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معلومات حول الشركة

مجموعة س?>ا القابضة") ،الشركة"( شركة مساهمة سعودية مسجلة =ي مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 ١٠١٠١٤٨٠٣٩بتاريخ  ٢٤رجب ١٤١٨هـ املوافق  ٢٤نوفم©> ١٩٩٧م .تتكون هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة )"القوائم املالية األولية"( من
ً
الشركة وشركاOSا التابعة )يشار إلOPم معا بـ "املجموعة"(.
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة =ي خدمات بيع تذاكر السفر للط?>ان املجدولة ،والسياحة ،والشحن ،والنقل ،والحج والعمرة ،وترتيب االجتماعات
واملناسبات ،والتعليم ،ورحالت الط?>ان املستأجرة ،والفنادق واألجنحة املفروشة ،والشحن البحري ،واملنتجات والخدمات األخرى املتعلقة بقطاع السفر من
خالل فروعها  ٣١) ٣٧٧ديسم©> ٢٠١٩م ٣٨٥ :فرع( داخل وخارج اململكة العربية السعودية.
إن العنوان املسجل للشركة هو :ص .ب  - ٥٢٦٦٠الرياض  - ١١٥٧٣اململكة العربية السعودية.
لم يكن هناك أي تغي?> =ي حصة الشركة =ي شركاOSا التابعة والشركات الزميلة املحتسبة بموجب حقوق امللكية من قوائمها املالية السنوية األخ?>ة ،باستثناء
تلك ال تم اإلفصاح ع¿Oا =ي اإليضاح رقم  ٤من هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املخصرة.
قامت املجموعة بتقييم أثرها ع¥ى كوفيد  ١٩خالل األشهر الثالثة املنOcية =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م وكشفت عن تأث?>ها =ي اإليضاح رقم  ٤من هذﻩ القوائم
املالية األولية املوحدة املخصرة.
.٢

أسس اإلعداد

 ٢٫١أساس االل*ام
ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وفقا للمعيـار املحاسـ Àالـدو,ي رقـم " ٣٤التقـارير املاليـة األوليـة املوحـدة املختصـرة" املعتمـد =ـي اململكـة
العربيــة الســعودية الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمحاســب?ن القــانوني?ن .يجــب قـراءة هــذﻩ القــوائم املاليــة األوليــة املوحــدة املختصــرة بــال£aامن مــع آخــر قــوائم
ماليـة ســنوية موحــدة للمجموعــة كمــا =ــي الســنة املنOcيــة =ــي  ٣١ديســم©> ٢٠١٩م )"القــوائم املاليــة الســنوية األخ?ــ>ة"( .ال تتضــمن القــوائم املاليــة األوليــة املوحــدة
املختصــرة املرفقــة جميــع املعلومــات املطلوبــة إلعــداد مجموعــة كاملــة مــن القــوائم املاليــة ً
وفقــا ملعــاي?> التقــارير املاليــة الدوليــة )"املعــاي?> الدوليــة إلعــداد التقــارير
املاليــة"( كمــا أقرOSــا الهيئــة الســعودية للمحاســب?ن القــانوني?ن .ومــع ذلــك ،يــتم تضــم?ن اإليضــاحات التفســ?>ية املختـارة لشــرح األحــداث واملعــامالت املهمــة لفهــم
التغ?>ات =ي املركز املا,ي واألداء للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية.
 ٢٫٢إعداد القوائم املالية
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة ع¥ى أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء ما ي¥ي:
•

أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .و

•

تقاس خطة املزايا املحددة بالقيمة الحالية لالل£aامات املستقبلية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة.

عالوة ع¥ى ذلك ،يتم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة باستخدام مبدأ االستحقاق املحاس Àومفهوم االستمرارية )راجع اإليضاح .(٤
 ٢٫٣استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة ،قامت اإلدارة بإصدار األحكام والتقديرات واالف>aاضات ال تؤثر ع¥ى تطبيق السياسات املحاسبية
للمجموعة واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذﻩ التقديرات.
إن األحكــام الهامــة الــ اتخــذOSا اإلدارة =ــي تطبيــق السياســات املحاســبية للمجموعــة واملصــادر الرئيســية لعــدم التأكــد مــن التقــديرات mــي نفــس تلــك الــ تــم
وصفها =ي القوائم املالية السنوية األخ?>ة.
ومــع ذلــك ،كمــا هــو موضــح =ــي إيضــاح  ٤أدنــاﻩ ،قامــت املجموعــة بمراجعــة املصــادر الرئيســية لعــدم اليقــ?ن بشــأن التقــديرات الــ تــم الكشــف ع¿Oــا =ــي القــوائم
املالية السنوية األخ?>ة ع¥ى خلفية جائحة كوفيد  . ١٩تعتقد اإلدارة أن جميع مصادر عدم التـيقن مـن التقـديرات ال تـزال مماثلـة لتلـك الـ تـم الكشـف ع¿Oـا
=ي القوائم املالية السنوية األخ?>ة .ستواصل املجموعة مراقبة الوضع ،وستنعكس أي تغي?>ات مطلوبة =ي ف>aات إعداد التقارير املستقبلية.

مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
.٣

املعاي والتفس ات والتعديالت عى املعاي الحالية

اعتماد معاي?> وتفس?>ات وتعديالت جديدة
لــم يـتم إصــدار معــاي?> جديــدة ؛ ومــع ذلــك ،هنــاك عــدد مــن التعــديالت ع¥ــى املعــاي?> الــ تســري مــن  ١ينــاير ٢٠٢٠م وقــد تــم شــرحها =ــي القــوائم املاليــة الســنوية
األخ?>ة ،ولكن ليس لها تأث?> جوهري ع¥ى القوائم املالية املرحلية للمجموعة.
ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وفقا للسياسات املحاسبية املطبقة =ي القوائم املالية السنوية األخ?>ة للسنة املنOcية =ي  ٣١ديسم©>
٢٠١٩م.
.٤

األمور العامة خالل الف* ة تقييم كوفيد ١٩

تم تحديد ساللة جديدة من الف?>وس التاÉي )كوفيد  (١٩ألول مرة =ي OÊاية ديسم©> ٢٠١٩م وأعل¿Oا ً
الحقا ع¥ى أOÊا جائحة =ي مارس ٢٠٢٠م من قبل منظمـة
الصـحة العامليـة .اســتمر ف?ـ>وس كوفيـد = ١٩ــي االنتشـار =ـي جميــع املنـاطق حـول العــالم ،بمـا =ـي ذلــك اململكـة العربيـة الســعودية ،ممـا أدى إ,ـى فــرض قيـود ع¥ــى
السفر وحظر التجول =ي املدن ،وبالتا,ي تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات ع¥ى املستوي?ن العالم واملح¥ي.
إن مدى تأث?> جائحة الف?>وس التاÉي ع¥ى أعمال املجموعة وعملياOSا ونتائجها املالية غ?> مؤكد ويعتمد ع¥ى العديد من العوامل والتطورات املستقبلية.
تشمل هذﻩ العوامل معدل انتقال الف?>وس ،ومدة التف ،Ìوقيود السفر ،والطلب ع¥ى حزم العطالت )بما =ي ذلك حجوزات الفنادق واألجنحة املفروشة(،
وتغ?> سلوك املسOcلك بعد اندالع كوفيد  ،١٩والطلب ع¥ى الشحن والخدمات اللوجستية ،واإلجراءات الوقائية ال يمكن أن تتخذها السلطات الحكومية
للحد من انتشار الوباء وتأث?> تلك اإلجراءات ع¥ى النشاط االقتصادي وعمل عمالء الشركة وشركاOا وعوامل أخرى .تراقب املجموعة بعناية جائحة كوفيد
١٩وتأث?>ﻩ ع¥ى أعمال السفر والسياحة ع¥ى مستوى العالم وداخل اململكة العربية السعودية .قامت املجموعة بتفعيل تخطيط استمرارية أعمالها
وممارسات إدارة املخاطر األخرى إلدارة تعطل األعمال املحتمل أن يكون لتف Ìكوفيد  ١٩ع¥ى عملياOSا وأداOا املا,ي .منذ منتصف مارس ،تسبب وباء كوفيد
= ١٩ي اململكة العربية السعودية =ي حدوث اضطرابات كب?>ة  ،وأساسا قيود السفر ،مما أدى إ,ى إغالق مؤقت للمطار بتكليف من الحكومة .أدت هذﻩ
التطورات األخ?>ة إ,ى تعليق جزئي للعمليات واألنشطة األساسية للمجموعة خالل الف>aة املنOcية =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ،وقد يستمر هذا =ي التأث?> املا,ي ع¥ى
املجموعة .تتطلب أوجه عدم اليق?ن هذﻩ من املجموعة تحديث أحكامها وعدم اليق?ن بشأن التقديرات املطبقة =ي القوائم املالية السنوية األخ?>ة
للمجموعة.
بينما من املتوقع أن يكون االنقطاع ً
مؤقتا ً
حاليا ،هناك قدر كب?> من عدم اليق?ن بشأن مدة قيود السفر وإغالق املطارات .لذلك ،قدرت املجموعة التأث?>
املحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية =ي تحديد املبالغ املدرجة للموجودات املالية وغ?> املالية للمجموعة ،وتعت©> هذﻩ أفضل تقييم لإلدارة ً
بناء ع¥ى
املعلومات املتاحة .ومع ذلك ،ال تزال األسواق متقلبة ،وتبقى املبالغ املسجلة حساسة لكل من مدة تعليق السفر وإغالق املطارات املؤقت وما ي>aتب ع¥ى
ذلك من شدة التأث?> االقتصادي.
عند تقييم موقف املنشأة املستمرة للمجموعة  ،قامت اإلدارة  ،إ,ى جانب إشراف مجلس اإلدارة  ،بتطوير توقعات التدفق النقدي الشامل لضمان وجود
أموال كافية وكافية للوفاء بال£aامات املجموعة لف>aة ع¥ى األقل =ي املستقبل إثنا عشر شهرا .أخذ هذا التقييم =ي االعتبار التداب?> الحالية ال تطبقها
املجموعة لالحتفاظ بالنقد عن طريق تقليل النفقات الرأسمالية املخططة خالل ف>aة اإلغالق .تخفيضات =ي بعض مصروفات التشغيل لتحس?ن السيولة ؛
االستفادة من اإلعالنات ال أصدرOSا الحكومة السعودية ملساعدة الشركات =ي التأث?> ع¥ى جائحة كوفيد  ١٩لتقديم الدعم املا,ي من خالل دفع  ٪٥٠من
األجور لبعض املوظف?ن املحتفظ Oم واملرونة =ي مدفوعات الضرائب.
املجموعة واثقة من أن لدOÖا سياسات قوية وخ©>ة تشغيلية وموارد ووسائد مالية لتمكي¿Oا من مواجهة التحديات =ي البيئة الحالية= .ي ضوء ما تقدم
توصلت املجموعة إ,ى ما ي¥ي:

•

تعتقد اإلدارة أن ما سبق لن يؤثر ع¥ى قدرة املجموعة ع¥ى االستمرار كمنشأة مستمرة .لذلك ،تم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
بموجب مبدأ االستمرارية.

•

تظل املصادر الرئيسية لعدم اليق?ن =ي التقدير مماثلة لتلك ال تم الكشف ع¿Oا =ي القوائم املالية السنوية األخ?>ة.

ستواصل املجموعة مراقبة الوضع ،وستنعكس أي تغي?>ات أخرى مطلوبة =ي ف>aات إعداد التقارير املستقبلية.
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التصرف -ي املوجودات املحتفظ .ا للبيع
=ي  ٢٦مارس ٢٠١٩م ،وقعت أوبر تكنيلوÉي )أوبر( اتفاقية شراء أصول مع كريم إنكوبوريشن )كريم( للحصول ع¥ى صا=ي أصول كريم مقابل  ٣٫١مليار دوالر
أمريكي )ما يعادل  ١١٫٦مليار ريال سعودي( قابلة للتعديالت .امتلكت الشركة  ٪١٥٫٣من أسهم شركة كريم .صنفت املجموعة استثمارها =ي كريم كأصول
غ?> متداولة محتفظ Oا للبيع =ي القوائم املالية السنوية األخ?>ة.
ً
اكتمل االستحواذ أعالﻩ =ي  ٢يناير ٢٠٢٠م )"=ي تاريخ املعاملة" وفقا التفاقية الشراء( بعد الحصول ع¥ى موافقة من معظم السلطات التنظيمية =ي البلدان
ذات الصلة .التفاقية الشراء  ،احتفظت أوبر بنسبة  ٪٢٥من إجما,ي املقابل البالغ  ٤٨٣مليون ريال سعودي ،ح× يتم استكمال جميع املتطلبات التنظيمية
والقانونية .سجلت املجموعة مكاسب بقيمة  ١،٥٦٣مليون ريال سعودي  ،باستثناء مبلغ  ٢٤١مليون ريال سعودي  ،وهو ما يمثل  ٪٥٠من املبلغ املحتجز
كما هو موضح أعالﻩ .قامت املجموعة بتقييم قابلية اس>aداد املبلغ املحتجز املتبقي املتعلق بعمليات االس>aداد ً
بناء ع¥ى املعلومات ال حصلت علOPا
واملتعلقة بتقدم املسائل التنظيمية والضريبية والتعويضية إلOÊاء صفقة البيع.



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
.٥

املمتلكات واملعدات

 
أرا qومباني
التكلفة:
االرصيد =ي  ١يناير ٢٠١٩م

أثاث ومفروشات

معدات مكتبية

سيارات

أجهزة تكييف

نظم اتصاالت
وامن

أدوات وأجهزة

حق استخدام
األصول

اإلجماbي

٢٬٩٧٠٬٠٥٥٬٩٦٩

١٩١٬٩٧٣٬٧٠٥

٨٦٬١١٩٬٤٣١

٤١٣٬٤٦٩٬٠٢٨

٣٤٬٢٨٧٬٧٧٣

٣٢٬٣٠٣٬٨٧٨

٢٧٬٠٤٣٬٩٧٠

٨٧٬٣٧٩٬١٢٦

٣٬٨٤٢٬٦٣٢٬٨٨٠

٤٠٬٥٥٥٬١٧٤

٢٠٬٤٩٠٬٠٢٢

٣٦٬٨١٨٬٩٣٢

٤٧٨٬٥٠٧٬٤٧٠

٣١٨٬٢٨١

٣٬٦٢٤٬٣٣٤

٢٬٤١٦٬٤٠٠

-

٥٨٢٬٧٣٠٬٦١٣

-

٣٥٬٧٨٩٬٨٦٠

-

-

-

-

-

-

٣٥٬٧٨٩٬٨٦٠

)(٥١٬١٦٥٬٢٦٨

)(٧٬٠٤٤٬٢٧٢

)(١٥٬٩٤٦٬٣٣٤

)(١٤٩٬٢٤٩٬٨٤٣

)(٣٩٨٬٣٧٥

)(٤٩٧٬٩٧٢

)(٧٥٬٩٧٦

-

)(٢٢٤٬٣٧٨٬٠٤٠

٢٬٠٥٠٬٩٩٤

٧٧٤٬٥١٩

٨٤٤٬٦٢٢

٣٬١١٤٬٠٦٥

٢٦٬٧٦٠

٣٤٬٣٧٣

٣٬٤٢٨

-

٦٬٨٤٨٬٧٦١

٢٬٩٦١٬٤٩٦٬٨٦٩

٢٤١٬٩٨٣٬٨٣٤

١٠٧٬٨٣٦٬٦٥١

٧٤٥٬٨٤٠٬٧٢٠

٣٤٬٢٣٤٬٤٣٩

٣٥٬٤٦٤٬٦١٣

٢٩٬٣٨٧٬٨٢٢

٨٧٬٣٧٩٬١٢٦

٤٬٢٤٣٬٦٢٤٬٠٧٤

إضافات

-

٣٬٢٥٩٬٢١١

٤٬٠٨٦٬٣٠٨

١٢٦٬٣١٠٬٨١٩

-

٢٬٢٢١٬٥٩٨

٢١٩٬٣٩٧

-

١٣٦٬٠٩٧٬٣٣٣

تحويل من أعمال إنشائية تحت التنفيذ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

استبعادات خالل الف* ة

-

)(٢٬٨٩٤٬٤٠٩

)(٢٢٣٬٥٤٣

)(٦٥٬٤٢٩٬٧١٠

)(٣٩٩٬٦٦٠

)(١١٢٬٢٦١

)(٧٤٬٨٨٣

-

)(٦٩٬١٣٤٬٤٦٦

أثر الحركة -ي أسعار الصرف

٢٠٤٬٣٤٥

)(٥٢٥٬٥٥٩

)(٣٩٥٬٥٠٨

)(٣٬٨٤٧

٥٬١١٤

٦٬٥١٩

٦٤٥

)(١٬٤١٥٬٦٧٠

)(٢٬١٢٣٬٩٦١

الرصيد -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

٢٬٩٦١٬٧٠١٬٢١٤

٢٤١٬٨٢٣٬٠٧٧

١١١٬٣٠٣٬٩٠٨

٨٠٦٬٧١٧٬٩٨٢

٣٣٬٨٣٩٬٨٩٣

٣٧٬٥٨٠٬٤٦٩

٢٩٬٥٣٢٬٩٨١

٨٥٬٩٦٣٬٤٥٦

٤٬٣٠٨٬٤٦٢٬٩٨٠

إضافات
تحويل من أعمال إنشائية تحت التنفيذ
استبعادات خالل السنة
أثر الحركة =ي أسعار الصرف
االرصيد =ي  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م

 
 
 
 
 



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
.٥

املمتلكات واملعدات )تتمة(
أرا qومباني

أثاث ومفروشات

معدات مكتبية

سيارات

أجهزة تكييف

نظم اتصاالت
وامن

أدوات وأجهزة

حق استخدام
األصول

اإلجماbي

االس./الك امل* اكم
الرصيد =ي  ١يناير ٢٠١٩م

١٢٨٬٤٩٢٬٥٤٣

٨٨٬١٨٦٬١٤٩

٤٩٬١٧١٬٧٣٥

٧٩٬٨١١٬٣٧٦

١٤٬١٥٥٬٠٩٧

١٣٬٤٧٤٬٠٥٠

٨٬٦١٣٬٤٣٧

-

٣٨١٬٩٠٤٬٣٨٧

اسOcالك السنة

١٣٬٧٩٣٬٠٨٤

٢٤٬٠٧٩٬٠٢٤

١٤٬١٢٤٬٥٥٠

١٠٥٬٤٨١٬٢٨٦

٤٬٥٢٦٬٥٠٩

٥٬٧٨٠٬١١٩

٢٬٣٧٥٬٦٨٨

١٤٬٢١٩٬٣٩٧

١٨٤٬٣٧٩٬٦٥٧

استبعادات

-٤٬٥٢٨٬٠٨٠

-٥٬٢٥٩٬٤٣٩

-١٥٬٨٨٣٬٤٤٢

-٦٧٬٧١٧٬٨٣٢

-٢٥٤٬٥٣١

-٣٠٦٬١٥٧

-٧٥٬٩٧١

-

-٩٤٬٠٢٥٬٤٥٢

أثر الحركة =ي أسعار الصرف

١٣٣٬٠٢٨

٤٣٢٬٠٨١

٧٩١٬٤٣٣

١٬٣٥٩٬٩٧٦

٢٠٬٠٧٨

٢٤٬٢٠٥

١٩٢

١٦٧٬٩٧٠

٢٬٩٢٨٬٩٦٣

الرصيد =ي  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م

١٣٧٬٨٩٠٬٥٧٥

١٠٧٬٤٣٧٬٨١٥

٤٨٬٢٠٤٬٢٧٦

١١٨٬٩٣٤٬٨٠٦

١٨٬٤٤٧٬١٥٣

١٨٬٩٧٢٬٢١٧

١٠٬٩١٣٬٣٤٦

١٤٬٣٨٧٬٣٦٧

٤٧٥٬١٨٧٬٥٥٥

٣٬٤٦٢٬٠١٦

٧٬٩٤٣٬٢١٦

٤٬٧٤٠٬٦٨٨

٣٦٬٨٩٤٬٥٨٤

١٬١١١٬١٥٨

١٬٥٧٨٬٢٣٧

٦٣٥٬٠٣٨

٣٬٤٣٣٬٤١٠

٥٩٬٧٩٨٬٣٤٧

استبعادات

-

-٢٬٨٠٦٬١١٠

-٢٠٩٬٦٠٣

-٢٤٬٢٥١٬٥١٩

-٣٨٤٬٢٣٠

-١١٠٬٩٥٧

-٧٤٬٨٧٩

-

-٢٧٬٨٣٧٬٢٩٨

اتالف

-

٤٬٤٨٧٬٨٧٤

٢٨٢٬٢٠٣

-

-

٧٬٧١٢

-

-

٤٬٧٧٧٬٧٨٩

-١٬٥٤٦

-١٥٦٬١١٧

-٢٣٣٬٥٥٧

-٥٩

٤٬٠٩٩

٥٬١٣٢

٩٥

-٤٨١٬٠٩٢

-٨٦٣٬٠٤٥

١١٦٬٩٠٦٬٦٧٨

٥٢٬٧٨٤٬٠٠٧

١٣١٬٥٧٧٬٨١٢

١٩٬١٧٨٬١٨٠

٢٠٬٤٥٢٬٣٤١

١١٬٤٧٣٬٦٠٠

١٧٬٣٣٩٬٦٨٥

٥١١٬٠٦٣٬٣٤٨

اسOcالك الف>aة

أثر الحركة -ي أسعار الصرف
الرصيد -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

١٤١٬٣٥١٬٠٤٥

صا-ي القيمة الدف* ية
كما =ي  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م

٢٫٨٢٣٫٦٠٦٫٢٩٤

١٣٤٫٥٤٦٫٠١٩

٥٩٫٦٣٢٫٣٧٥

٦٢٦٫٩٠٥٫٩١٤

١٥٫٧٨٧٫٢٨٦

١٦٫٤٩٢٫٣٩٦

١٨٫٤٧٤٫٤٧٦

٧٢٫٩٩١٫٧٥٩

٣٫٧٦٨٫٤٣٦٫٥١٩

كما -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

٢٫٨٢٠٫٣٥٠٫١٦٩

١٢٤٫٩١٦٫٣٩٩

٥٨٫٥١٩٫٩٠١

٦٧٥٫١٤٠٫١٧٠

١٤٫٦٦١٫٧١٣

١٧٫١٢٨٫١٢٨

١٨٫٠٥٩٫٣٨١

٦٨٫٦٢٣٫٧٧١

٣٫٧٩٧٫٣٩٩٫٦٣٢

رأي اإلدارة ،كما =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ،كان هناك انخفاض =ي القيمة الدف>aية ألثاث املجموعة والتجه?£ات واملعدات املكتبية بمبلغ  ٤٫٥مليون ريال سعودي و  ٠٫٣مليون ريال سعودي ع¥ى التوا,ي ) ٣١ديسم©> ٢٠١٩م :ال Øء ريال سعودي( .يتعلق هذا االنخفاض
بشركة املسافر للسفر والسياحة ،حيث تعتقد اإلدارة أن املبلغ القابل لالس>aداد لهذﻩ األصول أقل من القيمة الدف>aية ومن ثم انخفضت قيمOcا.



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 

.٦

أعمال إنشائية تحت التنفيذ
مشروع فندق األم
ماجد

مشروع مركز
االتصال  -مصر

مشروع التجديد

مشروع تكامل
بيانات CRM

برنامج محاسبة
SAP

مركز خدمات

تطوير برمجيات
تخطيط موارد
املؤسسات

اإلجماbي

االس./الك امل* اكم
الرصيد =ي  ٣١ديسم©> ٢٠١٨م

٩٠٬٩٢٠٬٣٤٦

٧٨١٬٩٨٤

-

٩٨٥٬٢١٤

٢٬٠٠٩٬٨٤٦

٢٬٩٦٩٬٢٧٣

-

٩٧٬٦٦٦٬٦٦٣

اضافات

١١٥٬٥٤٨٬٤٥٧

٢٨٬٦٧٢٬٠٤٧

١١٬٢٩٢٬٦٢٩

٤٬٦٣٢٬٠٠٤

٩٬٠١٠٬٤٩٠

٤٠٢٬٦٥٩

٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤

٢١٧٬٢٥١٬٦١٠

محول إ,ى ممتلكات ومعدات

-

)(٢٩٬٤٥٤٬٠٣١

)(٦٬٣٣٥٬٨٢٩

-

-

-

-

)(٣٥٬٧٨٩٬٨٦٠

محول إ,ى املوجودات غ?> امللموسة والشهرة

-

-

-

-

)(١١٬٠٢٠٬٣٣٦

-

-

)(١١٬٠٢٠٬٣٣٦

الرصيد =ي  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م

٢٠٦٬٤٦٨٬٨٠٣

-

٤٬٩٥٦٬٨٠٠

٥٬٦١٧٬٢١٨

-

٣٬٣٧١٬٩٣٢

٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤

٢٦٨٬١٠٨٬٠٧٧

اضافات

٢٩٬٦١١٬٩٠٩

-

٥٦٥٬٠٠٠

-

-

١٢٥٬٥٥٢

٢٦٬٥٣١٬٧٠٧

٥٦٬٨٣٤٬١٦٨

-

-

-

-

-

-

)(١٧٬٢٥٩٬٩٩٤

)(١٧٬٢٥٩٬٩٩٤

٢٣٦٬٠٨٠٬٧١٢

-

٥٬٥٢١٬٨٠٠

٥٬٦١٧٬٢١٨

-

٣٬٤٩٧٬٤٨٤

٥٦٬٩٦٥٬٠٣٧

٣٠٧٬٦٨٢٬٢٥١

تلف
الرصيد -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

 
 
=ي رأي اإلدارة ،كما =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ،كان هناك انخفاض =ي القيمة الدف>aية ل©>مجيات تخطيط موارد املؤسسات بمبلغ  ١٧٫٣مليون ريال سعودي ) ٣١ديسم©> ٢٠١٩م :ال Øء( .تعتقد اإلدارة أن املبلغ القابل
لالس>aداد أقل من القيمة املدرجة وبالتا,ي انخفاض قيمOcا.



 

مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 .٧املوجودات غ امللموسة والشهرة

 
الشهرة

ال £امج

العالمة التجارية

قائمة العمالء

اإلجماbي

التكلفة
الرصيد -ي  ١يناير ٢٠١٩م

٢٩٣٫٢٤٠٫٩٥٢

١٠٣٫٠٧٨٫٧٩٢

٢٩٫٤٨٦٫٣٢٦

١٩٫١٨٣٫٧٨٠

٤٤٤٫٩٨٩٫٨٥٠

إضافات

٢٥٫٣٥٣٫٧٧٩

١١٠٫٣٥٩٫٤٠٤

٣٫٣٠٤٫٦٥٤

٢٫٧٦٦٫٢٧٧

١٤١٫٧٨٤٫١١٤

استبعادات
محول من أعمال إنشائية قيد التنفيذ

)(١٣٫٨٠٥٫١١٨

)(٩٩٨٫٢١٧

-

-

)(١٤٫٨٠٣٫٣٣٥

-

١١٫٠٢٠٫٣٣٦

-

-

١١٫٠٢٠٫٣٣٦

أثر الحركة =ي أسعار الصرف

٢٫٠٢٠٫٦٠٥

١٧٣٫١٩٨

١٫١٥٤٫٦٩٤

٧٦٢٫٦٨٨

٤٫١١١٫١٨٥

الرصيد -ي  ٣١ديسم٢٠١٩ £م

٣٠٦٫٨١٠٫٢١٨

٢٢٣٫٦٣٣٫٥١٣

٣٣٫٩٤٥٫٦٧٤

٢٢٫٧١٢٫٧٤٥

٥٨٧٫١٠٢٫١٥٠

إضافات

-

٦٧٩٫٩١٧

-

-

٦٧٩٫٩١٧

أثر الحركة =ي أسعار الصرف

)(٣٫٩٩٢٫٧٣١

)(٨٢١٫٢٢٧

)(٢٫٥١٥٫٨٠٧

)(١٫٣٩١٫٢٦٣

)(٨٫٧٢١٫٠٢٨

الرصيد -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

٣٠٢٫٨١٧٫٤٨٧

٢٢٣٫٤٩٢٫٢٠٣

٣١٫٤٢٩٫٨٦٧

٢١٫٣٢١٫٤٨٢

٥٧٩٫٠٦١٫٠٣٩

اإلطفاء امل* اكم واالنخفاض -ي القيمة
الرصيد -ي  ١يناير ٢٠١٩م

١٨٩٫٥٨٨٫١٥٩

١٣٫٩١٤٫٦٨١

٦٫٩٧٣٫٩١٠

٨٫٤٦٠٫٦٤٤

٢١٨٫٩٣٧٫٣٩٤

اإلطفاء

-

٢٢٫٤٤٧٫٦٢٨

١٫٢٧٢٫٠٦٣

٢٫١٧٨٫٩١٩

٢٥٫٨٩٨٫٦١٠

استبعادات
أثر الحركة =ي أسعار الصرف

)(١٣٫٨٠٥٫١١٨

)(٩٩٨٫٢١٧

-

-

)(١٤٫٨٠٣٫٣٣٥

-

١١٢٫٩٥٥

٣١٥٫٩١٧

٤١٥٫٥٥٢

٨٤٤٫٤٢٤

الرصيد -ي  ٣١ديسم٢٠١٩ £م

١٧٥٫٧٨٣٫٠٤١

٣٥٫٤٧٧٫٠٤٧

٨٫٥٦١٫٨٩٠

١١٫٠٥٥٫١١٥

٢٣٠٫٨٧٧٫٠٩٣

اإلطفاء

-

١١٫٠٠٨٫٨٣٣

٢٨٩٫٢١٠

٤٨١٫٩٣٨

١١٫٧٧٩٫٩٨١

إنخفاض =ي القيمة

١٢٧٫٠٣٤٫٤٤٦

١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٣٫٥٧٩٫٤٥٧

١٠٫٤٧٥٫٤٢٩

٢٧١٫٠٨٩٫٣٣٢

أثر الحركة =ي أسعار الصرف

-

)(٢٦١٫٢٢٣

)(١٫٠٠٠٫٦٩٠

)(٦٩١٫٠٠٠

)(١٫٩٥٢٫٩١٣

الرصيد -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

٣٠٢٫٨١٧٫٤٨٧

١٥٦٫٢٢٤٫٦٥٧

٣١٫٤٢٩٫٨٦٧

٢١٫٣٢١٫٤٨٢

٥١١٫٧٩٣٫٤٩٣

القيمة الدف* ية
=ي  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م

١٣١٫٠٢٧٫١٧٧

١٨٨٫١٥٦٫٤٦٦

٢٥٫٣٨٣٫٧٨٤

١١٫٦٥٧٫٦٣٠

٣٥٦٫٢٢٥٫٠٥٧

-ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م

-

٦٧٫٢٦٧٫٥٤٦

-

-

٦٧٫٢٦٧٫٥٤٦



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
اختبار انخفاض القيمة
تم استبعاد الشهرة املتعلقة بشركة املجموعة التابعة =ي مصر عند التصفية .إن إجما,ي خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق بالشركات التابعة للمجموعة
ال تعرضت النخفاض =ي القيمة ،لجميع السنوات ح×  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م و=ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م mي كما ي¥ي:

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١ديسم©> ٢٠١٩

شركة الطيار تورز

٢٦،٢٩٧،٢٧٤

٢٦،٢٩٧،٢٧٤

شركة الطيار لتأج?> السيارات

١٣،٣٩٠،٣٧٢

١٣،٣٩٠،٣٧٢

شركة نايل هوليداي للسياحة

١٣،٦٠٣،٤٤٨

١٣،٦٠٣،٤٤٨

لينا للسفر والسياحة

٢،٧١٨،٤٧٩

٢،٧١٨،٤٧٩

شركة لومي للتأج?>

٤٤،٥٠٠،٠٠٠

٤٤،٥٠٠،٠٠٠

كونكتينغ للتجارة والخدمات

٧،٥٦٩،٦٤٦

٧،٥٦٩،٦٤٦

شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

١٦،٨٤٦،٢٨٦

١٦،٨٤٦،٢٨٦

شركة هناي للتجارة

٧،٧٣٥،٤٠٨

٧،٧٣٥،٤٠٨

شركة الهانوف للسياحة وخدمات السفر

٣٦،١٥٦،٦٢٤

٣٦،١٥٦،٦٢٤

شركة املسافر للسفر والسياحة

١٨،٤٣٤،٧٨٥

٦،٩٦٥،٥٠٤

املكتب الوط Ùللسفر والسياحة

٦،٢١٢،٣١١

-

وكالفة الصرح للسفر والسياحة

١١،٦٠٠،٠٠٠

-

شركة املوسم للسفر والسياحة

١٣،٧٥٠،٠٠٠

-

شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية

١،٥٧٨،٢٤٧

-

شركة مواسم للسياحة وخدمات املعتمرين املحدودة

٢١،٢٣٥،٠٠٠

-

إليجينت ريزورت املحدودة 

٢٩،٥٦٠،٣٢٨

-

شركة كو – اب  ١للسفر املحدودة

١١،٦٥٢،٩٢٩

-

شركة يان أالن املحدودة*

١١،٨١٣،٣٩١

-

٨،١٦٢،٩٦١

-

٣٠٢،٨١٧،٤٨٩

١٧٥,٧٨٣،٠٤١

اف اون¥ى هوليداى ليمتد *



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
اختبار انخفاض قيمة وحدات توليد النقد املحتوية عى الشهرة
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،تم تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد للمجموعة كما ي¥ي:

 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٦٬٢١٢٬٣١١

املكتب الوط Ùللسفر والسياحة املحدودة

 ٣١ديسم©> ٢٠١٩
٦٬٢١٢٬٣١١

وكالة الصرح للسفر والسياحة

١١٬٦٠٠٬٠٠٠

١١٬٦٠٠٬٠٠٠

شركة الطيار تورذ

٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤

٢٦٬٢٩٧٬٢٧٤

شركة الطيار لتأج?> السيارات

١٣٬٣٩٠٬٣٧٢

١٣٬٣٩٠٬٣٧٢

شركة نايل هوليداى للسياحة

١٣٬٦٠٣٬٤٤٨

١٣٬٦٠٣٬٤٤٨

لينا للسفر والسياحة

٢٬٧١٨٬٤٧٩

٢٬٧١٨٬٤٧٩

شركة لومي للتأج?>

٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠

٤٤٬٥٠٠٬٠٠٠

شركة املوسم للسفر والسياحة

١٣٬٧٥٠٬٠٠٠

١٣٬٧٥٠٬٠٠٠

شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية

١٬٥٧٨٬٢٤٧

١٬٥٧٨٬٢٤٧

شركة مواسم للسياحة وخدمات املعتمرين املحدودة

٢١٬٢٣٥٬٠٠٠

٢١٬٢٣٥٬٠٠٠

اليحنت ريزورت املحدودة وشركاOSا التابعة

٣٧٬٥١٧٬٦٦٢

٣٧٬٥١٧٬٦٦٢

شركة الهانوف للسياحة وخدمات السفر

٣٦٬١٥٦٬٦٢٤

٣٦٬١٥٦٬٦٢٤

مواسم املحدودة )سابقا شركة كو -اب للسفر املحدودة(

١١٬٦٥٢٬٩٢٩

١١٬٦٥٢٬٩٢٩

كونينتينغ التجارة والخدمات

٧٬٥٦٩٬٦٤٦

٧٬٥٦٩٬٦٤٦

شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

١٦٬٨٤٦٬٢٨٦

١٦٬٨٤٦٬٢٨٦

هناى للتجارة املحدودة

٧٬٧٣٥٬٤٠٨

٧٬٧٣٥٬٤٠٨

شركة املسافر للسفر والسياحة

١٨٬٤٣٤٬٧٨٥

١٨٬٤٣٤٬٧٨٥

يان أالن املحدودة*

١٤٬٩٩٣٬٤٣٤

١٤٬٩٩٣٬٤٣٤

١٠٬٣٦٠٬٣٤٥

١٠٬٣٦٠٬٣٤٥

)(١٣٬٣٣٤٬٧٦١

)(٩٬٣٤٢٬٠٣٢

٣٠٢٬٨١٧٬٤٨٩

٣٠٦٬٨١٠٬٢١٨

اف اون¥ى هوليداى ليمتد*
تأث?> ترجمة العمالت األجنبية



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
الشركات التابعة -ي اململكة املتحدة
ً
إن القيمة القابلة اللس>aداد لوحدات توليد النقد هذﻩ تستند إ,ى القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد املقدرة باستخدام التدفقات النقدية
املخصومة .تم تصنيف قياس القيمة العادلة كقيمة عادلة من املستوى ً ٣
بناء ع¥ى املدخالت =ي أسلوب التقييم املستخدم.
إن االف>aاضات الرئيسية املستخدمة =ي تقدير القيمة القابلة لالس>aداد موضحة أدناﻩ .تمثل القيم املعينة لالف>aاضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات
املستقبلية =ي الصناعات ذات الصلة ،وقد استندت إ,ى البيانات التاريخية من مصادر خارجية وداخلية.

السفر والجوالت
معدل الخصم

٢٠٢٠م
١١٪

معدل نمو القيمة ال¿Oائية

٢٪

٢٪

معدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالسOcالك واإلطفاء )متوسط السنوات الخمس املقبلة(

(٤٣)%

٣١٪

٢٠١٩م
١١٪

ً
استنادا إ,ى متوسط تكلفة الصناعة الرأسمالية املرجحة.
كان معدل الخصم بمثابة إجراء ما بعد الضريبة تم تقديرﻩ
ً
استنادا إ,ى تقدير اإلدارة
تضمنت توقعات التدفق النقدي تقديرات محددة ملدة خمس سنوات ومعدل نمو OÊائي بعد ذلك .تم تحديد معدل النمو ال¿Oائي
ملعدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلسOcالك واإلطفاء السنوي املركب طويل األجل ،بما يتوافق مع االف>aاضات ال قد يقدمها املشارك =ي السوق.
قامت املجموعة بإجراء تحليل مفصل لحساب املبلغ القابل لالس>aداد لألصول =ي جميع وحدات توليد النقد ذات الصلة .نتج عن هذا التحليل أن تتجاوز
القيمة الدف>aية لألصول املبلغ القابل لالس>aداد املقدر وبالتا,ي تم تسجيل انخفاض =ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.
الشركات التابعة -ي اململكة العربية السعودية
ً
ناقصا تكاليف التخلص ،املقدرة باستخدام التدفقات النقدية
تم تحديد القيمة القابلة لالس>aداد لوحدة توليد النقد هذﻩ ع¥ى أساس القيمة العادلة
املخصومة .تم تصنيف قياس القيمة العادلة كقيمة عادلة من املستوى ً ٣
بناء ع¥ى املدخالت =ي أسلوب التقييم املستخدم.
إن االف>aاضات الرئيسية املستخدمة =ي تقدير القيمة القابلة لالس>aداد موضحة أدناﻩ .تمثل القيم املعينة لالف>aاضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات
املستقبلية =ي الصناعات ذات الصلة ،وقد استندت إ,ى البيانات التاريخية من مصادر خارجية وداخلية.
السفر والجوالت
معدل الخصم

٢٠٢٠م
١٢٪

معدل نمو القيمة ال¿Oائية

٣٪

٣٪

معدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالسOcالك واإلطفاء )متوسط السنوات الخمس املقبلة(

(٥٣)%

١٧٪

٢٠١٩م
١٢٪

ً
استنادا إ,ى متوسط تكلفة الصناعة الرأسمالية املرجحة.
كان معدل الخصم بمثابة إجراء ما بعد الضريبة تم تقديرﻩ
ً
استنادا إ,ى تقدير اإلدارة
تضمنت توقعات التدفق النقدي تقديرات محددة ملدة خمس سنوات ومعدل نمو OÊائي بعد ذلك .تم تحديد معدل النمو ال¿Oائي
ملعدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلسOcالك واإلطفاء السنوي املركب طويل األجل ،بما يتوافق مع االف>aاضات ال قد يقدمها املشارك =ي السوق.
قامت املجموعة بإجراء تحليل مفصل لحساب املبلغ القابل لالس>aداد لألصول =ي جميع وحدات توليد النقد ذات الصلة .نتج عن هذا التحليل أن تتجاوز
القيمة الدف>aية لألصول املبلغ القابل لالس>aداد املقدر وبالتا,ي تم تسجيل انخفاض =ي هذﻩ البيانات املالية املرحلية.



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 .٨استثمارات بطريقة حقوق امللكية -ي شركات زميلة
نسبة امللكية ٪
 ٣١مارس٢٠٢٠م

 ٣١ديسم©>٢٠١٩م

شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .

٪٣٠

٪٣٠

 ٣١مارس٢٠٢٠م

 ٣١ديسم©>٢٠١٩م

شركة تقنيتك لالتصاالت )مشروع مش>aك(

٪٧٠

٪٧٠

-

-

شركة الطيار للسفر والسياحة – أبو ظÀ

٪٤٩

٪٤٩

-

-

شركة فوياج عمرو للسياحة

٪٤٩

٪٤٩

-

-

شركة توش?> للتقنية الناشئة

٪٣٥

٪٣٥

-

-

نت للسياحة والسفر

٪٤٤٫٣

٪٤٤٫٣

-

-

كريم إنكوبوريشن ) -انظر لاليضاح رقم  ٤للتفاصيل(

-

٪١٥٫٣

-

-

الشركة السعودية للضيافة األثرية

٪٢٠

٪٢٠

-

٨٫٩٦٢٫٩١٨

شركة ايكوينكس املتحدة

٪٤٠

٪٤٠

-

١٣٫٤٦٠٫٠٥٥

شركة وادي الشرق األوسط

-

٪٣٣٫٣

-

-

شركة  اتش إم إي املحدودة

٪٤٠

٪٤٠

-

-

واجة الرياض للمعارض واملؤتمرات

٪٤٠

٪٤٠

٤٠٠٫٠٠٠

٤٠٠٫٠٠٠

٤٠٠٫٠٠٠

٢٢٫٨٢٢٫٩٧٣

 
حركة االستثمار -ي حقوق امللكية املستثمر ف©.ا

 

 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٢٢٫٨٢٢٫٩٧٣
)(٣٤٥٫١١٥
)(٢٢٫٠٧٧٫٨٥٨
٤٠٠٫٠٠٠

الرصيد املرحل
اإلضافات
حصة الخسارة من الشركات الزميلة
إنخفاض القيمة
استبعاد
أعيد تصنيفها إ,ى موجودات غ?> متداولة محتفظ Oا للبيع
ترحيل الرصيد

٣١ديسم©> ٢٠١٩م
٥٠٫٠٩٨٫٨٢٧
١٨٫٤٣٣٫٢٩٦
)(٧٫١٨٥٫٢١٣
)(٢٤٫٩٩٠٫٦٤١
)(١٣٫٥٣٣٫٢٩٦
٢٢٫٨٢٢٫٩٧٣

خالل األشهر الثالثة املنOcية =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ،قامت الشركة بتخفيض القيمة استثماراOSا بالكامل =ي الشركة السعودية للضيافة األثرية
ومجموعة ايكوينكس املحدودة ،حيث كانت هذﻩ الشركات تتعرض لخسائر مستمرة وال تتوقع املجموعة تحقيق أي عائد من هذﻩ االستثمارات.



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 .٩ذمم مدينة تجارية وأخرى

ذمم مدينة تجارية

 ٣١مارس٢٠٢٠م
١٬٥٠٥٬٤٠٤٬٣٣٦

٣١ديسم©>٢٠١٩م
١٬٥٦٤٬٥٦٥٬٠٥٩

خسائر هبوط =ي قيمة ذمم مدينة تجا رية وأخرى

)(٢٢٢٬٥٤١٬٨٦٣

)(٢١٧٬٥٣٦٬٦٦٠

١٬٢٨٢٬٨٦٢٬٤٧٣

١٬٣٤٧٬٠٢٨٬٣٩٩

ذمم مدينة أخرى:
حوافز مستحقة

١٤٢٬٧٥٥٬١٠٢

١٤٥٬٣٨٥٬٧٠٠

سلف موظف?ن

٢٦٬٧٧٦٬٩١٩

٢٢٬٩٣٣٬٣٢٨

ضرائب

٢٨٬٠١٥٬٥٠٠

٢١٬٩٦١٬٥٦١

مسOcلكات

٣٬٣٧٢٬١٥٩

٣٬٣٩٢٬٧٨٠

إيرادات تمويلية مستحقة

١٬٢٧٩٬٧٦٥

١١٬٦٦٣

ذمم مدينة من استبعاد شركة كريم إنكوبوريشن

٧٧٨٫٨٥٣٫٨٦٠

-

أخرى

٤٧٬١٢٨٬٤٧٠

٤٣٬١٩٠٬٥٠٤

٢٫٣١١٫٠٤٤٫٢٤٨

١٬٥٨٣٬٩٠٣٬٩٣٥

يصنف كما ي¥ي:
٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠

غ?> املتداولة )إيضاح (٤

٢٫٠٦٩٫٣٩٢٫٣٧٨

املتداولة

١٬٥٨٣٬٩٠٣٬٩٣٥

 

فيما ي¥ي ملخص بحركة هبوط الذمم املدينة التجارية:
 ٣١مارس٢٠٢٠م

٣١ديسم©> ٢٠١٩م

الرصيد =ي بداية الف>aة

٢١٧٫٥٣٦٫٦٦٠

١٩٢٫١٩٠٫٧٨١

خسائر هبوط الف>aة

٥٫٠٠٥٫٢٠٣

٢٥٫٣٤٥٫٨٧٩

الرصيد =ي OÊاية الف>aة

٢٢٢٫٥٤١٫٨٦٣

٢١٧٫٥٣٦٫٦٦٠

 
 

إن املعلومات املتعلقة حول تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان والسوق وخسائر الهبوط =ي القيمة للذمم املدينة التجارية واألخرى تم توضيحها =ي اإليضاح
رقم .١٧


 



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
.١٠

النقد وما يعادله

النقد =ي الصندوق
أرصدة لدى البنوك = -ي الحساب الجاري
النقد املوجود لدى مدير الصندوق
النقد وما يعادله =ي قائمة املركز املا,ي
النقد املوجود لدى مدير الصندوق
سحوبات بنكية ع¥ى املكشوف ألغراض إدارة النقد
النقد وما يعادله =ي قائمة التدفقات النقدية

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

٣١ديسم©> ٢٠١٩م

٥٫٩٢٥٫٩٠٨
٢٧٧٫٧٨٤٫٥٠٣
٢٥١٫٠٦٢٫٧٧٩
٦٠٫٧٦٥
٥٣٤٫٨٣٣٫٩٥٥
)(٦٠٫٧٦٥
)(٢٠٫٤٥٥٫٢٠٤
٥١٤٫٣١٧٫٩٨٦

٥٫٩٦٩٫٦٠٠
٣٤٣٫٦٩٣٫٥٨٧
٣٤٩٫٦٦٣٫١٨٧
)(٥٫١٦٩٫٥٨٢
٣٤٤٫٤٩٣٫٦٠٥

ً
يتــم إيــداع الودائــع تحــت الطلــب لفتـرات مختلفـة بيـن يـوم واحـد وثالثـة أشــهر اعتـمادا ع¥ى املتطلبـات النقديــة املبــاشرة للمجموعـة ويتحقق م¿Oا إيرادات
تمويل باملعدالت املطبقة للودائع قص?>ة األجل.
 .١١رأس املال واالحتياطيات
رأس املال
 ٣١مارس ٢٠٢٠م

٣١ديسم©> ٢٠١٩م

=ي بداية السنة

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠٩٫٦٥٠٫٠٠٠

أسهم مجانية

-

٩٠٫٣٥٠٫٠٠٠

مصدرة مدفوعة بالكامل

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

القيمة االسمية  ١٠ريال سعودي لكل سهم

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 
جميع األسهم العادية تصنف بالتساوي فيما يتعلق باملوجودات املتبقية للشركة.


األسهم العادية

يحق ملالكي هذﻩ األسهم توزيعات أرباح ال يتم اإلعالن ع¿Oا من وقت آلخر ويحق لهم تصويت واحد لكل سهم =ي االجتماعات العامة للشركة.
اإلحتياطي النظامي
ً
ً
وفقا لقوان?ن الشركة السارية اعتبارا من  ٢٥رجب  ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢مايو  ، (٢٠١٦تقوم الشركة بتخصيص  ٪١٠من صا=ي دخلها كل عام كاحتياطي
نظامي ح× يعادل هذا االحتياطي  ٪٣٠من رأس املال.
 .١٢القروض
 ٣١مارس ٢٠٢٠م

٣١ديسم©>٢٠١٩م

املطلوبات غ املتداولة
قروض بنكية مضمونة

٣٩٢٫٨٥٧٫١٤٣

٣٩٢٫٨٥٧٫١٤٣

قروض بنكية غ?>مضمونة

٦٨٫٨٧١٫٦٥٣

٧٥٫٤٧٧٫٤٤٣

٤٦١٫٧٢٨٫٧٩٦

٤٦٨٫٣٣٤٫٥٨٦

٧٨٫٥٧١٫٤٢٩
٣٩٤٫٦١٤٫٧٦٠
٤٧٣٫١٨٦٫١٨٩

٧٨٫٥٧١٫٤٢٩
٥٩٨٫٥١٨٫٣٨١
٦٧٧٫٠٨٩٫٨١٠

املطلوبات املتداولة
الجزء املتداول من القروض البنكية املضمونة
قروض بنكية غ?> مضمونة

إن القروض البنكية املضمونة مرهونة مقابل عقارات محددة بقيمة دف>aية قدرها  ١٫٩٢مليار ريال سعودي ) ٣١ديسم©> ٢٠١٩م  ١٬٩٣ :مليار ريال
سعودي( .
القروض املضمونة وغ?> املضمونة املستحقة كما =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م و  ٣١ديسم©> ٢٠١٩م لها تكلفة ترم? £وال تعتمد بشكل عام ع¥ى أسعار السوق
السائدة.



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 .١٣معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
يتم تفصيل املعامالت واألرصدة الهامة لألطراف ذات العالقة كما ي¥ي:
 ١٣٫١معامالت األطراف ذات العالقة
مكافآت اإلدارة العليا
املبلغ اإلجما,ي ّ
املحمل =ي القوائم املالية للمكافأت ،بما =ي ذلك جميع املزايا ال تعود ع¥ى الرئيس التنفيذي واملدراء والتنفيذي?ن بالشركة هو كما ي¥ي:
 ٣١مارس ٢٠٢٠م

األجر اإلداري
بدل السكن
والسفر
رحالت عمل
عالوة
مكآفأة .اية
اإلجما,ي

 ٣١مارس ٢٠١٩م

الرئيس
التنفيذي
٥٤٠٬٠٠٠

املدراء
-

التنفيذين
٩٦٠٬٩٣١

اإلجماbي
١٬٥٠٠٬٩٣١

الرئيس
التنفيذي
٥٤٠٬٠٠٠

التنفيذين
٩٤٩٬٠٩٥

اإلجماbي
١٬٤٨٩٬٠٩٥

املدراء
-

١٨٩٬٠٠٠

-

٣٧٥٬٦٢١

٥٦٤٬٦٢١

١٨٩٬٠٠٠

-

٣٤٣٬٧٣٠

٥٣٢٬٧٣٠

٤١٬٤٣٠

-

٨٠٬٧٨٣

١٢٢٬٢١٣

١٥٠٬١١٢

-

٢١٦٬٨٨٢

٣٦٦٬٩٩٤

-

-

٦٧٢٬٩٧٣

٦٧٢٬٩٧٣

-

-

-

-

٣٠٬٣٧٥
٨٠٠٬٨٠٥

-

٨٨٬٩٥٤
٢٬١٧٩٬٢٦٢

١١٩٬٣٢٩
٢٬٩٨٠٬٠٦٧

٣٠٬٣٧٥
٩٠٩٬٤٨٧

-

١١٠٬٤٣٢
١٬٦٢٠٬١٣٩

١٤٠٬٨٠٧
٢٫٥٢٩٫٦٢٦

يسيطر أعضاء مجلس إدارة الشركة ع¥ى  ٣١) ٪٠٫٣٢ديسم©> ٢٠١٩م (٪٠٫٣٢ :من األسهم املصوتة للشركة.
يشغل عدد من موظفي اإلدارة الرئيسي?ن ،أو األطراف ذات العالقة ،مناصب =ي شركات أخرى ينتج ع¿Oا سيطرة أو تأث?> كب?> ع¥ى هذﻩ الشركات.
تعامل عدد من هذﻩ الشركات مع املجموعة خالل العام .لم تكن أحكام وشروط هذﻩ املعامالت مواتية أك >Þمن تلك املتاحة ،أو ال قد ُيتوقع أن تكون متاحة بشكل
معقول = ،ي معامالت مماثلة مع موظفي اإلدارة غ?> الرئيسي?ن والشركات ذات العالقة ع¥ى أساس تجاري صرف.
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
التكاليف ) /اإليرادات(
العالقة

املبيعات

املش* يات

املقبوضات

املدفوعات

األخرى

واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

شركة زميلة

-

-

-

-

٨٬٤٦٥٬٨٢٥

شركة الشامل الدولية القابضة

شركة زميلة

-

-

-

-

-

شركة الوادي الشرق األوسط

شركة زميلة

-

-

-

-

٢٣٬١٠٣

شركة  اتش ام اي

شركة زميلة

-

-

-

-

-

ماجد النفßي

مساهم األقلية =ي مواسم

-

-

-

-

١٨٢٬٦٠٣

مجموعة الرياض للكابالت

عضو مجلس إدارة مش>aكة

-

-

-

-

-

الطرف ذو العالقة

شركة الخليج الدولية للتجارة
واالستثمار

عضو مجلس إدارة مش>aكة

٩٬٤٨٥

-

٣٧٬٨٢٨

-

-

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

عضو مجلس إدارة مش>aكة

١٬٤٧٥٬٧٦٩

-

٦٢١٬٨٦٢

-

-

شركة توش?> املتحدة

مساهم أغلبية =ي مجموعة س? >ا

-

-

-

-

-

النيل للط?>ان

مساهم أغلبية =ي مجموعة س? >ا

-

٨٬١٦٥٬٣١٥

-

٨٬٢٢٧

١٬٣٤٨٬١١٠

إدارة مش>aكة

-

-

٢٨٠٬٧٥٤

-

-

مساهم أغلبية =ي مجموعة س? >ا

٧٧٬٩٦٦

-

٧٠٬٠٠٠

-

-

مساهم األقلية =ي الصرح

-

-

-

-

٩٧٬٠٤٢

شركة مطارات الرياض
الشركة السعودية بطل دايزان
مهيدب ع¥ي املهيدب



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 ١٣٫١معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(
 ٣١مارس ٢٠١٩م
التكاليف /
العالقة

املبيعات

املش* يات

املقبوضات

املدفوعات

)اإليرادات( األخرى

شركة الشامل الدولية القابضة

شركة زميلة

-

٦٬٨٦٣٬٨١٧

-

٦٬٣٦٧٬٦٥٦

١٣٣٬٢٦٣

وادي الشرق األوسط

شركة زميلة

-

-

-

-

-

 اتش ام اي املحدودة

شركة زميلة

-

-

-

-

٦٬٧٥١

مساهم األقلية =ي مواسم

-

-

-

-

٣٬٠٥٣٬٧٩٦

مجموعة الرياض للكابالت

عضو مجلس اإلدارة مش>aكة

٢٩٬١٢٥

-

٣٣٬٢٨٩

-

-

شركة الخليج الدولية للتجارة
واالستثمار

عضو مجلس اإلدارة مش>aكة

٤٨٬٣٩٧

-

١٥٬٠٠٠

-

-

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

عضو مجلس اإلدارة مش>aكة

١٬٨٨٤٬٢٢٢

-

١٬٤٨١٬٦٤٨

-

-

مساهم أغلبية =ي مجموعة س? >ا

-

١٬٢٥٨٬٩٩٤

٣٬٣٦٦٬٠١٦

-

٤٦٢٬٤٢٩

عضو مجلس اإلدارة مش>aكة

-

-

-

-

-

مساهم أغلبية =ي مجموعة س? >ا

١٢٧٬٢٤٥

-

٩٥٬٠٠٠

-

-

مساهم األقلية =ي الصرح

-

-

-

-

)(٢٢٬٢٠٨

الطرف ذو العالقة

ماجد النفßي

النيل للط?>ان
شركة مطارات الرياض
الشركة السعودية بطل دايزان
مهيدب ع¥ي املهيدب

 ١٣٫٢أرصدة أطراف ذات عالقة
أرصدة األطراف ذات العالقة =ي OÊاية السنة mي كما ي¥ي:
 ٣١مارس ٢٠٢٠م

مستحق من أطراف ذات عالقة

٣١ديسم©>٢٠١٩م

١٣٬٤٦٥٬٨٢٥

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

وادي الشرق األوسط ش.

٢٣٬١٠٣

-

فوربس الشرق األوسط

٣٧٥٬٥٠١

٣٧٥٬٥٠١

شركة البطل السعودية للتصميم

١٣٨٬٠١٥

١٣٠٬٠٤٩

٢٧٬٩٣٠
١٬٨٧٣٬٢٥٠
٢٤٬٨٢٢

٢٧٬٩٣٠
٨٬٦٨٢٬٢٢٨
٢٤٬٨٢٢

٢٬٣٥٣٬٤٢٣

١٬٤٩٩٬٥١٦

واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات

تو ش?>د املتحدة لالتصاالت
النيل للط?>ان
مجموعة الرياض للكابالت
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

٣١١

٢٨١٬٠٦٥

شركة الخليج الدولية للتجارة واالستثمار

١٬٠٢٨

٢٩٬٣٧١

 اتش ام اي املحدودة

شركة مطارات الرياض

٦٬٧٥١

٦٬٧٥١

جان عبود

١٬٨٧٦٬٠٧١

١٬٨٧٦٬٠٧١

عبدﷲ العجالني

٢٬١٧٣٬٠١٣

٢٬١٧٣٬٠١٣

ماجد النفßي

١٤٬٣٤٦٬٠٢١

١٤٬١٦٣٬٤١٨

٣٦٬٦٨٥٬٠٦٤

٣٤٬٢٦٩٬٧٣٥

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

٣١ديسم©>٢٠١٩م

١٬٢٦٣٬٠٧٥

١٬٢٦٣٬٠٧٥

-

٩٧٬٠٤٢

١٬٢٦٣٬٠٧٥

١٬٣٦٠٬١١٧

مستحق من أطراف ذات عالقة
فوياج عمرو ترافيل
مهيدب ع¥ي املهيدب



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 .١٤االرتباطات واالل*امات
 
اإلرتباطات الرأسمالية
كما =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ،لدى املجموعة ارتباطات رأسمالية بمبلغ ال Øء مليون ريال سعودي ) ٣١ديسم©> ٢٠١٩م :ال Øء مليون ريال سعودي( تتعلق
بشكل رئي= äي تطوير عقارات وإنشاء مباني جديدة للمكاتب وتطوير ال©>امج وإنشاء مباني مكاتب جديدة.
اإلل*امات املحتملة
ن
ن
كمــا =ــي  ٣١مــارس ٢٠٢٠م ،لــدى املجموعــة خطابــات ضــمان بمبلــغ  ٣٤٩مليــو ريــال ســعودي ) ٣١ديســم©> ٢٠١٨م ٣٥٣ :مليــو ريــال ســعودي( صــادرة عــن
البنوك ال تتعامل معها الشركة لصالح بعض املوردين ،ويشتمل ذلك ع¥ى دفعات مقدمة لتأمينات خطابات الضمان بإجمـا,ي مبلـغ وقـدرﻩ  ٣٨مليـون ريـال
سعودي ) ٣١ديسم©> ٢٠١٩م ٣٩ :مليون ريال سعودي( يتعلق بضمان الودائع ع¥ى الهامش.
 .١٥اإليرادات
العموالت
حوافز تذاكر الط?>ان
حجز الفنادق
الشحن
تذاكر القطارات
إيرادات أخرى
إيرادات حزم العطالت
تأج?> السيارات
تأج?> العقارات والغرف
الطائرات املستأجرة
أخرى

 ٣١مارس ٢٠٢٠م
١٠٣٫١٧٣٫٢٩٣
٣٧٫٨٩٦٫٩٣٩
٢٫٨٥١٫٠١٤
٤٫٠٣٧٫٧٠٤
١٤٧٫٩٥٨٫٩٥٠

 ٣١مارس ٢٠١٩م
٢٢٨٫٠٥٥٫٨٥٦
٣٥٫١٢٥٫١٧٢
٣٫٩٦٠٫٠٦٦
٥٫٩٩٤٫٣٠٧
٢٧٣٫١٣٥٫٤٠١

٩١٫٣٧٨٫٠٧٢
١١٨٫٦٧٧٫٤٧٥
١٦٫١٢٤٫٥٦١
١٨٫١٦٧٫٥٩٨
٤٫٣٨٧٫٩٤٢
٢٤٨٫٧٣٥٫٦٤٨

١١٧٫٧١٢٫٢٣٥
٤٩٫٢٦٤٫٤٢٩
١٣٫٠٥٥٫٦٦٦
٤٨٫٢٢٧٫٤٦١
٨٫١٥٧٫٨١٠
٢٣٦٬٤١٧٬٦٠١

٣٩٦٫٦٩٤٫٥٩٨

٥٠٩٫٥٥٣٫٠٠٢

فيما يتعلق بالعموالت ،تعت©> اإلدارة أن العوامل التالية تش?> إ,ى أن املجموعة تعمل كوكيل:
• مورد خدمة آخر هو املسئول الرئي ×äعن الوفاء بالعقد،
• ال يوجد للمجموعة مخاطر مخزون،
• ال يوجد لدى املجموعة أي سلطة تقديرية =ي تحديد أسعار خدمات املورد اآلخر وبالتا,ي فإن املنفعة ال تحصل علOPا املجموعة من هذﻩ الخدمات
محدودة،
• إن املقابل املا,ي الذي يتحقق للمجموعة يكون =ي شكل عمولة.
تصنيف اإليرادات
=ى الجدول التا,ى تصنف اإليرادات ع¥ى حسب األسواق الرئيسية ،نوع االيراد و توقيت االع>aاف باإليراد ،ويتضمن الجدول أيضا مطابقة لإليرادات املفصلة
مع األقسام االس>aاتيجية الخمس للمجموعة  .ايضاح رقم ١٨

 
אאא W



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
تصنيف اإليرادات )تتمة(
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
القطاعات ال °يتم التقرير ع¯.ا
تذاكر الط ان

النقل

السياحة

الضيافة

تأج
العقارات

جميع القطاعات األخرى

اإلجماbى

األسواق الجغرافيه األساسية
اململكة العربية السعودية

٨٥٫٩٤١٫٩٢٢

٣٧٫٧٤٠٫٠٦٨

١٣٩٫٦٩١٫٣٧٥

١٦٫١٢٤٫٥٦١

-

١٫٢٦٢٫٠٩٧

٢٨٠٫٧٦٠٫٠٢٣

اململكة املتحدة

٢٠٫٠٤٧٫٨٥٤

٨٩٫٢٥٦٫٣٣٥

-

-

-

-

١٠٩٫٣٠٤٫١٨٩

جمهورية مصر العربية

٢٤٧٫٣٠٧

١٫٢٠١٫٦٨٨

٤٫٧١٢

-

-

-

١٫٤٥٣٫٧٠٧

االمارات العربية املتحدة

٩٧٣٫٩١٤

١٫٢٦٧٫٣٣٧

-

-

-

-

٢٫٢٤١٫٢٥١

اسبانيا

-

)(١٩٠٫٤١٧

-

-

-

٣٫١٢٥٫٨٤٥

٢٫٩٣٥٫٤٢٨

لبنان

-

-

-

-

-

-

-

١٠٧٫٢١٠٫٩٩٧

١٢٩٫٢٧٥٫٠١١

١٣٩٬٦٩٦٬٠٨٧

١٦٫١٢٤٫٥٦١

-

٤٫٣٨٧٫٩٤٢

٣٩٦٫٦٩٤٫٥٩٨

توقيت االع* اف بااليراد:
الخدمات املنقولة =ي وقت مع?ن
الخدمات املنقولة بمرور الوقت

١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧

٣٧٬٨٩٦٬٩٣٩

٢٬٨٥١٬٠١٤

١٦٬١٢٤٬٥٦١

-

-

١٦٤٫٠٨٣٫٥١١

-

٩١٬٣٧٨٬٠٧٢

١٣٦٬٨٤٥٬٠٧٣

-

-

٤٫٣٨٧٫٩٤٢

٢٣٢٫٦١١٫٠٨٧

١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧

١٢٩٬٢٧٥٬٠١١

١٣٩٫٦٩٦٫٠٨٧

١٦٬١٢٤٬٥٦١

-

٤٫٣٨٧٫٩٤٢

٣٩٦٫٦٩٤٫٥٩٨

 



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
تصنيف اإليرادات )تتمة(
 ٣١مارس ٢٠١٩م
القطاعات ال °يتم التقرير ع¯.ا
تذاكر الط ان

النقل

السياحة

الضيافة

تأج
العقارات

جميع القطاعات األخرى

اإلجماbى

األسواق الجغرافيه األساسية
اململكة العربية السعودية

٢١٥٬٣٢١٬٨٢٣

٥٦٫٦٧٧٫١١١

١٠١٫٣٤٧٫٦٣٠

١٣٬٠٥٥٬٦٦٦

-

٥٬٧٥٧٬٧٣٣

٣٩٢٫١٥٩٫٩٦٣

اململكة املتحدة

٢٧٬٥٦٤٬٩٧١

٩٠٬٣١١٬٢٩٠

-

-

-

-

١١٧٬٨٧٦٬٢٦١

جمهورية مصر العربية

١١٦٬٦٩٧

٤٬٧٠٧٬٨٦٨

١٠٤٬٣٢٦

-

-

١٠٢٬٥٨٨

٥٬٠٣١٬٤٧٩

االمارات العربية املتحدة

)(١٠٬١٢٣٬٤٠٠

٦١٨٬١٥٦

-

-

-

-

)(٩٬٥٠٥٬٢٤٤

اسبانيا

-

٢١٩٬٤٢٦

-

-

-

٢٬٢٩٧٬٤٨٩

٢٬٥١٦٬٩١٥

لبنان

١٬١٧٠٬٠٧٢

٣٠٣٬٥٥٦

-

-

-

-

١٬٤٧٣٬٦٢٨

٢٣٤٬٠٥٠٬١٦٣

١٥٢٫٨٣٧٫٤٠٧

١٠١٫٤٥١٫٩٥٦

١٣٬٠٥٥٬٦٦٦

-

٨٬١٥٧٬٨١٠

٥٠٩٫٥٥٣٫٠٠٢

توقيت االع* اف بااليراد:
الخدمات املنقولة =ي وقت مع?ن

٢٣٤٬٠٥٠٬١٦٣

٣٥٫١٢٥٫١٧٢

٣٬٩٦٠٬٠٦٦

١٣٬٠٥٥٬٦٦٦

-

-

٢٨٦٫١٩١٫٠٦٧

الخدمات املنقولة بمرور الوقت

-

١١٧٬٧١٢٬٢٣٥

٩٧٫٤٩١٫٨٩٠

-

-

٨٬١٥٧٬٨١٠

٢٢٣٫٣٦١٫٩٣٥

٢٣٤٬٠٥٠٬١٦٣

١٥٢٫٨٣٧٫٤٠٧

١٠١٫٤٥١٫٩٥٦

١٣٬٠٥٥٬٦٦٦

-

٨٬١٥٧٬٨١٠

٥٠٩٫٥٥٣٫٠٠٢



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
 .١٦ربحية السهم
ربحية السهم األساسية/املخفضة
يستند احتساب ربحية السهم األساسية/املخفضة إ,ى الربح التا,ي العائد ع¥ى املساهم?ن العادي?ن واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة.
الربح العائد عى املساهم ن العادي ن )األسا(qr

الربح العائد ع¥ى املساهم?ن العادي?ن

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١مارس ٢٠١٩م

١٫١١٣٫٤٩٨٫٣٢٨

٤٧٬٣١٠٬٩٢٧

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية )األسا(qr

 

 

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية =ي OÊاية الف>aة

 ٣١مارس٢٠٢٠م

 ٣١مارس ٢٠١٩م

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ربحية السهم العائدة عى املساهم ن -ي الشركة األم
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٣٫٧١

ربحية السهم األساسية واملخفضة

 ٣١مارس ٢٠١٩م
٠٫١٦

 
 .١٧القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تقيس املجموعة األدوات املالية ،مثل األسهم املستثمر فOPا املحتسبة بموجب حقوق امللكية بالقيمة العادلة =ي كل قوائم املركز املا,ي.
القيمة العادلة mي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل ال£aام =ي معاملة منظمة ب?ن املشارك?ن =ي السوق =ي تاريخ القياس .يعتمد قياس
القيمة العادلة ع¥ى اف>aاض أن عملية بيع األصل أو تحويل االل£aام تتم إما:
•

=ي السوق الرئي äلألصل أو االل£aام  ،أو

•

=ي حالة عدم وجود سوق رئي= ،äي أك >Þاألسواق فائدة لألصل أو االل£aام.

يجب ع¥ى املجموعة الوصول إ,ى السوق الرئي äأو السوق األك >Þفائدة .يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو ال£aام باستخدام االف>aاضات ال سيستخدمها
املشاركون =ي السوق عند تسع?> األصل أو االل£aام ،باف>aاض أن املشارك?ن =ي السوق يعملون ملصلحOcم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غ?> املا,ي =ي االعتبار قدرة املشارك =ي السوق ع¥ى توليد منافع اقتصادية من أع¥ى استخدام لألصل وأفضله أو عن
طريق بيعه إ,ى مشارك آخر =ي السوق من شأنه استخدام األصل =ي أع¥ى وأفضل استخدام له .تستخدم املجموعة تقنيات التقييم املناسبة =ي الظروف
وال تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وتعظيم استخدام املدخالت امللحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام املدخالت غ?> امللحوظة.
يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات ال يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح ع¿Oا =ي القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم
وصف هذا ،ع¥ى النحو التا,يً ،
بناء ع¥ى أدنى مستوى من املدخالت مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
•

املستوى  - ١أسعار السوق املدرجة )غ?> املعدلة( =ي األسواق النشطة لألصول أو الخصوم املتطابقة

•

املستوى  - ٢تقنيات التقييم ال يمكن مالحظOcا بشكل مباشر أو غ?> مباشر من أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلة

•

املستوى  - ٣تقنيات التقييم ال ال يمكن مالحظOcا ع¥ى أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلة

بالنسبة للموجودات واملطلوبات املع>aف Oا =ي القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة بالقيمة العادلة ع¥ى أساس متكرر ،تحدد املجموعة ما إذا كانت
التحويالت قد حدثت ب?ن املستويات =ي التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف ً
)بناء ع¥ى أدنى مستوى من املدخالت املهمة للمعرض قياس
القيمة ككل( =ي OÊاية كل ف>aة تقرير .تحدد املجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة املتكررة ،والقياس غ?> املتكرر .يشارك املثمنون
الخارجيون =ي تقييم املوجودات الهامة .تقرر املجموعة مشاركة ّ
املقيم?ن الخارجي?ن بعد املناقشة مع لجنة التدقيق باملجموعة .تشمل معاي?> االختيار
املعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم الحفاظ ع¥ى املعاي?> املهنية .تقرر الشركة ،بعد املناقشات مع ّ
املقيم?ن الخارجي?ن للمجموعة،
تقنيات التقييم واملدخالت ال يجب استخدامها لكل حالة.



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(

 .١٧القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(
ً
=ي تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة بتحليل التحركات =ي قيم األصول واملطلوبات املطلوب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات املحاسبية
للمجموعة .بالنسبة لهذا التحليل ،تتحقق املجموعة من املدخالت الرئيسية املطبقة =ي التقييم األخ?> من خالل املوافقة ع¥ى املعلومات =ي احتساب
التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة .تقارن املجموعة ً
أيضا التغي?> =ي القيمة العادلة لكل أصل وال£aام باملصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد ما
ً
إذا كان التغي?> معقوال.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة  ،حددت املجموعة فئات من املوجودات واملطلوبات ع¥ى أساس طبيعة وخصائص ومخاطر املوجودات أو املطلوبات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،كما هو موضح أعالﻩ.
لم تفصح الشركة عن القيمة العادلة لألدوات املالية مثل التجارة قص?>ة األجل والذمم املدينة األخرى والدائن?ن التجاري?ن واألرصدة الدائنة األخرى
واالستثمارات قص?>ة األجل واألرصدة النقدية والبنكية ،ألن قيمها الدف>aية mي تقريب معقول للقيمة العادلة إ,ى حد كب?> بسبب قص?> استحقاق األجل
ً
تقريبا
لهذﻩ الصكوك .أفصحت الشركة عن القيم العادلة لتمويل املرابحة طويلة األجل املقاسة .إن القيمة العادلة لتسهيالت تمويل املرابحة mي نفسها
القيمة الدف>aية.
فئات األصول والخصوم املالية
يوضح الجدول =ي الصفحة التالية القيم الدف>aية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ،بما =ي ذلك مستوياOSا =ي التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدف>aية mي تقريب معقول
للقيمة العادلة.
=ي الصفحات التالية فئات املوجودات واملطلوبات املالية:



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
فئات املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(
القيمة العادلة

القيمة الدف* ية
القيمة العادلة من خالل الدخل
 ٣١مارس ٢٠٢٠م

الشامل اآلخر – أدوات حقوق

املوجودات املالية بالتكلفة

امللكية

املطفأة

القيمة الدف* ية اإلجمالية

املستوى ٢

املستوى ١

املستوى ٣

االجماbي

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
٥٨٬٦٣٥٬٠٣٣

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٣٬٦٣٥٬٠٣٣

٥٨٫٦٣٥٫٠٣٣

-

٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠

٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠

-

٥٨٬٦٣٥٬٠٣٣

٢٨٦٫٦٥١٫٨٧٠

٣٤٥٫٢٨٦٫٩٠٣

٥٨٬٦٣٥٬٠٣٣

نقد وما يعادله

-

٥٣٤٬٨٣٣٬٩٥٥

٥٣٤٬٨٣٣٬٩٥٥

-

-

ذمم مدينة تجارية وأخرى

-

١٫٨٢٠٫٠٦٤٫٤٦٣

١٫٨٢٠٫٠٦٤٫٤٦٣

-

-

-

مستحق من أطراف ذات عالقة

-

٣٦٬٦٨٥٬٠٦٤

٣٦٬٦٨٥٬٠٦٤

-

-

-

٣٦٬٦٨٥٬٠٦٤

٢٫٣٩١٫٥٨٣٫٤٨٢

٢٫٣٩١٫٥٨٣٫٤٨٢

-

-

٢٫٣٩١٫٥٨٣٫٤٨٢

٢٫٦٧٨٫٢٣٥٫٣٥٢

٢٫٧٣٦٫٨٧٠٫٣٨٥

٥٨٬٦٣٥٬٠٣٣

-

٢٫٧٣٦٫٨٧٠٫٣٨٥

استثمارات بطريقة حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مستحق آخر

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

-

١٠٣٬٦٣٥٬٠٣٣

-

-

٢٤١٫٦٥١٫٨٧٠

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

-

٣٤٥٫٢٨٦٫٩٠٣

-

٥٣٤٬٨٣٣٬٩٥٥
١٫٨٢٠٫٠٦٤٫٤٦٣

متداولة:

إجماbي املوجودات املالية

٥٨٬٦٣٥٬٠٣٣

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

مطلوبات مالية
غ متداولة
قروض وسلف

-

٤٦١٬٧٢٨٬٧٩٦

٤٦١٬٧٢٨٬٧٩٦

-

-

-

٤٦١٬٧٢٨٬٧٩٦

ال£ aامات عقود إيجار

-

٦٧٬٧٩٦٬٨٦٠

٦٧٬٧٩٦٬٨٦٠

-

-

-

٦٧٬٧٩٦٬٨٦٠

-

٥٢٩٬٥٢٥٬٦٥٦

٥٢٩٬٥٢٥٬٦٥٦

-

-

-

٥٢٩٬٥٢٥٬٦٥٦

-

٢٠٬٤٥٥٬٢٠٤

٢٠٬٤٥٥٬٢٠٤

-

-

-

٢٠٬٤٥٥٬٢٠٤

قروض وسلف

-

٤٧٣٬١٨٦٬١٨٩

٤٧٣٬١٨٦٬١٨٩

-

-

-

٤٧٣٬١٨٦٬١٨٩

ال£ aامات عقود إيجار

-

١٠٬٩٦٥٬٤٤٧

١٠٬٩٦٥٬٤٤٧

-

-

-

١٠٬٩٦٥٬٤٤٧

ذمم دائنة تجارية وأخرى

-

٤١٤٬٩٩٢٬٦٨٢

٤١٤٬٩٩٢٬٦٨٢

-

-

-

٤١٤٬٩٩٢٬٦٨٢

مستحق ألطراف ذات عالقة

-

١٬٢٦٣٬٠٧٥

١٬٢٦٣٬٠٧٥

-

-

-

١٬٢٦٣٬٠٧٥

-

٩٢٠٬٨٦٢٬٥٩٧

٩٢٠٬٨٦٢٬٥٩٧

-

-

-

٩٢٠٬٨٦٢٬٥٩٧

-

١٬٤٥٠٬٣٨٨٬٢٥٣

١٬٤٥٠٬٣٨٨٬٢٥٣

-

-

-

١٬٤٥٠٬٣٨٨٬٢٥٣

متداولة:
سحوبات بنكية ع¥ى املكشوف

إجماbي املطلوبات املالية



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
فئات املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(
القيمة الدف* ية

 ٣١ديسم٢٠١٩ £م
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات بطريقة حقوق امللكية
متداولة:
نقد وما يعادله
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة

إجماbي املوجودات املالية
مطلوبات مالية
غ متداولة
قروض وسلف
ال£aامات عقود إيجار
متداولة:
سحوبات بنكية ع¥ى املكشوف
قروض وسلف
ال£aامات عقود إيجار
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة

إجماbي املطلوبات املالية

القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر – أدوات حقوق امللكية

القيمة العادلة

املوجودات املالية
بالتكلفة املطفأة

القيمة الدف* ية
اإلجمالية

املستوى ١

املستوى ٢

املستوى ٣

االجماbي

٥٩٬٧٩٠٬٧٤٨

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٤٬٧٩٠٬٧٤٨

٥٩٬٧٩٠٬٧٤٨

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

-

١٠٤٬٧٩٠٬٧٤٨

-

٣٤٩٬٦٦٣٬١٨٧
١٬٣٤٧٬٠٢٨٬٣٩٩
٣٤٬٢٦٩٬٧٣٥
١٬٧٣٠٬٩٦١٬٣٢١

٣٤٩٬٦٦٣٬١٨٧
١٬٣٤٧٬٠٢٨٬٣٩٩
٣٤٬٢٦٩٬٧٣٥
١٬٧٣٠٬٩٦١٬٣٢١

-

-

-

٣٤٩٬٦٦٣٬١٨٧
١٬٣٤٧٬٠٢٨٬٣٩٩
٣٤٬٢٦٩٬٧٣٥
١٬٧٣٠٬٩٦١٬٣٢١

٥٩٬٧٩٠٬٧٤٨

١٬٧٧٥٬٩٦١٬٣٢١

١٬٨٣٥٬٧٥٢٬٠٦٩

٥٩٬٧٩٠٬٧٤٨

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

-

١٬٨٣٥٬٧٥٢٬٠٦٩

-

٤٦٨٬٣٣٤٬٥٨٦
٧٣٬٥٥١٬٧٥٧
٥٤١٬٨٨٦٬٣٤٣

٤٦٨٬٣٣٤٬٥٨٦
٧٣٬٥٥١٬٧٥٧
٥٤١٬٨٨٦٬٣٤٣

-

-

-

٤٦٨٬٣٣٤٬٥٨٦
٧٣٬٥٥١٬٧٥٧
٥٤١٬٨٨٦٬٣٤٣

-

٥٬١٦٩٬٥٨٢
٦٧٧٬٠٨٩٬٨١٠
١٠٬٧٠٥٬٥٧٩
٥١٣٬٥٢٩٬٦٦٧
١٬٣٦٠٬١١٧
١٬٢٠٧٬٨٥٤٬٧٥٥

٥٬١٦٩٬٥٨٢
٦٧٧٬٠٨٩٬٨١٠
١٠٬٧٠٥٬٥٧٩
٥١٣٬٥٢٩٬٦٦٧
١٬٣٦٠٬١١٧
١٬٢٠٧٬٨٥٤٬٧٥٥

-

-

-

٥٬١٦٩٬٥٨٢
٦٧٧٬٠٨٩٬٨١٠
١٠٬٧٠٥٬٥٧٩
٥١٣٬٥٢٩٬٦٦٧
١٬٣٦٠٬١١٧
١٬٢٠٧٬٨٥٤٬٧٥٥

-

١٬٧٤٩٬٧٤١٬٠٩٨

١٬٧٤٩٬٧٤١٬٠٩٨

-

-

-

١٬٧٤٩٬٧٤١٬٠٩٨



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
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)ريال سعودي(
.١٨

القطاعات التشغيلية

أساس التجزئة
لدى مجموعة األقسام اإلس>aاتيجية الخمسة التالية ،وmي قطاعاته ال تبلغ عن التقارير .تقدم هذﻩ األقسام خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألOÊا تتم? £بخصائص
اقتصادية مختلفة  -مثل االتجاهات =ي نمو املبيعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسما,ي  -ولها اس> aاتيجيات تسويقية مختلفة.
يصف امللخص التا,ي عمليات كل قطاع يتم اإلبالغ عنه:
تقارير العمليات
توف?> خدمات النقل الجوي والعبارات والقطارات ع©> املجموعة.
توف?> صفقات السياحة ،والعطالت وغرف ع¥ى اإليجار ع©> املجموعة.
توف?> تأج?> السيارات والرحالت الجوية املستأجرة وتسليم الشحنات ع©> املجموعة.
توف?> غرف فندقية وخدمات املطاعم بشكل رئيس =ي اململكة العربية السعودية
تقدم العقارات االستثمارية ع¥ى عقود إيجار تشغي¥ي بشكل رئيس =ي اململكة العربية السعودية.

قطاعات
تذاكر
السياحة
النقل
الضيافة
إيجارات عقارات

وتشمل العمليات األخرى خدمات متنوعة مثل إدارة املناسبات ،ودعم تكنولوجيا املعلومات ،واإلعالنات ،ورسوم السائق?ن املهنية  ،وساطة التأم?ن ،ورخصة القيادة
الدولية .ولم يصل أي من هذﻩ القطاعات الحدود الكمية للقطاعات املبلغ ع¿Oا =ي عام ٢٠٢٠م أو ٢٠١٩م.
تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع ع¥ى األقل كل ثالثة أشهر.
يتم تحديد األسعار ب?ن القطاعات ع¥ى أساس تجاري بحت.
معلومات عن القطاعات ال °يتم التقرير ع¯.ا
وفيما ي¥ي املعلومات املتعلقة بكل قطاع من قطاعات التقارير .يتم استخدام أرباح القطاع قبل الضريبة لقياس األداء إ,ى أن اإلدارة تعتقد أن هذﻩ املعلومات mي األك>Þ
مالئمة =ي تقييم نتائج القطاعات ذات الصلة بالنسبة إ,ى املنشآت األخرى ال تعمل =ي نفس الصناعات K
 
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
القطاعات ال °يتم التقرير ع¯.ا
جميع القطاعات
تذاكر
اإليرادات الخارجية

-

سياحة

نقل

ضيافة

٩١٬٣٧٨٬٠٧٢

٢٬٨٥١٬٠١٤

١٦٬١٢٤٬٥٦١

األخرى

إيجار عقا رات

٤٬٣٨٧٬٩٤٢

-

اإلجماbي
١١٤٬٧٤١٬٥٨٩

اإليرادات داخل القطاع

-

-

١٣٬٧٦٠٬٥٥٤

-

١٠٬٢٠٧٬٠٠٦

٣٬٨٠١٬٧١٦

٢٧٬٧٦٩٬٢٧٦

العموالت الخارجية

١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧

٣٧٬٨٩٦٬٩٣٩

١٣٦٬٨٤٥٬٠٧٣

-

-

-

٢٨١٬٩٥٣٬٠٠٩

ايرادات القطاع

١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧

١٢٩٬٢٧٥٬٠١١

١٥٣٬٤٥٦٬٦٤١

١٦٬١٢٤٬٥٦١

١٠٬٢٠٧٬٠٠٦

٨٬١٨٩٬٦٥٨

٤٢٤٬٤٦٣٬٨٧٤

ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة

)(٢٦٧٫٥٧٩٫٣١٧

)(١٨١,١٣٩,٩٣٧

٩,٥٠٨,١٨٣

)(١٠٬١٠٢٬٢١٨

٥٬٨٩٤٬٤٢٦

١,٥٦٢٫٠٦٨٫٥١١

١٫١١٨٫٦٤٩٫٦٤٨

موجودات القطاع

٢٫٤٩٨٫٤٢١٫٨٦٢

١,٦٩١,٣٢٦,٤٦٣

١,٢٧٦,٦٤٠,١١٧

٣٬١٠٦٬١٠٠٬٥١٥

١٬٣٦٧٬٣٨٢,٩٦٩

١٢٫٣٠٩٫٥٨٢

٩٫٩٥٢٫١٨١٫٥٠٨

مطلوبات القطاع

٤٨٣٬٨٥٥٬٠٥١

٣٢٧٬٥٤٩٬٥٠٨

١٬١٦٣٬٨٩٧٬٦٥٢

٢٤٬٨٧٠٬٥١٩

٦٬١٢٣٬٩٤٦

٢٫٣٨٣٫٩٢٦

٢٫٠٠٨٫٦٨٠٫٦٠٢

تذاكر

سياحة

 

 ٣١مارس ٢٠١٩م
القطاعات ال °يتم التقرير ع¯.ا
اإليرادات الخارجية

-

١١٧٬٧١٢٬٢٣٥

ضيافة

نقل

١٣٬٠٥٥٬٦٦٦

٩٧٬٤٩١٬٨٩٠

إيجار عقارات

جميع القطاعات األخرى

-

٨٬١٥٧٬٨١٠

اإلجماbي
٢٣٦٬٤١٧٬٦٠١

اإليرادات داخل القطاع

-

-

٨٩٤٬٢٩٩

-

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

-

١٥٬٨٩٤٬٢٩٩

العموالت الخارجية

٢٣٤٬٠٥٠٬١٦٣

٣٥٬١٢٥٬١٧٢

٣٬٩٦٠٬٠٦٦

-

-

-

٢٧٣٬١٣٥٬٤٠١

ايرادات القطاع

٢٣٤٬٠٥٠٬١٦٣

١٥٢٫٨٣٧٫٤٠٧

١٠٢٬٣٤٦٬٢٥٥

١٣٬٠٥٥٬٦٦٦

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٬١٥٧٬٨١٠

٥٢٥٬٤٤٧٬٣٠١

ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة

٤٥٬١٩٦٬٧٨٩

٩٬٥٣٥٬٠٧٠

٥٬٢١٢٬٥٢٩

)(١٠٬٤٠٠٬١١٣

٨٬٤٨٨٬٢١٩

٩٣٩٬٣٤٩

٥٨٬٩٧١٬٨٤٣

موجودات القطاع

٣٬٠٨٦٬٦٥١٬٥٩٥

٦٥١٬١٨٤٬٢٦٧

٨١٤٬٦٦٦٬٤١٢

٣٬٠١٢٬٢٩٤٬٤٥١

١٬٣٦٥٬١٨٨٬١٩٦

٦٤٬١٥١٬٥١٠

٨٬٩٩٤٬١٣٦٬٤٣١

مطلوبات القطاع

١٬٢١٢٬٥٣١٬١٢٢

٢٥٥٬٨٠٥٬٠٩٠

٧٧٥٬٣٥١٬٥٨٦

١٥٬١٣١٬٧٩٢

٦٬٦٢٢٬٤٦٥

٢٥٬٢٠٠٬٦٧٤

٢٬٢٩٠٬٦٤٢٬٧٢٩

 
 
 
 
 



مجموعة س ا القابضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لف* ة الثالثة أشهر املن./ية -ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)ريال سعودي(
تسويات عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات ال p°تم التقرير ع¯.ا إbى املعاي الدولية للتقرير املاbى
 

االيرادات
اجما,ى ايرادات القطاعات ال× يتم التقرير ع¿Oا
ايرادات القطاعات األخرى
استبعاد ايرادات داخل القطاعات
االيرادات املوحدة

الربح قبل الزكاة والضريبة
الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات ال× يتم التقرير ع¿Oا
الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات األخرى
الربح قبل الزكاة والضريبة املوحد

املوجودات
اجما,ى املوجودات للقطاعات ال× يتم التقرير ع¿Oا
اجما,ى املوجودات للقطاعات األخرى
استبعادات داخل القطاعات
املوجودات املوحدة

املطلوبات
اجما,ى املطلوبات للقطاعات ال× يتم التقرير ع¿Oا
اجما,ى املطلوبات للقطاعات األخرى
املطلوبات املوحدة
.١٩

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١مارس٢٠١٩م

٤١٦٫٢٧٤٫٢١٦
٨٫١٨٩٫٦٥٨
)(٢٧٫٧٦٩٫٢٧٦
٣٩٦٫٦٩٤٫٥٩٨

٥١٧٫٢٨٩٫٤٩١
٨٫١٥٧٫٨١٠
)(١٥٫٨٩٤٫٢٩٩
٥٠٩٫٥٥٣٫٠٠٢

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١مارس٢٠١٩م

)(٤٤٣٫٤١٨٫٨٦٣
١٫٥٦٢٫٠٦٨٫٥١١
١٫١١٨٫٦٤٩٫٦٤٨

٥٨٫٠٣٢٫٤٩٤
٩٣٩٫٣٤٩
٥٨٫٩٧١٫٨٤٣

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١مارس٢٠١٩م

٩٫٩٣٩٫٨٧١٫٩٢٦
١٢٫٣٠٩٫٥٨٢
)(٩٨٣٫٨٧٩٫٧٠٥
٨٫٩٦٨٫٣٠١٫٨٠٣

٩٫٢١٢٫٠٦٩٬٣٥٢
٤٩٫٩٦٠٫٧٤١
)(٩٨٣٫٨٧٩٫٧٠٥
٨٫٢٧٨٫١٥٠٫٣٨٨

 ٣١مارس٢٠٢٠م

 ٣١مارس٢٠١٩م

٢٫٠٠٦٫٢٩٦٫٦٧٦
٢٫٣٨٣٫٩٢٦
٢٫٠٠٨٫٦٨٠٫٦٠٢

٢٫٤١٥٫٩٣١٫٠٥٨
١٧٫٩٠٨٫٦٣٥
٢٫٤٣٣٫٨٣٩٫٦٩٣

األحداث الالحقة

=ي رأي اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة منذ الف>aة املنOcية =ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ،وال سيكون لها تأث?> مادي ع¥ى املركز املا,ي للمجموعة كما هو مب?ن =ي
هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.
 .٢٠املوافقة عى القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
تمت املوافقة ع¥ى القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ١٧يونيو ٢٠٢٠م املوافق  ٢٥شوال ١٤٤١ه.

 



