هاء فتر  ة عقد التأجير. رصيد عند ان

تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات من توفير خدمات الطائرات املستأجرة للعمالء عند وصول الطائرات  الطائرات املستأجرة 

 .
ً
 املبلغ بالكامل مقدما

ً
إلى الوجهة املحددة. يدفع العميل عادة

ا الشحنات (الشحن الجوي)  طلب  إصدار  عند  اإليرادات  بإثبات  املجموعة  عن  تقوم  عبارة  املسجلة  اإليرادات  الجوي.  لشحن 
عمولة محصلة. بالنسبة للمبيعات النقدية، يدفع العمالء عند نقطة البيع. بالنسبة ملبيعات االئتمان، 

يوم.٣٠و ١٥يمنح العميل من فترة ائتمان تتراوح بين 

قطاع تأجير العقارات 

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

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامةالخدمات 

بإثبات اإليرادات املتعلقة بتوفير العقارات للعمالء بموجب عقد تأجير تشغيلي على مدى فترة تأجير العقارات  تقوم املجموعة 

. عقد 
ً
 بشكل نصف سنوي مقدما

ً
التأجير. يدفع العميل عادة

قطاع الضيافة 

ات املقدمة يتم قياس اإليرادات بالرجوع إلى القيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق من قبل الفندق مقابل البضائع واملواد املقدمة أو الخدم
.  باستثناء الحسومات والخصومات التجارية

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

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

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

وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الهامةطبيعة الخدمات 

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

املبلغ مقدما. عادة بدفع كامل 

األغذية  األطعمة و املشروبات بيع  عند  الفنادق  مطعم  في  واملشروبات  األغذية  توفير  إيرادات  بإثبات  املجموعة  تقوم 

واملشروبات. يقوم العميل عادة بدفع كامل املبلغ في وقت الخروج، في حالة ضيف الفندق وقبل  
مغادرة املطعم، في حالة العميل. 

ها  ها في األرباح أو الخسائر الغرف املتعاقد عل تقوم املجموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بمخصص الغرف املتعاقد عل
على أقساط متساوية على مدى الفترة املشمولة باملدة. يقوم العميل بدفع كامل املبلغ وفقا لشروط  

ها العقد املتفق عل



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤١

(تتمة) ملخص السياسات املحاسبية املهمة-٦

اخرى 

خدمات متنوعة مثل وساطة التأمين ورخصة القيادة الدولية. يتم تسجيل كل هذه اإليرادات في وقت معين.تشمل اإليرادات األخرى 

العقودااللتزامات

العميل قبل أن تقوم املجموعة بتحويل الخدمات ذات االثباتيتم   هما أسبق) من  السداد (أ أو استحقاق  بالتزام العقد في حالة استالم دفعة 

العقد كإيرادات عندما تعمل املجموعة بموجب العقد (أي تحويل السيطرة على الخدمات ذات الصلة إلى العميل). بااللتزاماتتاالثباالصلة. يتم  

واملستحقات دائنةالذمم٢٢٫٦

ها من قبل املورد أم البااللتزاماتاالثباتيتم  . للمبالغ التي سيتم دفعها في املستقبل للبضائع أو الخدمات املستلمة ، سواء تمت املطالبة 

إيرادات و مصروفات التمويل٢٣٫٦

تشتمل إيرادات ومصروفات التمويل الخاصة باملجموعة على ما يلي:

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

 .عموالت الصكوك الحكومية

.مصروفات التورق/املرابحة على التسهيالت املتوافقة مع الشريعة ومصروفات الفوائد على التسهيالت األخرى

بإيرادات/مصروفات التورق/املرابحة من التسهيالت املتوافقة مع الشريعة وإيرادات/مصروفات الفوائد من التسهيالت األخرى ثباتإليتم ا 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  

مصروفات التشغيل ٢٤٫٦

ها.ثباتيتم اإل بمصروفات التشغيل في الربح أو الخسارة عند استخدام الخدمة أو في تاريخ نشأ

مصاريف البيع واملصاريف اإلدارية و املصاريف األخرى ٢٥٫٦

 من تكلفة ا 
ً
ملبيعات وفقا  تشتمل مصاريف البيع واملصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى على التكاليف املباشرة وغير املباشرة والتي ال تعتبر جزءا

ها. يتم إجراء التوزيع بين مصاريف البيع واملصاريف واإلدارية، وتكلفة املبيعات  على أساس ثابت-إن لزم األمر -للمعايير املحاسبية املتعارف عل



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٢

ملمتلكات واملعدات ا-٧

حق  أصول أدوات وأجهزة وامن نظم اتصاالت  أجهزة تكييف سيارات معدات مكتبيةأثاث ومفروشات أراضىي ومباني

الستخدام ا

اإلجمالي 

التكلفة: 

٢٫٩٦١٫٤٩٦٫٨٦٩٢٤١٬٩٨٣٬٨٣٤١٠٧٬٨٣٦٬٦٥١٧٤٥٬٨٤٠٬٧٢٠٣٤٬٢٣٤٬٤٣٩٣٥٬٤٦٤٬٦١٣٢٩٬٣٨٧٬٨٢٢٨٧٬٣٧٩٬١٢٦٤٬٢٤٣٬٦٢٤٬٠٧٤م ٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١٣٦٬٢١٧١١٬٨٨٥٬٤٨١٦٬٩٤٠٬٢٤٣٣٣١٬٠٧٧٬٤٧٨٦٧١٬٩٤٤٤٬٤١٥٬١٤٠٧٬٢٩١٬١٧٧١٧٬٨٣٧٬٩٤٧٣٨٠٬٢٥٥٬٦٢٧إضافات 

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

) ١٨١٬٤٣٨٬٥٤٦(-(٢٢٤٬٨١٤)(١٬٦٩٩٬١٣٦)(٦٨٩٬٧٨٩)(١٦٠٬٤١٢٬٦٤٢)(٥٬٧١٦٬٤١٤)(١٢٬٦٩٥٬٧٥١)-استبعادات خالل السنة 

٢٩٨٬١٢٥٣٧٣٬٨٣٧٢٤٢٬٧٨١١٩٬٥٤٧٥٫٠٩٥٦٬٦٠٩٦٥٤٦٨٩٬١٢٩١٬٦٣٥٬٧٧٧أثر الحركة في أسعار الصرف 

٢٬٩٦١٬٩٣١٬٢١١٢٤١٬٥٤٧٬٤٠١١٠٩٬٣٠٣٬٢٦١٩١٦٬٥٢٥٬١٠٣٣٤٬٢٢١٬٦٨٩٣٨٬١٨٧٬٢٢٦٣٦٬٤٥٤٬٨٣٩١٠٥٬٩٠٦٬٢٠٢٤٬٤٤٤٬٠٧٦٬٩٣٢م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد 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-من خالل دمج االعمال االستحواذ

٢٥٬١٠٧٬٦٣٤------١٥٬٤٤٣٬٦٢٩٩٬٦٦٤٬٠٠٥تحويل من أعمال إنشائية تحت التنفيذ 

)٤٤٥٬٠٥٧٬٥٦٣(٠(٦٧٥٬١٥٥)(٤٠٣٬١٦٨)(٤١٨٬٤٩٥)(١٣١٬٧٦٨٬٣٤١)(٣٬٠٢٢٬٦٧٧)(٢٩٬٣١٦٬٢٢٧)(٢٧٩٬٤٥٣٬٥٠٠)استبعادات خالل السنة  

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

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 



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٣

اململتلكات واملعدات (تتمة)-٧

حقأصول أدوات وأجهزة نظم اتصاالت وامن أجهزة تكييف سيارات معدات مكتبيةأثاث ومفروشات أراضىي ومباني

االستخدام 

اإلجمالي 

هالك املتراكم  االس

١٣٧٬٨٩٠٬٥٧٥١٠٧٬٤٣٧٬٨١٥٤٨٬٢٠٤٬٢٧٦١١٨٬٩٣٤٬٨٠٦١٨٬٤٤٧٬١٥٣١٨٬٩٧٢٬٢١٧١٠٬٩١٣٬٣٤٦١٤٬٣٨٧٬٣٦٧٤٧٥٫١٨٧٫٥٥٥م ٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

هالك السنة   ١٤٬٠٨٧٬٦٨٩٣١٬١٥٥٬٠٣٨١٨٬٩٣٦٬٨٤٦١٥٦٬٨٧٥٬١٢١٤٬٤٤٦٬٤٩٣٦٬٣٦٣٬٧٥١٢٬٦٩٧٬٨٥٠١٦٬٤٦٩٬٩٨٩٢٥١٫٠٣٢٫٧٧٧اس

) ٨٤٫٣١٥٫٦٩٨(-)٢١٦٬٣٢٠()٤٨٨٬٧٦٩()٦٦٨٬١٤٥()٦٧٬٢٨٩٬٢٣٢() ٤٬٦٠٤٬٥٧٤()١١٬٠٤٨٬٦٥٨(-استبعادات 

٤٣٬١٩٠١٩٣٬٣١٠٢١٣٬١٩٩١٠٬٠٤٩٤٬٢٦٩٥٬٤٢٠١١٩٢٢١٬٤٧٢٦٩١٫٠٢٨أثر الحركة في أسعار الصرف 

٣٠٣٫٧٣٢٫٩٩٠-٢٨٦٬٥٩٣٬٤١٩١٢٬٩٧٧٬٠٢٢١٬٢٢٧٬٤٨٩٢٧٬٦٣١١٬٦٥٩٬٣٣٠٤٩١٬٠٩١٧٥٧٬٠٠٨القيمة فيهبوط

٤٣٨٬٦١٤٬٨٧٣١٤٠٬٧١٤٬٥٢٧٦٣٬٩٧٧٬٢٣٦٢٠٨٬٥٥٨٬٣٧٥٢٣٬٨٨٩٬١٠٠٢٥٬٣٤٣٬٧١٠١٤٬١٥٢٬٠٠٣٣١٬٠٧٨٬٨٢٨٩٤٦٬٣٢٨٬٦٥٢م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

٢٢٣٬٩١٠----٢٬٠٧٨٣٧٬٣١٤١٨٤٬٥١٨-من خالل دمج االعمال 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 

---------هبوط في القيمة  

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

صافي القيمة الدفترية: 

٣٬٤٩٧٬٧٤٨٬٢٨٠ ٧٤٬٨٢٧٬٣٧٤ ٢٢٬٣٠٢٬٨٣٦ ١٢٬٨٤٣٬٥١٦ ١٠٬٣٣٢٬٥٨٩ ٧٠٧٬٩٦٦٬٧٢٨ ٤٥٬٣٢٦٬٠٢٥ ١٠٠٬٨٣٢٬٨٧٤ ٢٬٥٢٣٬٣١٦٬٣٣٨ م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 

٣٬٦٠٧٬٧٢٧٬١٧١ ٨٤٬٠٠٤٬٨٤٦ ٢١٬٣٤٦٬٦٩٢ ٨٬٨٥٨٬٥٢٤ ٧٬٢٢٠٬٦١٩ ١٬٠٤٨٬١٣٥٬٠٩٨ ٣٣٬٨٣٨٬١٨٦ ٨١٬٢٣٠٬٨٤٤ ٢٬٣٢٣٬٠٩٢٬٣٦٢ م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في 

هلك. بلغت صافي القيمة الدفترية للسيارات ١٫٩:م٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليار ريال سعودي (١٫٩األراضىي واملباني تشتمل على أراضىي بمبلغ  مليون ريال  ٧٠٦: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي (١٬٠٤٦مليار ريال سعودي) وهي ال تس

سعودي) تتعلق بسيارات مستخدمة في أعمال تأجير السيارات للعمالء. 

٣١(، ال شىيء  في األثاث واملفروشات)سعودي ريال  مليون ١٣:م٢٠٢٠مبر  يسد٣١(ال شىيء  ،)ريال سعودي مليون  ٢٨٧بقيمة  هبوط  م:٢٠٢٠ديسمبر٣١(لألراضىي واملبانيهبوط فيهناكيكنلم ،  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في رأي اإلدارة كما في  و

م: ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في ، روشان مول، حراء، ونسيم جدة ماجداألميرفندقالعليا،فندقسلمان،بنسلطاناألميرالكعبة،جبلشيراتون جدة،ستارسيتينبيكڤاملتعلقة في مو في األصول األخرى ) سعودي ريالمليون ٤:  م٢٠٢٠ديسمبر

).سعودي مليون ريال ٣٠٤: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(الشىئ



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٤

اململتلكات واملعدات (تتمة) - ٧

هالك للسنة كما يلي:  تم توزيع مصروف االس

يسمبرد٣١ديسمبر  ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠

٢٤٥٬٤٦٥٬٤٥٧٢٠٧٬١٧٨٬٣٣٨تكلفة اإليرادات  
١٩٬٧١٣٬٥١٤١٩٬٠٤٣٬٣٦٣)٢٩مصروفات البيع (إيضاح 

٢٥٬٩١٠٬٥٦٠٢٤٬٨١١٬٠٧٦)٣٠املصروفات اإلدارية (إيضاح 

٢٩١٬٠٨٩٬٥٣١٢٥١٬٠٣٢٬٧٧٧

األعمال الرأسمالية قيد االنشاء - ٨

مشاريع فندقية 

مشروع تجديد املكاتب اإلدارية  

مركز الخدمات سىي ار ام مشروع تكامل بيانات والفروع 

تطوير نظام تخطيط موارد  

اإلجمالي اي ار بياملؤسسة 

٢٠٦٬٤٦٨٬٨٠٣٤٬٩٥٦٬٨٠٠٥٬٦١٧٬٢١٨٣٬٣٧١٬٩٣٢٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤٢٦٨٬١٠٨٬٠٧٧م ٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١٥٠٬٣٠٦٣٤٬٥٥٦٬٥١٠١٢٨٬٥٣٥٬١٩١-٦٥٬٢٢١٬٨٨٥٢٨٬٦٠٦٬٤٩٠اإلضافات  

(٩٣٬٦٣٤٬٥٨٦)(١٨٬٧٤٩٬٠٩٩)--(٢٤٬٣٨٤٬٥٥٤)(٥٠٬٥٠٠٬٩٣٣)هبوط في القيمة 

٢٢١٬١٨٩٬٧٥٥٩٬١٧٨٬٧٣٦٥٬٦١٧٬٢١٨٣٬٥٢٢٬٢٣٨٦٣٬٥٠٠٬٧٣٥٣٠٣٬٠٠٨٬٦٨٢م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

٦٬٦٩٦٧٢٦٬٧٥٣٢٨٬٣٨٨٬٧٦٣-١٩٬٨٧١٬٤٨٤٧٬٧٨٣٬٨٣٠إضافات 

(٢٥٬١٠٧٬٦٣٤)(٧٬٥٨٥٬٩٣١)--(١٦٬٩٦٠٬٩١٤)(٥٦٠٬٧٨٩)املمتلكات واملعدات تحويل إلى 

)٥٣٬٨٨٨٬٣٧٠()٤٨٬٢٧١٬١٥٢(-)٥٬٦١٧٬٢١٨(--غير ملموسة وشهرة أصول تحويل إلى 

)١٬٨٥٢٬١٩٤(----)١٬٨٥٢٬١٩٤(هبوط في القيمة 

٣٬٥٢٨٬٩٣٤٨٬٣٧٠٬٤٠٥٢٥٠٬٥٤٩٬٢٤٧-٢٣٨٬٦٤٨٬٢٥٦١٬٦٥٢م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

مبنى اداري جديد في تبوك مبنى اداري قرطبة ومبنى اداري اقليمي جديد في جده وكذلك سيتي ستار جدة، و نبيكڤمو مشروع هناك هبوط في القيمة الدفترية للمشاريع الفندقية بشكل رئيسىي في ، م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في كما ،في رأي اإلدارة 

.لألصول لهذه تعتقد اإلدارة أن القيمة القابلة لالسترداد أقل من صافي القيمة الدفترية .مليون ريال سعودي)٩٣٫٧م:٢٠٢٠ديسمبر ٣١سعودي(ريال مليون ١٫٩بقيمةمشروع تطوير الثمامة و 



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٥

مستردة عند االستبعاد –األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء - ٩

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٥٩٬٧٤٧٬٠٩٧٣٥٩٬٧٤٧٬٠٩٧اإلنشاء أعمال رأسمالية قيد 

م في مشروع  ٢٠١٣، والتي كانت ضمن األعمال الرأسمالية قيد االنشاء. وتم إدراج هذه املوجودات خالل  أراضىي وفنادق معينةيتمثل هذا البند في  

ها بواسطة السلطات   املحلية. ال تتوقع املجموعة بأن يتم هذا األمر خالل  توسعة الحرم واملشاريع األخرى في مكة، ونتيجة لذلك، يتم االستحواذ عل

 القادمة. إضافة لذلك، ال تتوقع اإلدارة أي خسائر مقابل القيمة الدفترية نتيجة استبعاد هذه املشاريع
ً
.األثني عشر شهرا

٣١كما في االستبعاديمكن استردادها عند -في القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية للمجموعة قيد اإلنشاء هبوطفي رأي اإلدارة ، لم يكن هناك 

.: ال شىيء)٢٠٢٠ديسمبر ٣١(٢٠٢١ديسمبر 

غير امللموسة والشهرة األصول - ١٠

اإلجمالي قائمة العمالء العالمة التجاريةالبرامجالشهرة
التكلفة
٣٠٦٬٨١٠٬٢١٨٢٢٣٬٦٣٣٬٥١٣٣٣٬٩٤٥٬٦٧٤٢٢٬٧١٢٬٧٤٥٥٨٧٬١٠٢٬١٥٠م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في الرصيد
٤٦٬٢٠١٬٤٧٠--٤٦٬٢٠١٬٤٧٠-إضافات

(١١٬٩٨٨٬٤٤٤)--(١٢٢٬٠٧٢)(١١٬٨٦٦٬٣٧٢)استبعادات  
-----إنشائية قيد التنفيذ محول من أعمال 

(٦٬٩٥٢٬٣٤٣)(١٬٣٩١٬٢٦٢)(٢٬٥١٥٬٨٠٧)٩٤٧٬٤٥٧(٣٬٩٩٢٬٧٣١)أثر الحركة في أسعار الصرف 

٢٩٠٬٩٥١٬١١٥٢٧٠٬٦٦٠٬٣٦٨٣١٬٤٢٩٬٨٦٧٢١٬٣٢١٬٤٨٣٦١٤٬٣٦٢٬٨٣٣م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٨٬٧٩٠٬٣٤٤-٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨١٬٩٨١٬١٨٤٧٧٤٬٣٧٢إضافات
-----استبعادات  

٥٣٬٨٨٨٬٣٧٠--٥٣٬٨٨٨٬٣٧٠-محول من أعمال إنشائية قيد التنفيذ 
) ٧٥٢٬٩٣٥(--) ٧٥٢٬٩٣٥(-أثر الحركة في أسعار الصرف 

٣١٦٬٩٨٥٬٩٠٣٣٢٥٬٧٧٦٬٩٨٧٣٢٬٢٠٤٬٢٣٩٢١٬٣٢١٬٤٨٣٦٩٦٬٢٨٨٬٦١٢م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

في القيمة والهبوط اإلطفاء املتراكم 

١٧٥٬٧٨٣٬٠٤١٣٥٬٤٧٧٬٠٤٧٨٬٥٦١٬٨٩٠١١٬٠٥٥٬١١٥٢٣٠٬٨٧٧٬٠٩٣م ٢٠١٩ديسمبر ٣١الرصيد في 
٢٥٬٢٥٥٬٢٥٥٢٨٩٬٢١٠٤٨١٬٩٣٩٢٦٬٠٢٦٬٤٠٤-اإلطفاء

(١١٬٨٦٦٬٣٧٢)---(١١٬٨٦٦٬٣٧٢)استبعاد 
١٢٧٬٠٣٤٬٤٤٦١٥٢٬٠٣٠٬٦٢٣٢٣٬٥٧٩٬٤٥٧١٠٬٤٧٥٬٤٢٩٣١٣٬١١٩٬٩٥٥الهبوط

(٩٦٤٬١٥٦)(٦٩١٬٠٠٠)(١٬٠٠٠٬٦٩٠)٧٢٧٬٥٣٤-أثر الحركة في أسعار الصرف 

٢٩٠٬٩٥١٬١١٥٢١٣٬٤٩٠٬٤٥٩٣١٬٤٢٩٬٨٦٧٢١٬٣٢١٬٤٨٣٥٥٧٬١٩٢٬٩٢٤م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 
١٨٬٦٣٧٬٥٤٨--١٨٬٦٣٧٬٥٤٨-اإلطفاء

-----استبعاد 
-----الهبوط

(٥٩٧٬٤٢١)--(٥٩٧٬٤٢١)-أثر الحركة في أسعار الصرف 

٢٩٠٬٩٥١٬١١٥٢٣١٬٥٣٠٬٥٨٦٣١٬٤٢٩٬٨٦٧٢١٬٣٢١٬٤٨٣٥٧٥٬٢٣٣٬٠٥١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

القيمة الدفترية 

٥٧٬١٦٩٬٩٠٩--٥٧٬١٦٩٬٩٠٩-م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 

١٢١٬٠٥٥٬٥٦١-٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨٩٤٬٢٤٦٬٤٠١٧٧٤٬٣٧٢م٢٠٢١ديسمبر ٣١في 
تم توزيع مصروف اإلطفاء للسنة كما يلي: 

ديسمبر  ٣١ديسمبر  ٣١
م ٢٠٢٠م ١٢٠٢

٥٬٢٠٢٬٧٥٩٣٬٨٣١٬٢١٩تكلفة اإليراد

٥٬٩٦٨٬٥١٧٩٬٢٨٥٬٢٧٥)٢٩مصروفات البيع (إيضاح 

٧٬٤٦٦٬٢٧٢١٢٬٩٠٩٬٩١٠)٣٠املصروفات اإلدارية (إيضاح 

١٨٬٦٣٧٬٥٤٨٢٦٬٠٢٦٬٤٠٤



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٦

(تتمة)غير امللموسة والشهرة األصول -١٠

مجموعةانسباير سبورت  على )٪١٠٠(شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة  مان القابضة املحدودة مجموعة فورتاذ  استحو تم ،م٢٠٢١مايو  ١٧في  

مليون ريال سعودي. نتيجة للتقييم املبدئي  ٢٥٫٦، التي تأسست في إنجلترا وويلز ، اململكة املتحدة مقابل إجمالي  األسهم  من  ٪ ١٠٠املحدودة بنسبة  

. املالية املوحدة القوائم مليون ريال سعودي مسجلة في هذه ٢٦املحددة ، املبينة أدناه ، فإن شهرة قدرها تلتزاماواالصول العادل لأل 

تة عند االستحواذالقيمة العادلة املثب

األصول 

٦٢٦٬٢٦٧املمتلكات واملعدات 

١١٬٠٣٦٬٦٢٣ذمم مدينة تجارية 

 
ً
١٬٠٠٣٬٠٧٧دفعات مقدمة ومصروفات مدفوعة مقدما

١٠٬٩٦٦٬٩٩٠النقد وما يعادلھ

٢٣٬٦٣٢٬٩٥٧

االلتزامات

) ٢٣٬٤٦٨٬١٤٠(ذمم دائنة تجارية وأخرى 

هاية الخدمة للموظفين  ) ٦٣٦٬٢٥٠(منافع 

)٢٤٬١٠٤٬٣٩٠ (

) ٤٧١٬٤٣٣(للتحديد القابلةاملوجوداتلصافي األوليةالعادلةالقيمة

ها  الشهرة ٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨املعترف 

٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥ويل مقابل الشراء  تح

فة االستحواذ  ي تكللاجما

٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥قابل النقدي امل

األستحواذ عندالتدفق النقدي 

١٠٬٩٦٦٬٩٩٠التابعة كتسب مع الشركات املالنقدصافي

) ٢٥٬٥٦٣٬٣٥٥(فوعة النقدية املد

) ١٤٬٥٩٦٬٣٦٥(النقدي  التدفق صافي



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٧

(تتمة)غير امللموسة والشهرة األصول -١٠

في القيمة اختبار الهبوط١-١٠

التابعة للمجموعة املعرضة لفيالهبوطإجمالي خسارة   السنوات حتى  هبوط الشهرة فيما يتعلق بالشركات  هي  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١القيمة ، لجميع 

كما يلي:

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٬٢١٢٬٣١١٦٬٢١٢٬٣١١املكتب الوطني للسفر والسياحة املحدودة 

١١٬٦٠٠٬٠٠٠١١٬٦٠٠٬٠٠٠وكالة الصرح للسياحة والسفر  

٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤رز و تالطيار اي شركة 

١٣٬٣٩٠٬٣٧٢١٣٬٣٩٠٬٣٧٢شركة الطيار لتأجير السيارات 

١٣٬٦٠٣٬٤٤٨١٣٬٦٠٣٬٤٤٨روبجافيا تر ت الطيار طال عشركة 

٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠شركة لومي للتأجير

١٣٬٧٥٠٬٠٠٠١٣٬٧٥٠٬٠٠٠شركة املوسم للسفر والسياحة  

٢١٬٢٣٥٬٠٠٠٢١٬٢٣٥٬٠٠٠املحدودة شركة مواسم السياحة وخدمات املعتمرين 

ها التابعةإليجينت ريزورت املحدودة  ٢٩٬٥٦٠٬٣٢٨٢٩٬٥٦٠٬٣٢٨وشركا

٣٦٬١٥٦٬٦٢٤٣٦٬١٥٦٬٦٢٤شركة الهانوف للسياحة وخدمات السفر 

١١٬٦٥٢٬٩٢٩١١٬٦٥٢٬٩٢٩مواسم املحدودة  

١٦٬٨٤٦٬٢٨٦١٦٬٨٤٦٬٢٨٦شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

٧٬٧٣٥٬٤٠٨٧٬٧٣٥٬٤٠٨شركة هناي للتجارة

١٨٬٤٣٤٬٧٨٥١٨٬٤٣٤٬٧٨٥شركة املسافر للسفر والسياحة

١١٬٨١٣٬٣٩١١١٬٨١٣٬٣٩١يان أالن املحدودة  

٨٬١٦٢٬٩٥٩٨٬١٦٢٬٩٥٩اف اونلي هوليداي 

٢٩٠٬٩٥١٬١١٥٢٩٠٬٩٥١٬١١٥



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٨

(تتمة)غير امللموسة والشهرة األصول -١٠

توليد النقد في الشهرة ات بار الهبوط في القيمة لوحداخت

ليد النقد في املجموعة كما يلي:و في القيمة، تم توزيع الشهرة على وحدة تالهبوط غراض اختبار أل 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٬٢١٢٬٣١١٦٬٢١٢٬٣١١املحدودة املكتب الوطني للسفر والسياحة 

١١٬٦٠٠٬٠٠٠١١٬٦٠٠٬٠٠٠وكالة الصرح للسياحة والسفر  

٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤رز و تالطيار اي شركة 

١٣٬٣٩٠٬٣٧٢١٣٬٣٩٠٬٣٧٢شركة الطيار لتأجير السيارات 

١٣٬٦٠٣٬٤٤٨١٣٬٦٠٣٬٤٤٨روبجافيا تر ت الطيار طال عشركة 

٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠شركة لومي للتأجير

١٣٬٧٥٠٬٠٠٠١٣٬٧٥٠٬٠٠٠شركة املوسم للسفر والسياحة  

٢١٬٢٣٥٬٠٠٠٢١٬٢٣٥٬٠٠٠شركة مواسم السياحة وخدمات املعتمرين املحدودة 

ها التابعةإليجينت ريزورت املحدودة  ٣٧٬٥١٧٬٦٦٢٣٧٬٥١٧٬٦٦٢وشركا

٣٦٬١٥٦٬٦٢٤٣٦٬١٥٦٬٦٢٤شركة الهانوف للسياحة وخدمات السفر 

١١٬٦٥٢٬٩٢٩١١٬٦٥٢٬٩٢٩مواسم املحدودة  

١٦٬٨٤٦٬٢٨٦١٦٬٨٤٦٬٢٨٦شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

٧٬٧٣٥٬٤٠٨٧٬٧٣٥٬٤٠٨شركة هناي للتجارة

١٨٬٤٣٤٬٧٨٥١٨٬٤٣٤٬٧٨٥شركة املسافر للسفر والسياحة

١٤٬٩٩٣٬٤٣٤١٤٬٩٩٣٬٤٣٤يان أالن املحدودة  

١٠٬٣٦٠٬٣٤٥١٠٬٣٦٠٬٣٤٥اف اونلي هوليداي 

-٢٦٬٠٣٤٬٧٨٨مجموعة انسباير الرياضية املحدودة

(١٣٬٣٣٤٬٧٦٣)(١٣٬٣٣٤٬٧٦٣)ترجمة العمالت األجنبية خسارة استبعاد

٣١٦٬٩٨٥٬٩٠٣٢٩٠٬٩٥١٬١١٥

:الشركات التابعة في اململكة املتحدة

لالسترداد   القابلة  القيمة  النقدلتستند  توليد  النقدية وحدة  التدفقات  باستخدام  تقديرها  يتم  والتي  االستبعاد  تكلفة   
ً
ناقصا العادلة  القيمة  إلى 

 إلى املدخالت في طريقة التقييم املستخدمة. ٣املخصومة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة في املستوى 
ً
من القيمة العادلة استنادا

القيمة القابلة لالسترداد تم إدراجها أدناه. إن القيمة املخصصة لالفتراضات الرئيسية تمثإ  تقييم لن االفتراضات الرئيسية املستخدمة في تقدير 

اإلدارة لالتجاهات املستقبلية في الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر الخارجية والداخلية. 

والسياحةالسفر 

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١
٪١١٪١١معدل الخصم

هائية للنمو  %٢٪٢معدل القيمة ال

هالك وإطفاء الدين   معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالس
%)٤٣(٪١٠(متوسط الخمس سنوات القادمة)

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

  
ً
هائي استنادا هائي ملا بعد ذلك. تم تحديد معدل النمو ال إلى  تشتمل توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لخمس سنوات ومعدل نمو 

هالك وإطفاء الدين والذي يتماشىى مع االفتراضات التي  تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإل  جمالي املجمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالس

يضعها املشاركين في السوق.

الدين باألخذ باالعتبار الخبرة السابقة. وتم ت هالك وإطفاء  وقع نمو اإليرادات  تم تقدير معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالس

سنوات  للخمس  األسعار  ونمو  املقدرة  املبيعات  وحجم  املاضية  سنوات  الخمس  ها خالل  تجرب تم  التي  النمو  باالعتبار متوسط مستويات  باألخذ 

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



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
) سعودي (لایر 

٤٩

(تتمة)غير امللموسة والشهرة األصول -١٠

ها الدفترية وبالتالي لم يتم تسجيل أي القيمة املقدرة القا في القيمة. حددت اإلدارة أن أي  هبوطبلة لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد والتي تتجاوز قيم

غ الذي يجب تغيير معقول محتمل في افتراضين رئيسيين يمكن أن يؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ املمكن استرداده. يوضح الجدول التالي املبل

للقيمة الدفترية.أن يتغير بھ هذان االفتراضان بشكل فردي حتى تكون القيمة التقديرية القابلة لالسترداد مساوية 

السفر والسياحة

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١
-٪٣٧معدل الخصم

هالك وإطفاء الدين   معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالس
--(متوسط الخمس سنوات القادمة)

الشركات التابعة في اململكة العربية السعودية: 

لالسترداد   القابلة  القيمة  النقدتستند  توليد  باستلوحدة  تقديرها  يتم  والتي  االستبعاد  تكلفة   
ً
ناقصا العادلة  القيمة  النقدية إلى  التدفقات  خدام 

 إلى املدخالت في طريقة التقييم املستخدمة. ٣املخصومة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة في املستوى 
ً
من القيمة العادلة استنادا

القيمة القابلة لالسترداد تم إدراجها أدناه. إن القيمة املخصصة لالفتراضات   الرئيسية تمثل تقييم إن االفتراضات الرئيسية املستخدمة في تقدير 

اإلدارة لالتجاهات املستقبلية في الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر الخارجية والداخلية. 

السفر والسياحة

٢٠٢١٢٠٢٠
٪١٢٪١٢معدل الخصم

هائية للنمو  ٪٣٪٣معدل القيمة ال

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

٥٣(٪٨%(

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

  
ً
هائي استنادا هائي ملا بعد ذلك. تم تحديد معدل النمو ال إلى  تشتمل توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لخمس سنوات ومعدل نمو 

هالك وإطفاء الدين والذي   يتماشىى مع االفتراضات التي  تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإلجمالي املجمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالس

يضعها املشاركين في السوق.



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
)سعودي(لایر 

٥٠

العقارات االستثمارية- ١١

اإلجمالي معدات فندقية أدوات كهربائية أثاث وتركيبات مبانيأراضىي  

التكلفة
٥٠٢٬٧٦٠٬٧٢٦٦١٧٬١٥١٬٩٧٥١٢٬١٩١٬٨٠٩١٬٠٥١٬٤٢٦٥٬١٠٦٬٦٦٤١٬١٣٨٬٢٦٢٬٦٠٠م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

(٥٦٬٦٦٦٬٦٦٥)---(٣٦٬٦٦٦٬٦٦٥)(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)إضافات
٤٨٢٬٧٦٠٬٧٢٦٥٨٠٬٤٨٥٬٣١٠١٢٬١٩١٬٨٠٩١٬٠٥١٬٤٢٦٥٬١٠٦٬٦٦٤١٬٠٨١٬٥٩٥٬٩٣٥م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

هالك املتراكم االس
٦٬٩٥٥٬٢١٦٨٩٬٨٢١٬٠٣٠٩٬٥٩٠٬٢٣١٦٤٠٬٨٧٥٣٬٣٢٠٬٧٦٨١١٠٬٣٢٨٬١٢٠م٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١١٬٩٠٩٬٦٥٥١٬٠٤١٬٢٤٦١٦٨٬٤٧٧٧١٤٬٧٤٥١٣٬٨٣٤٬١٢٣-السنة املحمل على 
١٠٥٬٤٤٥٬٧١٥١٠٥٬٣٣٠٬٦٤٥٤٧٧٬٤٢٨٣٦٬٣٤٦١٨١٬٢٢٣٢١١٬٤٧١٬٣٥٧في القيمة الهبوط

١١٢٬٤٠٠٬٩٣١٢٠٧٬٠٦١٬٣٣٠١١٬١٠٨٬٩٠٥٨٤٥٬٦٩٨٤٬٢١٦٬٧٣٦٣٣٥٬٦٣٣٬٦٠٠م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 
٩٬٥٥١٬٩٥٨١٬٠٢٧٬٤٧٦١٢٥٬١٨٠٥٣٣٬٥٢٢١١٬٢٣٨٬١٣٦-املحمل على السنة 

) ٣٤٬٥٩٢٬٠٦٧(---) ٢٧٬٦٣١٬٨٠٧()٦٬٩٦٠٬٢٦٠(استبعاد 
١٠٥٬٤٤٠٬٦٧١١٨٨٬٩٨١٬٤٨١١٢٬١٣٦٬٣٨١٩٧٠٬٨٧٨٤٬٧٥٠٬٢٥٨٣١٢٬٢٧٩٬٦٦٩م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

صافي القيمة الدفترية: 
٣٩٠٬٣٥٩٬٧٩٥٤١٠٬٠٩٠٬٦٤٥١٬٠٨٢٬٩٠٤٢٠٥٬٧٢٨٨٨٩٬٩٢٨٨٠٢٬٦٢٩٬٠٠٠م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 
٣٧٧٬٣٢٠٬٠٥٥٣٩١٬٥٠٣٬٨٢٩٥٥٬٤٢٨٨٠٬٥٤٨٣٥٦٬٤٠٦٧٦٩٬٣١٦٬٢٦٦م٢٠٢١ديسمبر ٣١في 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
لایر سعودي) (

٥١

(تتمة)العقارات االستثمارية- ١١

: للعقارات االستثماريةالخسارة أو الربحتم اثبات املبالغ أدناه في 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٬٦١٣٬٩٦٣٥٬٧٧٧٬٨٨٠إيرادات تأجير من العقارات االستثمارية  

هالك  ١١٬٢٣٨٬١٣٦١٣٬٨٣٤٬١٢٣اس

أولية لسنة واحدة غير قابلة  تتكون العقارات اإلستثمارية من عدد من العقارات التجارية املؤجرة ألطراف أخرى. يتألف كل عقد تأجير من فترة 

 تكون م
ً
التجديدات الالحقة مع املستأجر وتاريخيا هلك. يتم التفاوض على   ألسعار املس

ً
توسط فترة التجديد لإللغاء بإيجار سنوي مجدولة وفقا

ات  سنة واحدة. ال يتم تحميل أي إيجارات محتملة. تمتلك املجموعة في الوقت الحالي جميع هذه االستثمارات العقارية بغرض الحصول على إيراد

تأجير.

. ريال سعودي)مليون ٨٠٣: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ريال سعودي (مليون ١٬٠٧٧اإلستثماريةالعقارات تبلغ القيمة العادلة لهذه 

قياس القيم العادلة ١-١١

للقيمة العادلة الهرمىالتسلسل 

 ملتطلبات وزارة التجارة  للعقارات اإلستثماريةتم تحديد القيمة العادلة  
ً
من قبل مقيم عقار مستقل خارجي من ذوي املؤهالت املهنية املناسبة (وفقا

. تقييمھفي موقع وتصنيف العقار الذي يتم حديثةخبرة لديھ واالستثمار) و 

 إل٣يتم تصنيف قياس القية العادلة لجميع االستثمارات العقارية في املستوى 
ً
ى املدخالت في طريقة التقييم املستخدمة. للقيمة العادلة استنادا

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،  يم  التقييأخذ نموذج  

يتم خصم والفترات 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 وموقعھ (أساسىي مقابل ثانوي)، القدرة االئتمانية للمستأجر وفترات االيجار.

مدخالت هامة غير قابلة للمالحظة

 قع في السوق. معدل نمو اإليجار املتو

 .معدل االشغال

 ٧٫٦م٢٠٢٠ديسمبر ٣١% (٧معدالت خصم املخاطر املعدلة٪(

) القيمة العادلة املقدرة إذا: تنخفض(ترتفع سوف 

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

 (أقل). /أعلىكان معدل االشغال

 أقصر/(أطول). كانت الفترات االيجار املجانية

)/أعلىكان معدل خصم املخاطر املعدلة أقل .(

(املقيم   الشنيف  اثنين من املقيمين املستقلين بندر بن سلطان  العادلة لالستثمارات العقارية كما تم تحديدها من قبل  ) ومحمد مالك  ١القيم 

عودية للمقيمين املعتمدين.) كما في تاريخ القوائم. كال املثمنين أعضاء في الهيئة الس٢األحمد (املقيم 



(شركة مساھمة سعودیة)القابضة سیرا مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
)سعودي(لایر 

٥٢

ها بطريقة حقوق امللكية  - ١٢ الشركات املستثمر ف

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨٢٢٬٨٢٢٬٩٧٣الرصيد في بداية السنة 

١٨٬٤٣٣٬٧٣٥٤١٬٣٨٩٬٥٩٠إضافات
١٧٬١١٥٬٦٧٦١١٬٤٠٨٬٢٢٣في شركة زميلةالربححصة 

(٢٢٬٠٧٧٬٨٥٨)-الهبوط في القيمة 
هاية السنة  ٨٩٬٠٩٢٬٣٣٩٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨الرصيد في 

. كما يطابق الجدول املعلومات املالية  القوائم املالية لهذه الشركاتيلخص الجدول التالي املعلومات املالية للشركات الزميلة الهامة املدرجة في 

. امللخصة مع القيمة الدفترية لحصة املجموعة في هذه الشركات الزميلة

درجةغير م–القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة 

املبلغ النسبة اململوكة

الشركة الزميلة 
٣١ ديسمبر  

٢٠٢١م 
٣١ ديسمبر  

٢٠٢٠م 
ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١
٣١ ديسمبر  

٢٠٢٠م 
-٪٣٠٪٣٠شركة فيلكس للطيران املحدودة 

--٪٧٠٪٧٠شركة تقنيتك لالتصاالت (مشروع مشترك) 
--٪٤٩٪٤٩أبو ظبي –شركة الطيار للسفر والسياحة 

--٪٤٩٪٤٩شركة فوياج عمرو للسياحة 
--٪٣٥٪٣٥شركة توشير للتقنية الناشئة

--٪٤٤٫٣٪٤٤٫٣نت للسياحة والسفر
--٪٢٠٪٢٠الشركة السعودية للضيافة األثرية

--٪٤٠٪٤٠ايكوينكس املتحدةمجموعة 
--٪٣٣٫٣٪٣٣٫٣شركة الوادي الشرق األوسط 

--٪٤٠٪٤٠شركة سىي اتش إم إي 
٧٢٬٤٠١٬٦٤٩٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨٪٤٠٪٠٤واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

-١٦٬٦٩٠٬٦٩٠-٪٢٥ي للوجبات الجاهزة  وجبة اسرت
٨٩٬٠٩٢٬٣٣٩٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨

غير مدرجة-حركة اإلستثمار في الشركات الزميلة 

ربح /حصة يناير ١
(خسارة) 

ديسمبر  ٣١الهبوطإضافات
م ٢٠٢١ م ٢١٢٠

-----الشركة السعودية للضيافة األثرية
-----شركة ايكوينكس املتحدة 

-----شركة سىي اتش إم إي 
٧٢٬٤٠١٬٦٤٩--٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨١٨٬٨٥٨٬٧٢١* *للمعارض واملؤتمراتياض واجهة الر 

١٦٬٦٩٠٬٦٩٠-١٨٬٤٣٣٬٧٣٥) ٬٧٤٣٬٠٤٥١(-ي للوجبات الجاهزة  وجبة اسرت

٨٩٬٠٩٢٬٣٣٩-٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨١٧٬١١٥٬٦٧٦١٨٬٤٣٣٬٧٣٥
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٥٣

فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تتمة) المستثمرالشركات .١٢

غير مدرجة (تتمة)-ركة اإلستثمار في الشركات الزميلة ح

ربح / يناير١
(خسارة) العام 

/إضافات 
الهبوطاستبعادات 

ديسمبر  ٣١
م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠

-(٨٬٨٣١٬٧٥٨)-(١٣١٬١٦٠)٨٬٩٦٢٬٩١٨الشركة السعودية للضيافة األثرية

-(١٣٬٢٤٦٬١٠٠)-(٢١٣٬٩٥٥)١٣٬٤٦٠٬٠٥٥شركة ايكوينكس املتحدة 

-----شركة سىي اتش إم إي 

٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨-٤٠٠٬٠٠٠١١٬٧٥٣٬٣٣٨٤١٬٣٨٩٬٥٩٠واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨(٢٢٬٠٧٧٬٨٥٨)٢٢٬٨٢٢٬٩٧٣١١٬٤٠٨٬٢٢٣٤١٬٣٨٩٬٥٩٠
أحدث البيانات املتوفرة فيما يتعلق بالشركات الزميلة الهامة للمجموعة مصنفة باملناطق تظهر فيما يلي:

 . مليون ريال سعودي.  ١٨٫٤مقابل إجمالي ي للوجبات الجاهزة وجبة اسرتمن حصص ٪٢٥، استحوذت املجموعة على ٢٠٢١يونيو ١٣في 

. ال تزال في طور تحديث بيانات املساهمين في السجل التجاري والنظام األساسىي**وجبات العائلة
هية في  ها من التقارير املالية الغير مراجعة للسنة املالية  املن .م٢٠٢٠و م ٢٠٢١ديسمبر ٣١هذه املبالغ املوضحة أعاله تم الحصول عل

ها في الشركات الزميلة كما في التزامات* ليس لدى املجموعة أي التزام محتمل جوهري أو  .م٢٠٢٠م و ٢٠٢١ديسمبر ٣١رأسمالية تتعلق بحص

اجمالي الدولة

* األصول*

اجمالي 

**االلتزامات

صافي  

* *األصول 

ربح (خسارة) * االيرادات*

الفترة بعد  

*الضريبة*

م ٢٠٢١

واجهة الرياض للمعارض  

واملؤتمرات

اململكة  

العربية  

١٩٣٬٣٠٥٬٩٤٩١٢٬٥٦٢٬٨٥٢١٨٠٬٧٤٣٬٠٩٧٧٢٬٨٠٤٬٨٠٢٫٨٠٣٦٤٧٫١٤السعودية

ي للوجبات  وجبة اسرت

(١٢٬٦٦٠٬٩٢٣)٤٬٦٣١٬٢٣٢(١٬٧٣٥٬٣٧٣)١٠٬٩٩٠٬٦٤٩١٢٫٧٢٦٬٠٢٢الجاهزة 

م ٢٠٢٠

للمعارض  واجهة الرياض 

واملؤتمرات

اململكة  

العربية  

١٧٢٬٣٥٧٬١٢٨٣٨٬١٨٨٬٨٥٣١٣٤٬١٦٨٬٢٧٥٦٥٬٣٣٥٬٩٥٣٢٩٬٣٨٣٬٣٤٦السعودية

(لخسارة) بعد الربح الدولة

*الضريبة*

م ٢٠٢١

٤٧٫١٤٦٫٨٠٣اململكة العربية السعوديةواجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

) ١٢٫٦٦٠٫٩٢٣(اململكة العربية السعوديةي للوجبات الجاهزة  وجبة اسرت

٣٤٫٤٨٥٫٨٨٠

م ٢٠٢٠

٢٩٬٣٨٣٬٣٤٦اململكة العربية السعوديةواجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

)٦٥٥٬٨٠٢(اململكة العربية السعوديةالشركة السعودية للضيافة األثرية

(٥٣٤٬٨٨٨)العربية املتحدةاالمارات شركة ايكوينكس املتحدة 

٢٨٬١٩٢٬٦٥٦
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٥٤

استثمارات - ١٣

على النحو التالي: ُصنفت االستثمارات 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

االستثمارات

بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  استثمارات مدرجة 

٢٢٤٬٦٩٢٬٢٦٣١٤١٬١٠٠٬٢٠٠الصناديق الخاصة
٣٩٬٥٣٥٬٨٦٠-الصناديق االستثمارية العامة 

٦٬٦٩٣٬١٢٢٢٩٬٠١٥٬٠٢٨أسهم ملكية 

استثمارات مدرجة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٩٦٬٤٣١٬١٤٨أسهم ملكية 

استثمارات مصنفة بالتكلفة املطفأة 
٣٠٧٬٣٧٤٬٨٨٧٣٧٠٬٣٢٧٬٣٠٠صكوك   

٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨

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

حركة االستثمارات 

م٢٠٢١لسنة 

الصناديق 
االستثمارية  

الخاصة

الصناديق 
االستثمارية  

اإلجمالي أسهم ملكيةصكوكالعامة

١٤١٬١٠٠٬٢٠٠٣٩٬٥٣٥٬٨٦٠٣٧٠٬٣٢٧٬٣٠٠٢٩٬٠١٥٬٠٢٨٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨يناير ١الرصيد في 
إضافات

٢٧٣٬٢١١٬٣٢٦٣٥٩٬٥٣٧٬٤٦٥--٨٦٬٣٢٦٬١٣٩

) ١٨٠٬٢٢٩٬٦٨٤()٦٨٬٢٥٧٬٦١٧()٥٩٬٨٠٩٬٠٠٠() ١٦٣٬٠٦٧٥٠٬() ٢٬٠٠٠٬٠٠٠(استبعادات واستردادات

) ٤٥٬٤٢٧٬٣٩٦()٤١٬٥٤٩٬٩٠٧() ٣٬١٤٣٬٤١٣(-) ٧٣٤٬٠٧٦(خسائر غير محققة

١٠٬٧٠٥٬٤٤٠٢١٬٣٣٢٬٦٤٧-١٠٬٦٢٧٬٢٠٧-محققة أرباح 

٣٠٧٬٣٧٤٬٨٨٧٢٠٣٬١٢٤٬٢٧٠٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠-٢٢٤٬٦٩٢٬٢٦٣ديسمبر ٣١الرصيد في 

م٢٠٢٠لسنة 
الصناديق  

االستثمارية الخاصة 

الصناديق  
االستثمارية  

اإلجمالي أسهم ملكيةصكوكالعامة 

٩٬٥٥٩٬٨٧١١٠٤٬٧٩٠٬٧٤٨-٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٬٢٣٠٬٨٧٧يناير ١الرصيد في 
١٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬١٤٦٬٧٨٩٣٧٠٬٣٢٧٬٣٠٠٣١٬٤١٤٬٢٣٤٥٤٣٬٨٨٨٬٣٢٣إضافات

)٧٠٬١٦٢٬٥١٦()١٢٬٨٦٠٬٣٩١(-) ٥١٬٣٥٢٬٧٢٥()٥٬٩٤٩٬٤٠٠(استبعادات واستردادات

٢٠٢٬١٩١٢٢٤٬٩٦١-٢٢٬٧٧٠-تعديل القيمة العادلة  

٦٩٩٬١٢٣١٬٢٣٦٬٨٧٢-٤٩٬٦٠٠٤٨٨٬١٤٩أرباح  محققة 

١٤١٬١٠٠٬٢٠٠٣٩٬٥٣٥٬٨٦٠٣٧٠٬٣٢٧٬٣٠٠٢٩٬٠١٥٬٠٢٨٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨ديسمبر ٣١الرصيد في 
أسهم مدفوعة كللتكنلوجياأوبرحقوق امللكية إلىبطريقة، اختارت الشركة تحويل الرصيد املستحق من بيع الشركة الزميلة م٢٠٢١أبريل ١٤في 

باملدينين لها من استبعاد  االثباتمليون سهم من أوبر وبناًء على ذلك ، قامت الشركة بإلغاء ١٫٢٥، استلمت الشركة م٢٠٢١يونيو ١٤في.بالكامل

ال  مليون ري٢٣٧٫٨ها كاستثمار بالقيمة العادلة بمبلغ االثباتمليون ريال سعودي وتم ٢٤١٫٧حقوق امللكية بمبلغ بطريقةاستثمار في شركة زميلة 

سعودي. يتم تصنيف االستثمار في حقوق امللكية املذكور بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. سجلت الشركة خسارة غير محققة في

.٢٠٢١ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي على هذه األسهم كما في ٤١٫١التقييم العادل بمبلغ 
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٥٥

تمة)(تاستثمارات .١٣

٣١مليون ريال سعودي (٢١٫٣بقيمةمليون ريال سعودي وأرباح محققة من بيع استمثار ٦٫٥مة خالل السنة، سجلت املجموعة توزيعات أرباح بقي

مليون ريال سعودي)  ١٫٢مليون ريال سعودي واألرباح املحققة من بيع استثمار ٢٫٢: توزيعات أرباح م٢٠٢٠ديسمبر 

.٣٧تم توضيح معلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان، مخاطر السوق، وقياس القيمة العادلة في إيضاح 

تجارية وأخرى ذمم مدينة - ١٤

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٬٢٢٢٬٧٤٩٬٠٣٤١٬١٤٠٬٤٨٠٬١٦٧ذمم مدينة تجارية  

(٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧)١٦١٫٤٣٨٫٩٦٦مخصص هبوط القيمة 

٦١٫٣١٠٫٠٦٨١٫٠١٬٠٥٦٬٢٣٠٬١٢٠

ذمم مدينة أخرى: 

١٣٬٧٨١٬٩٢٥١٠١٬٠٣٦٬٠٢١حوافز مستحقة 

١٢٬٦٢٩٬٦٤٣١٥٬٧٠٤٬٣٨٢سلف موظفين 

٧٠٬٢٦١٬٤٨٦٤٦٬٠٤٦٬١٤٦ضرائب

٢٤٬٧٥٤٬٠٤١٣٦٬٧٤١٬٧٧١ذمم مدينة من استبعاد شركات تابعة 

هلكات ١٬٨٩٦٬٦٤٨٢٬٦٧٨٬١٥١مس

٢٬١٠١٬٧٨٤٣٬٢٣٠٬٩١٨إيرادات تمويلية مستحقة

-٦٦٬١٥٣٬١٠٠املمتلكات واملعدات من استبعادمستحق

١٨٬٧١٣٬٢١٧٢٣٬٨٦٦٬٤٩٥أخرى 

٢١٠٬٢٩١٬٨٤٤٢٢٩٬٣٠٣٬٨٨٤

٢١٫٢٧١٫٦٠١٫٩١١٬٢٨٥٬٥٣٤٬٠٠٤

.٣٧تم توضيح معلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان، مخاطر السوق، وقياس القيمة العادلة في إيضاح 

ها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  املتوقعةيةخسائر االئتماناللقياساملبسطهجنالتطبق املجموعة   العمر املتوقع مدار  باستخدام  ٩املنصوص عل

لتجارية. لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس جماعي ، يتم تجميع الذمم املدينة التجارية على أساس مخاطر االئتمان املماثلة  للذمم املدينة ا 

. ومدار العمر 

. يتم تعديل هاية السنة تستند معدالت الخسارة املتوقعة إلى الخسائر االئتمانية التاريخية للمجموعة التي تم تكبدها على مدى العامين السابقين قبل  

تؤثر على عمالء املجموعة.   التي  الكلي  االقتصاد  الحالية واملستقبلية حول عوامل  التاريخية وفًقا للمعلومات  الخسارة  املجموعة  معدالت  حددت 

ها عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية في أعمال املج موعة داخل اململكة وخارجها. الناتج املحلي اإلجمالي، معدل البطالة، ومعدل التضخم على أ
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٥٦

تمة)(تاستثمارات - ١٥

املتوقع للذمم املدينة التجارية كما يلي:خصص الخسارة املتوقعة على مدى العمرم

متداولة م٢٠٢١ديسمبر ٣١
متأخرة السداد 

يوم٣٠ألكثر من 
متأخرة السداد 

يوم١٨٠ألكثر من 
متأخرة السداد 

اإلجمالي يوم ٣٦٥ألكثر من 

٪٢٠٫٤١٪٢٫٣٦٪٠٫٥١٪٠٫١٩املتوقعة معدل الخسارة 

٢٩٧٬٤٦١٬٩٥٧٨٤٬٠٥٥٬٨٠٢٦٢٬٢٧٢٬٦٥٢٧٧٨٬٩٥٨٬٦٢٣١٬٢٢٢٬٧٤٩٬٠٣٤إجمالي القيمة الدفترية  

٥٦٧٬٤٥٩٤٢٩٬٤٤٥١٬٤٧٠٬٩١٧١٣٢٬٩٧٢٬٦٤٥١٣٥٬٤٤٠٬٤٦٦مخصص الخسارة 

متداولة  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
متأخرة السداد 

يوم٣٠ألكثر من 
متأخرة السداد 

يوم١٨٠ألكثر من 
متأخرة السداد 

اإلجمالي يوم٣٦٥ألكثر من 

٪١٣٫٥٪ ٢٫٧٪ ١٫٢٪ ١٫٤معدل الخسارة املتوقعة 

١٧٥٬٤٣٥٬٧٩٣٢٤٨٬٥٠١٬٩٥١١٦٤٬٩٦٠٬٣٤٢٥٥١٬٥٨٢٬٠٨١١٬١٤٠٬٤٨٠٬١٦٧إجمالي القيمة الدفترية  

٢٬٤٤٣٬٣١٧٣٬٠٢٠٬١٩٢٤٬٤٥٢٬٦١٦٧٤٬٣٣٣٬٩٢٢٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧مخصص الخسارة 

خسائر هبوط قيمة الذمم املدينة التجارية حركة 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧٢١٧٬٥٣٦٬٦٦٠يناير ١الرصيد في 

٧٨٬١٦٩٬٥٣٢٢٥٬٠٤٩٬٠٥٠الهبوط خالل السنةخسائر 

(١٥٨٬٣٣٥٬٦٦٣)) ٩٨٠٬٦١٣(شطب

١٦١٬٤٣٨٬٩٦٦٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧ديسمبر ٣١الرصيد في 

١٦ - 
ً
دفعات مقدمة ومصروفات مدفوعة مقدما

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

 
ً
دفعات مقدما

١٦٬٠٤٩٬٩٥٣١٬٢٤١٬٧٤٠إيجارات

١٥٬١٨٨٬٧٨٩٢٤٬٩١٢٬٨٩٣تأمين

٧٬٠٩٨٬٣٢٥٥٬٣٨٦٬٩٩١رسوم اشتراك

٨٬٨١٦٬٦٢٨١٨٬٣٠٠٬٩٦٩أخرى 

٤٧٬١٥٣٬٦٩٥٤٩٬٨٤٢٬٥٩٣

 
ً
مصروفات مقدمأ

٢٥٠٬٣٨٤٬٧٥٦٢٤٩٬٤٥٤٬١١٧دفعات مقدمة للموردين 

(٢١٬٥٩٦٬٤٥٩)(٢١٬٥٩٦٬٤٥٩)هبوط في ذمم مدينة أخرى 

٢٢٨٬٧٨٨٬٢٩٧٢٢٧٬٨٥٧٬٦٥٨

٣٧٬٧١٣٬٥٨٠٤٣٬٢٩٧٬٨٠٢) ٢٦دفعات مقدمة لخطابات الضمان (إيضاح 

 أخرى 
ً
١٤٬٤٤٤٬٨٣٥١٤٬٧٢٦٬٥٠٠مصروفات مدفوعة مقدما

٢٨٠٬٩٤٦٬٧١٢٢٨٥٬٨٨١٬٩٦٠

٣٢٨٬١٠٠٬٤٠٧٣٣٥٬٧٢٤٬٥٥٣



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
لایر سعودي) (

٥٧

يعادلھلنقد وماا- ١٧

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
١٬٤٤٤٬٣١٦١٬٩٦٨٬٣٤٥النقد في الصندوق 

٣١٢٬٢٣٤٬٨٦١٢٤٥٬٤٥٤٬٠٤٦األرصدة في الحسابات الجارية لدى البنوك 

٤٬٧٠٧٬٥١٦١٬٥٣٠٬٤٥٩نقد لدى مدير صندوق 

٣١٨٬٣٨٦٬٦٩٣٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠قائمة املركز املالييعادلھ فيالنقد وما 

(١٬١٠٨٬٤٨٧))٥٬٤٦٦٬١٤٧(سحوبات بنكية على املكشوف ألغراض إدارة النقد 

٣١٢٬٩٢٠٬٥٤٦٢٤٧٬٨٤٤٬٣٦٣في قائمة التدفقات النقدية يعادلھ النقد وما 

رأس املال واالحتياطيات - ١٨

رأس املال 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

أسهم عادية 
٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠في بداية السنة  

٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مصدرة مدفوعة بالكامل 
ريال سعودي لكل سهم ١٠القيمة االسمية 

٣٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

العادية تصنف بالتساوي فيما يتعلق باملوجودات املتبقية للشركة.جميع األسهم 

ها من وقت آلخر ويحق لهم تصويت واحد لكل سهم في االجتماعات العامة  . للمجموعةيحق ملالكي هذه األسهم توزيعات أرباح التي يتم اإلعالن ع



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
لایر سعودي) (

٥٨

(تتمة) رأس املال واالحتياطيات١٧

ات األخرى ياإلحتياطي النظامي واالحتياط، عالوة اإلصدار

) من هذه القوائم املالية املوحدة. ٦ات تم إدراجها بإيضاح رقم (يبيعة وعالقة هذه االحتياطط

الضريبة بعد خصمالدخل الشامل اآلخر املتراكم في االحتياطيات 

العائد على املساهمين في الشركة 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

احتياطي  

تحويل عمالت 

أجنبية 

احتياطي  

اإلجمالي أرباح مبقاةالقيمة العادلة 

الحصص 

غير  

املسيطرة 

اجمالي الدخل 

الشامل اآلخر

فروق  –العمليات األجنبية 

٤٬٩٨٧٬٨١٠-٤٬٩٨٧٬٨١٠--٤٬٩٨٧٬٨١٠تحويل عمالت أجنبية

استثمارات بطريقة حقوق  

)٤١٬٤١٣٬١٠٢(-)٤١٬٤١٣٬١٠٢(-) ٤١٬٤١٣٬١٠٢(-امللكية

إعادة قياس مطلوبات منافع 

(٦٬٧٢٥٬١٥٦)(٢٦٥٬٠٤١)(٦٬٤٦٠٬١١٥)(٦٬٤٦٠٬١١٥)--محددة

٤٣٬١٥٠٬٤٤٨((٢٦٥٬٠٤١))٤٢٫٨٨٥٫٤٠٧((٦٬٤٦٠٬١١٥))٤١٬٤١٣٬١٠٢(٤٬٩٨٧٬٨١٠ (

العائد على املساهمين في الشركة

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

احتياطي 

تحويل عمالت  

أجنبية 

احتياطي 

اإلجمالي أرباح مبقاةالقيمة العادلة 

الحصص 

غير 

املسيطرة

اجمالي الدخل  

الشامل اآلخر

فروق  –العمليات األجنبية 

(٤٬٥٥٩٬٨٨٣)-(٤٬٥٥٩٬٨٨٣)--(٤٬٥٥٩٬٨٨٣)تحويل عمالت أجنبية

استثمارات بطريقة حقوق  

)٧٩٦٬٧٧٠(-)٧٩٦٬٧٧٠(-(٧٩٦٬٧٧٠)-امللكية

إعادة قياس مطلوبات منافع 

٣٬٦٧٨٬٨٨٥٣٬٦٧٨٬٨٨٥١٧٦٬٠٨٦٣٬٨٥٤٬٩٧١--محددة

(٤٬٥٥٩٬٨٨٣)(٧٩٦٬٧٧٠)١٬٥٠١٬٦٨٢(١٧٦٬٠٨٦)١٬٦٧٧٬٧٦٨(٣٬٦٧٨٬٨٨٥(

افز املوظفين طويلة األجل برنامج حو

هم على دورهم الهام في وصول املجموعة ألهداف ها والذين ستتم مكافئ ها طويلة توفر املجموعة برنامج حوافز طويلة األجل ("البرنامج") لبعض موظف

املوظفين من املساهمة في نجاح الشركة. وهو يقاس بناًء  األجل ولتجذب وتبقي الكفاءات املوهوبة. يركز البرنامج على األداء الحالي واملستقبلي ويمكن 

على معدالت األداء والتي سيتم تحديدها بمعرفة  من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت. 

) بعد  إن أساس  البرنامج مبني على بالكامل على الدفع على أساس عيني،  يتحصل من خاللها املترشح على أسهم الشركة (أسهم مقيدة "أسهم خزينة"

الترشي إلى حصولھ على املوافقات من قبل لجنة  الشروط الالزمة باإلضافة  االداء املطلوب وتلبيتھ  حات إكمالھ فترة االستحقاق وتحقيق مقاييس 

واملكافآت.  

املطلوبة يتخللها تقييم إن املوظف املشارك في البرنامج  يجب عليھ أن يستوفي جميع الشروط املحددة من قبل املجموعة بما في ذلك سنوات الخدمة

أداء ممتاز باإلضافة إلى شروط أخرى. املوظفين على رأس العمل فقط سيتم منحهم هذه امليزة. 

ها من قبل مجلس اإلدارة.  إن هذا البرنامج سيتم اإلشراف عليھ من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت  املوافق عل



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
لایر سعودي) (

٥٩

(تتمة) رأس املال واالحتياطيات-١٧

هية في  مليون ريال سعودي ل٢٣٫٨إجمالي املصاريف املتعلقة بالبرنامج الخاصة   مليون ريال  ١٤٫٨:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(م٢٠٢١يسمبر٣١لسنة املن

حقوق املالك وذلك وفًقا  تم  سعودي)   املالي  تحميلها على مصاريف منافع املوظفين مع زيادة باملقابل في قائمة  ٢ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير 

"الدفعات على أساس السهم".

يما يلي الحركة على بند الحوافز طويلة األجل:ف

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٬٨١٤٬٢١٠٢٬٣٩٠٬٠٠٠الرصيد في بداية السنة (سهم)

١٬٣٩٠٬٢٩٠٤٢٤٬٢١٠املمنوح خالل السنة (سهم)

-) ٥١٤٬٩٦٥(اضافة سهم 

-) ٤٣٦٬١٨٠(الحق ممارسة

هاية السنة (سهم)  ٣٬٢٥٣٬٣٥٥٢٬٨١٤٬٢١٠الرصيد في 

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

التي تم على اساسها منح خيار األسهم 

٢٠١٩ابريل ٢٠٢٠١ابريل ٢٠٢١١ابريل ٢٠٢١١يناير ١املدخالت على النموذج

٪٥٫١٢٪٤٫٤٨٪٣٫٩٩٪٣٫٩٩الربح املوزع 

٪٦٧٪٦٤٪٩٨٪٩٨التذبذب املتوقع 

٪٢٫٧٧٪١٫٥٤٪١٫٢٥٪١٫١٨سعر الفائدة بدون مخاطرة 

شهر ٣٦شهر ٣٦شهر ٣٦شهر ١٥املدة التعاقدية لخيار األسهم 

١٨٫٩٨١٨٫٨٤١٣٫٤٤٢٠٫٥١قيمة السهم (بالريال) في تاريخ املنح 

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

القيمة العادلة (بالريال) لكل خيار باستخدام نموذج "بالك  

١٨٫٠٦١٦٫٧١١١٫٧٥١٧٫٥٩سكولز ميرتون"
أسهم الخزينة 

يوضح الجدول التالي الحركة خالل العام: 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٤٬٩٠٠٬٠٠٠٦٤٬٩٠٠٬٠٠٠الرصيد في بداية السنة 

-(٤٬٣٦١٬٨٠٠)املتحصل خالل السنة  

٦٠٬٥٣٨٬٢٠٠٦٤٬٩٠٠٬٠٠٠ديسمبر ٣١الرصيد في 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٠

الحصص غير املسيطرة -١٨

ها حصص غير  مسيطرة: يلخص الجدول التالي املعلومات املتعلقة بكل شركات املجموعة التي لد

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

شركة مواسم للسياحة  

وخدمات املعتمرين املحدودة 

شركة الصرح للسفر 

والسياحة املحدودة 

شركة الهانوف 

االجمالي األرضساحة إي تيفالي شركة هناي للتجارة للسياحة والخدمات 

٤٩٢٠٣٠٢٠٤٠٥٠نسبة الحصص غير املسيطرة  

٢١٬٩٢٩٬٣٢٢-١١٬٥٠٨٬٢٨٤٥٬٦٢٦٬٩١٣٤٬٤٨٤٬٨٥٥٣٠٩٬٢٧٠-غير متداولة  أصول 
٥٣٬٥٧٨٬٤٨٠٢٢٬٢٩٦٬٧٦٩٢٣٬٨٢٢٬٥٣٩٢٨٧٬٧٣٥٢٥٬٠٠٠١٠٠٬٠١٠٬٥٢٣-متداولة أصول 

)١٩٬٥٥٠٬٠٧٥--)٧٬١٩٢٬٨٠٩()١٬١٠١٬٧٦٢()١١٬٢٥٥٬٥٠٤(-غير متداولة التزامات )
)١١٥٬٨٨١٬٤٦٤(-)٢٢٢٬٠٣٥()٥٧٬٦٦٠٬٨٧٢()١٧٬١١٨٬٩٩٥()٤٠٬٨٧٩٬٥٦٢(-متداولة التزامات

(١٣٬٤٩١٬٦٩٤)٣٧٤٬٩٧٠٢٥٬٠٠٠(٣٦٬٥٤٦٬٢٨٧)١٢٬٩٥١٬٦٩٨٩٬٧٠٢٬٩٢٥-األصول صافي 
(١٬٦٤٥٬٥٥٣)١٤٩٬٩٨٨١٢٬٥٠٠(٧٬٣٠٩٬٢٥٨)٢٬٥٩٠٬٣٣٩٢٬٩١٠٬٨٧٨-العائدة على الحصص غير املسيطرة  األصول صافي 

--
٢٣٬٦٣١٬٠٣٠) ٤٬٩٤٨(٢٢٬٨٧٥٬٨٤٥٧٦٠٬١٣٣-إيرادات 

(٥٬٨٥٩٬٤٦٢)-(٣٬٥٧٨٬٧١٠))١٬٧٢٩٬٤٨٢()٥٥١٬٢٧٠(-ربح 
(١٬٣٦٢٬٢٣٧)---٧٤٬٠٦٦) ١٬٤٣٦٬٣٠٣(-دخل شامل آخر 

(٧٬٢٢١٬٦٩٩)--(٣٬٥٧٨٬٧١٠))١٬٦٥٥٬٤١٦((١٬٩٨٧٬٥٧٣)-اجمالي الدخل الشامل اآلخر 

(١٬٣٤٤٬٨٤١)--(٧١٥٬٧٤٢))٥١٨٬٨٤٥()١١٠٬٢٥٤(-ربح موزع على الحصص غير املسيطرة  

) ٢٦٥٬٠٤١(---٢٢٬٢٢٠) ٢٨٧٬٢٦١(-دخل شامل آخر موزع على الحصص غير املسيطرة  

(٩٬٢٨٠٬٧١٥)--) ١٩٠٬٤١٢(٩٣٠٬٨٠٣(١٠٬٠٢١٬١٠٦)-تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية  
(١٬٢٣٥٬٢٩٩)--٢٢٧٬٤٠٤) ٨٬٦٠٠()١٬٤٥٤٬١٠٣(-تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية  

------تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية   
(١٠٬٥١٦٬٠١٤)--٩٢٢٬٢٠٣٣٦٬٩٩٢(١١٬٤٧٥٬٢٠٩)-يعادلھصافي الزيادة (النقص) في النقد وما 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦١

الحصص غير املسيطرة (تتمة) -١٨

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

شركة مواسم للسياحة  

وخدمات املعتمرين املحدودة 

شركة الصرح للسفر  

والسياحة املحدودة

شركة الهانوف للسياحة  

االجمالي األرض ساحةفالي إي تي شركة هناي للتجارةوالخدمات

٤٩٢٠٣٠٢٠٤٠٥٠نسبة الحصص غير املسيطرة  

٢٥٬٠٧٥٬٦٨٢-١٬٠٩٧٬١٢٩١١٬٣٤٥٬٢٣٥٥٬٨٤٦٬٧٧٣٦٬٤٧٧٬٢٧٥٣٠٩٬٢٧٠غير متداولة أصول 
١٥٧٬٩٦١٬٦٩٢-٦٤٬٧٣٣٬٣٧٨٤٢٬٦٦٧٬٩٨٥٢٣٬٢٧٩٬٦٨٧٢٦٬٩٩٢٬٩٠٧٢٨٧٬٧٣٥متداولة  أصول 

(٢٤٬٧١٦٬٥٤٧)-)٦٥٬٨٨١()٧٬٩٣٦٬٢٩٣()١٬٢٣٢٬٧٠٣((٨٬٩٠٠٬٢٩٧))٦٬٥٨١٬٣٧٣(غير متداولة التزامات
(١٦١٬٧٥٧٬٣٨٣)-(٢١٦٬٣٨٠))٥٧٬٤٦٦٬٠١٤() ١٦٬٥١٩٬٧٢٥((٢٧٬٧٨٣٬٤٥١))٥٩٬٧٧١٬٨١٣(متداولة  التزامات

(٣٬٤٣٦٬٥٥٦)-٣١٤٬٧٤٤)٣١٬٩٣٢٬١٢٥(١٧٬٣٢٩٬٤٧٢١١٬٣٧٤٬٠٣٢)٥٢٢٬٦٧٩(االصول صافي 
٣٦١٬٤٦٤-١٢٥٬٨٩٨(٦٬٣٨٦٬٤٢٥)٣٬٤٦٥٬٨٩٤٣٬٤١٢٬٢١٠(٢٥٦٬١١٣)العائدة على الحصص غير املسيطرة  االصول صافي 

٣٠٬٥٣٦٬٥٠١--١٤٬٤٠٧٬٥٢٥١٤٬٧٦٨٬١٢٥١٬٣٥٢٬٦٩٦٨٬١٥٥إيرادات 
) ٢١٬٢٦٧٬٢٢٨(--)٣٬١٢٩٬١٠٩()١٬٦٢١٬٤٥٦()٦٬٤٤٧٬٨٢٧()١٠٬٠٦٨٬٨٣٦(ربح  

٦٤٨٬٦٨٢---)٤٠٢(١٥٩٬٩٦٥٤٨٩٬١١٩دخل شامل آخر  
(٢٠٬٦١٨٬٥٤٦)--) ٣٬١٢٩٬١٠٩()١٬٦٢١٬٨٥٨((٥٬٩٥٨٬٧٠٨))٩٬٩٠٨٬٨٧١(اجمالي الدخل الشامل اآلخر 

(٧٬٣٣٥٬٥٥٣)--)٦٢٥٬٨٢١()٤٨٦٬٤٣٧()١٬٢٨٩٬٥٦٦()٤٬٩٣٣٬٧٢٩(ربح موزع على الحصص غير املسيطرة 
)١٧٦٬٠٨٦(---)١٢١(٧٨٬٣٨٣٩٧٬٨٢٤دخل شامل آخر موزع على الحصص غير املسيطرة 

)٢٤٬٢٢٣٬٣٠٢(--٣٨٠٬٤٢٥)٣٬٧١٦٬٤٩٣()٢٠٬٤١٣٬٣٦٠()٤٧٣٬٨٧٤(تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية 
)١٬٤١٩٬٢٨٠(--)١٬٠٩٢٬٥٠٥(٢٠١٬١٢٧)٩٣٤٬١٧٢(٤٠٦٬٢٧٠تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية 

-------تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية   
)٢٥٬٦٤٢٬٥٨٢(--)٧١٢٬٠٨٠()٣٬٥١٥٬٣٦٦()٢١٬٣٤٧٬٥٣٢()٦٧٬٦٠٤(يعادلھصافي الزيادة (النقص) في النقد وما 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٢

القروض١٩-
ديسمبر٣١

٢٠٢١
ديسمبر٣١

٢٠٢٠
غير املتداولةااللتزامات

٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦٣١٤٬٢٨٥٬٧١٦قرض بنكي مضمون 
٥٢٬٢٥٣٬٦١٤-قرض بنكي غير مضمون 

٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠
املتداولة االلتزامات

١١٧٬٨٥٧٬١٤٣٧٨٬٥٧١٬٤٢٩الجزء املتداول من قرض بنكي مضمون 
٧٠٩٬٥١٣٬١٧١٤٦٠٬١٩٠٬١٢٣قرض بنكي غير مضمون 

٨٢٧٬٣٧٠٬٣١٤٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢
.٣٧في إيضاح أسعار العمولة ،مخاطر تحويل العمالت األجنبية ،ومخاطر السيولة تم توضيح معلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر 

الشروط والجدول الزمني للسداد 

إن شروط وأحكام القروض القائمة هي كما يلي:

تسـھ التورق) من بنوك محلرة ي وقصـلةیعلى شـكل قروض طو ةیاسـالمالت یحصـلت املجموعة على  (املرابحة و  التســھةیاالجل  التی. تخضـع ھذه 

 ملعدالت العمولة املتعارف ع
ً
مضمونة  التی. ان ھذه التسھھی) باالضــافة الى ھامش متفق علبور ی(ســاةیالبنوك في الســعود ن يما بھا یللعمولة وفقا

أراضىي ومباني القروض القائمة املضمونة مرهونة مقابل . ليیبشأن القروض من البنوك ھي كما ھایاالستحقاق املتفق علخی. إن توار ةیبسندات إذن

. )مليار ريال سعودي ١٫٩١.:  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليار ريال سعودي  (١٫٧٨محددة بقيمة دفترية قدرها 

ل استحقاق القروض اإلجمالية من البنوك املحلية هي كما يلي:اآج

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

القيمة الدفترية القيمة الدفترية 

٨٢٧٬٣٧٠٬٣١٤٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢سنة الخالل 

٢٣٥٬٧١٤٬٢٨٦٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠خمس سنوات من سنة الى 

ائد ١٬٠٦٣٬٠٨٤٬٦٠٠٩٠٥٬٣٠٠٬٨٨٢إجمالي املطلوبات املحملة بالفو

التزامات عقود اإليجار-٢٠

ديسمبر٣١
٢٠٢١

ديسمبر٣١
٢٠٢٠

التزامات عقود اإليجار  
٨٩٬٦٨٥٬٧٢٥٨٤٬٢٥٧٬٣٣٦الرصيد في بداية السنة 

٣١٬٤٧٦٬١٦١١٢٬٠٥٢٬٦٦٥إضافات
٤٬٧٢١٬٣٣٩٤٬٠٦٠٬٩٥٩تكلفة التمويل 

(٨٤٨٬٧٤١)(١٬٨٩٧٬٨٩٩))٦٫١–٣٫١إمتيازات اإليجار (إيضاح
(٩٬٨٣٦٬٤٩٤))٢٠٬٩٠٣٬٩٩٧(املدفوع

١٠٣٬٠٨١٬٣٢٩٨٩٬٦٨٥٬٧٢٥
مصنفة كما يلي:
١٢٬٥١٠٬٢١١٨٬٨٠٩٬٢٥٩الجزء املتداول 

٩٠٬٥٧١٬١١٨٨٠٬٨٧٦٬٤٦٦الجزء غير املتداول 

١٠٣٬٠٨١٬٣٢٩٨٩٬٦٨٥٬٧٢٥



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٣

(تتمة) التزامات عقود اإليجار . ٢٠

امتيازات اإليجار

 لسياسة الحكومة ، اضطرت املجموعة إلى تعليق عمليات العديد من املصانع خالل عام 
ً
.٢٠٢٠نظرا

 عديدة من امتيازات اإليجار من املؤجرين بسبب عدم قدرة املجموعة على العمل لفترات زمنية طويلة ، بما في ذلك: 
ً

تلقت املجموعة أشكاال

اإلعفاء من اإليجار (مثل التخفيضات في اإليجار املستحق بموجب شروط عقود اإليجار) ؛ •

هالك من يوليو • ) ؛ و ٢٠٢١إلى مارس ٢٠٢٠تأجيل اإليجار (على سبيل املثال دفع اإليجار من أبريل إلى يونيو على أساس االس

رة ال تستند إلى مؤشر أو معدل (على سبيل املثال ، اإلعفاء من اإليجار الشهري  • تحويل جزء من مدفوعات اإليجار الثابت إلى مدفوعات إيجار متغي

الثابت مقابل نسبة مئوية من املبيعات املحققة في مواقع املتاجر في املستقبل). 

ها التعديالت على املعيار الد١٫٣كما تمت مناقشتھ في إيضاح  ولي إلعداد التقارير املالية رقم  ، اختارت املجموعة تطبيق الوسيلة العملية التي أدخل

ها خالل العام إلى حد كبير بمعايير تطبيق الوسيلة على جميع امتيازات اإليجار التي تفي باملعايير. تفي جميع امتيازات اإليجار التي تم ١٦ الدخول ف

العملية. 

بمبلغ   اإليجار  التزامات  إجمالي  تخفيض  إلى  العملية  الوسيلة  تطبيق  أو مليو ١٫٩٨أدى  الربح  في  التخفيض  هذا  تأثير  تسجيل  تم  سعودي.  ريال  ن 

ها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك املدفوعات.  الخسارة في الفترة التي حدث ف

ديسمبر٣١
٢٠٢١

ديسمبر٣١
٢٠٢٠

٢٤٬٤٥٧٬٠٨٦٤٥٬٢٤٦٬٥٠٢مصاريف اإليجار قصير األجل

منافع املوظفين-٢١

ديسمبر٣١
٢٠٢١

ديسمبر٣١
٢٠١٩

١٢٥٬٥٣٢٬٢٤٩١١٢٬٥٠٣٬٠١٥صافي التزامات املنافع املحددة

هاية الخدمة للموظفين وفًقا للقوانين واللوائح في كل دولة قضائية تعمل   ها املجموعة. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم املجموعة تحتسب املجموعة مكافأة  ف

هاية الخدمة للموظفين باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية املتوقعة من قبل خبير اكتواري مؤهل.  بإعادة قياس مكافأة 

:التاليةتلتزم املجموعة بخطط املنافع املحددة ملا بعد التوظيف

 الخطة تؤهل املوظف الذي أكمل أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل ثلث  باململكة العربية السعودية، إن

أكمل أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات من   راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. كذلك فإن الخطة تؤهل املوظف الذي 

كل سنة كاملة من الخدمة. إضافة لذلك، فإن الخطة تؤهل املوظف الذي أكمل أكثر من عشر الخدمة الستالم مبلغ يعادل ثلثي راتبھ األخير عن  

سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. 

  أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات من الذي أكمل  الخطة تؤهل املوظف (اإلداري والفني)  الخدمة الستالم مبلغ  وفي مصر، فإن 

الخدمة  أكثر من عشر سنوات من  الذي أكمل  تؤهل املوظف  األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. وكذلك فإن الخطة  يعادل نصف راتبھ 

الستالم مبلغ يعادل راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. 

 خمس سنوات وأقل من سبع سنوات من الخدمة الستالم مبلغ يعادل  إضافة لذلك، فإن الخطة تؤهل املوظف (السائق) الذي أكمل أكثر من

عشر أيام من راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. وكذلك فإن الخطة تؤهل املوظف الذي أكمل سبع سنوات وأقل من اثني عشر سنة 

لذلك، فغن الخطة تؤهل املوظف الذي أكمل أكثر من الخدمة الستالم مبلغ يعادل نصف راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. إضافة

 من راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. 
ً
من اثني عشر سنة من الخدمة الستالم مبلغ يعادل اثني عشر شهرا
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٦٤

(تتمة) منافع املوظفين. ٢١

غ يعادل ثلث راتبھ في دولة االمارات العربية املتحدة، فإن الخطة تؤهل املوظف الذي أكمل أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات الستالم مبلو

أكثر من ثالث سنوات وأقل من خمس سنوات من الخدمة   أكمل  األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. وكذلك الخطة تؤهل املوظف الذي 

ت  الستالم مبلغ يعادل ثلي راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. إضافة لذلك، فإن الخطة تؤهل املوظف الذي أكمل أكثر من خمس سنوا 

من الخدمة الستالم مبلغ يعادل راتبھ األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة. 

  وفي اململكة املتحدة، توفر شركة مواسم املحدودة خطة معاشات تقاعدية محددة االشتراكات.  يتم االحتفاظ بموجودات الخطة بشكل منفصل

لتقاعد املحملة على األرباح التي تتعلق بخطة شركة مواسم محددة عن شركة مواسم املحدودة في صندوق يدار بشكل مستقل. تمثل تكاليف ا 

ها.االشتراكات مبلغ االشتراكات املستحقة للخطة الذي يتعلق بالفترة املالية. ال توفر شركة مواسم منافع تعاقدية أخرى ملا بعد التقاعد مل وظف

. خالل السنة املالية ، لم تؤثر أي تقلبات أو أحداث جوهرية  م٢٠٢١ديسمبر ٣١في منافع املوظفينمطلوباتتقييم اكتواري للقيمة الحالية  في أخر

على االفتراضات االكتوارية املستخدمة لحساب االلتزام ، باستثناء االنخفاض في معدل الخصم ، كما هو موضح أدناه.

حالية ذات الصلة وتكلفة الخدمة السابقة باستخدام طريقة وحدة  تم قياس القيمة الحالية مطلوبات منافع املوظفين املحددة وتكلفة الخدمة ال

االئتمان املتوقعة. 

املنافع املحددةالتزامالحركة في صافي 

ها , يبين الجدول أدناه تسوية بين األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية اللتزامات املنافع املحددة ومكونا

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

ديسمبر٣١
م  ٢٠٢٠

١١٢٬٥٠٣٬٠١٥١١٥٬٧٧٠٬١١١يناير ١الرصيد في 
٦٣٦٬٢٥٠اإلضافة من خالل دمج األعمال 

مدرج في الربح أو الخسارة 
٢٠٬٩٤٩٬٥٤٧١٤٬٧٣٢٬٩٨٠تكلفة الخدمة الحالية  

٤٬٥٩٥٬٠٠٥٣٬٩١٥٬٣١٣مصروفات تمويل 
٢٥٬٥٤٤٬٥٥٢١٨٬٦٤٨٬٢٩٣

مدرج في الدخل الشامل االخر 
(٣٬٨٥٤٬٩٧١)٦٬٧٢٥٬١٥٦الخسارة االكتوارية 

(١٨٬٠٦٠٬٤١٨)) ١٩٬٨٧٦٬٧٢٤(منافع مدفوعة 
هاية السنة  ١٢٥٬٥٣٢٬٢٤٩١١٢٬٥٠٣٬٠١٥الرصيد في 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

ديسمبر٣١
م  ٢٠٢٠

املنافع املحددة  التزامتتمثل في صافى 

١٠٣٬٥٢٧٬٢٢٢٩٠٬٦٥٠٬٣٤٣اململكة العربية السعودية
٤٬٩٧٤٬٠٢٠٥٬٩٣٥٬٤٩٧مصر 

١٧٬٠٣١٬٠٠٧١٥٬٩١٧٬١٧٥اإلمارات العربية املتحدة 

١٢٥٬٥٣٢٬٢٤٩١١٢٬٥٠٣٬٠١٥

اإلكتوارية االفتراضات 

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

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

اململكة العربية 

االمارات العربية املتحدة مصرالسعودية 

٪٢٫٤٥٪١٥٫٢٤٪٢٫٤٥معدل الخصم
٪٥٫٠٠٪٩٫٩٦٪٥٫٠٠املستقبلي معدل نمو الراتب 

٪١٫٥٠٪٥٫٣٠٪١٫٧٠معدل نمو التعويضات املستقبلي
(تتمة) منافع املوظفين. ٢١



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٥

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

االمارات العربية املتحدةمصراململكة العربية السعودية

٪٢٫٤٣٪١٣٫٠٩٪٤٫١٥معدل الخصم

٪٥٪٧٫٨١٪٥املستقبلي معدل نمو الراتب 

٪٠٫٤١٪٥٫٢٢٪١٫١٣معدل نمو التعويضات املستقبلي

م التزامات  استندت االفتراضات املتعلقة بمعدل الوفيات املستقبلي إلى اإلحصاءات العامة لكشوفات معدالت الوفيات. إن التعمير الحالي املتعلق بقي

املحددة في تاريخ التقرير كان كما يلي:املنافع 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

اململكة العربية 
السعودية 

االمارات العربية املتحدة مصر

 لعدد الخطط 
ً
وفقا

٢٦٢٧٢٩تعمير األعضاء الحاليين (بالسنوات)

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

اململكة العربية 
السعودية

االمارات العربية املتحدةمصر

 لعدد الخطط 
ً
وفقا

٢٥٣٠٢٨تعمير األعضاء الحاليين (بالسنوات)

، كانت فترة املتوسط املرجح اللتزامات املنافع املحددة كما يلي: م ٢٠٢٠ديسمبر٣١م و ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

اململكة العربية 
االمارات العربية املتحدة مصرالسعودية 

٧٨١٠بالسنوات

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

اململكة العربية 
مصرالسعودية

االمارات العربية املتحدة

٨٦١١بالسنوات

تحليل الحساسية ) ٢

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

ستؤثر على التزامات املنافع املحددة حسب املبالغ الظاهرة أدناه: 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

نقصزيادة نقصزيادة

معدل الخصم
١٧٬٠٠٣٬٧٢٩(١٣٬٨٢٦٬١٧٥)٩٬٤٢٥٬٤٠٠)٩٬٣٦٧٬٠٤٠(٪)١(تغير بنسبة 

(١٣٬٨٤٦٬٢٢٧)١٦٬٦٧٧٬٨٦٦) ٩٬٣٦٨٬٤٦٥(٩٬٤٢٢٬٤١٧٪) ١معدل نمو الراتب املستقبلي (تغير بنسبة 

(١١٦٬٩٩٣)٨٦٣٬٦٥٠٥٧٬٩٥٧) ١٬٥٦٧٬٧٢٦(٪)١٠نسبة معدل الوفيات املستقبلي (تغير بنسبة 

لحساسية االفتراضات  وعلى الرغم من أن التحليل ال يأخذ في االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية املتوقعة في إطار الخطة، فإنھ يوفر تقديرا 

.املبينة



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٦

(تتمة) منافع املوظفين. ١٢

مصروفات منافع املوظفين 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٥٤١٬٢٧٣٬٢٤٦٤٨٧٬٢٣١٬٠٠٦رواتب ومنافع 

١٥٬٠٩٢٬٣٦٤١٤٬٤٢١٬٤٧٠اشتراكات الضمان االجتماعي 

٧٬٠٨٢٬٥١٩١٦٬٠٨٤٬٧٣٧اشتراكات في خطط املنافع املحددة

٢٥٬٥٤٤٬٥٥٢١٨٬٦٤٨٬٢٩٣مصروفات متعلقة بخطط املنافع املحددة ملا بعد التوظيف 

٢٥٬٢٢٨٬٥٩٥١٩٬٤٣١٬٤٣٠مصروفات متعلقة باإلجازات املدفوعة

٦١٤٬٢٢١٬٢٧٦٥٥٥٬٨١٦٬٩٣٦



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٧

الزكاة وضريبة الدخل -٢٢

الحركة في املخصص ) أ 

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
٦٦٬٠٤٧٬٤٤٠٦٠٬٥٢٨٬٠٥٣في بداية السنة 

٥١٬٨٢٩٬٩٢٥٢٦٬٦٥٩٬٣٦٠املكون خالل السنة
(٢١٬١٣٩٬٩٧٣))٩٬٧٢٦٬٥٦١(املدفوع خالل السنة

هاية السنة  ١٠٨٬١٥٠٬٨٠٤٦٦٬٠٤٧٬٤٤٠في 

املبلغ املثبت في الربح أو الخسارة)ب

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
مصروف الزكاة والضريبة الحالية

٥٦٬٤٦٩٬٠٦٤٣٣٬١١٨٬٦٤٥الزكاة–السنة الحالية 
(٣٬٢١١٬٥٩٧)) ٥٬٧٦٩٬٤١١(الضريبة -السنة الحالية 

٥٠٬٦٩٩٬٦٥٣٢٩٬٩٠٧٬٠٤٨
مصروف الضريبة املؤجلة 

(٣٬٢٤٧٬٦٨٨)١٬١٣٠٬٢٧٢وعكسها نشأة الفروقات املؤقتة 

٥١٬٨٢٩٬٩٢٥٢٦٬٦٥٩٬٣٦٠مصروف الزكاة والضريبة 

ها بطريقة حقوق امللكية والبالغ    صفرمصروف الضريبة للعمليات املستمرة يستبعد حصة املجموعة من مصروف الضريبة للشركات املستثمر ف

ها بطريقة حقوق  ريال سعودي الشىئ:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ريال سعودي ( امللكية  ) والذي تم إدراجھ تحت بند "الحصة في أرباح الشركات املستثمر ف

بالصافي بعد الضريبة". 

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

الحركة في أرصدة الضريبة املؤجلة) أ 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
الرصيد  صافي 

يناير ١في 

في  هااملثبت 
الربح أو 
الصافيأخرى الخسارة

األصول 
الضريبية  

املؤجلة 

االلتزامات
الضريبية  

املؤجلة 
في  ممتلكات ومعدات

-٧٩٤٬٠٤١٤٧٬٨٩٧٣٢٨٬٤٨٢١٬١٧٠٬٤٢٠١٬١٧٠٬٤٢٠اململكة املتحدة 
في  ممتلكات ومعدات

) ١٧٦٬٥٨٧(-) ١٧٦٬٥٨٧() ١٬٤٣٨(٥٨١٬٥١٧) ٧٥٦٬٦٦٦(مصر
-٨٠٬٩١٤٣٬٠٤٩٬١٠٩٣٬٠٤٩٬١٠٩-٢٬٩٦٨٬١٩٥عجز املعاشات التقاعدية 

-٩٬٧٩٨٬٤٢٦٨٬٧٣٩٬٠٣٦٨٬٧٣٩٬٠٣٦) ١٬٠٥٩٬٣٩٠(-مكاسب القيمة العادلة 
-٥٤٩٬٧٢٤٥٤٩٬٧٢٤) ٣٩٢٬٦٠٢() ٦٦٢٬٤٧٠(١٬٦٠٤٬٧٩٦مخصصات

الفروق املؤقتة الخاضعة 
-٤٬٥٦٣٬٨٧٣١٠٬٦٧٦٬٨٧٧١٠٬٦٧٦٬٨٧٧) ٣٧٬٨٢٦(٦٬١٥٠٬٨٣٠للضريبة

/ االصول صافي 
) الضريبية االلتزامات (

) ١٧٦٬٥٨٧(١٤٬٣٧٧٬٦٥٥٢٤٬٠٠٨٬٥٧٩٢٤٬١٨٥٬١٦٦) ١٬١٣٠٬٢٧٢(١٠٬٧٦١٬١٩٦قبل املقاصة 
------املقاصة الضريبية 

/ االصول صافي 
) الضريبية االلتزامات (

) ١٧٦٬٥٨٧(١٤٬٣٧٧٬٦٥٥٢٤٬٠٠٨٬٥٧٩٢٤٬١٨٥٬١٦٦) ١٬١٣٠٬٢٧٢(١٠٬٧٦١٬١٩٦بعد املقاصة 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٨

ممة) (تالزكاة وضريبة الدخل _ ٢٢

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
صافي الرصيد في 

يناير١

ها في املثبت
الربح أو 
الصافي أخرى الخسارة

االصول 
الضريبية املؤجلة

االلتزامات
الضريبية املؤجلة

في  ممتلكات ومعدات
-٩٦٬٨١٥٧٩٤٬٠٤١٧٩٤٬٠٤١(٢٬٥٤٩٬٦٥٧)٣٬٢٤٦٬٨٨٣اململكة املتحدة 

في  ممتلكات ومعدات
(٧٥٦٬٦٦٦)-(٧٥٦٬٦٦٦)(٨٦٬١٨٣)٧١٬٤٦٢(٧٤١٬٩٤٥)مصر

عجز املعاشات  
-١٬٨٦٥٬٧٤٤١١٧٬٦٩١٩٨٤٬٧٦٠٢٬٩٦٨٬١٩٥٢٬٩٦٨٬١٩٥التقاعدية 

---١١٬٦٠٦(٤٠٠٬٨٢٥)٣٨٩٬٢١٩مكاسب القيمة العادلة 
-١٬٦٠٤٬٧٩٦١٬٦٠٤٬٧٩٦-١٬٦٠٤٬٧٩٦-مخصصات

الفروق املؤقتة 
-٦٬١٥٠٬٨٣٠٦٬١٥٠٬٨٣٠-٦٬١٥٠٬٨٣٠-الخاضعة للضريبة

/األصول صافي 
) الضريبية  االلتزامات(

(٧٥٦٬٦٦٦)٤٬٧٥٩٬٩٠١٤٬٩٩٤٬٢٩٧١٬٠٠٦٬٩٩٨١٠٬٧٦١٬١٩٦١١٬٥١٧٬٨٦٢قبل املقاصة
---٥٠٬٥٧٣(١٬٧٤٦٬٦٠٩)١٬٦٩٦٬٠٣٦املقاصة الضريبية

/األصول صافي 
) الضريبية  االلتزامات(

(٧٥٦٬٦٦٦)٦٬٤٥٥٬٩٣٧٣٬٢٤٧٬٦٨٨١٬٠٥٧٬٥٧١١٠٬٧٦١٬١٩٦١١٬٥١٧٬٨٦٢بعد املقاصة
ها يوجد موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة غير ال  هاية السنة.معترف  في 

موقف الربط ) ب

الزكوي للشركة مع   هاء الربط  هائية للسنوات حتى عام  الزكاة والضريبة والجماركهيئة  تم إ ال الزكاة  . م ٢٠١٥(الهيئة) وتم الحصول على شهادات 

ها الزكوية حتى عام  م. ٢٠٢٠قامت املجموعة بتقديم جميع إقرارا

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

م ٢٠١٨-م٦٢٠١الربط الزكوي والضريبي لألعوام

هية في  هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت   ، قدمت م٢٠١٧-م٢٠١٦املالية  وات  . بالنسبة للسنم ٢٠١٨-م٢٠١٦ديسمبر  ٣١تقييًما للسنوات املن

 جزئًيا لال الهيئة، وبالتالي أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن الصادرالشركة اعتراًضا على التقييم 
ً

املذكور. عتراض قبوال

املجموعة   للجان  من خالل  الفصلإلى لجنة  ى دعو قدمت  العامة  املتبقية  والجمركيةالضريبيةالزكوية و االمانة  النزاعات  ؛  بشأن  لتي تم رفضها 

. قيد املراجعةوما زالتإلى لجنة االستئناف عوى  دالتم تصعيدو وبالتالي 

التقييم الصادر  م٢٠١٨بالنسبة للسنة املالية     هئيةال، وبالتالي أصدرت  هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن  ، قدمت الشركة اعتراًضا على 
ً

قبوال

  والجمركيةالضريبيةالزكوية و االمانة العامة للجان من خالل  الفصلإلى لجنة عوى داملذكور. قدمت املجموعة راضعتجزئًيا لال 
ً

والتي أصدرت قبوال

للنزاع الذي لم يتم حلھ. إلى لجنة االستئناف الدعوى سيتم تصعيد و وبعد ذلك الفصل. تنتظر املجموعة قراًرا كتابًيا من لجنة للدعوى جزئًيا 

القرار  ات ستصب في مصلحة املجموعة. ومن ثم ، تواصل املجموعة الطعن بقوة في التقييمات  تعتقد املجموعة ومستشارها الزكوي والضريبي أن 

. هئيةمن الالصادرة 

م ٢٠٢٠–م٢٠١٩تقدير الزكاة والضريبة لعام 

هية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أصدرت م٢٠٢١خالل عام   للسنوات املن
ً
مليون ريال سعودي.  ٥٥بمبلغ م٢٠٢٠و م ٢٠١٩ديسمبر ٣١ربطا

.لهيئة الدراسة من ا قيد  اإلعتراضزاليالم٢٠٢٠و م٢٠١٩للسنة املالية من الهئية قدمت الشركة اعتراًضا على التقييمات الصادرة 

. اسةالدر املالية املوحدة ملثل هذه التقييمات تحت القوائم مليون ريال سعودي في هذه ٣٦قامت املجموعة بتسجيل مخصص إضافي بمبلغ 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٦٩

الذمم الدائنة التجارية واألخرى -٢٣

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤٥٢٬٠٧١٬٨٠٦٢٥٣٬٠٢٥٬٩٨٠ذمم دائنة تجارية 

١١١٬١٤٩٬٨٢٤١٢١٬٨١٠٬٨٨٨ذمم الدائنة غير التجارية 
٦٩٬٨٥٨٬٦٤٢٤٧٬٩١٢٬٣٠٧رواتب ومنافع 

٢٦٬٣٩٣٬٤٠٧١٦٬٨٧٧٬٢٢٩إيجارات ومرافق خدمية 
٧٬٠٨٢٬٥١٩١٦٬٠٨٤٬٧٣٧لخطة املساهمات املحددة مستحق 

٥٬٩٠٨٬٥٨٨٣٬٨٥٥٬٣٥٤مدفوعات عموالت قروض 
ها   ١٣٧٬٠٣٠٬٠٦٩١٥٦٬٣١٧٬٦٨٩مرتجعات لم يطالب 

١٤٬٣٢٠٬٧٨٨١٨٬١٨٦٬٩٠٠أخرى 
٣٧١٬٧٤٣٬٨٣٧٣٨١٬٠٤٥٬١٠٤

٨٢٣٬٨١٥٬٦٤٣٦٣٤٬٠٧١٬٠٨٤إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

. ٣٧إن املعلومات حول تعرض املجموعة ملخاطر العمالت ومخاطر السيولة تم إدراجها في ايضاح 

التزامات عقود -٢٤

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٦١٬٥٤٥٬١٨٠٩٠٬٢٤١٬٩٢٢دفعات مقدمة من العمالء 
١٬١٦٦٬٨٥٩١٬٧٩٦٬٧٩٧الءممطالبات برنامج والء الع

١٦٢٬٧١٢٬٠٣٩٩٢٬٠٣٨٬٧١٩

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١املخصصات -٢٥

٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠قضايا قانونية  مخصص 

مخصصات قانونية 

م، تم تقديم دعوى قضائية  ٢٠١٣٪ بواسطة الشركة. وخالل سنة  ٤٩شركة بلو سكاي ترافيل تعتبر مورد الشركة وشركة زميلة ومملوكة بنسبة  

 ضد الشركة  بواسطة املساهم اآلخر في شركة بلو سكاي ترافيل ضد  
ً
الشركة. وبعد املحاكمة التي تمت في الواليات املتحدة األمريكية، كان هناك حكما

م والذي بموجبھ تم تأكيد املطالبة البالغة  ٢٠١٥مليون ريال سعودي). وقد تم استالم حكم آخر في ديسمبر ٤٤٫٨مليون دوالر أمريكي (١١٫٩بقيمة 

استأنفت شركة بلو سكاي ترافيل الحكم وبالتالي ل سعودي) واعتبارها مستحقة لشركة بلو سكاي ترافيل.مليون ريا٧٫٥مليون دوالر أمريكي (١٫٩

هائي بزيادة املبلغ املستحق الدفع الى  مليون ريال سعودي بالكامل في عام  ١٤٫١مليون ريال سعودي.دفعت الشركة ١٤٫١اصدرت املحكمة الحكم ال

الشركة تخصيص مبلغ  ٢٠١٧ يعتمد على  ٢٠١٣ليون ريال سعودي في عام  م٢٥قامت  هائي من املحكمة. هذا  أساس عدم صدور حكم  م ، على 

أفضل تقدير لإلدارة. تعتقد الشركة أن هناك حًقا في االستئناف ضد الطرف اآلخر. 

 إلى حكم القسم القانوني للشركة في مثل هذه الحاالت ، تعتقد الشركة أ 
ً
نھ ال يحق ألي من الطرفين استئناف الدعوى في ضوء ما ورد أعاله واستنادا

ها. وبالتالي ، تم عكس املخصص البالغ  ها تمت تسوي هية في ٢٥القانونية ، وأنھ ُيفترض أ .٢٠٢١مارس ٣١مليون ريال سعودي خالل الفترة املن

هت الشـــــــركة عقدها مع الرابطة الســـــــعودية للمحترفين ("املدعي")   ــــراكة اإلســـــــتراتيجية ("العقد") بمبلغ خالل العام ، أ مليون ريال  ٢٣٫١للرعاية والشـــ

مبلغ ســعودي. رفع املدعي الدعوى القانونية أمام املحكمة العامة بالرياض ضــد الشــركة لعدم ســداد املبلغ املتعاقد عليھ. اعتبرت الشــركة تخصــيص 

هائي من ٢٢ القضاء. هذا يعتمد على أفضل تقدير لإلدارة. تعتقد الشركة أن هناك مليون ريال سعودي خالل العام ، على أساس عدم صدور حكم 

حًقا في االستئناف ضد الطرف اآلخر.



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٠

االلتزامات واالرتباطات املحتملة -٢٦
االلتزامات الرأسمالية

) ريال سعودي مليون ٦٠٫٣:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي (ريالمليون ٢٠٫٦بمبلغرأسمالية  التزامات  ، لدى املجموعة  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

. وتطوير البرامجتتعلق بشكل رئيسىي في تطوير عقارات وإنشاء مباني جديدة للمكاتب

محتملةارتباطات 

مليون ريال سعودي ) صادرة ٤٨٢:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ريال سعودي (مليون  ٧٥١بمبلغ  ، لدى املجموعة خطابات ضمان  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

٣٨لتأمينات خطابات الضمان بإجمالي مبلغ وقدره عن البنوك التي تتعامل معها الشركة لصالح بعض املوردين, ويشتمل ذلك على دفعات مقدمة  

لتفاصيل أكثر.١٥إيضاح انظر ريال سعودي)مليون ٤٣: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ريال سعودي (مليون 

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة-٢٧

أطراف ذات عالقة مختلفة. يتم تنفيذ معامالت األطراف ذات العالقة على أسس تجارية  تقوم املجموعة في سياق األعمال العادية بإجراء معامالت مع  

ها. لم تكن شروط وأحكام هذه املعامالت أكثر مالءمة من تلك املتاحة ، أو التي من ا  إدار ملتوقع  بحتة والشروط املعتمدة من قبل الشركة ومجلس 

موظفي اإلدارة غير الرئيسيين والشركات ذات الصلة على أساس تجاري.بشكل معقول أن تكون متاحة ، في معامالت مماثلة مع

ا لشروط تمثل املعامالت مع األطراف ذات الصلة بشكل رئيسىي املشتريات واملبيعات والخدمات املقدمة والتي تتم على أسس تجارية ويتم إجراؤها وفًق 

ها ومعتمدة من اإلدارة  .متفق عل

هاية ال ها نقًدا. لم تكن هناك أية ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو  األرصدة القائمة في  سنة غير مضمونة وخالية من الفوائد ويتم تسوي

.دائنة ألطراف ذات صلة

فيما يلي تفاصيل املعامالت واألرصدة الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

األطراف ذات العالقة:معامالت ١٫٢٧

تعويضات موظفي اإلدارة العليا

هم الرئيس التنفيذي واملدراء والتنفيذيين تشتمل التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يليبما ف

٤١٢٬٠٠٠ريال سعودي و  ٢٢٠٬٠٠٠املجلس والتي بلغت  إن أتعاب حضور االجتماعات املدفوعة للمديرين التنفيذيين وأعضاء اللجان املختلفة في  

 للنظام األساسىي للشركة . ٢٥٢٬٠٠٠ريال سعودي و ٢٧٠٬٠٠٠م: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١ريال سعودي علي التوالي، (
ً
ريال سعودي على التوالي) .وفقا

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 
التنفيذيين /  

املستقلين
اإلدارة موظفي 

اإلجمالي العليا

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

التنفيذيين / 
املستقلين

موظفي اإلدارة 
اإلجمالي العليا 

٤٬٣٧٩٬٠٠٨٤٬٣٧٩٬٠٠٨-٥٬٠١٢٬٠١٩٥٬٠١٢٬٠١٩-تعويضات ادارية

١٬٥٣٨٬٢٧٤١٬٥٣٨٬٢٧٤-٢٬٢٢٢٬٠٦٤٢٬٢٢٢٬٠٦٤-بدالت سكن وسفر 

١٨٧٬٥٢٥١٨٧٬٥٢٥-٣١٩٬٤٩٤٣١٩٬٤٩٤-رحالت عمل

٢٣٬٣٩٨٬٩٣٣٢٣٬٣٩٨٬٩٣٣-٣٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٣٦٦٬٠٦٨٩٬٣٦٦٬٠٦٨مكافآت 

هاية الخدمة  ٥٨٣٬٢٤٠٥٨٣٬٢٤٠-٥٦٥٬٠٤٢٥٦٥٬٠٤٢-منافع 

بدالت اعضاء مجلس  

٣٬٤١١٬٦٢٥٨٤٤٬٠٠٠٤٬٢٥٥٬٦٢٥٣٬٩٠٦٬٠٠٠٤٠٨٬٠٠٠٤٬٣١٤٬٠٠٠اإلدارة

٦٬٤١١٬٦٢٥١٥٬٣٢٨٬٦٨٧٢١٬٧٤٠٬٣١٢٣٬٩٠٦٬٠٠٠٣٠٬٤٩٤٬٩٨٠٣٤٬٤٠٠٬٩٨٠اإلجمالي 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧١

(تتمة)معامالت األطراف ذات العالقة١٫٢٧

) ٪٠٫٣٢: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(من حصص التصويت في الشركة٪٠٫٣٢الشركة على يسيطر املديرين التنفيذيين في 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

أخرى مدفوعات مقبوضاتمشترياتاملبيعات العالقة طبيعة جهات ذات عالقة
) ٧١٣٬١١٧(١٦٬٥٠١---شركة زميلةواجهة الرياض 
)١٤٬٧٦٦٬٨٢٦(---١٬٠٨٤٬٩١٠املدير التنفيذيماجد النفيعي 

عضو مجلس  مجموعة الرياض للكابالت 
) ٢٦٬٥٤٤(----إدارة 

الدولية للتجارة شركة الخليج 
واالستثمار العقاري 

عضو مجلس  
١٤١٬٨٠٦-١٢٠٬٨٢٠--إدارة 

عضو مجلس  مشاريع الترفية السعودية
-٦٬٥٠٢٬٧٩٩إدارة 

٤٬٤١٩٬٨٤
٧٦٩(-٠ (

عضو مجلس  الشركة السعودية للصناعات األساسية
١٨٬١١٩-٣٥٬٩٠٥--إدارة مشترك 

مساهم أغلبية  شركة تو شير املتحدة لإلتصاالت
-----في سيرا

مساهم أغلبية  الشرق األوسطسبفور 
-----في سيرا

مساهم أغلبية  طيران النيل
١٬٨٦٥٬١٠٥--٢٠٬٠٠٠١٬٧٩٢٬٨٨٠في سيرا

مساهم أغلبية  الشركة السعودية بطل ديزاين 
)٢٬٦٧٥(-٦٨٬٢٢٧--في سيرا 

مساهم أقلية في  مهيدب علي املهيدب
وكالة الصرح 

للسياحة  
٢٬٩٣١----والسفر 

مساهم أقلية في  عبدهللا العجالني 
شركة هناي 

-----للتجارة
رئيس مجلس محمد صالح الخليل

اإلدارة / عضو 
١٣٢٬٢٠٢-٣٥٣٬١٠٠-٢٤٨٬٧٨٤مجلس اإلدارة 

عضو مجلس  تطوير التعليم القابضة
--١٨٦٬٨٠٢-٣٤٬٢٦٤إدارة 

عضو مجلس  شركة تطوير للمباني 
-----مشترك إدارة 

عضو مجلس  شركة النقلة
) ٩٥٬٣٢٩(----إدارة 

عضو مجلس  شركة كريم للنقل
-----إدارة 

عضو مجلس  والخدمات العوجان للصناعة 
-----إدارة 

عضو مجلس  مازن بن أحمد الجبير
----٧٬٩٧٥اإلدارة

الشركة الوطنية للصناعات  
البتروكيماوية

عضو مجلس  
----٨٬٦٥٤إدارة 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٢

ة)(تتماألطراف ذات العالقةمعامالت ١٫٢٧

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

أخرى مدفوعات مقبوضاتمشترياتاملبيعات طبيعة العالقة جهات ذات عالقة
٥٬٧١٢٬٩٢٣٤٥٨٬٧١٧--٦١٨٬٠٤٣شركة زميلةواجهة الرياض  
٣٢٤٬٩٦٦----مساهم أقليةماجد النفيعي 

عضو مجلس  مجموعة الرياض للكابالت 
---٤٬٥٠٠٢٬٧٧٨إدارة 

شركة الخليج الدولية للتجارة 
واالستثمار العقاري 

عضو مجلس  
(٢٤٬٤٧٦)-٢١٬٠٠٠-١٩٬١٤٦إدارة مشترك 

عضو مجلس  مشاريع الترفية السعودية  
٥٦٥٬٩٤٢-٣٬٩٥٩٬٠٧١-١٬٠٣٨٬٦٤٠إدارة مشترك 

الشركة السعودية للصناعات  
األساسية

عضو مجلس  
(٥٠٣٬١٦٩)-٢٬٠٩٧٬٣٤٧-٢٬٦٠٠٬٦٦٤إدارة مشترك 

مساهم أغلبية في شركة تو شير املتحدة لإلتصاالت
(٢٧٬٩٣٠)----سيرا 

مساهم أغلبية في فوربس الشرق األوسط 
-----سيرا 

مساهم أغلبية في طيران النيل
سيرا 

-١٠٬٤٥٥٬٥٣٥٢٠٠٬٠٠٠١٬٦٧٢٬٨٤٢١٬٤٠٧٬٢٠٧
عضو مجلس  الشركة السعودية بطل ديزاين 

)٤١٬٨٠٧(-١٧٠٫٠٠٠-١٥٢٫٦٦٠إدارة مشترك 
مساهم أغلبية في مهيدب علي املهيدب 

وكالة الصرح 
٨١٬٣٦١----للسياحة والسفر  

مساهم أغلبية في عبدهللا العجالني 
شركة هناي 

-----للتجارة
رئيس مجلس محمد صالح الخليل

اإلدارة / عضو 
٦٣٬٥٢٤-٣٥٣٬١٠٠-٢٨٩٬٥٧٦مجلس اإلدارة 

عضو مجلس  التعليم القابضةتطوير 
--٣٧٩٬٤٢١-١٩٢٬٢٢٩إدارة 

عضو مجلس  شركة تطوير للمباني 
-----إدارة مشترك 

عضو مجلس  شركة النقلة
)٣٩٧٬٧٣٥(----إدارة 

عضو مجلس  شركة كريم للنقل
)٨٤٬١٩٠(----إدارة 

عضو مجلس  العوجان للصناعة والخدمات 
-----إدارة 

عضو مجلس  مازن بن أحمد الجبير
-----اإلدارة

للصناعات   الوطنية  الشركة 

البتروكيماوية

عضو مجلس  
إدارة 

-----
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) سعودى (لایر 

٧٣

األطراف ذات العالقة أرصدة٢٫٢٧

هاية السنةأرصدة كانت  : كم يلياالطراف ذات العالقة في 

املستحق من جهات ذات عالقة 
م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٦٬٠٩٣٬٠٦٦٦٬٧٨٩٬٦٨٣واجهة الرياض  
٣٧٥٬٥٠١٣٧٥٬٥٠١فوربس الشرق األوسط 

٧٠٬٩٠٢-الشركة السعودية بطل ديزاين 
١٬١٩٨٬٩٦٨١٬١٠٦٬٧٤٢طيران النيل

٢٦٬٥٤٤-مجموعة الرياض للكابالت 
٢٦٤٬٨٣٤-الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

٣٬٨٨٤٬٢٦٠١٬٨٠٢٬٠٧٠مشاريع الترفية السعودية
١٤٨-السعودية للصناعات األساسيةالشركة 

٢٤٬٠٢٧٣٬٠٤١شركة الخليج الدولية للتجارة واالستثمار العقاري 
٦٬٧٥١٦٬٧٥١شركة (سىي اتش إم إي) 

٢٬١٧٣٬٠١٣-عبدهللا العجالني 
٨٠٦٬٤٦٨١٤٬٤٨٨٬٣٨٦ماجد النفيعي 

-٢٧٬٨٨٧محمد صالح الخليل
١٨٥٬٥٥٠٣٣٨٬٠٨٨تطوير التعليم القابضة

٣٤٬١١٧٣٤٬١١٧شركة تطوير للمباني 
١٥٧٬٤٢٦٢٥٢٬٧٥٥شركة النقلة

٩٣٬٢٦٤-شركة كريم للنقل
١٬٥٠٠-العوجان للصناعة والخدمات 

-٨٬٦٥٤البتروكيماويةالشركة الوطنية للصناعات 
-٧٬٩٧٥مازن بن أحمد الجبير   

١٢٬٨١٠٬٦٥٠٢٧٬٨٢٧٬٣٣٩

مستحق الى جهات ذات عالقة

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
١٬٢٦٣٬٠٧٥-شركة فوياج عمرو للسياحة 

-١٧٬٦٣٩السعودية للصناعات األساسية
١٢٬٧٥٠١٥٬٦٨٠مهيدب علي املهيدب 

٣٠٬٣٨٩١٬٢٧٨٬٧٥٥

اإليرادات -٢٨

م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١العموالت

٣٣١٬٣٨٠٬٠٨٦١١٣٬٢٠٤٬٢٦٠حوافز تذاكر الطيران 

١٢٩٬٤٨٧٬٥٨٦١٧٤٬٧٨١٬٥٨١حجز الفنادق

٢٧٬٧٧١٬١٠٤١٠٬٣٨٩٬٢٣٤الشحن 

٢٬٦٠٠٬١٠٧٤٬٧٨٤٬٤٠٩القطاراتتذاكر 

٤٩١٬٢٣٨٬٨٨٣٣٠٣٬١٥٩٬٤٨٤

إيرادات أخرى 

٢٥٦٬٢٧٢٬٢٥٠٩٠٬٦٧٠٬٨٧٤حزم العطالت

٥٠٧٬٣٦١٬٢٠٠٤٢٣٬٤٠١٬٣٨٠السياراتتأجير 

٤١٬٢٧٢٬٤٨٦٥٤٬٢٧٩٬٢٣١تأجير العقارات والغرف 

١٣٬٢٨٧٬٩٨٣٣٠٬١٩٣٬٢٩٣الطائرات املستأجرة 

١٨٬٤٢٤٬٨٧٣٢٬٨٨٩٬٦٠٠أخرى 

٨٣٦٬٦١٨٬٧٩٢٦٠١٬٤٣٤٬٣٧٨

١٬٣٢٧٬٨٥٧٬٦٧٥٩٠٤٬٥٩٣٬٨٦٢



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٤

(تتمة) اإليرادات-٢٨

فيما يتعلق بالعموالت، تعتبر اإلدارة أن العوامل التالية تشير إلى أن املجموعة تعمل كوكيل: 

آخر هو املسئول الرئيسىى عن الوفاء بالعقد, مورد خدمة •

ال يوجد للمجموعة مخاطر مخزون, •

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

الخدمات محدودة, 

.شكل عمولةإن املقابل املالي الذي يتحقق للمجموعة يكون في•

تصنيف اإليرادات 

ويتضمن الجدول أيضا مطابقة لإليرادات  ،فى الجدول التالى تصنف اإليرادات على حسب األسواق الرئيسية، نوع االيراد و توقيت االعتراف باإليراد

) ٣٨ايضاح(املفصلة مع األقسام االستراتيجية األربع للمجموعة . 
م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

ها  القطاعات التى يتم التقرير ع

اإلجمالى 

جميع  
القطاعات  

األخرى  العقارات  الضيافة  النقل  السياحة  تذاكر الطيران 
افية املناطق الجغر

األساسية 

١٬٠٥١٬٥٦٠٬٨٦١ ٧٬٥٧٤٬٩٦٤ ٥٬٤٥٣٬٩٦٣ ٣٥٬٨١٨٬٥٢٣ ٥٤٨٬٤٢٠٬٢٨٧ ١٥٣٬١٩٧٬٢٥٦ ٣٠١٬٠٩٥٬٨٦٨ اململكة العربية 
لسعودية ا 

٢٤٥٬٧١٣٬٨٤٠ - - - - ٢٢٩٬٩٩٠٬٢٥٢ ١٥٬٧٢٣٬٥٨٨ اململكة املتحدة 
٩٩٢٬٢٩٩ - - - - ٨٥٤٬١٨٠ ١٣٨٬١١٩ مصر 

١٣٬٧٢٥٬٥٧٠ ٣٤٧٬٣٩١ - - - ٣٧٦٬٤٩٢ ١٣٬٠٠١٬٦٨٧ االمارات العربية  
املتحدة

١٠٬٢١١٬٣٧٩ ١٠٬٢١١٬٣٧٩ - - - - - اسبانيا
٥٬٦٥٣٬٧٢٦ ٢٩١٬١٣٩ - - - ١٬٣٤١٬٦٥٦ ٤٬٠٢٠٬٩٣١ الكويت 

١٬٣٢٧٬٨٥٧٬٦٧٥ ١٨٬٤٢٤٬٨٧٣ ٥٬٤٥٣٬٩٦٣ ٣٥٬٨١٨٬٥٢٣ ٥٤٨٬٤٢٠٬٢٨٧ ٣٨٥٬٧٥٩٬٨٣٦ ٣٣٣٬٩٨٠٬١٩٣

توقيت االعتراف 
بااليراد:

٧٧٤٬٨٧٩٬١٢٢ - - ١٢٬٩٤٦٬٩٨٧ ٢٩٨٬٤٦٤٬٣٥٦ ١٢٩٬٤٨٧٬٥٨٦ ٣٣٣٬٩٨٠٬١٩٣ نقطة من الوقت
٥٥٢٬٩٧٨٬٥٥٣ ١٨٬٤٢٤٬٨٧٣ ٥٬٤٥٣٬٩٦٣ ٢٢٬٨٧١٬٥٣٦ ٢٤٩٬٩٥٥٬٩٣١ ٢٥٦٬٢٧٢٬٢٥٠ - الوقت مررومع 

١٬٣٢٧٬٨٥٧٬٦٧٥ ١٨٬٤٢٤٬٨٧٣ ٥٬٤٥٣٬٩٦٣ ٣٥٬٨١٨٬٥٢٣ ٥٤٨٬٤٢٠٬٢٨٧ ٣٨٥٬٧٥٩٬٨٣٦ ٣٣٣٬٩٨٠٬١٩٣

م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

ها  القطاعات التى يتم التقرير ع

اإلجمالى 
جميع القطاعات  

األخرى  العقارات  الضيافة  النقل  السياحة  تذاكر الطيران 
الجغرافيةاملناطق

األساسية 

٧١٣٬٤١٧٬٣٠١ ١٬٦٤٥٬١٧٧ ٤٬٥٣٠٬٥٩١ ٤٩٬٧٤٨٬٦٤٠ ٤٦٣٬٩٧٩٬٢١٩ ١٢٦٬٩٣٨٬٩٦٨ ٦٦٬٥٧٤٬٧٠٦ اململكة العربية 
السعودية 

١٦٢٬٢٣٨٬٣٥٠ - - - - ١٣١٬٥١٧٬٤٠٠ ٣٠٬٧٢٠٬٩٥٠ اململكة املتحدة 
٣٬٠٧٢٬٠٦٩ - - - ٤٬٦٨٨ ٢٬٨٣٩٬٦٢٣ ٢٢٧٬٧٥٨ مصر 

٢٤٬٥٠٥٬١٢٦ - - - - ٤٬٠٣٩٬٨٧١ ٢٠٬٤٦٥٬٢٥٥ االمارات العربية  
املتحدة

١٬٢٤٤٬٤٢٣ ١٬٢٤٤٬٤٢٣ - - - - - اسبانيا
١١٦٬٥٩٣ - - - - ١١٦٬٥٩٣ - الكويت 

٩٠٤٬٥٩٣٬٨٦٢ ٢٬٨٨٩٬٦٠٠ ٤٬٥٣٠٬٥٩١ ٤٩٬٧٤٨٬٦٤٠ ٤٦٣٬٩٨٣٬٩٠٧ ٢٦٥٬٤٥٢٬٤٥٥ ١١٧٬٩٨٨٬٦٦٩

توقيت االعتراف 
بااليراد:

٥٠٢٬٥٧٥٬٤٦٠ - - ١٢٬٦٠٢٬٨٣١ ١٩٧٬٢٠٢٬٣٧٩ ١٧٤٬٧٨١٬٥٨١ ١١٧٬٩٨٨٬٦٦٩ نقطة من الوقت
٤٠٢٬٠١٨٬٤٠٢ ٢٬٨٨٩٬٦٠٠ ٤٬٥٣٠٬٥٩١ ٣٧٬١٤٥٬٨٠٩ ٢٦٦٬٧٨١٬٥٢٨ ٩٠٬٦٧٠٬٨٧٤ - الوقت مع مرور
٩٠٤٬٥٩٣٬٨٦٢ ٢٬٨٨٩٬٦٠٠ ٤٬٥٣٠٬٥٩١ ٤٩٬٧٤٨٬٦٤٠ ٤٦٣٬٩٨٣٬٩٠٧ ٢٦٥٬٤٥٢٬٤٥٥ ١١٧٬٩٨٨٬٦٦٩



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٥

(تتمة) اإليرادات-٢٨

د و أرصدة العق

الحكوميين وع العمالء  عقود  املقبوض من   
ً
مقدما املدفوع  املالي  املقابل  تعتبر  والتي  الحجوزات  بمجمل  رئيسىي  بشكل  العقود  مطلوبات  قود  تتعلق 

ها عند تقديم الخدمات في املستقبل.  الشركات والتي يتم االعتراف بعمول

فيما يلي التغيرات الجوهرية في أرصدة مطلوبات العقود خالل الفترة:

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر٣١

العقود التزامات 

٩٠٬٢٤١٬٩٢٢١١١٬٥٦٥٬٨٣٣ات العقود في بداية السنة مالتزا 

)٣٩٬٥٩٩٬٨٣٧()٢٧٬٨٩٠٬٠٢٢(ها كإيراد خالل السنة مثبتھالتزامات العقود 
٩٩٬١٩٣٬٢٨٠١٨٬٢٧٥٬٩٢٦السنةبھ كإيراد خالل مثبتغير نقد مقبوض مقدًما، 

هاية السنةالتزامات العقو  ١٦١٬٥٤٥٬١٨٠٩٠٬٢٤١٬٩٢٢د في 

سعر املعاملة املوزع على التزامات األداء املتبقية 

). سيتم  مليون ريال سعودي ١٬٨:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي (١٫٢املبلغ املوزع على برامج والء العميل هو،  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

هذا املبلغ كإيرادات عند استرداد العميل لنقاط برامج والء العميل والتي يتوقع أن تحدث في السنة التالية.  االعتراف 

وال تقوم باإلفصاح عن املعلومات حول التزامات األداء ١٥من املعيار الدولي للتقرير املالي  ١٢١العملية الواردة في الفقرة  تطبق املجموعة الوسيلة  

املتبقية ذات فترات أصلية متوقعة لسنة واحدة أو أقل. 

مصروفات البيع-٢٩

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
١٧٩٬٥٠٦٬٢٧٢١٤٧٬٤٠٨٬١١٤الرواتب ومافي حكمها

٥٨٬٣٩٣٬١٥٢٥٩٬١٥٧٬٢٤٨إعالنات 
٥٠٬٨٠١٬٢٤٠٣٧٬٧٢١٬١٧٥عموالت وحوافز البيع 

٢١٬٦٦٩٬٦٣٨٤٥٬٢٤٦٬٥٠٢إيجارات
هالك (إيضاح  ١٩٬٧١٣٬٥١٤١٩٬٠٤٣٬٣٦٣)٧االس

٥٬٩٦٨٬٥١٧٩٬٢٨٥٬٢٧٥) ١٠اإلطفاء (ايضاح 

٣٣٦٬٠٥٢٬٣٣٣٣١٧٬٨٦١٬٦٧٧



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٦

مصاريف إدارية -٣٠

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٣٨٬٣٧٦٬٤٥٨٢٨٨٬٥٨٨٬٩٤٨الرواتب ومافي حكمها

٨١٬٧٦٥٬٠١٨٧٦٬٧٦١٬٩٠٩تكنولوجيا معلومات

٢٩٬٦٤٧٬٥٧٨٣١٬٧٤٩٬١٨٤استشارات

هالك (إيضاح  ٢٥٬٩١٠٬٥٦٠٢٤٬٨١١٬٠٧٦)٧االس

٢١٬٠٩٨٬٩٩٣٢١٬٨٩٩٬٦٨٦تأمين

٩٬٨٧١٬١١٨٨٬٩١٧٬٠١٨خدمات

٩٬١٢٧٬٧٨٦١٢٬٢٨٢٬٥٩٧اتصاالت

٨٬٦٢٩٬٩٤٥١٦٬٧٤٣٬٥٨٠إصالح وصيانة 

٧٬٤٦٦٬٢٧٢١٢٬٩٠٩٬٩١٠) ١٠إطفاء (إيضاح 

٦٬٠٣٠٬٥١٥٢٬٩٢٨٬٩٦٦سفر 

٣٬٣٣٩٬٩٢٥٣٬٩٩٧٬٨١٧قرطاسية

٢٬٦٤١٬٧٢٨٧٠٨٬٦١٤مصاريف ترفية 

٩٬١٥٠٬٢٤٠٧٬٦٨٥٬٠٣٦مصروفات أخرى 

٥٥٣٬٠٥٦٬١٣٦٥٠٩٬٩٨٤٬٣٤١

مصاريف أخرى -٣١

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٬٦٠١٬٤١٣٦٦٬٣٧٥خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 

-٧٧٠٬٨٤٨عقارات استثمارية خسائر من بيع

-١٤٬٢٢٥٬١٥٧املنازعات القانونيةمخصص

-١٬٧٥٣٬٧٣١أخرى 

٢٠٬٣٥١٬١٤٩٦٦٬٣٧٥

إيرادات أخرى -٣٢

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

-٦٨٬٤٩٨٬٨٣٠*كريم تجزمبلغ محستردادا 

٦٬٥٠٥٬٩٢٨٢٬١٩٧٬٦٢٩إيراد توزيعات االرباح

-٢٬٦٢٨٬٨٢٩الخصومات

٧٦٣٬٦٣٣-مكاسب صرف عمالت األجنبية

٥٥٬٢٠٣٦٬٩٨٨٬٣٤٧إيراد من مطالبات التأمين

٤٬٠٨٣٬٨٨٦٩٨٣٬٣٨٩أخرى 

٨١٬٧٧٢٬٦٧٦١٠٬٩٣٢٬٩٩٨

االشركةاستلمت،م٢٠٢١عامخالل* 
ً
تنظيميةبردوديتعلقفيماتكنولوجيأوبر شركةمنسعودي ريالمليون ٦٨٫٥قدره إضافًيامبلغ

.وقانونية



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٧

اإليرادات والتكاليف التمويلية-٣٣

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١يرادات تمويلية إ

٨٦٬٣٢٢-تمويلية على الودائع ألجل 

٨٬٦٢٠٬٥٢٥١٬٣٧٥٬٢١٠الفوائد من االستثمار 

٨٬٦٢٠٬٥٢٥١٬٤٦١٬٥٣٢

تكاليف تمويلية

(١٥٬٦٨٠٬٥٤٩)(٢٣٬٠٢٩٬٤٣٣)رسوم بنكية 

(٤٬٠٦٠٬٩٥٩)(٤٬٧٢١٬٣٣٩)تكاليف تمويلية 

(٢٦٬٨٠٥٬١٤٦)(٣٤٬٢٢٠٬٥٣٥)مصروفات العمولة على القروض 

(٦١٬٩٧١٬٣٠٧)(٤٦٬٥٤٦٬٦٥٤)

الهبوط في القيمة خسائر -٣٤

، مما أدى إلى انخفاض في األنشطة األساسية للمجموعة. وبالتالي ، فإن قيمة املوجودات الغير ١٩تأثرت املجموعة بشكل كبير بسبب تأثير كوفيد  

هذه املوجودات الغير املتداولة  املتداولة للمجموعة ، وبشكل رئيسىي تلك املوضحة أدناه ، قد تأثرت سلًبا. أخذت املجموعة في عين االعتبار  جميع  

ا عن أي مؤشرات هبوط في القيمة. بعد إجراء تقييم مفصل من قبل املجموعة ، تم التوصل إلى أن املوجودات أدناه لها مؤشرات هبوط في
ً
القيمة. بحث

ذل  في  بما   ، للمجموعة  النقد  توليد  وحدات  جميع  القيمة على  في  هبوط  مراجعة  إجراء  تم   ، عليھ  االستثمارية وبناًء  للعقارات  العادل  التقييم  ك 

القابلة لإلسترداد املقدرة ، القيمة  تتجاوز  الدفترية للموجودات أدناه  القيمة  أن  نتج عن ذلك،  اململوكة للمجموعة.  وبالتالي تم  واملمتلكات األخرى 

أدناه. تم اإلفصاح عنطتسجيل هبو  املالية املوحدة كما هو موضح  القوائم  في  القيمة  من في  هبوط قيمة كل فئة  املتعلقة  التفاصيل  مزيد من 

املوجودات في اإليضاحات ذات الصلة. 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٠٤٬٠٩٦٬٩٢٨-)٧خسارة هبوط املمتلكات واملعدات (إيضاح 

٢١١٬٤٧١٬٣٥٦-)١١خسارة هبوط العقارات االستثمارية األخرى (إيضاح 

١٨٦٬٠٨٥٬٥٠٧-) ١٠الغير ملموسة  (إيضاح األصول خسارة هبوط 

١٢٧٬٠٣٤٬٤٤٨-) ١٠خسارة الهبوط في الشهرة (إيضاح 

١٬٨٥٢٬١٩٤٩٣٬٦٣٤٬٥٨٦) ٨خسارة الهبوط في األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ (إيضاح 

ها بطريقة حقوق امللكية (إيضاح  ٢٢٬٠٧٧٬٨٥٨-)١٢خسارة الهبوط في الشركات املستثمر ف

٥٬٥٧٢٬٧٦٨١١٬١٥٤٬٩٥٩األخرى صول األ خسارة هبوط 

٧٬٤٢٤٬٩٦٢٩٥٥٬٥٥٥٬٦٤٢



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٨

استبعاد شركات تابعة -٣٥

ها من الشركات التابعة التالية:  قامت الشركة خالل السنة باستبعاد ملكي

عند االستبعاداألصول صافي 

تاريخ االستبعاد: الشركة التابعة في االصول يلخص الجدول التالي صافي 

الشركة 

السعودية  

للمواصالت 

ي إجمالتنج كونيكجولةلينا وادي 

٣٢٢٬٠٦٨١٠٠٬٠٠٠١٤٦٬٤٢٦٧٤٬٤٦٥٥٧٦٬٦٧٥١٬٢١٩٬٦٣٤ممتلكات ومعدات 

٦٦٬٥٧١-٦٦٬٥٧١---غير ملموسةاألصول 

١٧٠٬١١٨٩٥٦٬٦٦٦٢٬٠٦٩٬٠٠٦٢٦٬٩٦٩٬٦٨٧-٢٣٬٧٧٣٬٨٩٧مدينة تجارية وأخرى ذمم 

ومصروفات .دفعات

 
ً
٤٩٩٬٤٦٤-٤٩٩٬٤٦٤---مدفوعة مقدما

٣٧١٬٧١٦١٬٩٦٠٬٥٧٤١٬٥٨١٬٥٠٣٣٬٩٢٤٬٣٥٠-١٠٬٥٥٧نقد ومايعادلھ

) ٤٤٬٠٣٥٬٧٦٩() ٥٬٥٣٥٬٣٤٥() ١٢٬٠١٩٬٧٤١() ٥٬٩٨١٬٩٣٦(-)٢٠٬٤٩٨٬٧٤٧(ذمم دائنة تجارية وأخرى 

األصول اجمالي صافي 

) ١١٬٣٥٦٬٠٦٣() ١٬٣٠٨٬١٦١()٨٬٤٦٢٬٠٠١() ٥٬٢٩٣٬٦٧٦(٣٬٦٠٧٬٧٧٥١٠٠٬٠٠٠املستبعدة 

٪٩٨٪٥١٪٩٨٪١٠٠٪١٠٠النسبة من امللكية

عند  األصول صافي  

)٧٬٠٧٧٬٦٤٦() ١٬٢٨١٬٩٩٨()٤٬٣١٥٬٦٢١() ٥٬١٨٧٬٨٠٢(٣٬٦٠٧٬٧٧٥١٠٠٬٠٠٠االستبعاد 

م٢٠٢٠املكاسب عند االستبعاد لعام 

التابعة كما يلي:املتعلقة باستبعاد الشركات تم االعتراف باملكاسب

الشركة السعودية  

للمواصالت 

إجمالي تنج كونيكجولةلينا وادي 

املقابل املالي 

١٥٠٬٠٠٠٥٦١٬٠٠٠٤١٢٬٥٠٠١٬١٢٣٬٥٠٠--املقبوض

األصول صافي 

عند  

٥٬١٨٧٬٨٠٢٤٬٣١٥٬٦٢١١٬٢٨١٬٩٩٨٧٬٠٧٧٬٦٤٦)١٠٠٬٠٠٠() ٣٬٦٠٧٬٧٧٥(االستبعاد 

)٥٬٣٣٧٬٨٠٢٤٬٨٧٦٬٦٢١١٬٦٩٤٬٤٩٨٨٬٢٠١٬١٤٦)١٠٠٬٠٠٠() ٣٬٦٠٧٬٧٧٥

نتائج العمليات الغير املستمرة  

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٠٬٧٤٣٬٥٨١-اإليرادات   

(١٨٬٠١١٬١٨٠) -تكلفة اإليرادات  

(٩٬٧٥٤٬٨١٥) -مصاريف تشغيلية 

(٩١٬٣٣٣) -تكاليف التمويل 

(٧٬١١٣٬٧٤٧)-(الخسارة) / الدخل من العمليات غير املستمرة

)٠٫٠٢٤(-ربحية السهم األساسية واملخفضة لكل سهم 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
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م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٧٩

ربحية السهم -٣٦

ربحية السهم األساسية/املخفضة 

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

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٨٬١٨١٬٤١٩)٣٧٦٬٣٧٩٬٥٤٧(الربح العائد على املساهمين العاديين

هاية السنة ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية في 

٠٫٠٦)١٫٢٥(ربحية السهم األساسية واملخفضة

إدارة املخاطر –األدوات املالية -٣٧

ها التشغيلية تتعرض للمخاطر املالية التالية:  املجموعة من خالل عمليا

مخاطر االئتمان-

مخاطر أسعار العمولة -

مخاطر العمالت األجنبية-

مخاطر أسعار السوق األخرى، و-

مخاطر السيولة-

التي تنشأ عن استخدامها لألدوات املالية. يصف هذا اإليضاح األهداف على نحو مشترك مع جميع مجاالت األعمال ،   تتعرض املجموعة للمخاطر 

ه يتعلق  لقياسها. يتم تقديم معلومات كمية إضافية فيما  املستخدمة  املخاطر والطرق  الخاصة باملجموعة إلدارة تلك  ذه  والسياسات والعمليات 

املخاطر في هذه القوائم املالية املوحدة. 

ها إلدارة تلك املخاطر أو الطرق املل ها وعمليا ستخدمة م تكن هناك تغييرات جوهرية في تعرض املجموعة ملخاطر األدوات املالية وأهدافها وسياسا

لقياسها من الفترات السابقة ما لم يذكر خالف ذلك في هذا اإليضاح.

األدوات املالية الرئيسة 

ها مخاطر األدوات املالية، موضحة فيما يلي:االدوات املالية الرئيسة املستخدمة م ن قبل املجموعة، والتي تنتج بسب

الذمم املدينة التجارية -

النقد ومايعادلھ-

استثمارات-

الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون -

السحب على املكشوف -

القروض -

أرصدة األطراف ذات العالقة -



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
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) سعودى (لایر 

٨٠

(تتمة) إدارة املخاطر –األدوات املالية -٣٧

والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة القيمة العادلة 

ها بطريقة حقوق امللكية بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي.  تقيس املجموعة األدوات املالية ، مثل الشركات املستثمر ف

املشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمھ لبيع أصل أو دفعھ لتحويل التزام في معاملة منظمة بين  

قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما: 

• في السوق الرئيسىي لألصل أو املطلوب ، أو

• في  حالة عدم وجود سوق رئيسىي، في السوق األكثر فائدة لألصل أو املطلوب 

املجموعة متاحة للوصول إلى السوق الرئيسىي أو األكثر فائدة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي  يجب أن تكون 

هم االقتصادية. سيستخدمها املشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ، على افتراض أن املشاركين في السوق يعملون وفًقا ملصلح

و  قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي في االعتبار قدرة املشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من أعلى وأفضل استخدام لألصل أ يأخذ  

عن طريق بيعھ إلى مشارك آخر في السوق من شأنھ أن يستخدم األصل في أفضل استخدام لھ وأفضلھ. تستخدم املجموعة أساليب تقييم مناسبة 

القيمة العادلة ، وتعظيم استخدام املدخالت امللحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام املدخالت غير للظروف  بيانات كافية لقياس  والتي تتوفر لها 

امللحوظة. 

الهرم التسلسل  ضمن  املالية  البيانات  في  ها  اإلفصاح ع أو  لها  العادلة  القيمة  قياس  يتم  التي  واملطلوبات  املوجودات  جميع  تصنيف  للقيمة  يتم  ي 

العادلة. يتم وصف ذلك ، على النحو التالي ، بناًء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

أسعار السوق املدرجة (غير املعدلة) في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة-١• املستوى 

ها أد-٢• املستوى  نى مستوى من املدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتھ بشكل مباشر أو غير مباشرتقنيات التقييم التي يكون ف

تقنيات التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من املدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة-٣• املستوى 

ها في البيانات املالية املوحدة ب القيمة العادلة على أساس متكرر ، تحدد املجموعة ما إذا كانت التحويالت  بالنسبة للموجودات واملطلوبات املعترف 

لعادلة قد حدثت بين املستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من املدخالت الهامة بالنسبة للقيمة ا 

هاية كل فترة تقرير. تحدد املجموعة ا  لسياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة املتكرر والقياس غير املتكرر. يشارك  قياس القيمة ككل) في 

املجموعة.  املقيمون الخارجيون في تقييم األصول الهامة. يتم تحديد مشاركة املثمنين الخارجيين من قبل املجموعة بعد املناقشة مع لجنة التدقيق ب

واالستقاللية وما إذا كان يتم الحفاظ على املعايير املهنية. تقرر الشركة ، بعد املناقشات مع املثمنين تشمل معايير االختيار معرفة السوق والسمعة

الخارجيين للمجموعة ، تقنيات التقييم واملدخالت التي يجب استخدامها في كل حالة.

طلوب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفًقا للسياسات املحاسبية  في تاريخ كل تقرير ، تقوم املجموعة بتحليل الحركات في قيم املوجودات واملطلوبات امل

الوا  املعلومات  تقييم من خالل املوافقة على  الرئيسية املطبقة في آخر  لهذا التحليل ، تتحقق املجموعة من املدخالت  في  للمجموعة. بالنسبة  ردة 

أيًضا التغيير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع املصادر الخارجية ذات  حساب التقييم للعقود واملستندات األخرى ذات الصلة. تقارن املجموعة 

 .
ً

الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقوال

لغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت املجموعة فئات املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى  

مة العادلة ، كما هو موضح أعاله.التسلسل الهرمي للقي
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) سعودى (لایر 

٨١

(تتمة) إدارة املخاطر –األدوات املالية -٣٧

األدوات املالية حسب الفئة 

القيمة العادلة القيمة الدفترية 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

أدوات مالية من خالل 

الربح أو الخسارة 

أدوات مالية من  

خالل الدخل  

الشامل اآلخر  

أدوات  مالية 

االجمالي ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى االجمالي بالتكلفة املطفأة  

الية مقاسة بالقيمة العادلة  املاألصول 

٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠-٢٣١٬٣٨٥٬٣٨٥١٩٦٬٤٣١٬١٤٨٣٠٧٬٣٧٤٬٨٨٧٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠٤٢٧٬٨١٦٬٥٣٣٣٠٧٬٣٧٤٬٨٨٧استثمارات 

متداولة:  
--------ذمم مدينة أخرى 

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

١٢٬٨١٠٬٦٥١---١٢٬٨١٠٬٦٥١١٢٬٨١٠٬٦٥١-مستحق من أطراف ذات عالقة 

٢٬١٢٧٬٦٩٨٬٨٣٢---٢٣١٬٣٨٥٬٣٨٥١٩٦٬٤٣١٬١٤٨١٬٦٩٩٬٨٨٢٬٢٩٩٢٬١٢٧٬٦٩٨٬٨٣٢املالية  االصول إجمالي 

الية  املااللتزامات 

غير متداولة  

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

متداولة:  
٥٬٤٦٦٬١٤٦---٥٬٤٦٦٬١٤٦٥٬٤٦٦٬١٤٦--سحب على املكشوف  

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

١٬٢٩٣٬٤٦٤---١٬٢٩٣٬٤٦٤١٬٢٩٣٬٤٦٤--مستحق ألطراف ذات عالقة 

١٬٦٣٨٬٩٧٤٬٤٢٨---١٬٦٣٨٬٩٧٤٬٤٢٨١٬٦٣٨٬٩٧٤٬٤٢٨--املالية االلتزاماتإجمالي 
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(تتمة)املالية حسب الفئةاألدوات 

القيمة العادلة القيمة الدفترية 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

أدوات مالية من خالل 

الربح أو الخسارة 

أدوات مالية من  

خالل الدخل  

الشامل اآلخر  

أدوات  مالية 

االجمالي ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى االجمالي بالتكلفة املطفأة  

الية مقاسة بالقيمة العادلة  املاألصول 
٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨-٣٧٠٬٣٢٧٬٣٠٠٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨٢٠٩٬٦٥١٬٠٨٨٣٧٠٬٣٢٧٬٣٠٠-٢٠٩٬٦٥١٬٠٨٨استثمارات 

متداولة:  
٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠--٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠-٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ذمم مدينة اخرى 

٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠---٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠--نقد وما يعادلھ  
١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤---١٫٠٥٦٫٩٤٩٫٨٤٤١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤--ذمم مدينة تجارية وأخرى  

٢٧٬١٠٧٬٦١٥---٢٧٬١٠٧٬٦١٥٢٧٬١٠٧٬٦١٥--مستحق من أطراف ذات عالقة 

٢٬١٥٤٬٦٤٠٬٥٦٧---١٫٧٠٣٫٣٣٧٫٦٠٩٢٬١٥٤٬٦٤٠٬٥٦٧-٤٥١٬٣٠٢٬٩٥٨املالية  األصول إجمالي 

الية املااللتزامات

غير متداولة  

٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠---٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠--قروض 

متداولة:  
١٬١٠٨٤٨٧---١٬١٠٨٤٨٧١٬١٠٨٤٨٧--سحب على املكشوف  

٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢---٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢--قروض 
٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢---٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢--ذمم دائنة تجارية وأخرى 

١٬٢٧٨٬٧٥٥---١٬٢٧٨٬٧٥٥١٬٢٧٨٬٧٥٥--مستحق ألطراف ذات عالقة 

١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦---١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦--املالية االلتزاماتإجمالي 
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ألخرى: رض األدوات املالية حسب الفئة ، تم األخذ بعين االعتبار البنود التجارية والذمم املدينة األخرى والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة اعل

مدينة تجارية وأخرى ذمم 

إيضاح 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

١٤١٬٠٦١٬٣١٠٬٠٦٨١٬٠٥٦٬٢٣٠٬١٢٠ذمم تجارية،صافى 

ذمم دائنة تجارية وأخرى 

إيضاح 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

٢٣٤٥٢٬٠٧١٬٨٠٦٢٥٣٬٠٢٥٬٩٨٠الدائنة التجارية الذمم 

٢٣١١١٬١٤٩٬٨٢٤١٢١٬٨١٠٬٨٨٨دائنون أخرون

٢٣٥٬٩٠٨٬٥٨٨٣٬٨٥٥٬٣٥٤عمولة القرض مستحقة الدفع 

٥٦٩٬١٣٠٬٢١٨٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢

األدوات املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة 

والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والذمم  املاليةتتضمن األدوات املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة النقد ومايعادلھ  واالستثمارات 

ها قصيرة األجعقود اإليجار وأرصدة األطراف ذات العالقة. ومطلوباتالدائنة واألرصدة الدائنة األخرى والقروض  القيمة  ل ، فإن نظًرا لطبيع

ها العادلة. الدفترية لهذه األدوات  تقارب قيم

لم تكن هناك عمليات نقل بين املستويات خالل الفترة.

أهداف وسياسات إدارة املخاطر 

ها ،  املسؤولية الكاملة عن تحديد أهداف وسياسات إدارة املخاطر للمجموعة ، وفي حين يحتفظ  بتحمل  مجلس اإلدارة يقوم هائية ع باملسؤولية ال

املالية للمجموعة لألهداف والسياسات للوظيفة  الفعال  التنفيذ  التي تضمن  العمليات  تصميم وتشغيل  سلطة  بتفويض  يتلقى مجلس  فقد قام   .

والسياسات التي يضعها. كما يقوم  اإلدارة تقارير شهرية من املدير املالي للمجموعة يراجع من خاللها فعالية العمليات املطبقة ومدى مالءمة األهداف

ها إلى لجنة  .املراجعةاملدققون الداخليون للمجموعة بمراجعة سياسات وعمليات إدارة املخاطر ورفع تقرير بالنتائج التي توصلوا إل

العليا هو وضع   العام لإلدارة  بشكل غير مناسب على القدرة الهدف  التأثير  إلى أقصىى حد ممكن دون  إلى الحد من املخاطر  هدف  التي  السياسات 

التنافسية للمجموعة واملرونة. مزيد من التفاصيل حول هذه السياسات موضحة أدناه:

مخاطر االئتمان 

لية أو عقد عمالء مما يؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض الشرکة مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماتھ بموجب أداة ما

ها اآلجلة. سياسة املجموعة ، التي يتم تنفيذها محلًيا ، لتقييم مخاطر االئتمان للعمالء الجدد قبل إبرام العقود. يتم ملخاطر االئتمان من  منبعا

ل محلًياأخذ هذه التصنيفات االئتمانية في االعتبار من خالل ممارسات األعما

ها تحليل كل عميل جديد بشكل فردي للحصول على الجدارة االئتمانية قبل تقديم شروط  وضعت لجنة إدارة املخاطر سياسة ائتمان يتم بموج

وأحكام الدفع  للمجموعة. تتضمن مراجعة املجموعة تقييمات خارجية ، عند توفرها ، وفي بعض الحاالت مراجع مصرفية. يتم تحديد حدود 

راء لكل عميل ، وهو ما يمثل الحد األقصىى للمبلغ املفتوح دون الحاجة إلى موافقة لجنة إدارة املخاطر. الش
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جعة را ملخالنمو وي سنبعر نلحالییا ءللعمالالئتمانیةا دارة لج ا فتصنیقبةرا ملخالنمن الئتماا طرمخازکر ت دی دبتحطرلمخاا إدارة لجنةومتق

هم. يتم تصنيف  ذمم لا فيدملتق ا للتحلییةر ھش املدينة. في مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء ، يتم تجميع العمالء وفًقا لخصائص االئتمان الخاصة 

ها "مخاطر عالية" على قائمة العمالء املقيدة ، وال يتم إجراء مبيعات االئتمان املستقبلية إال بموافقة لجنة إدارة املخاطر ،  العمالء املصنفين على أ

ن الدفع مقدًما مطلوب.وإال فإ

م قبول نشأ مخاطر االئتمان أيًضا من النقد والنقد املعادل والودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية. بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية ، يتت

".أ األطراف ذات التصنيف املستقل ذات التصنيف "

ها في تاريخ القوائم املالية ، كما هو موضح أدناه:.يقتصر الحد األقصىى ملخاطر االئتمان للمجموعة على  القيمة الدفترية لألصول املالية املعترف 

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

٧٣٥٬١٩١٬٤٢٠٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨استثمارات 

٣١٢٬٢٣٤٬٨٦١٢٤٥٬٤٥٤٬٠٤٦)١٦النقد بالبنك  (إيضاح

١٬٠٦١٬٣١٠٬٠٦٨١٬٠٥٦٬٢٣٠٬١٢٠)١٤أطراف أخرى (إيضاح– ذمم تجارية مدينة

١٢٬٨١٠٬٦٥٠٢٧٬٨٢٧٬٣٣٩) ٢٧أطراف ذات عالقة (إيضاح-ذمم تجارية مدينة 

٢٬١٢١٬٥٤٦٬٩٩٩١٬٩٠٩٬٤٨٩٬٨٩٣

املالية الحد األقصىى ملخاطر االئتمان.تمثل القيمة الدفترية لألصول 

:إن مخاطر االئتمان على األرصدة املدينة واألرصدة  لدى البنوك محدودة كما يلي

.حتفاظ باألرصدة  النقدية لدى البنوك ذات التصنيفات االئتمانية السليمةيتم اال •

.دينة التجارية وعوائد املبيعاتقيمة الذمم املهبوطتظهر الذمم املدينة التجارية بالصافي بعد مخصص •

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

الذمم املدينة القائمة على أساس مستمر. يتكون رصيد  مخاطر اإلئتمان املتعلقة بالعمالء من خالل وضع حدود  ائتمانية للعماالء األفراد ومراقبة 

٪ في السعودية ٨٢:  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١أخرى. (٪ في دول ٥٪ في اململكة املتحدة و ١٣٪ في اململكة العربية السعودية و ٢٨الذمم املدينة التجارية من 

ديسمبر  ٣١٪ أخرى في  ٨٪ عمالء من الشركات و  ٤١٪ تتعلق بالحكومة و  ٥١٪ في دول أخرى). من إجمالي الذمم املدينة  ٥٪ في اململكة املتحدة ، و  ١٣، و  

٪ أخرى). ١٣٪ شركات و ٢٩٪ حكومية ، ٥٨: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١(٢٠٢١

التقرير ال تتوقع أي خسائر ناتجة عن  املقابلة بشكل منتظم وفي تاريخ  عدم أداء  تقوم لجنة إدارة املخاطر بمراقبة التصنيفات االئتمانية لألطراف 

ها متطلبات هبوط القيمة ، تمثل القيمة الدفترية الحد األقصىى ل لتعرض لخسارة األطراف املقابلة. بالنسبة لجميع املوجودات املالية التي لم تطبق عل

االئتمان

مخاطر السوق 

التغير  بسبب  املالية  لألدوات  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  السوق هي  تتكون مخاطر مخاطر  السوق.  أسعار  في  ات 

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.
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أسعار العمولة خاطر م

القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض ملخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السا ئدة على مخاطر أسعار الفائدة على 

لنقدية حيث أن االستثمارات في  املركز املالي للمجموعة والتدفقات النقدية. ال تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العمولة للقيمة العادلة والتدفقات ا 

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

أسعار فائدة ثابتة. ولذلك لم يتم الإلفصاح عن تحليل حساسية أسعار الفائدة عند االقتضاء. جميع القروض هي على

مخاطر العمالت األجنبية 

 عةو لمجما شركات لخ دتمادعنألجنبیةا تلعمال ا طرمخاتنشأ
ً
، يھعةو لمجما سیاسةإن.  الوظيفيةالعملةرغیبعملةددة محتمعامال فيمفردة

عندما . لعملةذه ا ھ بلخاصة ا اھعملیاتن مدلو تذي لا دبالنق یفیةوظلا بالعملةلمسجلة ا تباو لطلما یةو بتسعةو لمجما لشركاتحلسماا ،نمکأ حیثما

هاغيربعملةمقومةالتزاماتاملجموعةلشركاتيكون  ها  الوظيفيةعمل هاالعملةتلكمنكافيغيراحتياطي(ولد النقدية املبالغتحويلسيتم ،)  لتسوي

.املجموعةداخلآلخرى شركةمن ،أمكنحيثما،العملةبتلك بالفعلاملقومة

ها املجموعة  من أجل مراقبة الفعالية املستمرة لهذه السياسة ، يتلقى املجلس توقعات شهرية ، يتم تحليلها من قبل العمالت الرئيسية التي تحتفظ 

، للمطلوبات املستحقة للتسوية واالحتياطات النقدية املتوقعة.

 ملجموعةا ضتتعر 
ً
ر ال و لدوا ألمريكيا رال و لدوا ألسترلينيا بالجنيھءلعمالوا لرئيسيينا ين ودملز ا منتملبيعاوا اءلشر ا تعملياعلىلعملةا ملخاطرغالبا

االتفاقية املستقبلية للتحوط من  تتم عمليات الشراء واملبيعات من هؤالء املوردين والعمالء على أساس مركزي. ال تدخل إدارة املجموعة في ي لكندا 

مخاطر العمالت. ومع ذلك ، يتم رصدها على أساس منتظم ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية حيثما كان ذلك مطلوًبا.

مخاطر صرف  وإدارة  املعنية  بالعملة  واالستثمارات  املصروفات  تمويل  إلى  املجموعة  هدف   ، املحددة  النقدية  التدفقات  هذه  النظر عن  بصرف 

ها توليد اإليرادات وتكبد املصروفات.  العمالت األجنبية على املستوى املحلي عن طريق مطابقة العملة التي يتم ف

ها ألدارة املجموعة: فيما يلي ملخص للبيانات الكمية حول تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كما تم اإلبالغ ع

الدوالر األمريكيالدوالر الكندي الجنيھ اإلسترليني املصري الجنيھ م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٬٣٢٥٬٢٠٢-١١٬٤٨٧٬٩٥٣٥٩٬٩٧٤٬٤٦٦نقد ومايعادلھ

٨٩٬٠٨١-٢٧٬٠٢٧٬٥٠٥١٣٨٬٠٧٩٬٧٣٧ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

---٢٧٬٩٢٩٬٥٠١أطراف ذات عالقةمستحقة من 

--) ١٣٬٤٣٤٬١١٧(-التزامات عقود إيجار

---) ٦٣٥٬٠٧٢(سحب على املكشوف 

) ٣٣٦٬٠٠٠(-) ١٣٥٬٩٠٢٬٥١٥() ١٣٬٥٠٣٬٠١٤(ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

--) ٢٤٩٬٣٨٧٬٤٥٣() ٩٤٬٦٢٦٬١٣٥(مستحقة الى أطراف ذات عالقة 

٦٬٠٧٨٬٢٨٣-) ٢٠٠٬٦٦٩٬٨٨٢() ٤٢٬٣١٩٬٢٦٢(صافي التأثير على قائمة املركز املالي
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الدوالر األمريكي الدوالر الكنديالجنيھ اإلسترليني الجنيھ املصري م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٢٬٢٤٨٬٢٣٥-٨٬٨٧٤٬٤٦٨٩٣٬٤٣٨٬٤٧٦نقد ومايعادلھ

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة  

--٢٧٬٤٨٨٬٦٥٠٦٣٬٣٥٤٬٣٤٤أخرى 

---٤١٬٦٨٣٬٥٣٧مستحقة من أطراف ذات عالقة

--(١٨٬٨٩١٬٠٣٩)-التزامات عقود إيجار

---(١٬١٠٨٬٤٨٧)سحب على املكشوف 

-(١٬٢٦٣٬٠٧٥)(٨٩٬١٣٧٬٧٩٣)(٥٬٣٨٤٬٣٠٧)ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

--(١٩٠٬١١٢٬٠٤٥)(٥٧٬٢٨١٬٤٥٤)مستحقة الى أطراف ذات عالقة 

١٢٬٢٤٨٬٢٣٥(١٬٢٦٣٬٠٧٥)(١٤١٬٣٤٨٬٠٥٧)١٤٬٢٧٢٬٤٠٧صافي التأثير على قائمة املركز املالي

تحليل الحساسية 

ألخرى مقابل إن االرتفاع (االنخفاض) املحتمل بصورة معقولة في الجنيھ املصري والجنيھ اإلسترليني والدوالر األسترالي والدوالر الكندي والعمالت ا 

هاية الفترة سيؤثر على قياس األدوات املالية املدرجة بعمالت أجنبية وكذلك على حقوق امللكية واألرباح أو الخسائجميع   ر باملبالغ العمالت األخرى في 

 أسعار العموالت ويتجاهل أي تأثير للمبيعات و 
ً
.املشتريات املتوقعةالظاهرة أدناه. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة وتحديدا

األرباح أو الخسائر 

انخفاض ارتفاع

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤٢٣٬١٩٣)  ٤٢٣٬١٩٣(٪)١الجنيھ املصري (

٢٬٠٠٦٬٦٩٩)٢٬٠٠٦٬٦٩٩(٪) ١الجنيھ اإلسترليني (

--٪) ١الدوالر الكندي (

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

)١٤٢٬٧٢٤()١٤٢٬٧٢٤(٪)١الجنيھ املصري (

)١٬٤١٣٬٤٨١()١٬٤١٣٬٤٨١(٪) ١الجنيھ اإلسترليني (

١٢٬٦٣١(١٢٬٦٣١)٪) ١الدوالر الكندي (

مخاطر األسعار األخرى 

أ  التغيرات ناجمة عن عوامل محددة لألداة ااملالية  السوق ، سواء كانت تلك  املالية نتيجة للتغيرات في أسعار  تقلب قيمة األدوات  و جهة مخاطر 

السوق.   املالية املتداولة في  تؤثر على جميع األدوات  العوامل التي  أو  سهم أ فيراتباالستثمايتعلق فيمالسعرا ملخاطر ملجموعةا ضتتعر اإلصدار 

النشاط هذا من السوق سعرملخاطر التعرضأن املديرونيعتقد.  ملجموعةا ت عملياتلعملياا تلكتكمل حيثى ألخر ا كاتلشر ا فيتيجيةا ستر ا 

.املجموعةظروففيمقبول 

. لمالیةا وراقأل ا فيراتالستثماا نعلناتجةا رلسعا طرمخاإدارة لجأ ن ماھترا ستثماا ةظمحفیعو بتنعةو لمجما تقام
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مخاطر السيولة 

ملجموعة شأ مخاطر السيولة من إدارة املجموعة لرأس املال العامل ورسوم التمويل واملدفوعات الرئيسة ألدوات الدين. تتمثل املخاطر في مواجهة ا ن

ها املالية عند استحقاقها. لصعوبة في الوفاء بالتزاما

ها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهدف ، تسعى إن سياسة املجموعة هي التأكد من أن  ها دائًما ما يكفي من السيولة لتتمكن من الوفاء بالتزاما لد

ها) للوفاء باالحتياجات املتوقعة ملدة ال تقل عن   إلى الحد من  ٤٥إلى الحفاظ على أرصدة نقدية (أو تسهيالت متفق عل يوًما. تسعى املجموعة أيًضا 

ل تحديد أسعار العمولة (وبالتالي التدفقات النقدية) على جزء من قروضها طويلة األجل ، وهذا ما تم مناقشتھ في قسم مخاطر السيولة من خال

"مخاطر أسعار العمولة" أعاله. 

ما هو موضح أعاله)  شهًرا على أساس شهري باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة باألرصدة النقدية و (ك١٢يتلقى املجلس توقعات التدفقات النقدية ملدة  

ها  في األوراق املالية والصكوك الحكومية قيمة استثمارات املجموعة هاية السنة املالية ، أشارت هذه التوقعات إلى أن املجموعة تتوقع أن يكون لد . في 

ها في ظل جميع الظروف املتوقعة بشكل معقول ولن تحتاج إلى السحب من تسهيال  ها.سيولة كافية للوفاء بالتزاما ت السحب على املكشوف املتفق عل

عة ، تتم إدارة مخاطر السيولة لكل شركة في املجموعة بشكل مركزي من خالل إدارة الخزينة لدى املجموعة. كل عملية لها مرفق مع خزانة املجمو 

ها من  قبل مجلس اإلدارة مقدًما ، مما يسمح بتوقع املتطلبات  ومقدار املرفق الذي يقوم على امليزانيات. يتم تحديد امليزانيات محلًيا ويتم املوافقة عل

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.
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هاية فترة تقرير املطلوبات املالية. يتم تحصيل املبالغ وعدم خصمها ، وتشمل مدفوعات العموالت الف تقديرية. يما يلي االستحقاقات التعاقدية في 

التدفقات النقدية التعاقدية  

اإلجمالي القيمة الدفترية  م ٢٠٢١ديسمبر٣١

شهور أو  ٣خالل 

أقل 

١٢إلى ٣خالل 

 
ً
شهرا

خالل سنة إلى 

سنتان  

خالل سنتان  

إلى خمس 

سنوات 

أكثر من خمس  

سنوات 

االلتزامات

-١٬٠٦٣٬٠٨٤٬٦٠٠١٬٠٩٩٬٧٨٥٬٤١٩٤٣٤٬٣٢٠٬٠٩٣٤١٣٬٣٨٨٬٨٢٤٨٧٬١٢٨٬٦٨٠١٦٤٬٩٤٧٬٨٢٢قروض 

----٥٬٤٦٦٬١٤٧٥٬٤٦٦٬١٤٧٥٬٤٦٦٬١٤٧على املكشوف سحب

١٠٣٬٠٨١٬٣٢٩١١٧٫٧٤٧٫٦٢٠١٠٬٥٦٨٬٩٩٠١١٬١٠٨٬٠٩١١٨٬٢٧٣٬٤٠٠٢٧٬٨٣٠٬٧٨٣٤٩٬٩٦٦٬٣٥٦إلتزامات عقود االيجار  

ذمم دائنة تجارية 

----٨٢٤٬٩٢٥٬٥٦٨٨٢٤٬٩٢٥٬٥٦٨٨٢٤٬٩٢٥٬٥٦٨وأخرى 

ذمم دائنة أخرى  

----٣٠٬٣٨٩٣٠٬٣٨٩٣٠٬٣٨٩الطراف ذو عالقة 

١٬٩٩٦٬٥٨٨٬٠٣٣٢٬٠٤٧٬٩٥٥٬١٤٣١٬٢٧٥٬٣١١٬١٨٧٤٢٤٬٤٩٦٬٩١٥١٠٥٬٤٠٢٬٠٨٠١٩٢٬٧٧٨٬٦٠٥٤٩٬٩٦٦٬٣٥٦االجمالي

التدفقات النقدية التعاقدية  

اإلجمالي القيمة الدفترية  م ٢٠٢٠ديسمبر٣١

شهور أو  ٣خالل 

أقل 

١٢إلى ٣خالل 

 
ً
شهرا

خالل سنة إلى 

سنتان  

خالل سنتان  

إلى خمس 

سنوات 

أكثر من خمس  

سنوات 

االلتزامات

-٩٠٥٬٣٠٠٬٨٨٢٩٥٣٬٢٣٢٬٤١٩٢٣٨٬٣٤٢٬٦٠٧٣٢٠٬٣٣٢٬١١١١١٣٬٤٥١٬٤١٣٢٨١٬١٠٦٬٢٨٨قروض 

----١٬١٠٨٬٤٨٧١٬١٠٨٬٤٨٧١٬١٠٨٬٤٨٧على املكشوف سحب

٨٩٬٦٨٥٬٧٢٥١٠٢٬٥٢٢٬٤٦٩٤٬١٦١٬٢٢٩٦٬٧٦٩٬٣١٢١٠٬٩٧٧٬٦١٦١٩٬٤٣٤٬٩٥٧٦١٬١٧٩٬٣٥٥إلتزامات عقود االيجار  

ذمم دائنة تجارية 

----٦٣٤٬٠٧١٬٠٨٤٦٣٤٬٠٧١٬٠٨٤٦٣٤٬٠٧١٬٠٨٤وأخرى 

ذمم دائنة أخرى  

----١٬٢٧٨٬٧٥٦١٬٢٧٨٬٧٥٦١٬٢٧٨٬٧٥٦الطراف ذو عالقة 

١٬٦٣١٬٤٤٤٬٩٣٤١٬٦٩٢٬٢١٣٬٢١٥٨٧٨٬٩٦٢٬١٦٣٣٢٧٬١٠١٬٤٢٣١٢٤٬٤٢٩٬٠٢٩٣٠٠٬٥٤١٬٢٤٥٦١٬١٧٩٬٣٥٥االجمالي

خطر التركيز املفرط  

األطراف املقابلة مرتبطين في أنشطة أعمال مماثلة أو أنشطة في نفس املنطقة الجغرافية أو يكون ينشأ خطر التركيز املفرط عندما يكون عدد من 

ها التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصا ها على الوفاء بالتزاما ها أن تتسبب في تأثر قدر دية أو لها سمات اقتصادية من شأ

ى الحساسية النسبية الداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. السياسية أو غيرها. تشير التركزات إل 

ولتجنب تركيزات املخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات املجموعة إرشادات محددة للتركيز على صيانة محفظة متنوعة. يتم التحكم في  

ها وفقا لذلك.  تركزات مخاطر االئتمان املحددة وإدار

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: 

هالكھ في دورة التشغيل العادية. • من املتوقع أن يتحقق، أو تعتزم بيعھ، أو اس

ساسا لغرض املتاجرة. محتفظ بھ أ •
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من املتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. •

 على األقل بعد فترة التقرير. ن•
ً
قدا أو ما يعادلھ  ما لم يتم وضع قيد على تداولھ أو استخدامھ لتسوية مطلوبات ملدة اثني عشر شهرا

يتم تصنيف جميع املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة. •

ويكون االلتزام متداوال عندما: 

يكون من املتوقع تسويتھ في دورة التشغيل العادية. •

يتم اإلحتفاظ بھ أساسا لغرض املتاجرة. •

يكون من املقرر تسويتھ خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. •

فترة التقرير. ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإللتزام ملدة اثني عشر شهرا على األقل بعد •

إلفصاحات الرأسماليةا

طرة،  تراقب املجموعة "رأس املال املعدل" الذي يضم جميع مكونات حقوق امللكية (أي حصة رأس املال، وعالوة إصدار األسهم والفوائد غير املسي

األرباح املحتجزة، ومجموع احتياطيات أخرى).

هي:أهداف املجموعة عند الحفاظ على رأس املال 

الحفاظ على قدرة الكيان على االستمرار كمنشأة مستمرة ، بحيث يمكنھ االستمرار في تقديم عوائد لحملة األسهم واملنافع ألصحاب املصلحة- 

اآلخرين ، و 

توفير عائد مناسب للمساهمين عن طريق تسعير املنتجات والخدمات بما يتناسب ومستوى املخاطر.- 

التعديالت عليھ في ضوء  تحدد املجموعة مقدا  بإدارة هيكل رأس املال وإجراء  تقوم املجموعة  الذي تحتاجھ بما يتناسب مع املخاطر.  املال  ر رأس 

ديل التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص مخاطر األصول األساسية. من أجل املحافظة على أو تعديل هيكل رأس املال، قد تقوم املجموعة بتع

النقدية املدفوعة للمساهمين، والعائد على رأس املال للمساهمين، إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون. مبالغ التوزيعات

ها صافي  بالتوافق مع األخرين في املجال ، تراقب املجموعة رأس املال على أساس الدين إلى نسبة رأس املال املعدل. يتم احتساب هذه النسبة على   أ

النحو املحدد أعاله. يتم احتساب صافي الدين على شكل إجمالي الديون (كما هو موضح في قائمة املركز املالي رأس املال املعد الدين على  ل حسب 

املوحدة) ناقًصا النقد ومايعادلھ.

اآلونة األخيرة، تتمثل إستراتيجية املجموعة في الحفاظ على قاعدة نقدية قوية وتحقي السوق في  اليقين في  الدين إلى رأس املال نظرا لعدم  ق نسبة 

). الهدف من هذه االستراتيجية هو الوصول إلى التمويل بتكلفة معقولة من خالل الحفاظ على تصنيف  ٪١٢-١٠: ٢٠٢٠(١٢-١٠املعدل بما يقارب %

النحو التالي: على ٢٠٢٠ديسمبر ٣١و ٢٠٢١ديسمبر ٣١كانت نسب الدين إلى رأس املال املعدل في ائتماني مرتفع.

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
٥٬٥٠١٬٢٧٥٬٩٧٠٥٬٨٧٧٬٢٤١٬٩٨٩إجمالى حقوق امللكية

(٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠)(٣١٨٬٣٨٦٬٦٩٣)نقد وأرصدة لدى البنوك 

٥٬١٨٢٬٨٨٩٬٢٧٧٥٬٦٢٨٬٢٨٩٬١٣٩رأس املال 

٥٬٥٠١٬٢٧٥٬٩٧٠٥٬٨٧٧٬٢٤١٬٩٨٩إجمالى حقوق امللكية
١٬٠٦٣٬٠٨٤٬٦٠٠٩٠٥٬٣٠٠٬٨٨٢قروض 

٥٬٤٦٦٬١٤٦١٬١٠٨٬٤٨٧سحب على املكشوف 

٦٬٥٦٩٬٨٢٦٬٧١٦٦٬٧٨٣٬٦٥١٬٣٥٨التمويل العام 

٪٨٣٪٧٩نسبة التمويل من رأس املال إلى اإلجمالي 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٩٠

القطاعات التشغيلية -٣٨

أساس التجزئة

التي تبلغ عن التقارير. تقدم هذه األقسام خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل ھقطاعاتوهي ، التاليةاألربع اإلستراتيجية لدى مجموعة األقسام 

ها تتميز بخصائص اقتصادية مختلفة  ت ولها استراتيجيا-مثل االتجاهات في نمو املبيعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي -أل

يصف امللخص التالي عمليات كل قطاع يتم اإلبالغ عنھ:تسويقية مختلفة.

الخدمات القطاع

توفير خدمات النقل الجوي والعبارات والقطارات عبر املجموعة.طيران

توفير صفقات السياحة، والعطالت وغرف على اإليجار عبر املجموعة.السياحة         

السيارات والرحالت الجوية املستأجرة وتسليم الشحنات عبر املجموعة.توفير تأجير النقل 

تقدم العقارات االستثمارية على عقود إيجار تشغيلي بشكل رئيسىي في اململكة العربية السعودية. إيجارات عقارات                                                          

، ودعم تكنولوجيا املعلومات، واإلعالنات، والرسوم املهنية السائقين، وساطة  الفعالياتنوعة مثل إدارة وتشمل العمليات األخرى خدمات مت

ها في عام  .م٢٠٢٠أو م٢٠٢١التأمين، ورخصة القيادة الدولية. ولم يلبي أي من هذه القطاعات العتبات الكمية للقطاعات املبلغ ع

أستخدمت املجموعة عوامل لتحديد دارة الداخلية لكل قطاع على األقل كل ثالثة أشهر.إل التنفيذية للمجموعة بمراجعة تقارير ا تقوم اللجنة 

ها  القطاعات التي يتم التقرير ع

ها بشكل منف ها هي وحدات عمل إستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدار صل ألن كل عمل  قطاعات املجموعة التي يتم التقرير ع

يتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. 

التشغيلي  يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية املقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسىي. تم تحديد صانع القرار

العمليات واملدير املالي. الرئيسىي باعتباره فريق اإلدارة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس 

. وااللتزاماتواألصول قياس ربح أو خسارة قطاع التشغيل 

الية ولكن  تقوم املجموعة بتقييم األداء القطاعي على أساس الربح أو الخسارة من العمليات املحسوبة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير امل

تكررة ، مثل هبوط الشهرة وتأثيرات املدفوعات على أساس األسهم.باستثناء الخسائر غير امل

يتم تسعير املبيعات بين القطاعات بسعر مماثل للعمالء الخارجيين ، مع تطبيق خصم مناسب لتشجيع استخدام موارد املجموعة بسعر مقبول 

الفترة الحالية والسابقة.لدى السلطات الضريبية املحلية. تم تطبيق هذه السياسة بشكل ثابت طوال 

الضريبية  األصول القطاعية االلتزاماتتستبعد املستخدمة في املقام األول ألغراض الشركة.صول واأل الضريبية األصول القطاعية األصول تستبعد 

اصيل والتزامات املزايا املحددة. يتم تخصيص القروض والسلف للقطاعات بناًء على العوامل ذات الصلة (مثل متطلبات التمويل). يتم توفير التف

القطاع إلى مركز املجموعة كما هو موضح في الصفحة التالية.وااللتزاماتاألصول في التسوية من 



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٩١

القطاعات التشغيلية -٣٨

في الصفحة التالية. موضح القطاع إلى وضع املجموعة لتزاماتواالاألصول تفاصيل التسوية بين 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

ها   القطاعات التي يتم التقرير ع

إيجارات  ضيافة   نقل سياحة  طيران

جميع 

القطاعات  

اإلجمالي  األخرى  

٢٥٦٬٢٧٢٬٢٥٠٥٢٠٬٦٤٩٬١٨٣٣٥٬٨١٨٬٥٢٣٥٬٤٥٣٬٩٦٣١٨٬٤٢٤٬٨٧٣٨٣٦٬٦١٨٬٧٩٢-اإليرادات الخارجية  

٢١٬٦٤٩٬٧٩٩٣٥٬٧٥٧٬٧٢٥--١٤٬١٠٧٬٩٢٦--اإليرادات داخل القطاع 

٤٩١٬٢٣٨٬٨٨٣---٣٣٣٬٩٨٠٬١٩٣١٢٩٬٤٨٧٬٥٨٦٢٧٬٧٧١٬١٠٤العموالت الخارجية  

٣٣٣٬٩٨٠٬١٩٣٣٨٥٬٧٥٩٬٨٣٦٥٦٢٬٥٢٨٬٢١٣٣٥٬٨١٨٬٥٢٣٥٬٤٥٣٬٩٦٣٤٠٬٠٧٤٬٦٧٢١٬٣٦٣٬٦١٥٬٤٠٠ايرادات القطاع  

ربح القطاع قبل الزكاة  

(٣٢٥٬٨٩٤٬٤٦٣)٣٩٬٨٢٤٬٠٨٤(٦٬٥٦٧٬١٧٩)(٤١٬١٨٠٫٤٧٤)٨١٬٤٠٦٬٥٧٩(١٥٤٬٠٦٠٬٢٢٢)(٢٤٥٬٣١٧٬٢٥١)والضريبة  

١٤٥٬٥٤٢٨٬٦٢٠٬٥٢٥--٤٬٩٦٣٬٤٤٩٣٬١٠٠٬٩٣٤٤١٠٬٦٠٠إيرادات تمويلية  

(٦١٬٩٧١٬٣٠٧)(١٬٠٠٥٬٥٦٦)-(٢٣٢)(٥٬٢٤٧٬٩٧٢)(٢١٬٤٢٤٬٦٢٧)(٣٤٬٢٩٢٬٩١٠)مصروفات تمويلية  

هالك واالطفاء    (٣٢٠٬٩٦٥٬٢١٥)(١٬١٦١٬٩٢٥)(١١٬١٨٩٬٧٣٤)(٢٩٬٠٩٦٬٩٧٧)(٢١٥٬١٣٥٬٣٠٣)(٢٤٬٧٥٦٬٠٢٦)(٣٩٬٦٢٥٬٢٥٠)االس

الحصة من الربح /  

(الخسارة) ) شركات  

ها بطريقة حقوق   مستثمر ف

١٧٬١١٥٬٦٧٦١٧٬١١٥٬٦٧٦-----امللكية  

بنود هامة غير نقدية أخرى  

 :-------

خسائر الهبوط في قيمة  

(٨٣٬٧٤٢٬٩٢٢)--(١٧٧٬٩٣٣)(٢٬١٧٢٬٦٤٧)(٣١٬٢٩٧٬١٥٨)(٥٠٬٠٩٥٬١٨٤)املالية  األصول 

خسائر الهبوط في قيمة  

(١٬٨٥١٬٥٧٢)--(١٬٨٥١٬٥٧٢)---غير املالية  األصول 

٢٫٤٧١٫٨٢٦٫٩١٩١٬٥٥٢٬٣١٧٬٢٦٢١٬٨٣٥٬٤٧٦٬٣٤٣٢٫٨٢٣٫٤٢٥٫٨٦٩١٬١٢٣٬٠٢٩٬٤٨٣١٦٫٠١١٫٠٠٧٩٫٨٢٢٫٠٨٦٫٨٨٣القطاع   أصول 

ها   شركات مستثمر ف

٨٩٬٤٧٥٬٦٣٣٨٩٬٤٧٥٬٦٣٣-----بطريقة حقوق امللكية  

(٦٣٠٬٤٦٨٬٦٧٨)(٤٢٥٬٠٧٥)-(٢٬٥٣٩٬٨٧٨)(٦٠٣٬٩٥٠٬٦٨٧)(٩٬٠٥٦٬٦٦٥)(١٤٬٤٩٦٬٣٧٣)نفقات رأسمالية  

٧٨٨٬٦٨٦٬٧٨٧٤٩٥٬٢٩٨٬٤٧٨١٬٠٨٩٬٦٥٧٬٣١٠٢٩٬٥٥٣٬٧٩٧٥٬٧٤٤٬٧٧٦٥٬١٠٨٬٦٣٩٢٬٤١٤٬٠٤٩٬٧٨٧القطاع  االلتزامات



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٩٢

(تتمة) القطاعات التشغيلية-٣٨

م ٢٠٢٠ديسمبر٣١

ها   القطاعات التي يتم التقرير ع

إيجارات  ضيافة   نقل سياحة  طيران

جميع 

القطاعات  

اإلجمالي  األخرى  

٩٠٬٦٧٠٬٨٧٤٤٥٣٬٥٩٤٬٦٧٣٤٩٬٧٤٨٬٦٤٠٤٬٥٣٠٬٥٩١٢٬٨٨٩٬٦٠٠٦٠١٬٤٣٤٬٣٧٨-اإليرادات الخارجية  

٢٢٬٢٣٨٬٩٠٤٤٠٬٥٩١٬٧٧٢--١٨٬٣٥٢٬٨٦٨--اإليرادات داخل القطاع 

٣٠٣٬١٥٩٬٤٨٤---١١٧٬٩٨٨٬٦٦٩١٧٤٬٧٨١٬٥٨١١٠٬٣٨٩٬٢٣٤العموالت الخارجية  

١١٧٬٩٨٨٬٦٦٩٢٦٥٬٤٥٢٬٤٥٥٤٨٢٬٣٣٦٬٧٧٥٤٩٬٧٤٨٬٦٤٠٤٬٥٣٠٬٥٩١٢٥٬١٢٨٬٥٠٤٩٤٥٬١٨٥٬٦٣٤ايرادات القطاع  

ربح القطاع قبل الزكاة  

١٬٥١٧٬٥٠١٬٠٥٧٣٦٬٤١٧٬٣٤٩(١٩٣٬١٢١٬١٣٨)(٣٨٣٬٩٤٣٬٣٨٦)(١٠٬٧١١٬٢٧٦)(٧١٣٬٣٣٦٬٢٨٥)(١٧٩٬٩٧١٬٦٢٣)والضريبة  

٧٩٬٩٦٩١٬٤٦١٬٥٣٢--٢٦١٬٢٣٨١٬٠٣٥٬٤٤٣٨٤٬٨٨٢إيرادات تمويلية  

(٤٦٬٥٤٦٬٦٥٤)(٢٬٣٧٤٬٦٤٧)(٥٥)(٣٦٬٠٩٦)(٥٬٠١٠٬٩٧٨)(٣١٬٢٢١٬١٢٠)(٧٬٩٠٣٬٧٥٨)مصروفات تمويلية  

هالك واالطفاء    (٢٩٠٬٨٠٣٬٣٠٤)(٤٬٠١٧٬٣٢٨)(١٣٬٥٣٦٬٢٧١)(٣٧٬٧٢٢٬٦٢٣)(١٦٨٬٩٢٧٬٦٩٠)(٥٣٬١٨١٬٨٤٥)(١٣٬٤١٧٬٥٤٧)االس

الحصة من الربح /  

(الخسارة) ) شركات  

ها بطريقة حقوق   مستثمر ف

١١٬٧٥٣٬٣٣٨١١٬٤٠٨٬٢٢٣-(٢١٣٬٩٥٥)-(١٣١٬١٦٠)-امللكية  

بنود هامة غير نقدية أخرى  

 :

خسائر الهبوط في قيمة  

(٣٦٬٢٠٤٬٠٠٩)----(٢٨٬٧٢٤٬٣٠٠)(٧٬٤٧٩٬٧٠٩)املوجودات املالية  

خسائر الهبوط في قيمة  

(٩٤٤٬٤٠٠٬٦٨١)--(٥٢٤٬٠٣٦٬٥٩٥)-(٣٤٠٬٠٥٥٬١٤٧)(٨٠٬٣٠٨٬٩٣٩)املوجودات غير املالية  

٧٨٦٬٥٩١٬٤٧٥٣٬١١٧٬٧٣٧٬٢٨٩١٬٤١٨٬٣٣٠٬١١٣٢٬٧٨٣٬٢٤٩٬٢٨٢١٬١٦٦٬٦٤٧٬٦٧٦٢٤٠٬٧٨٨٬٣٣٨٩٬٥١٣٬٣٤٤٬١٧٣موجودات القطاع   

ها   شركات مستثمر ف

٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨-----بطريقة حقوق امللكية  

(٥٣٧٬١٥٤٬٣٤١)(١٠٬٤١٣٬٩٣٧)-(٣٬٤٣٦٬٦٤٤)(٣٥٤٬٤٤٤٬١٠٦)(١٣٤٬٨٤٠٬٠٨٩)(٣٤٬٠١٩٬٥٦٥)نفقات رأسمالية  

٢٢١٬٧٥٨٬٩٤٠٨٧٨٬٩٦٤٬٦٦٩٧٢٨٬٤٤١٬٠٨٠٢٤٬٥٤٩٬٤١٤٦٬١٩٢٬٦٨٢٦٧٬٨٨٣٬٩٨٨١٬٩٢٧٬٧٩٠٬٧٧٣مطلوبات القطاع  



) سعودیة مساھمة (شركة سیرا القابضة مجموعة
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٩٣

(تتمة) القطاعات التشغيلية-٣٨

ها إلى املعايير الدولية للتقرير املالى :  تسويات عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات التى تم التقرير ع

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

االيرادات 

ها  ١٬٣٢٣٬٥٤٠٬٧٢٨٩٢٠٬٠٥٧٬١٣٠اجمالى ايرادات القطاعات التى يتم التقرير ع

٤٠٬٠٧٤٬٦٧٢٢٥٬١٢٨٬٥٠٤ايرادات القطاعات األخرى 

(٤٠٬٥٩١٬٧٧٢)) ٣٥٬٧٥٧٬٧٢٥(استبعاد ايرادات داخل القطاعات

١٬٣٢٧٬٨٥٧٬٦٧٥٩٠٤٬٥٩٣٬٨٦٢االيرادات املوحدة 

الربح قبل الزكاة والضريبة

ها (١٬٤٨١٬٠٨٣٬٧٠٨))٣٦٥٬٧١٨٬٥٤٧(الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات التى يتم التقرير ع

٣٩٬٨٢٤٬٠٨٤١٬٥١٧٬٥٠١٬٠٥٧الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات األخرى 

٣٦٬٤١٧٬٣٤٩) ٣٢٥٬٨٩٤٬٤٦٣( الربح قبل الزكاة والضريبة املوحد

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

األصول 

هااألصول اجمالى  ٩٬٨٠٦٬٠٧٥٬٨٧٦٩٬٢٧٢٬٥٥٥٬٨٣٥للقطاعات التى يتم التقرير ع

١٦٬٠١١٬٠٠٧٢٤٠٬٧٨٨٬٣٣٨للقطاعات األخرى األصول اجمالى 

(١٬٧٠٨٬٣١١٬٤١١))١٬٩٣٤٬٣٢٢٬٩٥٤(استعادات داخل القطاعات

٧٬٨٨٧٬٧٦٣٬٩٢٩٧٬٨٠٥٬٠٣٢٬٧٦٢املوحدةاألصول 

االلتزامات 

ها االلتزاماتاجمالى  ٢٬٤٠٨٬٩٤١٬١٤٨١٬٨٥٩٬٩٠٦٬٧٨٥للقطاعات التى يتم التقرير ع

٥٬١٠٨٬٦٣٩٦٧٬٨٨٣٬٩٨٨للقطاعات األخرى االلتزاماتاجمالى 

٢٬٤١٤٬٠٤٩٬٧٨٧١٬٩٢٧٬٧٩٠٬٧٧٣املوحدة االلتزامات

بنود هامة أخرى 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

اجمالي القطاعات التى يتم  

ها         اإلجمالي املوحد تسوياتالتقرير ع

٨٬٤٧٤٬٩٨٣١٤٥٬٥٤٢٨٬٦٢٠٬٥٢٥ايرادات تمويل

) ٦١٬٩٧١٬٣٠٧()١٬٠٠٥٬٥٦٦()٦٠٬٩٦٥٬٧٤١(تكاليف تمويل 

) ٦٣٠٬٤٦٨٬٦٧٨() ٤٢٥٬٠٧٥()  ٦٣٠٬٠٤٣٬٦٠٣(نفقات رأسمالية 

هالك واالطفاء ) ٣٢٠٬٩٦٥٬٢١٥()١٬١٦١٬٩٢٥() ٣١٩٬٨٠٣٬٢٩٠(االس

) ٨٣٬٧٤٢٬٩٢٢(-)٨٣٬٧٤٢٬٩٢٢(املدينة االخرى هبوط قيمة الذمم 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٬٣٨١٬٥٦٣٧٩٬٩٦٩١٬٤٦١٬٥٣٢ايرادات تمويل

(٤٦٬٥٤٦٬٦٥٤)(٢٬٣٧٤٬٦٤٧)(٤٤٬١٧٢٬٠٠٧)تكاليف تمويل 

(٥٣٧٬١٥٤٬٣٤١)(١٠٬٤١٣٬٩٣٧)(٥٢٦٬٧٤٠٬٤٠٤)رأسمالية نفقات 

هالك واالطفاء (٢٩٠٬٨٩٣٬٣٠٤)(٤٬١٠٧٬٣٢٨)(٢٨٦٬٧٨٥٬٩٧٦)االس

(٣٦٬٢٠٤٬٠٠٩)-(٣٦٬٢٠٤٬٠٠٩)األخرى املدينة هبوط قيمة الذمم عكس 



)سعودیةمساھمة(شركة مجموعة سیرا القابضة 
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
) سعودى (لایر 

٩٤

(تتمة) القطاعات التشغيلية-٣٨

افيةاملعلومات الجغر

إدارة قطاعي   بينما قطاعى  رانالطييتم  العالم،  مستوى  العربية والسياحة على  اململكة  في  رئيسىي  بشكل  تشغيلهم  يتم  واملمتلكات  السيارات  تأجير 

السعودية ومصر.

ها الشر  كة. عند عرض  أدناه تحليل باملعلومات الجغرافية حول ايرادات واملوجودات غير املتداولة على مستوى الدولة املحلية او الخارجية التى تعمل 

:لألصول القطاع إلى املوقع الجغرافي األصول طاع إلى املوقع الجغرافي للعمالء، وتستند املعلومات التالية، تستند إيرادات الق

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١االيرادات 
١٬٠٥١٬٥٦٠٬٨٦١٧١٣٬٤١٧٬٣٠١اململكة العربية السعودية

األجنبية األخرى الدول 
٢٤٥٬٧١٣٬٨٤٠١٦٢٬٢٣٨٬٣٥٠اململكة املتحدة 

٩٩٢٬٢٩٩٣٬٠٧٢٬٠٦٩مصر
١٣٬٧٢٥٬٥٧٠٢٤٬٥٠٥٬١٢٦االمارات العربية املتحدة

١٠٬٢١١٬٣٧٩١٬٢٤٤٬٤٢٣اسبانيا
٥٬٦٥٣٬٧٢٦١١٦٬٥٩٣الكويت 

٢٧٦٬٢٩٦٬٨١٤١٩١٬١٧٦٬٥٦١
١٬٣٢٧٬٨٥٧٬٦٧٥٩٠٤٬٥٩٣٬٨٦٢

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١غير املتداولة األصول 
٥٫٨٥٠٫١٠١٫٣٢٥٥٬٥٩٣٬٠٨٥٬٦٨٩اململكة العربية السعودية

الدول األجنبية األخرى 
٧٨٬٠٢٩٬٥٥٢٤٣٬٩٧٠٬٧٣٧اململكة املتحدة 

٢٢٬٦٧٥٬٩٤٦١٦٬٧٢٧٬٥١٦مصر
٣٬١٥٣٬٨٦٩٨٬٨٩٩٬٤٩٢االمارات العربية املتحدة

٢٬٩٠٣٬٥٧٥٢٬٦٥٨٬٧١٢اسبانيا
١٠٦٬٧٦٢٬٩٤٢٧٢٬٢٥٦٬٤٥٧

٥٬٩٥٦٬٨٦٤٬٢٦٧٥٬٦٦٥٬٣٤٢٬١٤٦

املجموعة: ل خاتيجية داوحدات االعمال االستر نتائج ملخص 
م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سفر

هلكسفر  اإلجمالي سىي امديوالعمرة الحجالضيافةسياراتايجار االستثماراتمجموعاألعمال سفر املس

القيمة

االجمالية   

١٬٧٥٦٬٢٦٣٬٢٧٩١٬٦٤١٬٥٩٠٬٧٨٧٣٬٣٩٧٬٨٥٤٬٠٦٦٧٧٥٬٥٤٣٬٥٨٧٥٠٧٬٣٦١٬٢٠٠٤١٬٢٧٢٬٤٨٦٣٬٥٠٠٬٠٤٨٧١٬٠٣٥٬٣٤٢٤٬٧٩٦٬٥٦٦٬٧٢٩للحجوزات 

١٥٣٬٠٣٠٬١٥٠٢٤٤٬١٢٥٬٢٨٣٣٩٧٬١٥٥٬٤٣٣٣٠٧٬٥٣٣٬١٦٦٥٠٧٬٣٦١٬٢٠٠٤١٬٢٧٢٬٤٨٦٣٬٥٠٠٬٠٤٨٧١٬٠٣٥٬٣٤٢١٬٣٢٧٬٨٥٧٬٦٧٥ايرادات

م ٢٠٢٠ديسمبر٣١

سفر

هلكسفر  اإلجمالي سىي امديوالعمرة الحجالضيافةسياراتايجار االستثماراتمجموعاألعمال سفر املس

القيمة

االجمالية   

١٬٠٨٠٬٠٥٤٬٩٤٣١٬٣٤٤٬٤٦٣٬٧٧٣٢٬٤٢٤٬٥١٨٬٧١٦٧٣٨٬٠٥٢٬١٦٥٤٢٣٬٣٩٦٬٦٩٢٥٤٬١٧٩٬٢٣١١٣٬٨٦٨٬٠٧٥٨٠٬١٦٦٬٦٠٥٣٬٧٣٤٬١٨١٬٤٨٤للحجوزات 

٥٨٬٢٥٢٬٥٨١١٠٦٬٤٢٩٬٦١٠١٦٤٬٦٨٢٬١٩٢١٩١٬٦٨٤٬٧٣٠٤٢٣٬٣٩٦٬٦٩٢٥٤٬١٧٩٬٢٣١١٤٬٤٠٧٬٥٢٥٥٦٬٢٤٣٬٤٩٢٩٠٤٬٥٩٣٬٨٦٢ايرادات



)سعودیةمساھمة(شركة مجموعة سیرا القابضة 
الموحدة المالیةالقوائم 

م ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
) سعودى (لایر 

٩٥

ها للبيع -٣٩ استبعاد موجودات محتفظ 

ها تستحوذ شركة أوبر على شركة كريم مقابل ما يقارب  م٢٠١٩مارس  ٢٦في   مليار دوالر ٣٫١، وقعت شركة أوبر اتفاقية شراء األصول والتي بموج

٪ من األسهم في شركة كريم. صنفت املجموعة استثمارها في كريم  ١٥٫٣مليار ريال سعودي) قابل للتعديل. تمتلك الشركة  ١١٫٦يعادل  أمريكي (ما  

ها للبيع في آخر قوائم مالية سنوية موحدة.  كموجودات غير متداولة محتفظ 

هاء من عملية االستحواذ املذكورة أعاله في   األدنى لتاريخ الدفع" وفًقا لـالتفاقية) بعد الحصول على موافقة من معظم  ("الحد  ٢٠٢٠يناير  ٢تم االن

مليون ريال سعودي ، حتى ٤٨٣٪ من إجمالي العوض البالغ  ٢٥وفًقا لإلتفاقية ، احتفظت أوبر بنسبة  ذات الصلة.الدول السلطات التنظيمية في  

اعتر  هاء من جميع املتطلبات التنظيمية والقانونية.  االن مليون  ٢٤١مليون ريال سعودي ، باستثناء مبلغ  ١،٥٦٣فت املجموعة بمكاسب قدرها  يتم 

املبلغ املحتجز كما هو موضح أعاله.٥٠ريال سعودي ، والذي يمثل   الذمم املدينة ٪ من  قامت املجموعة بتقييم إمكانية استرداد املبلغ املتبقي من 

ها فيما يتعلق بالتقدم في القضايا التنظيمية والضريبية والتعويضات التمام صفقة البيع.املتعلقة باملبلغ املحتجز بناًء على املعلومات ال تي حصلت عل

ريال ١٫٠٥مليون ريال سعودي يتعلق بتعديل سعر سهمها بمقدار ٩٫٢األولي باملكاسب املذكورة أعاله ، دفعت أوبر مبلًغا إضافًيا قدره  االثباتبعد 

سعودي لكل سهم في وقت االستحواذ أعاله. 

إلى  م٢٠٢١أبريل  ١٤في   بحقوق امللكية  املحسوبة  الزميلة  الشركة  املستحق من بيع  الرصيد  الشركة تحويل  اختارت  إلى أسهم  أوبر للتكنلوجيا،   .

االثباتمليون سهم من أوبر وبناًء على ذلك ، قامت الشركة بإلغاء  ١٫٢٥، استلمت الشركة  م٢٠٢١يونيو  ١٤. في  أوبر للتكنلوجيامدفوعة بالكامل في  

بمبلغ   لها من استبعاد استثمار في شركة زميلة محسوبة بحقوق امللكية  ها كاستثمار بالقيمة  ٢٤١٫٧باملدينين  مليون ريال سعودي وتم االعتراف 

تصنيف االستثمار في حقوق امللكية املذكور بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. سجلت  مليون ريال سعودي. يتم ٢٣٧٫٨العادلة بمبلغ 

م.٢٠٢١ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي من أسهم حقوق امللكية كما في ٤١٫١الشركة خسارة غير محققة في التقييم العادل بمبلغ 

إعادة تصنيف  -٤٠

هية في  مليون ريال سعودي معاد ٤٩٫٨مبلغ .م٢٠٢١ديسمبر ٣١تم إعادة تصنيف بعض املبالغ املقارنة لتتوافق مع التصنيف املستخدم للسنة املن

تبويبھ من ذمم مدينة تجارية وأخرى إلى مستحق من أطراف ذات عالقة. 

األحداث الالحقة -٤١

ها في القوائم املالية املوحدة  . لم يكن هناك أي أحداث الحقة تتطلب التعديل أو األفصاح ع

افقة على القوائم املالية املوحدة -٤٢ املو

م). ٢٠٢٢مارس ٢٧ه (املوافق ١٤٤٣شعبان ٢٤تمت املوافقة على القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ


