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 معلومات�حول�الشركة .١

("الشركة")�شركة�مساهمة�سعودية�مسجلة�:ي�مدينة�الرياض�با�ملكة�العربية�السعودية�بموجب�السجل�التجاري��مجموعة�س=>ا�القابضة،

�ا�وافق�١٤١٨رجب��٢٤بتاريخ��١٠١٠١٤٨٠٣٩رقم� �تتكون�هذه�القوائم�ا�الية�١٩٩٧نوفم�>��٢٤هـ �("القوائم�ا�اليةجزة�ا�وحدة�ا+ولية�ا�و م.

�بـ�"ا�جموعة").+وليةا
ً
  ")�من�الشركة�وشركاOPا�التابعة�(يشار�إلOVم�معا

�والحج�والعمرة،�وترتيب�للسفر�ا:ي�خدمات�بيع�تذاكر��مجموعةتتمثل�ا+نشطة�الرئيسية�لل �والنقل، �والشحن، �والسياحة، لط=>ان�ا�جدولة،

ورحiت�الط=>ان�ا�ستأجرة،�والفنادق�وا+جنحة�ا�فروشة،�والشحن�البحري،�وا�نتجات�والخدمات�ا+خرى�ا�جتماعات�وا�ناسبات،�والتعليم،�

  �.وخارج�ا�ملكة�العربية�السعودية�داخل�)٣٨٧:�م٢٠٢٠ديسم�>��٣١(��٢٧٧خiل�فروعهامن�بقطاع�السفر�ا�تعلقة�

  .ملكة�العربية�السعوديةا���- �١١٥٧٣الرياض�العنوان�ا�سجل�للشركة�هو:� -  ٥٢٦٦٠ص.�ب�  

  س�ا�عداد�أس .٢

  أساس�اOل)�ام�١٫٢

�للمعيار�ا�حاس��µالدو"ي�رقم�القوائم�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة�ا�وحدة�تم�إعداد�هذه�
ً
"�ا�عتمد�:ي�ا+ولية�ا�وجزة�ا�وحدة�"التقارير�ا�الية��٣٤وفقا

بال[�امن�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة�القوائم�ا�الية�.�يجب�قراءة�هذه�سب=ن�القانوني=نالسعودية�للمحا�ا�ملكة�العربية�السعودية�الصادر�عن�الهيئة

�مالي�قوائممع�آخر� �:ي �للمجموعة�كما �اة�سنوية�موحدة �ا�نOgية�:ي ���تتضمن��القوائم("�م٢٠٢٠ديسم�>��٣١لسنة �ا+خ=>ة"). �السنوية ا�الية

̂عداد�مجموعة�كاملة�من�ا�رفقة�جميع�ا�عا�الية�ا+ولية�ا�وجزة��القوائم ا�الية�وفًقا��عاي=>�التقارير�ا�الية�الدولية��القوائملومات�ا�طلوبة�

� �أقرOPا �كما �التقارير�ا�الية") ̂عداد � �ومع�ذلك("ا�عاي=>�الدولية �للمحاسب=ن�القانوني=ن. �السعودية �يتم�تضم=ن�الهيئة ̂يضاحات، التفس=>ية��ا

 iعام�  مالية�سنوية.�قوائمآخر��:يت�ا�همة�لفهم�التغ=>ات�:ي�ا�ركز�ا�ا"ي�وا+داء�للمجموعة�ا�ختارة�لشرح�ا+حداث�وا

  ا�الية�القوائمإعداد� ٢٫٢

  ،�باستثناء�ما�ي�ي:ع�ى�أساس�التكلفة�التاريخيةا�الية�ا+ولية�ا�وجزة��القوائمتم�إعداد�هذه�

 �الربح�أو�الخسارة.أدوات�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�من�خiل� •

  أدوات�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�من�خiل�الدخل�الشامل�ا4خر.�و •

  تقاس�خطة�ا�زايا�ا�حددة�بالقيمة�الحالية�لiل[�امات�ا�ستقبلية�باستخدام�طريقة�ائتمان�الوحدة�ا�توقعة. •

  .ا�ستمرارية�مبدأ�باستخداما+ولية�ا�وجزة�ا�الية��القوائم،�يتم�إعداد�هذه�ذلك�عiوة�ع�ى

  استخدام�ا�حكام�والتقديرات�٣٫٢

� �هذه �إعداد �عند �ا�وجزة �ا+ولية �ا�الية �السياسات�القوائم �تطبيق �تؤثر�ع�ى �ال�� �والتقديرات�وا�ف[>اضات �بإصدار�ا+حكام �قامت�ا^دارة ،

̂يرادات�وا�صروفات.�قد�تختلف�النتائج   الفعلية�عن�هذه�التقديرات.�ا�حاسبية�للمجموعة�وا�بالغ�ا�درجة�للموجودات�وا�طلوبات�وا

ك�ال���ا+حكام�الهامة�ال���اتخذOPا�ا^دارة�:ي�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�للمجموعة�وا�صادر�الرئيسية�لعدم�التأكد�من�التقديرات�nي�نفس�تل

  ا�الية�السنوية�ا+خ=>ة.�القوائمتم�وصفها�:ي�

  ا�عاي
	�والتفس
	ات�والتعدي&ت�ع�ى�ا�عاي
	�الحالية .٣

  مطبقة�من�قبل�ا�جموعة�اعتماد�معاي
	�وتفس
	ات�وتعدي&ت�جديدة

� �هذه �إعداد �:ي �ا�ستخدمة ��القوائمتتوافق�السياسات�ا�حاسبية ��ا+وليةا�الية �:ي �تلك�ا�تبعة �مع �ا�وحدة �السنوية��القوائما�وجزة ا�الية

̂عداد�التقارير�ا ̂يجار�ذات�١٦�الية�رقم�ا+خ=>ة�،�باستثناء�التعديiت�ع�ى�ا�عيار�الدو"ي� ،��م٢٠٢١بعد�يونيو��١٩ا�تعلقة�بكوفيد�:�امتيازات�ا

  م٢٠٢١يناير��١وال���تسري�اعتباًرا�من�

مرة�:ي����ُيتوقع�أن�تؤثر�ا�عاي=>�والتفس=>ات�الجديدة�وا�عدلة�ا+خرى�الصادرة�عن�مجلس�معاي=>�ا�حاسبة�الدولية�وال���سيتم�تطبيقها�+ول 

مع�السياسات�ا�حاسبية�تتوافق�ية�السنوية�التالية�ع�ى�ا�جموعة�+½Oا�إما�غ=>�ذات�صلة�بأنشطة�ا�جموعة�أو�تتطلب�محاسبة�ا�ال�القوائم

�بتطبيق�أي�معيار�أو�تفس=>�أو�تعديل�آخر�تم�إصداره�ولكنه�لم�يصبح�ساري�ا�فعول�بعد
ً
  .الحالية�للمجموعة.�لم�تقم�ا�جموعة�مبكرا

  م٢٠٢١يونيو���٣٠ا�بعد��١٩كوفيد�:�امتيازات�ا�يجار�ا�تعلقة�بـ١٦الدو`ي��عداد�التقارير�ا�الية�رقم�تعدي&ت�ع�ى�ا�عيار�

� �مارس ��٢٠٢١:ي �رقم �التقارير�ا�الية ̂عداد � �ا�عيار�الدو"ي �الدولية �مجلس�معاي=>�ا�حاسبة �عدل ،١٦�� ̂يجار�، �ا �السماح�للتمديدلعقود

̂يجار�ال���تؤثر�للمستأجرين�بتطبيقه�ع�ى�امتيازات� ̂يجار��تخفضا  ا�ستحقة��للمدفوعات:ي�مدفوعات�ا
ً
.�م٢٠٢٢يونيو��٣٠:ي�أو�قبل��اساسا

�التعديل�ينطبق�ع�ى�التقارير�السنوية� �:ي�أو�بعد��للف[>اتهذا �القوائم،�مع�السماح�بالتطبيق�ا�بكر�،�بما�:ي�ذلك��م٢٠٢١أبريل��١ال���تبدأ

  .م٢٠٢١مارس��٣١ا�الية�غ=>�ا�صرح�بإصدارها�:ي�

  لم�تحصل�ا�جموعة�،�بصفOgا�ا�ستأجر�،�ع�ى�أي�امتياز�إيجار�خiل�الف[>ة�وبالتا"ي�لم�تتأثر��Oذا�التعديل.
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  أثر�ا�عاي
	�ا�حاسبية�ال���سيتم�تطبيقها�+ي�الف)	ات�ا�ستقبلية

�بعد�هناك�عدد�من�ا�عاي=>�والتفس=>ات�ال���أصدرها�مجلس�معاي=>�ا�حاسبة�الدولية�وال� �تبدأ �٢٠٢١ديسم�>����٣١تسري�ع�ى�الف[>ات�ال��

للشركة)�ال���قامت��Oا�ا�جموعة�قررت�عدم�اعتمادها�:ي�وقت�مبكر.���تعتقد��ا�قبلةا�الية�السنوية��القوائم(التاريخ�الذي�سيتم�فيه�إعداد�

  بمجرد�تطبيقها.�ا�الية�القوائما�جموعة�أن�هذه�ا�عاي=>�والتفس=>ات�سيكون�لها�تأث=>�مادي�ع�ى�

  �١٩مستجدات�كوفيد� .٤

� �عام �أوائل �:ي �ف=>وس�كورونا �وجود �تأكيد �والنشاط��م٢٠٢٠تم �اضطرابات�ا+عمال �تسبب�:ي �مما ،� �متعددة وانتشر�ع�>�مناطق�جغرافية

موعة�فريق�عمل�لتقييم�عينت�إدارة�ا�جوا�ضطرابات�الناتجة�عن�ا+نشطة�ا�جتماعية�وا�قتصادية��١٩شار�كوفيد�ا�قتصادي.�استجابة��نت

�اتخذت� �كما �ا�جموعة. �تعمل�فOVا �أعمالها�:ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�وا�ناطق�الجغرافية�ا+خرى�ال�� ̂دارة�ومراقبة�التأث=>�ا�حتمل�ع�ى ا

̂جراءات�الوقائية�لضمان�صحة�وسiمة�موظفOVا�وعمO¿iا�وا�جتمع�ا+وسع�لضمان�استمرارية�عمليا�OPمجموعة   ا.من�ا

�،�إ��أن�هناك�قدًرا�كب=ً>ا�من�عدم�اليق=ن�بشأن�مدة�قيود�السفر�وإغiق�ا�طارات.�لذ �أن�يكون�ا�ضطراب�مؤقًتا لك�،�:ي�ح=ن�ُيتوقع�حالًيا

�تعت�>�قامت�ا�جموعة�بتقدير�التأث=>�ا�حتمل�للتقلبات�ا�قتصادية�الحالية�لتحديد�ا�بالغ�للموجودات�ا�الية�وغ=>�ا�الية�للمجموعة�،�و  ال��

ق�السفر�أفضل�تقييم�لÁدارة�بناًء�ع�ى�ا�علومات�ا�تاحة.�ومع�ذلك�،���تزال�ا+سواق�متقلبة�،�وتظل�ا�بالغ�ا�سجلة�حساسة�لكل�من�مدة�تعلي

  وإغiق�ا�طارات�ا�ؤقت�وشدة�ا4ثار�ا�قتصادية�ا�[>تبة�ع�ى�ذلك.

̂دارة�،�بوضع�توقعات�شاملة�للتدفقات�النقدية�عند�تقييم�وضع�ا�ستمرارية�للمجموعة�،�قامت�ا^دار  ة�،�جنًبا�إ"ى�جنب�مع�إشراف�مجلس�ا

�وضعت̂جراءات�ال���اإثنا�عشر�شهرا.�تم�أخذ�:ي�ا�عتبار��ع�ى�ا+قل�مقبلة�كافية�للوفاء�بال[�امات�ا�جموعة�لف[>ة�موارد�ماليةتضمن�وجود�

� �النقد �للحفاظ�ع�ى �ا�جموعة �قبل �خiلمن ̂غiق�تخفيض�ال�من �ا �ف[>ة �خiل �ا�خطط�لها �بعض�نفقات��تقليل�ونفقات�الرأسمالية :ي

  التشغيل�لتحس=ن�السيولة.

ما�إن�ا�جموعة�ع�ى�ثقة�من�أن�لدOÅا�سياسات�قوية�وخ�>ة�تشغيلية�وموارد�مالية�لتمكيOÄا�من�مواجهة�التحديات�:ي�البيئة�الحالية.�:ي�ضوء�

  ا�جموعة�إ"ى�ما�ي�ي:�لخصتسبق�،�

̂دارة�أن�ما�ورد�أعiه�لن�يؤثر�ع�ى�قدرة�ا�جموعة�ع�ى�ا�ستمرار�ع�ى�أساس�مبدأ�ا�ستمرارية.�لذلك�،�تم�إعداد��تعتقد • ا�الية��القوائما

  وفًقا��فهوم�ا�ستمرارية�ا+ولية�ا�وجزة

  لية�السنوية�ا+خ=>ة.ا�ا�القوائمتظل�ا�صادر�الرئيسية�للتقديرات�غ=>�ا�ؤكدة�مماثلة�لتلك�ال���تم�ا^فصاح�عOÄا�:ي� •

  ستواصل�ا�جموعة�مراقبة�الوضع�،�وأي�تغي=>ات�أخرى�مطلوبة�ستنعكس�:ي�ف[>ات�التقارير�ا�ستقبلية.
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  ا�متلكات�وا�عدات� .٥

� �

  
نظم�اتصاOت�  أجهزة�تكييف  سيارات  معدات�مكتبية  أثاث�ومفروشات  أرا���nومباني

  وامن
حق�استخدام�  أدوات�وأجهزة

  ا�صول 
  ا�جما`ي

                    كلفة:الت

 ٤٬٢٤٣٬٦٢٤٬٠٧٤ ٨٧٬٣٧٩٬١٢٦ ٢٩٬٣٨٧٬٨٢٢ ٣٥٬٤٦٤٬٦١٣ ٣٤٬٢٣٤٬٤٣٩ ٧٤٥٬٨٤٠٬٧٢٠ ١٠٧٬٨٣٦٬٦٥١ ٢٤١٬٩٨٣٬٨٣٤ ٢٬٩٦١٬٤٩٦٬٨٦٩  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�+ي�

 ٣٨٠٬٢٥٥٬٦٢٧ ١٧٬٨٣٧٬٩٤٧ ٧٬٢٩١٬١٧٧ ٤٬٤١٥٬١٤٠ ٦٧١٬٩٤٤ ٣٣١٬٠٧٧٬٤٧٨ ٦٬٩٤٠٬٢٤٣ ١١٬٨٨٥٬٤٨١ ١٣٦٬٢١٧  إضافات

 (١٨١٬٤٣٨٬٦٣٦) - (٢٢٤٬٨١٤) (١٬٦٩٩٬١٣٦) (٦٨٩٬٨٧٩) (١٦٠٬٤١٢٬٦٤٢) (٥٬٧١٦٬٤١٤) (١٢٬٦٩٥٬٧٥١) -  السنةاستبعادات�خiل�

 ١٬٦٣٥٬٨٦٧ ٦٨٩٬١٢٩ ٦٥٤ ٦٬٦٠٩ ٥٬١٨٥ ١٩٬٥٤٧ ٢٤٢٬٧٨١ ٣٧٣٬٨٣٧ ٢٩٨٬١٢٥  أثر�الحركة�:ي�أسعار�الصرف

 ٤٬٤٤٤٬٠٧٦٬٩٣٢ ١٠٥٬٩٠٦٬٢٠٢ ٣٦٬٤٥٤٬٨٣٩ ٣٨٬١٨٧٬٢٢٦ ٣٤٬٢٢١٬٦٨٩ ٩١٦٬٥٢٥٬١٠٣ ١٠٩٬٣٠٣٬٢٦١ ٢٤١٬٥٤٧٬٤٠١ ٢٬٩٦١٬٩٣١٬٢١١  م٢٠٢٠ديسم�	��٣١الرصيد�+ي�

 ١٠٩٬٨٣٣٬٣٥٨ ٥٬٢١٥٬٠٢٦ ٨٠٦٬٨٨٨ ١٬٢٠٧٬٣٧٧ ١٨٤٬٧١٥ ٩٨٬٢١٨٬٥٣٩ ١٬٧٤٤٬١٥٨ ٢٬٤٥٦٬٦٥٥ -  إضافات

 (٣٩٬١٤٦٬٢١٧) - (٣٥٧٬٤١٠) (٢٧٨٬٠٩٣) (٤٥٬٩٨٩) (٣٣٬٨٣١٬٩٧٤) (١٬٠٨٦٬٦٣٦) (٣٬٥٤٦٬١١٥) -  ستبعادات�خiل�الف[>ةا

 ٤٣٨٬٩٦٧ ٢٣٥٬٤٩٦ ٤٥ ٤٥٩ ٣٦٠ ٣٬١٥٤ ٨٩٬٠٨٤ ٨١٬٦٢٨ ٢٨٬٧٤١  أثر�الحركة�:ي�أسعار�الصرف

 ٤٬٥١٥٬٢٠٣٬٠٤٠ ١١١٬٣٥٦٬٧٢٤ ٣٦٬٩٠٤٬٣٦٢ ٣٩٬١١٦٬٩٦٩ ٣٤٬٣٦٠٬٧٧٥ ٩٨٠٬٩١٤٬٨٢٢ ١١٠٬٠٤٩٬٨٦٧ ٢٤٠٬٥٣٩٬٥٦٩ ٢٬٩٦١٬٩٥٩٬٩٥٢  م٢٠٢١مارس��٣١الرصيد�+ي�
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  �(شركة�مساهمة�سعودية)مجموعة�س
	ا�القابضة�
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

 (ريال�سعودي)

١١� 

 

� �

  ا�متلكات�وا�عدات�(تتمة)�.�٥

 
 أجهزة�تكييف سيارات معدات�مكتبية أثاث�ومفروشات أرا���nومباني

نظم�اتصاOت�

 وامن
 أدوات�وأجهزة

حق�استخدام�

 ا�صول 
 جما`يا� 

 اOس-,&ك�ا�)	اكم
         

 ٤٧٥٬١٨٧٬٥٥٥ ١٤٬٣٨٧٬٣٦٧ ١٠٬٩١٣٬٣٤٦ ١٨٬٩٧٢٬٢١٧ ١٨٬٤٤٧٬١٥٣ ١١٨٬٩٣٤٬٨٠٦ ٤٨٬٢٠٤٬٢٧٦ ١٠٧٬٤٣٧٬٨١٥ ١٣٧٬٨٩٠٬٥٧٥ م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�+ي�

 ٢٥١٬٠٣٢٬٧٧٧ ١٦٬٤٦٩٬٩٨٩ ٢٬٦٩٧٬٨٥٠ ٦٬٣٦٣٬٧٥١ ٤٬٤٤٦٬٤٩٣ ١٥٦٬٨٧٥٬١٢١ ١٨٬٩٣٦٬٨٤٦ ٣١٬١٥٥٬٠٣٨ ١٤٬٠٨٧٬٦٨٩  ا�حمل�ع�ى�السنة

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

 ٣٠٣٬٧٣٢٬٩٩٠ - ٧٥٧٬٠٠٨ ٤٩١٬٠٩١ ١٬٦٥٩٬٣٣٠ ٢٧٬٦٣١ ١٬٢٢٧٬٤٨٩ ١٢٬٩٧٧٬٠٢٢ ٢٨٦٬٥٩٣٬٤١٩  هبوط�:ي�القيمة

 ٦٩١٬٠٢٨ ٢٢١٬٤٧٢ ١١٩ ٥٬٤٢٠ ٤٬٢٦٩ ١٠٬٠٤٩ ٢١٣٬١٩٩ ١٩٣٬٣١٠ ٤٣٬١٩٠ أثر�الحركة�:ي�أسعار�الصرف

 ٩٤٦٬٣٢٨٬٦٥٢ ٣١٬٠٧٨٬٨٢٨ ١٤٬١٥٢٬٠٠٣ ٢٥٬٣٤٣٬٧١٠ ٢٣٬٨٨٩٬١٠٠ ٢٠٨٬٥٥٨٬٣٧٥ ٦٣٬٩٧٧٬٢٣٦ ١٤٠٬٧١٤٬٥٢٧ ٤٣٨٬٦١٤٬٨٧٣ م٢٠٢٠ديسم�	��٣١الرصيد�+ي�

 ٦٦٬٧٩٢٬٠٦٢ ٤٬٤٨١٬٧٢٥ ٨٥٥٬٦١٧ ١٬٥٠٦٬٤٦٥ ١٬٠٨٩٬٩١٦ ٤٣٬١٤٩٬٩٠١ ٤٬٧٨٥٬٧٩٩ ٧٬٤٥٧٬٤٦٤ ٣٬٤٦٥٬١٧٥  الف[>ةا�حمل�ع�ى�

 (٢١٬٢٤٥٬١٦٥) - (٣٣٨٬٠٦٠) (١٣٩٬٧٥١) (٣٠٬٨٨١) (١٧٬٩٤٦٬٤٧٥) (٥٨٩٬٨١٩) (٢٬٢٠٠٬١٧٩) - استبعادات

 ٢٠٢٬٣٣١ ٩٢٬٦٩١ ١٤ ٤٢٨ ٣٢٣ ١٬٥٥٤ ٥٨٬٩٨٩ ٤١٬١٢٣ ٧٬٢٠٩ أثر�الحركة�:ي�أسعار�الصرف

 ٩٩٢٬٠٧٧٬٨٨٠ ٣٥٬٦٥٣٬٢٤٤ ١٤٬٦٦٩٬٥٧٤ ٢٦٬٧١٠٬٨٥٢ ٢٤٬٩٤٨٬٤٥٨ ٢٣٣٬٧٦٣٬٣٥٥ ٦٨٬٢٣٢٬٢٠٥ ١٤٦٬٠١٢٬٩٣٥ ٤٤٢٬٠٨٧٬٢٥٧ م٢٠٢١مارس��٣١الرصيد�+ي�

          دف)	ية�صا+ي�القيمة�ال

 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 م٢٠٢٠ديسم�>��٣١كما�:ي�

 ٣٬٥٢٣٬١٢٥٬١٦٠ ٧٥٬٧٠٣٬٤٨٠ ٢٢,٢٣٤٬٧٨٨ ١٢٬٤٠٦٬١١٧ ٩٬٤١٢٬٣١٧ ٧٤٧٬١٥١٬٤٦٧ ٤١٬٨١٧٬٦٦٢ ٩٤٬٥٢٦٬٦٣٤ ٢٬٥١٩٬٨٧٢٬٦٩٥ م٢٠٢١مارس��٣١كما�+ي�
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  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�
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١٢� 

 

 

� �

  أعمال�إنشائية�تحت�التنفيذ .٦

 
  مشاريع�فندقية

مشاريع�ا�كاتب�
  ا�دارية�والفروع

مشروع�تكامل�بيانات�
CRM  

  مركز�خدمات
تطوير�برمجيات�
تخطيط�موارد�
  ا�ؤسسات

  ا�جما`ي

 ٢٦٨٬١٠٨٬٠٧٧ ٤٧٬٦٩٣٬٣٢٤ ٣٬٣٧١٬٩٣٢ ٥٬٦١٧٬٢١٨ ٤٬٩٥٦٬٨٠٠ ٢٠٦٬٤٦٨٬٨٠٣  م�٢٠٢٠يناير��١ي�الرصيد�+

 ١٢٨٬٥٣٥٬١٩١ ٣٤٬٥٥٦٬٥١٠ ١٥٠٬٣٠٦ - ٢٨٬٦٠٦٬٤٩٠ ٦٥٬٢٢١٬٨٨٥ إضافات

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

 ٣٠٣٬٠٠٨٬٦٨٢ ٦٣٬٥٠٠٬٧٣٥ ٣٬٥٢٢٬٢٣٨ ٥٬٦١٧٬٢١٨ ٩٬١٧٨,٧٣٦ ٢٢١٬١٨٩٬٧٥٥  م٢٠٢٠ديسم�	��٣١الرصيد�+ي�

 ٣٬٣٣١٬٨٠٦ ٣٩٬٧٥٥ ٤٬٧٥٩ - ٦٥٦٬٥٠٢ ٢٬٦٣٠٬٧٩٠  إضافات

 ٣٠٦٬٣٤٠٬٤٨٨ ٦٣٬٥٤٠٬٤٩٠ ٣٬٥٢٦٬٩٩٧ ٥٬٦١٧٬٢١٨ ٩٬٨٣٥٬٢٣٨ ٢٢٣٬٨٢٠٬٥٤٥  م٢٠٢١مارس��٣١الرصيد�+ي�



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٣� 

 

  استثماريةعقارات� .٧

  ��nا�جما`ي  معدات�فندقية  أدوات�كهربائية  أثاث�وتركيبات  مباني  أرا�  

              :التكلفة
  ١٬١٣٨٬٢٦٢٬٦٠٠     ٥٬١٠٦٬٦٦٤                ١٬٠٥١٬٤٢٦            ١٢٬١٩١٬٨٠٩             ٦١٧٬١٥١٬٩٧٥             ٥٠٢٬٧٦٠٬٧٢٦           م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�+ي�

 - - - - - -  إضافات
  ١٬١٣٨٬٢٦٢٬٦٠٠     ٥٬١٠٦٬٦٦٤                ١٬٠٥١٬٤٢٦            ١٢٬١٩١٬٨٠٩             ٦١٧٬١٥١٬٩٧٥             ٥٠٢٬٧٦٠٬٧٢٦           م٢٠٢٠ديسم�	��٣١الرصيد�+ي�

 - - - - - -  إضافات
 (٥٦٬٦٦٦٬٦٦٧) - - - (٣٦٬٦٦٦٬٦٦٧) (٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)  استبعادات*
 ١٬٠٨١٬٥٩٥٬٩٣٣  ٥٬١٠٦٬٦٦٤                ١٬٠٥١٬٤٢٦           ١٢٬١٩١٬٨٠٩ ٥٨٠٬٤٨٥٬٣٠٨ ٤٨٢٬٧٦٠٬٧٢٦  م�٢٠٢١مارس�٣١الرصيد�+ي�

        

              :كماOس-,&ك�ا�)	ا
  ١١٠٬٣٢٨٬١٢٠         ٣٬٣٢٠٬٧٦٨                ٦٤٠٬٨٧٥                ٩٬٥٩٠٬٢٣١                ٨٩٬٨٢١٬٠٣٠                ٦٬٩٥٥٬٢١٦                م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�+ي�

  ١٣٬٨٣٤٬١٢٣  ٧١٤٬٧٤٥                   ١٦٨٬٤٧٧  ١٬٠٤١٬٢٤٦                ١١٬٩٠٩٬٦٥٥                  -                               ا�حمل�ع�ى�السنة
 ٢١١٬٤٧١٬٣٥٧ ١٨١٬٢٢٣ ٣٦٬٣٤٦ ٤٧٧٬٤٢٨ ١٠٥٬٣٣٠٬٦٤٥ ١٠٥٬٤٤٥٬٧١٥  الهبوط�:ي�القيمة

 ٣٣٥٬٦٣٣٬٦٠٠ ٤٬٢١٦٬٧٣٦ ٨٤٥٬٦٩٨ ١١٬١٠٨٬٩٠٥ ٢٠٧٬٠٦١٬٣٣٠ ١١٢٬٤٠٠٬٩٣١  م٢٠٢٠ديسم�	��٣١الرصيد�+ي�
 ٢٬٨٢٢٬٦٦٠ ١٧٥٬٧٥٧ ٣٩٬٧١٩ ٢٢١٬٨٤١ ٢٬٣٨٥٬٣٤٣ -  الف[>ةا�حمل�ع�ى�
 (٣٤٬٥٩٢٬٠٦٩) - - - (٢٧٬٦٣١٬٨٠٧) (٦٬٩٦٠٬٢٦٢)  استبعادات*

 - - - - - -  الهبوط�:ي�القيمة
 ٣٠٣٬٨٦٤٬١٩١ ٤٬٣٩٢٬٤٩٣ ٨٨٥٬٤١٧ ١١٬٣٣٠٬٧٤٦ ١٨١٬٨١٤٬٨٦٦ ١٠٥٬٤٤٠٬٦٦٩  م�٢٠٢١مارس�٣١الرصيد�+ي�

              
              صا+ي�القيمة�الدف)	ية:

 ٨٠٢٬٦٢٩٬٠٠٠ ٨٨٩٬٩٢٨ ٢٠٥٬٧٢٨ ١٬٠٨٢٬٩٠٤ ٤١٠٬٠٩٠٬٦٤٥ ٣٩٠٬٣٥٩٬٧٩٥  م٢٠٢٠ديسم�>��٣١:ي�
 ٧٧٧٬٧٣١٬٧٤٢ ٧١٤٬١٧١ ١٦٦٬٠٠٩ ٨٦١٬٠٦٣ ٣٩٨٬٦٧٠٬٤٤٢ ٣٧٧٬٣٢٠٬٠٥٧  م�٢٠٢١مارس�٣١+ي�

�القوائما�ستبعاد�أعiه�:ي�هذه��منسعودي��مليون�ريال�٠٫٧قدرها��بصا:ي�خسارةا�ع[>اف��تممليون�ريال�سعودي.�نتيجة�لذلك�،��٢١٫٣فندق�الطائف�مقابل�مبلغ�قدره��لبيع،�وقعت�الشركة�اتفاقية��م٢٠٢١مارس��٣١ا�نOgية�:ي��الف[>ةخiل�*

  ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة.



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٤� 

 

 �استثمارات�بطريقة�حقوق�ا�لكية�+ي�شركات�زميلة .٨
  

  نسبة�ا�لكية�٪  

�ديسم�>٣١    م٢٠٢١مارس��٣١ م٢٠٢٠ديسم�>��٣١ م٢٠٢١مارس��٣١  

 شركة�الشامل�الدولية�القابضة�كيه.�أس.���� ٪٣٠ ٪٣٠    

 شركة�تقنيتك�لiتصا�ت�(مشروع�مش[>ك) ٪٧٠ ٪٧٠ -   -

 أبو�ظ��µ–للسفر�والسياحة�شركة�الطيار� ٪٤٩ ٪٤٩ -   -

 شركة�فوياج�عمرو�للسياحة ٪٤٩ ٪٤٩ -   -

 شركة�توش=>�للتقنية�الناشئة ٪٣٥ ٪٣٥ -   -

 نت�للسياحة�والسفر ٪٤٤٫٣ ٪٤٤٫٣ -   -

 الشركة�السعودية�للضيافة�ا+ثرية ٪٢٠ ٪٢٠ -    - 

 شركة�ايكوينكس�ا�تحدة ٪٤٠ ٪٤٠ -    - 

�حدودةا�شركة�����اتش�إم�إي� ٪٤٠ ٪٤٠ -    -  

  ة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمراتهواج ٪٤٠ ٪٤٠ ٥١٬١١٣٬٩٦٥   ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨

٥١٬١١٣٬٩٦٥   ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨      

  حركة�اOستثمار�+ي�حقوق�ا�لكية�ا�ستثمر�ف¢,ا

  م�٢٠٢٠ديسم�>٣١    م�٢٠٢١مارس�٣١ 
 ٢٢٬٨٢٢٬٩٧٣   ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨ بداية�الف[>ةالرصيد�
 ٤١٬٣٨٩٬٥٩٠   - ا^ضافات

 ١١٬٤٠٨٬٢٢٣   (٢٬٤٢٨٬٩٦٣) من�الشركات�الزميلة�)/�الربحةالخسار (حصة�
 (٢٢٬٠٧٧٬٨٥٨)   - هبوط�:ي�القيمة

 ٥٣٬٥٤٢٬٩٢٨   ٥١٬١١٣٬٩٦٥ الرصيد�½Oاية�الف[>ة

 .واجهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمراتبالكامل�باستثناء�استثمارات�بطريقة�حقوق�ا�لكية�:ي�شركات�زميلة�قامت�الشركة�بتخفيض�قيمة�

  نة�تجارية�وأخرى ذمم�مدي .٩

  م٢٠٢٠ديسم�>٣١    م٢٠٢١مارس��٣١  
 ١٬١٤١٬١٩٩٬٨٩١   ١٬٠٩٤٬٧١٢٬٩٩٧  ذمم�مدينة�تجارية�

 (٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧)   (٨٩٬١٥٨٬١٨٠)  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى الخسائر�هبوط�:ي�قيمة�
 ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤ ١٬٠٠٥٬٥٥٤٬٨١٧ 

    ذمم�مدينة�أخرى:
 ١٠١٬٠٣٦٬٠٢١ ١٠٤٬٠٩٨٬٣٣١  مستحقةحوافز�

 ١٥٬٧٠٤٬٣٨٢ ١٣٬٣٥٣٬٣٦٠  سلف�موظف=ن
 ٤٦٬٠٤٦٬١٤٦ ٤٣٬٦٥٦٬٢٧٦  ضرائب

 ٢٬٦٧٨٬١٥١ ٢٬٧٢٥٬٩١٢  مسOgلكات
 ٣٬٢٣٠٬٩١٨ ٣٬٨٢٩٬٦٧٢  إيرادات�تمويلية�مستحقة
 ٣٦٬٧٤١٬٧٧١ ٣٦٬٨١١٬٩٢٥  شركات�تابعةذمم�مدينة�من�استبعاد�

 ٢٣٬٨٦٦٬٤٩٥ ٢٠٬٤٤٠٬٢٢٥  أخرى 
  ١٬٢٨٦٬٢٥٣٬٧٢٨ ١٬٢٣٠٬٤٧٠٬٥١٨ 

  :الذمم�ا�دينة�التجارية�هبوطفيما�ي�ي�ملخص�بحركة�

  م�٢٠٢٠ديسم�>٣١    م٢٠٢١مارس��٣١  

 ٢١٧٬٥٣٦٬٦٦٠   ٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧  الرصيد�:ي�بداية�الف[>ة

 ٢٥٬٠٤٩٬٠٥٠   ٤٬٩٠٨٬١٣٣  الف[>ة�ا�ئتمان�ا�توقعة�خiلخسائر�

 (١٥٨٬٣٣٥٬٦٦٣)   -  طبش

 ٨٤٬٢٥٠٬٠٤٧   ٨٩٬١٥٨٬١٨٠  الرصيد�:ي�½Oاية�الف[>ة
� �



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٥� 

 

  النقد�وما�يعادله .١٠

  م�٢٠٢٠ديسم�>٣١    م�٢٠٢١مارس�٣١  

 ١٬٩٦٨٬٣٤٥   ٢٬٤٢٢٬٨٣٨  النقد�:ي�الصندوق 

 ٢٤٥٬٤٥٤٬٠٤٦   ٢٠٩٬٥١١٬٧٥٦  :ي�الحساب�الجاري� - لدى�البنوك أرصدة

 ١٬٥٣٠٬٤٥٩   ٤٬٠٦٠٬٦٢٧  د�ا�وجود�لدى�مدير�الصندوق النق
 ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠   ٢١٥٬٩٩٥٬٢٢١  النقد�وما�يعادله�:ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا"ي

 (١٬١٠٨٬٤٨٧)   (٨٩٤٬٨٥٧)  سحوبات�ع�ى�ا�كشوف�+غراض�إدارة�النقد
 ٢٤٧٬٨٤٤,٣٦٣   ٢١٥٬١٠٠٬٣٦٤  النقد�وما�يعادله�:ي�قائمة�التدفقات�النقدية

  رأس�ا�ال�واOحتياطيات� .١١

  رأس�ا�ال

  م�٢٠٢٠ديسم�>٣١    م�٢٠٢١مارس�٣١  

  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  :ي�بداية�السنة

  -     -   أسهم�مجانية

  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مصدرة�مدفوعة�بالكامل

 ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ريال�سعودي�لكل�سهم�١٠القيمة�ا�سمية�
� �

  م�العادية�تصنف�بالتساوي�فيما�يتعلق�با�وجودات�ا�تبقية�للشركة.جميع�ا+سه
� � 

 ا�سهم�العادية

̂عiن�عOÄا�من�وقت�4خر�ويحق�لهم�تصويت�واحد�لكل�سهم�:ي�ا�جتماعات�العامة�للشركة   .يحق��الكي�هذه�ا+سهم�توزيعات�أرباح�ال���يتم�ا

  ا�حتياطي�النظامي�

�من�وفًقا�لقوان=ن�الشركة�السارية�ا
ً
٪�من�صا:ي�دخلها�كل�عام�١٠)�،�تقوم�الشركة�بتخصيص�م٢٠١٦مايو��٢هـ�(ا�وافق��١٤٣٧رجب��٢٥عتبارا

  ٪�من�رأس�ا�ال.٣٠كاحتياطي�نظامي�ح��Éيعادل�هذا�ا�حتياطي�
 
  القروض� .١٢

  م٢٠٢٠ديسم�>��٣١    م�٢٠٢١مارس�٣١  

          ا�طلوبات�غ
	�ا�تداولة

 ٣١٤٬٢٨٥٬٧١٦   ٣١٤٬٢٨٥٬٧١٦    قروض�بنكية�مضمونة

 ٥٢٬٢٥٣٬٦١٤   ٤٦٬٤٤٧٬٦٥٧    مضمونة قروض�بنكية�غ=>

    ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠   ٣٦٠٬٧٣٣٬٣٧٣ 

        ا�طلوبات�ا�تداولة
 ٧٨٬٥٧١٬٤٢٩   ٧٨٬٥٧١٬٤٢٩    الجزء�ا�تداول�من�القروض�البنكية�ا�ضمونة

 ٤٦٠٬١٩٠,١٢٣   ٥٧١٬٨١٩٬٨٦٩    قروض�بنكية�غ=>�مضمونة
    ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢   ٦٥٠٬٣٩١٬٢٩٨ 

مليار���١٫٩١:��م٢٠٢٠ديسم�>��٣١مليار�ريال�سعودي��(�١٫٧٨إن�القروض�البنكية�ا�ضمونة�مرهونة�مقابل�عقارات�محددة�بقيمة�دف[>ية�قدرها�

  ريال�سعودي)�.

لها�تكلفة�هامش�وال���تعتمد�بشكل�عام�ع�ى�أسعار�السوق��م٢٠٢٠ديسم�>��٣١و��م٢٠٢١مارس��٣١القروض�ا�ضمونة�وغ=>�ا�ضمونة�كما�:ي�

  السائدة.

  

  

  

  



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٦� 

 

 معام&ت�وأرصدة�ا�طراف�ذات�الع&قة .١٣

 يتم�تفصيل�ا�عامiت�وا+رصدة�الهامة�لÊطراف�ذات�العiقة�كما�ي�ي:

 معام&ت�ا�طراف�ذات�الع&قة�١.١٣

 العليا�ا�دارةمكافآت�

�̂جما"ي�ا لشركة�هو�باالتنفيذي=ن�و �وا�دراء،�بما�:ي�ذلك�جميع�ا�زايا�ال���تعود�ع�ى�الرئيس�التنفيذي�ا�الية�للمكافأت�حّمل�:ي�القوائما�بلغ�ا

  كما�ي�ي:

  %)٠٫٣٢:�م٢٠٢٠ديسم�>��٣١من�حصص�التصويت�:ي�الشركة�(�%٠٫٢٩يسيطر�ا�ديرين�التنفيذي=ن�:ي�الشركة�ع�ى�

̂دارة�الرئيسي=ن،�أو�ا+طراف�ذات��يشغل عOÄا�سيطرة�أو�تأث=>��(أطراف�ذات�عiقة)�ينتج�شركات�أخرى �،�مناصب�:يالعiقةعدد�من�موظفي�ا

 الشركات.�تلكع�ى��جوهري 

.�لم�تكن�شروط�وأحكام�هذه�ا�عامiت�أكÍ>�مiءمة�من�تلك�ا�تاحة�،�أو�ال���من�الف[>ةعدد�من�هذه�الشركات�مع�ا�جموعة�خiل��تتعامل

̂دارة�غ=>�الرئيسي=ن�ع�ى�أساس�تجاري.ا�توقع�بشكل�معقول�أن�تكون�متاحة�،�:ي�معامiت�مماثلة�م   ع�الشركات�ذات�الصلة�بموظفي�ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٠مارس��٣١  م٢٠٢١مارس��٣١  

  ا�جما`ي  التنفيذين  ا�دراء�  ا�جما`ي  التنفيذين  ا�دراء  

 ١٬٥٠٠٬٩٣١ ١٬٥٠٠٬٩٣١ - ١٬٤٧٧٬٢٥٢ ١٬٤٧٧٬٢٥٢ -  ا�كافات�ا�دارية�

 ٥٦٤٬٦٢١ ٥٦٤٬٦٢١ - ٦٢٣٬٨٣٥ ٦٢٣٬٨٣٥ -  بدل�السكن�والسفر

 ١٢٢٬٢١٣ ١٢٢٬٢١٣ - ١٠٬٩٨٩ ١٠٬٩٨٩ -  رحiت�عمل�

 ٦٧٢٬٩٧٣ ٦٧٢٬٩٧٣ - ١٬٠٧٦٬٧٠٦ ١٬٠٧٦٬٧٠٦ -  عiوة

 ١١٩٬٣٢٩ ١١٩٬٣٢٩ - ١٥١٬١٨٧ ١٥١٬١٨٧ -  مكآفأة�½Oاية�الخدمة
̂جما"ي  ٢٬٩٨٠٬٠٦٧ ٢٬٩٨٠٬٠٦٧ - ٣٬٣٣٩٬٩٦٩ ٣,٣٣٩٬٩٦٩ -  ا



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٧� 

 

  معام&ت�ا�طراف�ذات�الع&قة��١٫١٣

فًقا�تمثل�ا�عامiت�مع�ا+طراف�ذات�العiقة�بشكل�رئي���Îا�ش[>يات�وا�بيعات�والخدمات�ا�قدمة�وال���تتم�ع�ى�أسس�تجارية�ويتم�إجراؤها�و 

  علOVا�ومعتمدة�من�ا^دارة.�لشروط�متفق

  م٢٠٢١مارس��٣١  
/��أخرى �تكاليف  ا�دفوعات  ا�قبوضات  ا�ش)	يات  ا�بيعات  الع&قة  الطرف�ذو�الع&قة

  (ا�يرادات)
 ٣٧١٬٣٣٨ ٢٢٦٬٤٦٢ - - - شركة�زميلة واجهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمرات

 - - - - - شركة�زميلة شركة�الشامل�الدولية�القابضة
 - - - - - شركة�زميلة لوادي�الشرق�ا+وسط�شركة�ا

 - - - - - شركة�زميلة شركة�����اتش�ام�اي��
مساهم�أقلية�:ي�شركة�مواسم� ماجد�النفÏي

 للسياحة�وخدمات�ا�عتمرين
- - - - - 

 - - - - - إدارة�مش[>كعضو�مجلس� مجموعة�الرياض�للكابiت

 - - - - ٧٬٥٦٧ إدارة�مش[>كمجلس��عضو  شركة�الخليج�الدولية�للتجارة�وا�ستثمار�
 ٩٨ - ٢٥٨٬٠٤٦ - ٣٩٤٬٩٢٨ إدارة�مش[>كعضو�مجلس� الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية

  - - - ٢٢٨٬٣٩٣ إدارة�مش[>كعضو�مجلس�  مشاريع�ال[>فية�السعودية

 (٧٠٦) - ١١٬٤٣٨ - ٤٬٥٥٦ إدارة�مش[>كعضو�مجلس�  الشركة�السعودية�للصناعات�ا+ساسية

 - - - - - مساهم�أغلبية�:ي�س=>ا وش=>�ا�تحدةشركة�ت
 ١٬١٤٠٬٧٧١ - ٣٩٬٥٧٤ ٣٧٨٬٤٠٦ - مساهم�أغلبية�:ي�س=>ا النيل�للط=>ان

 - - - - - إدارة�مش[>كعضو�مجلس� شركة�مطارات�الرياض

 (٢٬٦٧٤) - ٥٠٬٠٠٠ - - مساهم�أغلبية�:ي�س=>ا الشركة�السعودية�بطل�دايزان

 مهيدب�ع�ي�ا�هيدب
�الصرحوكالة��قلية�:يمساهم�أ

 للسياحة�والسفر
- - - - ١٥٬٦٨١ 

  م٢٠٢٠مارس��٣١  

  ا�دفوعات  ا�قبوضات  ا�ش)	يات  ا�بيعات  الع&قة  الطرف�ذو�الع&قة
/��تكاليف�أخرى 

  (ا�يرادات)�

 ٨٬٤٦٥٬٨٢٥ - - - - شركة�زميلة� واجهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمرات

 - - - - - ميلةشركة�ز  شركة�الشامل�الدولية�القابضة

 ٢٣٬١٠٣ - - - - شركة�زميلة شركة�الوادي�الشرق�ا+وسط�

 - - - - - شركة�زميلة شركة�����اتش�ام�اي��

مواسم��شركة�مساهم�أقلية�:ي ماجد�النفÏي

 سياحة�وخدمات�ا�عتمرينلل
- - - - ١٨٢٬٦٠٣ 

 - - - - - إدارة�مش[>كعضو�مجلس� مجموعة�الرياض�للكابiت

ج�الدولية�للتجارة�شركة�الخلي

 وا�ستثمار�
 - - ٣٧٬٨٢٨ - ٩٬٤٨٥ إدارة�مش[>كعضو�مجلس�

 - - ٦٢١٬٨٦٢ -١٬٤٧٥٬٧ إدارة�مش[>كعضو�مجلس� الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية

 - - - - - مساهم�أغلبية�:ي�س=>ا شركة�توش=>�ا�تحدة

 ١,٣٤٨٬١١٠ ٨٬٢٢٧ -٨٬١٦٥٬٣١ -  مساهم�أغلبية�:ي�س=>ا النيل�للط=>ان

 - - ٢٨٠٬٧٥٤ - -  إدارة�مش[>كعضو�مجلس� شركة�مطارات�الرياض

 - - ٧٠٬٠٠٠ - ٧٧٬٩٦٦  مساهم�أغلبية�:ي�س=>ا الشركة�السعودية�بطل�دايزان

�الصرحوكالة��مساهم�أقلية�:ي مهيدب�ع�ي�ا�هيدب

  للسياحة�والسفر
- - - - ٩٧٬٠٤٢ 



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٨� 

 

 أرصدة�أطراف�ذات�ع&قة ٢٫١٣

iي�كما�ي�ي:أرصدة�ا+طراف�ذات�العnاية�السنة�O½قة�:ي�  

  م٢٠٢٠ديسم�>��٣١    م�٢٠٢١مارس�٣١  مستحق�من�أطراف�ذات�ع&قة

 ٦٬٧٨٩٬٦٨٣   ٧٬٣٨٧٬٤٨٢    واجهة�الرياض�للمعارض�وا�ؤتمرات

 ٣٧٥٬٥٠١   ٣٧٥٬٥٠١    فوربس�الشرق�ا+وسط

 ٧٠٬٩٠٢   ١٨٬٢٢٨    الشركة�السعودية�بطل�ديزاين

 ١٬١٠٦,٧٤٢   ١٬٨٢٩٬٥٣٣    ط=>ان�النيل
 ٢٦٬٥٤٤   ٢٦٬٥٤٤    شركة�مجموعة�كابiت�الرياض

 ٢٦٤٬٨٣٤   ٤٠١٬٨١٤    الشركة�الوطنية�للتنمية�الزراعية
 ١٬٨٠٢٬٠٧٠   ٢٬٠٣٠٬٤٦٤    مشاريع�ال[>فية�السعودية

 ١٤٨   -    الشركة�السعودية�للصناعات�ا+ساسية
 ٣٬٠٤١   ١٠٬٦٠٨    الشركة�الدولية�الخليجية�للتجارة�وا�ستثمار�العقاري 

  شركة�����اتش�إم�إي
  

  ٦٬٧٥١   ٦٬٧٥١ 
 ٢٬١٧٣٬٠١٣   ٢٬١٧٣٬٠١٣    عبدهللا�العجiني

 ١٤٬٤٨٨٬٣٨٦   ١٤٬٤٨٨٬٣٨٦    ماجد�النفيÏي
    ٢٧٬١٠٧٬٦١٥   ٢٨٬٧٤٨٬٣٢٤ 
       

  م٢٠٢٠ديسم�>�٣١     م�٢٠٢١مارس�٣١  مستحق�من�أطراف�ذات�ع&قة
 ١٬٢٦٣٬٠٧٥   ١٬٢٦٣٬٠٧٥    ةشركة�فوياج�عمرو�للسياح

 -   ٧٬٤٤٠    الشركة�السعودية�للصناعات�ا+ساسية

 ١٥٬٦٨٠   -    مهيدب�ع�ي�ا�هيدب

    ١٬٢٧٨٬٧٥٥   ١٬٢٧٠٬٥١٥ 

 مخصصات� .١٤

  م٢٠٢٠ديسم�>�٣١    م�٢٠٢١مارس�٣١  

  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   -   مخصص�قضايا�قانونية�

 �مخصصات�قانونية�

��٤٩بنسبة�ومملوكة�زميلة�وشركة�الشركة�مورد�تعت�>�ترافيل�سكاي�بلو�شركة �الشركة�بواسطة٪ �دعوى �تقديم�تم�م،�٢٠١٣سنة�وخiل.

�هناك�كان�ا+مريكية،�ا�تحدة�الو�يات�:ي�تمت�ال���ا�حاكمة�وبعد.�الشركة�ضد�ترافيل�سكاي�بلو�شركة�:ي�ا4خر�ا�ساهم�بواسطة�قضائية

 
ً
�تأكيد�تم�بموجبه�والذي�م�٢٠١٥ديسم�>�:ي�آخر�حكم�صدر).�سعودي�ريال�مليون �٤٤٫٨(�أمريكي�دو�ر�مليون ��١١٫٩بقيمة�الشركة�ضد�حكما

�سكاي�بلو�شركة�استأنفت.�ترافيل�سكاي�بلو�لشركة�مستحقة�واعتبارها)�سعودي�ريال�مليون �٧٫٥(�أمريكي�دو�ر�مليون ��١٫٩البالغة�ا�طالبة

�ريال�مليون ��١٤٫١مبلغ�الشركة�دفعت.�سعودي�ريال�مليون ��١٤٫١إ"ى�ا�ستحق�ا�بلغ�بزيادة�½Oائًيا�حكًما�ا�حكمة�أصدرت�ولذلك�الحكم�ترافيل

�أن�اعتبار�مع�،�م�٢٠١٣عام�:ي�سعودي�ريال�مليون ��٢٥بمبلغ�بمخصص�ا�ع[>اف�الشركة�قررت�،�ذلك�ومع.�م�٢٠١٧عام�:ي�بالكامل�سعودي

 .ا^دارة�تقدير�أفضل�ع�ى�هذا�ويستند�القانونية�الدعوى �ضد�ا�ستئناف�:ي�حًقا�هناك

�استئناف�الطرف=ن�من�+ي�يحق���أنه�الشركة�تعتقد�،�الحا�ت�هذه�مثل�:ي�للشركة�القانوني�القسم�حكم�إ"ى�واستناًدا�سبق�ما�ضوء�:ي

�تسويOgا�تمت�أ½Oا�ُيف[>ض�وأنه�،�القانونية�الدعوى  �مارس��٣١:ي�ا�نOgية�للف[>ة�سعودي�ريال�مليون ��٢٥البالغ�ا�خصص�عكس�تم�،�وبالتا"ي.

  ا�حتملة�اOرتباطات�واOل)�اماتم٢٠٢١
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� �� �



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

١٩� 

 

  ا�رتباطات�الرأسمالية .١٥

� �:ي �ر م٢٠٢١مارس��٣١كما �ارتباطات �ا�جموعة �لدى ،� �بمبلغ �(�٥٩٫٧أسمالية �سعودي �ريال �م٢٠٢٠ديسم�>��٣١مليون �ريال��٦٠٫٣: مليون

 .وإنشاء�مباني�مكاتب�جديدة�سعودي)�تتعلق�بشكل�رئي���Î:ي�تطوير�عقارات�وإنشاء�مباني�جديدة�للمكاتب�وتطوير�ال�>امج

  ا�ل)�امات�ا�حتملة

مليون�ريال�سعودي)��٤٨٢م:�٢٠٢٠ديسم�>��٣١مليون�ريال�سعودي�(���٤٨٠،�لدى�ا�جموعة�خطابات�ضمان�بمبلغم٢٠٢١مارس��٣١كما�:ي�

صادرة�عن�البنوك�ال���تتعامل�معها�الشركة�لصالح�بعض�ا�وردين،�ويشتمل�ذلك�ع�ى�دفعات�مقدمة�لتأمينات�خطابات�الضمان�بإجما"ي�

  .ان�الودائع�ع�ى�الهامشيتعلق�بضم�مليون�ريال�سعودي)�٤٣:�م٢٠٢٠ديسم�>��٣١مليون�ريال�سعودي�(�٤٣مبلغ�وقدره�

  ا�يرادات .١٦

  م٢٠٢٠مارس��٣١    م�٢٠٢٠مارس�٣١    العموOت

 ١٠٣٬١٧٣٬٢٩٣   ٢٨٬٠٦٩٬٧٦٢    تذاكر�ط=>ان�وحوافز

 ٣٧٬٨٩٦٬٩٣٩   ٢٣٬٣٦٥٬٤٢٨    حجز�الفنادق

 ٢٬٨٥١٬٠١٤   ٨٬٤٢٠٬٠٤٤    الشحن

 ٤٬٠٣٧٬٧٠٤   ١٩١٬٠٠٦    تذاكر�القطارات

    ١٤٧٬٩٥٨٬٩٥٠   ٦٠٬٠٤٦٬٢٤٠ 

        إيرادات�أخرى 

 ٩١٬٣٧٨٬٠٧٢   ٣٬٤٨١٬٥٠٨    إيرادات�حزم�العطiت

 ١١٨٬٦٧٧٬٤٧٥   ١١٢٬٠١٨٬٧٥٤    تأج=>�السيارات

 ١٦٬١٢٤٬٥٦١   ٦٬٤٣٨٬٨٠٢    تأج=>�العقارات�والغرف

 ١٨٬١٦٧٬٥٩٨   ١٬٥٣٤٬٧٤٩    الطائرات�ا�ستأجرة

 ٤٬٣٨٧٬٩٤٢   ٢٬٧٤١٬٧٦٦    أخرى�

    ٢٤٨٬٧٣٥٬٦٤٨   ١٢٦٬٢١٥٬٥٧٩ 

    ٣٩٦٬٦٩٤٬٥٩٨   ١٨٦٬٢٦١٬٨١٩ 

  فيما�يتعلق�بالعمو�ت،�تعت�>�ا^دارة�أن�العوامل�التالية�تش=>�إ"ى�أن�ا�جموعة�تعمل�كوكيل:

 مورد�خدمة�آخر�هو�ا�سئول�الرئي�É�Îعن�الوفاء�بالعقد، •

 ��يوجد�للمجموعة�مخاطر�مخزون، •

ى�ا�جموعة�أي�سلطة�تقديرية�:ي�تحديد�أسعار�خدمات�ا�ورد�ا4خر�وبالتا"ي�فإن�ا�نفعة�ال���تحصل�علOVا�ا�جموعة�من���يوجد�لد •

 هذه�الخدمات�محدودة،

 إن�ا�قابل�ا�ا"ي�الذي�يتحقق�للمجموعة�يكون�:ي�شكل�عمولة. •

  تصنيف�ا�يرادات�

̂يرادات�ع�ى�حسب�ا+سواق�الرئ �:ى�الجدول�التا"ى�تصنف�ا ̂س[>اتيجية�يسية، ̂يرادات�ا�وزعة�مع�ا+قسام�ا �مقارنة�ا يوضح�الجدول�أيًضا

  .تم�التقرير�عOÄاالخمسة�للمجموعة�،�وال���تشكل�قطاعاOPا�ال���



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢٠� 

 

  تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)

   م٢٠٢١مارس��٣١

  القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع¨,ا    

 تذاكر�الط
	ان السياحة النقل  الضيافة العقارات جميع�القطاعات�ا�خرى  ا�جما`ى
 

  ا�ساسية��هالجغرافيا�سواق�       

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

  ا�ملكة�ا�تحدة ٤٬٣٧٦٬٧٠٨ ٨٬٥٥٢٬٣٥٨ - - - - ١٢٬٩٢٩٬٠٦٦

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

 ا�مارات�العربية�ا�تحدة ١٬٤٦٣٬٧٥٩ ٥٤٬٨٧٧ - - - - ١٬٥١٨٬٦٣٦

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

 توقيت�اOع)	اف�باOيراد:       

 الخدمات�ا�نقولة�:ي�وقت�مع=ن ٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨ ٢٣٬٣٦٥٬٤٢٨ ١٣,٢٥٦٬٣١١ ٥٬١٣٢٬٣١٤ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ - ٧١٬٣٢١٬٣٠٩

 الخدمات�ا�نقولة�بمرور�الوقت - ٣٬٤٨١٬٥٠٨ ١٠٨٬٧١٧٬٢٣٦ - - ٢٬٧٤١٬٧٦٦ ١١٤٬٩٤٠٬٥١٠

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

 

  

  

  

� �� �� �� �



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢١� 

 

  �تصنيف�ا�يرادات�(تتمة)
 

   م٢٠٢٠مارس��٣١

  القطاعات�ال���يتم�التقرير�عOÄا    

̂جما"ى  تذاكر�الط=>ان السياحة النقل  الضيافة العقارات خرى جميع�القطاعات�ا+  ا
 

  ا�سواق�الجغرافيه�ا�ساسية�       

  ا�ملكة�العربية�السعودية� ٨٥٬٩٤١٬٩٢٢ ٣٧٬٧٤٠٬٠٦٨ ١٣٩٬٦٩١٬٣٧٥ ١٦٬١٢٤٬٥٦١ - ١٬٢٦٢٬٠٩٧ ٢٨٠٬٧٦٠٬٠٢٣ 

  دةا�ملكة�ا�تح ٢٠٬٠٤٧٬٨٥٤ ٨٩٬٢٥٦٬٣٣٥ - - - - ١٠٩٬٣٠٤٬١٨٩

 جمهورية�مصر�العربية ٢٤٧٬٣٠٧ ١٬٢٠١٬٦٨٨ ٤٬٧١٢ - - - ١٬٤٥٣٬٧٠٧

 ا�مارات�العربية�ا�تحدة ٩٧٣٬٩١٤ ١٬٢٦٧٬٣٣٧ - - - - ٢٬٢٤١٬٢٥١

 اسبانيا - (١٩٠٬٤١٧) - - - ٣٬١٢٥٬٨٤٥ ٢٬٩٣٥٬٤٢٨

١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧ ١٢٩٬٢٧٥٬٠١١ ١٣٩٬٦٩٦٬٠٨٧ ١٦٬١٢٤٬٥٦١ - ٤٬٣٨٧٬٩٤٢ ٣٩٦٬٦٩٤٬٥٩٨  

       

 توقيت�اOع)	اف�باOيراد:

 الخدمات�ا�نقولة�:ي�وقت�مع=ن ١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧ ٣٧٬٨٩٦٬٩٣٩ ٢٬٨٥١٬٠١٤ ١٦٬١٢٤٬٥٦١ - - ١٦٤٬٠٨٣٬٥١١

 الخدمات�ا�نقولة�بمرور�الوقت - 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  



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢٢� 

 

  السهمربحية� .١٧

  ربحية�السهم�ا�ساسية/ا�خفضة

�العادية� �ا+سهم �لعدد �وا�توسط�ا�رجح �العادي=ن �ا�ساهم=ن �ع�ى �العائد �التا"ي �الربح �إ"ى �ا+ساسية/ا�خفضة �السهم �احتساب�ربحية يستند

  القائمة.

  الربح�العائد�ع�ى�ا�ساهم
ن�العادي
ن�(ا�سا�no)/(الخسارة)�

  م٢٠٢٠مارس��٣١    ٢٠٢١مارس��٣١     

 ١٬١١٣٬٤٩٨٬٣٢٨  )١٢٩٬٧٠٤٬٦١١(  الربح�العائد�ع�ى�ا�ساهم=ن�العادي=ن/�(الخسارة)

(�noا�سا)ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا�سهم�العادية�  

� ��   م٢٠٢٠مارس��٣١    ٢٠٢١مارس��٣١ �

 ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا+سهم�العادية�:ي�½Oاية�الف[>ة

  ا�م�ا�ساهم
ن�+ي�الشركة�ربحية�السهم�العائدة�ع�ى

  م٢٠٢٠مارس��٣١    ٢٠٢١مارس��٣١     

 ٣.٧١  (٠٫٤٣)    ربحية�السهم�ا+ساسية�وا�خفضة
 

 القيمة�العادلة�والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة .١٨

 ا"ي.ا�ركز�ا��قوائم،�مثل�ا+سهم�ا�ستثمر�فOVا�ا�حتسبة�بموجب�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�:ي�كل�تقيس�ا�جموعة�ا+دوات�ا�الية

اس.�القيمة�العادلة�nي�السعر�الذي�سيتم�استiمه�لبيع�أصل�أو�دفعه�لتحويل�ال[�ام�:ي�معاملة�منظمة�ب=ن�ا�شارك=ن�:ي�السوق�:ي�تاريخ�القي

 يعتمد�قياس�القيمة�العادلة�ع�ى�اف[>اض�أن�عملية�بيع�ا+صل�أو�تحويل�ا�ل[�ام�تتم�إما:

 أو�ا�ل[�ام�،�أو:ي�السوق�الرئي���ÎلÊصل� •

• ��Îصل�أو�ا�ل[�ام.:ي�حالة�عدم�وجود�سوق�رئيÊا+سواق�فائدة�ل�<Íي�أك:�، 

ل���يجب�ع�ى�ا�جموعة�الوصول�إ"ى�السوق�الرئي���Îأو�السوق�ا+كÍ>�فائدة.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�+صل�أو�ال[�ام�باستخدام�ا�ف[>اضات�ا

 ،�باف[>اض�أن�ا�شارك=ن�:ي�السوق�يعملون��صلحOgم�ا�قتصادية.صل�أو�ا�ل[�امسوق�عند�تسع=>�ا+ سيستخدمها�ا�شاركون�:ي�ال

�لÊصل� �استخدام �اقتصادية�من�أع�ى �منافع �توليد �السوق�ع�ى �ا�شارك�:ي �ا�عتبار�قدرة �:ي �لÊصل�غ=>�ا�ا"ي �العادلة �قياس�القيمة يأخذ

�تستخدم�ا�جموعة�تقنيات�وأفضله�أو�عن�طريق�بيعه�إ"ى�مشارك�آخر�:ي�السوق�من�شأنه�استخ دام�ا+صل�:ي�أع�ى�وأفضل�استخدام�له.

،�وتعظيم�استخدام�ا�دخiت�ا�لحوظة�ذات�الصلة�وتقليل�انات�كافية�لقياس�القيمة�العادلةالتقييم�ا�ناسبة�:ي�الظروف�وال���تتوفر�لها�بي

 استخدام�ا�دخiت�غ=>�ا�لحوظة.

̂فصاح�عOÄا�:ي�يتم�تصنيف�جميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ال رمي�للقيمة�ا�الية�ضمن�التسلسل�اله�القوائم���يتم�قياس�القيمة�العادلة�لها�أو�ا

 ،�بناًء�ع�ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخiت�مهم�لقياس�القيمة�العادلة�ككل:العادلة.�يتم�وصف�هذا،�ع�ى�النحو�التا"ي

 طة�لÊصول�أو�الخصوم�ا�تطابقةأسعار�السوق�ا�درجة�(غ=>�ا�عدلة)�:ي�ا+سواق�النش�- �١ا�ستوى� •

 تقنيات�التقييم�ال���يمكن�مiحظOgا�بشكل�مباشر�أو�غ=>�مباشر�من�أدنى�مستوى�من�ا�دخiت�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�- �٢ا�ستوى� •

 .ةتقنيات�التقييم�ال�����يمكن�مiحظOgا�ع�ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخiت�ا�همة�لقياس�القيمة�العادل�- �٣ا�ستوى� •

 

 



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢٣� 

 

 )تتمة.�القيمة�العادلة�والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�(١٨

،�تحدد�ا�جموعة�ما�بالقيمة�العادلة�ع�ى�أساس�متكرر ا+ولية�ا�وجزة�ا�وحدة�ا�الية��القوائمبالنسبة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�ع[>ف��Oا�:ي�

�التسلسل�الهرمي�من �كانت�التحويiت�قد�حدثت�ب=ن�ا�ستويات�:ي �أدنى�مستوى�من�ا�دخiت��إذا �ع�ى �تقييم�التصنيف�(بناًء خiل�إعادة

̂جراءات�لكل� �تحدد�ا�جموعة�السياسات�وا ،�من�قياس�القيمة�العادلة�ا�تكررةا�همة�للمعرض�قياس�القيمة�ككل)�:ي�½Oاية�كل�ف[>ة�تقرير.

�تقييم�ا�وجودات�الهام �يشارك�ا�ثمنون�الخارجيون�:ي �تقرر�ا�جموعة�مشاركة�ا�قّيم=ن�الخارجي=ن�بعد�ا�ناقشة�مع�والقياس�غ=>�ا�تكرر. ة.

�كان�يتم�الحفاظ�ع� �إذا �وما �بالسوق�والسمعة�وا�ستقiلية �تشمل�معاي=>�ا�ختيار�ا�عرفة �التدقيق�با�جموعة. �تقرر�لجنة �ا�عاي=>�ا�هنية. ى

  قييم�وا�دخiت�ال���يجب�استخدامها�لكل�حالة.،�تقنيات�التمع�ا�قّيم=ن�الخارجي=ن�للمجموعة،�بعد�ا�ناقشات�الشركة

�للسياسا �وفًقا �تقييمها �أو�إعادة �قياسها �قيم�ا+صول�وا�طلوبات�ا�طلوب�إعادة �بتحليل�التحركات�:ي �تقوم�ا�جموعة �تاريخ�كل�تقرير، ت�:ي

�ا�طبقة �الرئيسية �ا�دخiت �من �ا�جموعة �تتحقق �التحليل، �لهذا �بالنسبة �للمجموعة. �ع�ى��ا�حاسبية �ا�وافقة �ا+خ=>�من�خiل �التقييم :ي

با�صادر�ا�علومات�:ي�احتساب�التقييم�للعقود�والوثائق�ا+خرى�ذات�الصلة.�تقارن�ا�جموعة�أيًضا�التغي=>�:ي�القيمة�العادلة�لكل�أصل�وال[�ام�

.
ً
 الخارجية�ذات�الصلة�لتحديد�ما�إذا�كان�التغي=>�معقو�

بتحديد�فئات�ا�وجودات�وا�طلوبات�ع�ى�أساس�طبيعة�وخصائص�ومخاطر�ا�وجودات�أو��ا�جموعةقامت��لغرض�إفصاحات�القيمة�العادلة،

  ا�طلوبات�ومستوى�تسلسل�القيمة�العادلة،�كما�هو�موضح�أعiه.

�العادلة�لÊدوات�ا�الية�مثل�تجارة�قص=>ة�ا+جل�والذمم�ا�دينة�ا+خرى�والدائن=ن�التجا ري=ن�وا+رصدة�الدائنة�لم�تفصح�الشركة�عن�القيمة

قص=>�ا+خرى�وا�ستثمارات�قص=>ة�ا+جل�وا+رصدة�النقدية�والبنكية،�+ن�قيمها�الدف[>ية�nي�تقريب�معقول�للقيمة�العادلة�إ"ى�حد�كب=>�بسبب�

� �القيمة�الا+دواتاستحقاق�ا+جل�لهذه �أفصحت�الشركة�عن�القيم�العادلة�لتمويل�ا�رابحة�طويلة�ا+جل�ا�قاسة. ت�تمويل�i عادلة�لتسهي.

 ا�رابحة�nي�نفسها�تقريًبا�القيمة�الدف[>ية.

 ا�الية�وا�طلوبات�ا�وجوداتفئات�

رمي�يوضح�الجدول�:ي�الصفحة�التالية�القيم�الدف[>ية�والقيم�العادلة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية،�بما�:ي�ذلك�مستوياOPا�:ي�التسلسل�اله

�معلو  ���تتضمن �العادلة. �كانت�القيمة�للقيمة �إذا �العادلة �بالقيمة �قياسها ���يتم �ال�� �للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية �العادلة مات�القيمة

 :�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية:ي�الصفحات�التالية�فئات��الدف[>ية�nي�تقريب�معقول�للقيمة�العادلة.

 



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢٤� 

 

  فئات�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�(تتمة)

  القيمة�العادلة      القيمة�الدف)	ية    

  م�٢٠٢١مارس�٣١

أدوات�مالية�من�

خ&ل�الربح�أو�

  الخسارة

ا�وجودات�ا�الية�

  بالتكلفة�ا�طفأة

  

القيمة�الدف)	ية�

  ا�جمالية

  

  

  ١ا�ستوى�

  

  

  ٢ا�ستوى�

  

  

  ٣ا�ستوى�

  

  

  اOجما`ي

                موجودات�مالية�مقاسة�بالقيمة�العادلة
 ٥٨٤٬٩٥٤٬٥٧٧ - ٥١٤٬٥٤٣٬٥٠٠ ٧٠٬٤١١٬٠٧٧ ٥٨٤٬٩٥٤٬٥٧٧ ٥١٤٬٥٤٣٬٥٠٠ ٧٠٬٤١١٬٠٧٧  استثمارات�

         متداولة:
 ٢٥٧٬٦٦٠٬٨١٦     - -        -  ٢٥٧٬٦٦٠٬٨١٦  ٢٥٧٬٦٦٠٬٨١٦        -  ذمم�مدينة�من�استبعاد�استثمارات�بطريقة�الحقوق�ا�لكية�:ي�شركات�زميلة

 ٢١٥٬٩٩٥٬٢٢١ - - - ٢١٥٬٩٩٥٬٢٢١ ٢١٥٬٩٩٥٬٢٢١ -  هنقد�وما�يعادل
 ١٬٠٠٥٬٥٥٤٬٨١٧ - - - ١٬٠٠٥٬٥٥٤٬٨١٧ ١٬٠٠٥٬٥٥٤٬٨١٧ -  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى 

 ٢٨٬٧٤٨٬٣٢٤ - - - ٢٨٬٧٤٨٬٣٢٤ ٢٨٬٧٤٨٬٣٢٤ -  مستحق�من�أطراف�ذات�عiقة
  - ١٬٥٠٧٬٩٥٩٬١٧٨ - - - ١٬٥٠٧٬٩٥٩٬١٧٨ ١٬٥٠٧٬٩٥٩٬١٧٨ 
         

 ٢٬٠٩٢٬٩١٣٬٧٥٥ - - - ٢٬٠٩٢٬٩١٣٬٧٥٥ ٢٬٠٢٢٬٥٠٢٬٦٧٨ ٧٠٬٤١١٬٠٧٧  ا�وجودات�ا�اليةإجما`ي�
         

         مطلوبات�مالية
         غ
	�متداولة

 ٣٦٠٬٧٣٣٬٣٧٣ - - - ٣٦٠٬٧٣٣٬٣٧٣ ٣٦٠٬٧٣٣٬٣٧٣ -  قروض�وسلف

         متداولة:
 ٨٩٤٬٨٥٧ - - - ٨٩٤٬٨٥٧ ٨٩٤٬٨٥٧ -  سحوبات�بنكية�ع�ى�ا�كشوف

 ٦٥٠٬٣٩١٬٢٩٨ - - - ٦٥٠٬٣٩١٬٢٩٨ ٦٥٠٬٣٩١٬٢٩٨ -  قروض�وسلف
 ٣٣٤٬٢٥١٬٥٤٩ - - - ٣٣٤٬٢٥١٬٥٤٩ ٣٣٤٬٢٥١٬٥٤٩ -  ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى 

 ١٬٢٦٣٬٠٧٥ - - - ١٬٢٦٣٬٠٧٥ ١٬٢٦٣٬٠٧٥ -  مستحق�+طراف�ذات�عiقة
  - ٩٨٦٬٨٠٠٬٧٧٩ - - - ٩٨٦٬٨٠٠٬٧٧٩ ٩٨٦٬٨٠٠٬٧٧٩ 
         

 ١٬٣٤٧٬٥٣٤٬١٥٢ - - - ١٬٣٤٧٬٥٣٤٬١٥٢ ١٬٣٤٧٬٥٣٤٬١٥٢ -  إجما`ي�ا�طلوبات�ا�الية



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢٥� 

 

  فئات�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�(تتمة)

  القيمة�العادلة      القيمة�الدف)	ية    

  م�٢٠٢٠ديسم�	�٣١

أدوات�مالية�من�

خ&ل�الربح�أو�

  الخسارة

ية�ا�وجودات�ا�ال

  بالتكلفة�ا�طفأة

  

القيمة�الدف)	ية�

  ا�جمالية

  

  

  ١ا�ستوى�

  

  

  ٢ا�ستوى�

  

  

  ٣ا�ستوى�

  

  

  اOجما`ي

                موجودات�مالية�مقاسة�بالقيمة�العادلة
 ٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨ - ٥١١٬٤٢٧٬٥٠٠ ٦٨٬٥٥٠٬٨٨٨ ٥٧٩٬٩٧٨٬٣٨٨ ٥١١٬٤٢٧٬٥٠٠ ٦٨٬٥٥٠٬٨٨٨  استثمارات�

         اولة:متد
 ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ - - ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ - ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠  ذمم�مدينة�من�استبعاد�استثمارات�بطريقة�الحقوق�ا�لكية�:ي�شركات�زميلة

 ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠ - - - ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠ ٢٤٨٬٩٥٢٬٨٥٠ -  نقد�وما�يعادله
 ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤ - - - ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤ ١٬٠٥٦٬٩٤٩٬٨٤٤ -  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى 

 ٢٧٬١٠٧٬٦١٥ - - - ٢٧٬١٠٧٬٦١٥ ٢٧٬١٠٧٬٦١٥ -  مستحق�من�أطراف�ذات�عiقة
  ١٬٥٧٤٬٦٦٢٬١٧٩ - - - ١٬٥٧٤٬٦٦٢٬١٧٩ ١٬٣٣٣٬٠١٠٬٣٠٩ ٢٤١٬٦٥١٬٨٧٠ 
         

 ٢٬١٥٤٬٦٤٠٬٥٦٧ - - - ٢٬١٥٤٬٦٤٠٬٥٦٧ ١,٨٤٤٬٤٣٧٬٨٠٩ ٣١٠٬٢٠٢٬٧٥٨  إجما`ي�ا�وجودات�ا�الية

         مطلوبات�مالية         
         :غ
	�متداولة

 ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠ - - - ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠ ٣٦٦٬٥٣٩٬٣٣٠ -  قروض�وسلف

         متداولة:
 ١٬١٠٨٬٤٨٧ - - - ١٬١٠٨٬٤٨٧ ١٬١٠٨٬٤٨٧ -  سحوبات�بنكية�ع�ى�ا�كشوف

 ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢ - - - ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢ ٥٣٨٬٧٦١٬٥٥٢ -  قروض�وسلف
 ٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢ - - - ٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢ ٣٧٨٬٦٩٢٬٢٢٢ -  ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى 

 ١٬٢٧٨٬٧٥٥ - - - ١٬٢٧٨٬٧٥٥ ١٬٢٧٨٬٧٥٥ -  مستحق�+طراف�ذات�عiقة
  - ٩١٩٬٨٤١٬٠١٦ - - - ٩١٩٬٨٤١٬٠١٦ ٩١٩٬٨٤١٬٠١٦ 
         

 ١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦ - - - ١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦ ١٬٢٨٦٬٣٨٠٬٣٤٦ -  إجما`ي�ا�طلوبات�ا�الية



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)

 

٢٦� 

 

 القطاعات�التشغيلية .١٩

  أساس�التجزئة

̂س[>اتيجية�لدى�مجموعة�ا+قسام� �التاليةالخمسة�ا ال���تبلغ�عن�التقارير.�تقدم�هذه�ا+قسام�خدمات�مختلفة�وتدار�بشكل��هقطاعاتوnي�،

� �+½Oا �منفصل �مختلفة ��- تتم=��بخصائص�اقتصادية �ومستوى�ا�ستثمار�الرأسما"ي �ومعد�ت�العائد �نمو�ا�بيعات �:ي �ا�تجاهات ولها��- مثل

  اس[>اتيجيات�تسويقية�مختلفة.

̂بiغ�عنه:  يصف�ا�لخص�التا"ي�عمليات�كل�قطاع�يتم�ا

  الخدمات  القطاع

  �>�ا�جموعة.توف=>�خدمات�النقل�الجوي�والعبارات�والقطارات�ع  تذاكر�

̂يجار�ع�>�ا�جموعة.  السياحة��������   توف=>�صفقات�السياحة،�والعطiت�وغرف�ع�ى�ا

  توف=>�تأج=>�السيارات�والرحiت�الجوية�ا�ستأجرة�وتسليم�الشحنات�ع�>�ا�جموعة.  النقل

  توف=>�غرف�فندقية�وخدمات�ا�طاعم�بشكل�رئيس�:ي�ا�ملكة�العربية�السعودية  الضيافة

  تقدم�العقارات�ا�ستثمارية�ع�ى�عقود�إيجار�تشغي�ي�بشكل�رئيس�:ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.جارات�عقارات���������������������������������������������������������إي

� ̂عiنات،�ورسو ا�ناسباتوتشمل�العمليات�ا+خرى�خدمات�متنوعة�مثل�إدارة ا�هنية�،�وساطة��السائق=ن�م،�ودعم�تكنولوجيا�ا�علومات،�وا

  .م٢٠٢٠أو��م٢٠٢١الكمية�للقطاعات�ا�بلغ�عOÄا�:ي�عام�الحدود�أي�من�هذه�القطاعات�يصل�التأم=ن،�ورخصة�القيادة�الدولية.�ولم�

̂دارة�الداخلية�لكل�قطاع�ع�ى�ا+قل�كل�ثiثة�أشهر. ار�ب=ن�القطاعات�يتم�تحديد�ا+سع تقوم�اللجنة�التنفيذية�للمجموعة�بمراجعة�تقارير�ا

  ع�ى�أساس�تجاري.

  ع¨,ا�التقرير معلومات�عن�القطاعات�ال���يتم�

تعتقد�أن�إ"ى�أن�ا^دارة�داء�ا+ تعلقة�بكل�قطاع�من�قطاعات�التقارير.�يتم�استخدام�أرباح�القطاع�قبل�الضريبة�لقياس�ا�علومات�ا�وفيما�ي�ي�

 ال���تعمل�:ي�نفس�الصناعات.�ا+خرى اعات�ذات�الصلة�بالنسبة�إ"ى�ا�نشآت�:ي�تقييم�نتائج�القطا+كÍ>�مiئمة�هذه�ا�علومات�nي�
  م٢٠٢١مارس��٣١  

    القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع¨,ا  

جميع�القطاعات�  إيجار�عقارات  ضيافة�  نقل  سياحة  تذاكر  

  ا�خرى 

  ا�جما`ي

̂يرادات�الخارجية  ١٢٦٬٢١٥٬٥٧٩ ٢٬٧٤١,٧٦٦ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ ٥٬١٣٢٬٣١٤ ١١٣٬٥٥٣٬٥٠٣ ٣٬٤٨١٬٥٠٨ -  ا

 ٨٬٢٤٩٬٢٧٥ ٥٬٠١٨٬٦٠٠ - - ٣٬٢٣٠٬٦٧٥ - -  ا^يرادات�داخل�القطاع

 ٦٠٬٠٤٦٬٢٤٠ - - - ٨٬٤٢٠٬٠٤٤ ٢٣٬٣٦٥٬٤٢٨ ٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨  العمو�ت�الخارجية

 ١٩٤٬٥١١٬٠٩٤ ٧٬٧٦٠٬٣٦٦ ١٬٣٠٦٬٤٨٨ ٥٬١٣٢٬٣١٤ ١٢٥٬٢٠٤٬٢٢٢ ٢٦٬٨٤٦٬٩٣٦ ٢٨٬٢٦٠٬٧٦٨  ايرادات�القطاع

ربح�/(خسارة)�القطاع�

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

  موجودات�القطاع�
٩٬٤٥٩٬٩٣٥٬٠١٦ ١٩٩٬٩١٨٬٣٠٥ ١٬١٦٥٬٣٠٠٬١٠٧ ٢٬٧٨٨٬٥٨٤٬١١٧ ١٬٨٣٨٬٠٩٢٬١٥١ ١٬٧١٩٬٩٧٧٬٦٢٦ ١٬٧٤٨٬٠٦٢٬٧١٠ 

  مطلوبات�القطاع
١٬٩٩٥٬٣٩٤٬٧٠٦ ٥٩٬٠٤٥٬٢٥٧ ٧٬٧٦٤٬٤٧٦ ٢٢٬٥٤٤٬٨٨١ ٨٨١٬٧٦٥٬٠٣٨ ٥٠٧٬٩٩٠٬١٠٥ ٥١٦٬٢٨٤٬٩٤٩ 

� �

  م٢٠٢٠مارس��٣١  

    القطاعات�ال���يتم�التقرير�ع¨,ا�  

  إيجار�عقارات  ضيافة�  نقل  سياحة  تذاكر  

جميع�القطاعات�

  ا�جما`ي  ا�خرى 

̂يرادات�الخارجية  ١١٤٬٧٤١٬٥٨٩ ٤٬٣٨٧٬٩٤٢ - ١٦٬١٢٤٬٥٦١ ٢٬٨٥١٬٠١٤ ٩١٬٣٧٨٬٠٧٢ -  ا

̂يرادات�داخل�القطاع  ٢٧,٧٦٩٬٢٧٦ ٣٬٨٠١٬٧١٦ ١٠٬٢٠٧٬٠٠٦ - ١٣٬٧٦٠٬٥٥٤ - -  ا

 ٢٨١٬٩٥٣٬٠٠٩ - - - ١٣٦٬٨٤٥٬٠٧٣ ٣٧٬٨٩٦٬٩٣٩ ١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧  العمو�ت�الخارجية

 ٤٢٤٬٤٦٣٬٨٧٤ ٨٬١٨٩,٦٥٨ ١٠٬٢٠٧٬٠٠٦ ١٦٬١٢٤٬٥٦١ ١٥٣٬٤٥٦٬٦٤١ ١٢٩٬٢٧٥٬٠١١ ١٠٧٬٢١٠٬٩٩٧  ايرادات�القطاع

ربح�/(خسارة)�القطاع�

 ١٬١١٨٬٦٤٩٬٦٤٨ ١٬٥٦٢٬٠٦٨٬٥١١ ٥٬٨٩٤٬٤٢٦ (١٠٬١٠٢٬٢١٨) ٩٬٥٠٨٬١٨٣ (١٨١٬١٣٩٬٩٣٧)  (٢٦٧٬٥٧٩٬٣١٧)   قبل�الزكاة�والضريبة

 ٩٬٩٥٢٬١٨١٬٥٠٨ ١٢,٣٠٩٬٥٨٢ ١٬٣٦٧٬٣٨٢٬٩٦٩ ٣٬١٠٦٬١٠٠٬٥١٥ ١٬٢٧٦٬٦٤٠٬١١٧ ١٬٦٩١٬٣٢٦٬٤٦٣  ٢٬٤٩٨٬٤٢١٬٨٦٢  موجودات�القطاع�

 ٢٬٠٠٨٬٦٨٠٬٦٠٢ ٢٬٣٨٣٬٩٢٦ ٦٬١٢٣٬٩٤٦ ٢٤٬٨٧٠٬٥١٩ ١٬١٦٣٬٨٩٧٬٦٥٢ ٣٢٧٬٥٤٩٬٥٠٨ ٤٨٣٬٨٥٥٬٠٥١  مطلوبات�القطاع



  �(شركة�مساهمة�سعودية)س
	ا�القابضة��مجموعة
  ا�ولية�ا�وجزة�ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م٢٠٢١مارس��٣١لف)	ة�الث&ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال�سعودي)
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  تسويات�عن�ا�علومات�ا�تعلقة�بالقطاعات�ال��mتم�التقرير�ع¨,ا�إ`ى�ا�عاي
	�الدولية�للتقرير�ا�ا`ى�
� �

    
  م٢٠٢٠مارس��٣١  م�٢٠٢١ارسم�٣١

       اOيرادات

 ٤١٦٬٢٧٤٬٢١٦ ١٨٦٬٧٥٠٬٧٢٨   اجما"ى�ايرادات�القطاعات�ال��Éيتم�التقرير�عOÄا
 ٨٬١٨٩٬٦٥٨ ٧٬٧٦٠٬٣٦٦    ايرادات�القطاعات�ا+خرى 

 (٢٧٬٧٦٩٬٢٧٦) (٨٬٢٤٩٬٢٧٥)    استبعاد�ايرادات�داخل�القطاعات

 ٣٩٦٬٦٩٤٬٥٩٨ ١٨٦٬٢٦١,٨١٩    اOيرادات�ا�وحدة

        
  م٢٠٢٠مارس��٣١  م�٢٠٢١مارس�٣١    

        قبل�الزكاة�والضريبة�الخسارة

 (٤٤٣٬٤١٨٬٨٦٣) (١١٧٬٥٩٧٬٥٣٥)    الخسارة�قبل�الزكاة�والضريبة�للقطاعات�ال��Éيتم�التقرير�عOÄا
 ١٬٥٦٢٬٠٦٨٬٥١١ (٥٬٩٦٩٬٢١٧)    الربح�قبل�الزكاة�والضريبة�للقطاعات�ا+خرى (الخسارة)/

 ١٬١١٨٬٦٤٩٬٦٤٨ (١٢٣٬٥٦٦٬٧٥٢)    الربح�قبل�الزكاة�والضريبة�ا�وحد)/الخسارة�(

        
  م٢٠٢٠مارس��٣١  م�٢٠٢١مارس�٣١    

        ا�وجودات

 ٩٬٢٧٢٬٥٥٥٬٨٣٥ ٩٬٢٦٠٬٠١٦٬٧١١    اجما"ى�ا�وجودات�للقطاعات�ال��Éيتم�التقرير�عOÄا

 ٢٤٠٬٧٨٨٬٣٣٨ ١٩٩٬٩١٨٬٣٠٥    ا�وجودات�للقطاعات�ا+خرى اجما"ى�

 (١٬٧٠٨٬٣١١٬٤١١) (١٬٧٠٨٬٣١٠٬٨٦٦)    استبعادات�داخل�القطاعات

 ٧٬٨٠٥٬٠٣٢٬٧٦٢ ٧٬٧٥١٬٦٢٤٬١٥٠    ا�وجودات�ا�وحدة

        
  م٢٠٢٠مارس��٣١  م�٢٠٢١مارس�٣١    

      ا�طلوبات

 ١٬٨٥٩٬٩٠٦٬٧٨٥ ١٬٩٣٦٬٣٤٩٬٤٤٩    تم�التقرير�عOÄااجما"ى�ا�طلوبات�للقطاعات�ال��Éي

 ٦٧٬٨٨٣٬٩٨٨ ٥٩٬٠٤٥٬٢٥٧    اجما"ى�ا�طلوبات�للقطاعات�ا+خرى 

 ١٬٩٢٧٬٧٩٠٬٧٧٣ ١٬٩٩٥٬٣٩٤٬٧٠٦    ا�طلوبات�ا�وحدة

  ا�حداث�ال&حقة� .٢٠

�إ"ى�أسهم�أوبر��من�شركة�بطريقة�الحقوق�ا�لكية�استثمار�شركةستبعاد�دينة�من�اا�ذمم�الالشركة�تحويل��قررت�،�م٢٠٢١أبريل��١٤:ي�

 .عويض�:ي�شركة�أوبرمدفوعة�بالكامل�وغ=>�قابلة�للت

 ا�وحدة�ا�وجزة�ا�الية�ا�ولية��القوائما�وافقة�ع�ى� .٢١

  .ه�١٤٤٢نرمضا�٢٤ا�وافق��م�٢٠٢١مايو�٠٦ا�الية�من�قبل�مجلس�ا^دارة�بتاريخ��القوائمتمت�ا�وافقة�ع�ى�

� �


