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  الموحدة الموجزة األولية المركز الماليقائمة 

 2017 يونيو 30كما في 

      

 إيضاح 

 2017يونيو 30
 الرياالت بآالف

 السعودية

 2016 ديسمبر 31
 بآالف الرياالت 

        يةالسعود

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 74.578 73.027  نقدية وشبه نقدية
 67.061 78.633  مدينون 

 216.475 261.554  وموجودات متداولة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 
       26.102 30.245  مخزون

       384.216 443.459  إجمالي الموجودات المتداولة

    الموجودات غير المتداولة
 99.588 108.197 4 استثمارات في مشاريع مشتركة

       1.130.633 1.199.067 5 ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت اإلنشاء

       1.230.221 1.307.264  إجمالي الموجودات غير المتداولة

       1.614.437 1.750.723  إجمالي الموجودات

    المطلوبات وحقوق المساهمين
    

    المطلوبات
    المطلوبات المتداولة
 209.605 272.972  أخرىمتداولة دائنون ومطلوبات 

 143.550 201.265 6 قروض قصيرة األجل وقسط متداول من قروض طويلة األجل 
       18.396 18.757 7 مخصص زكاة

       371.551 492.994  إجمالي المطلوبات المتداولة

    المطلوبات غير المتداولة
 71.823 73.006  ةمستحق اتإيجار

 381.266 410.225 6 قسط غير متداول من قروض طويلة األجل
       68.468 66.092 8 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص 

       521.557 549.323  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

       893.108 1.042.317  إجمالي المطلوبات

    حقوق المساهمين
 550.000 550.000 9 رأس المال

 72.950 72.950  احتياطي نظامي
       98.379 85.456  مبقاةأرباح 

       721.329 708.406  إجمالي حقوق المساهمين

       1.614.437 1.750.723  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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  الموحدة الموجزة األولية الشامل قائمة الدخل
 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في الثالثةلفترة   

 إيضاح 

 2017يونيو  30
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016يونيو  30
بآالف الرياالت 

 السعودية
 (4-2)إيضاح 

 2017يونيو  30
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016يونيو  30
بآالف الرياالت 

 السعودية
            (4-2)إيضاح 

      اإليرادات
 354.260 311.596 174.974 165.936  فنادق -

 205.413 217.217 96.541 114.041  ترفيه -

           18.003 18.898 8.351 9.421  أخـرى -

           577.676 547.711 279.866 289.398  إجمالي اإليرادات

      التكاليف المباشرة
 (237.748) (239.787) (120.730) (125.307)  فنادق -

 (138.663) (150.253) (70.439) (77.897)  ترفيه -

           (12.800) (15.629) (6.478) (8.604)  أخـرى -

 (389.211) (405.669) (197.647) (211.808)  إجمالي التكاليف المباشرة
              

 188.465 142.042 82.219 77.590  إجمالي الربح
              

      المصاريف
 (28.093) (28.130) (15.537) (15.576)  بيع وتسويق

 (102.680) (97.293) (54.529) (51.298)  عمومية وإدارية
              

 (130.773) (125.423) (70.066) (66.874)  إجمالي المصاريف
              

       57.692 16.619 12.153 10.716  دخل العمليات

 (9.171) (9.214) (4.628) (4.657) 6 أعباء مالية

 1.289 6.144 1.416 2.538  أخرى، صافيإيرادات 

حصة في صافي نتائج مشاريع ال
           17.205 9.639 7.849 6.472 1-4 مشتركة

 67.015 23.188 16.790 15.069  الدخل قبل الزكاة

      
           (1.354) (361) (287) (235) 1-7 الزكاة

 65.661 22.827 16.503 14.834  صافي دخل الفترة

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
          

           65.661 22.827 16.503 14.834  إجمالي الدخل الشامل للفترة

الربح األساسي والمخفض للسهم )لاير 
           1.19 0.42 0.30 0.27 12 سعودي( 
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  الموحدة الموجزة األوليةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 
 

 
 

 رأس المال
االحتياطي 

 األرباح المبقاة النظامي
إجمالي حقوق 

 المساهمين

 إيضاح 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

            السعودية

 أشهر المنتهية  الستةفترة ل

  2017 يونيو 30في 

 

    

 721.329 98.379 72.950 550.000  في بداية الفترة 

 22.827 22.827 -      -       إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 (35.750) (35.750) -      -      10 توزيعات أرباح
          

 708.406 85.456 72.950 550.000  كما في نهاية الفترة 
          

 أشهر المنتهية  الستةفترة ل

  6201 يونيو 30في 

 

    

 687.772 79.579 58.193 550.000  في بداية الفترة 

 65.661 65.661 -      -       إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 (68.750) (68.750) -      -      10 توزيعات أرباح 
          

 684.683 76.490 58.193 550.000  نهاية الفترةكما في 
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  الموحدة الموجزة األولية قائمة التدفقات النقدية
 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 أشهر المنتهية في الستةلفترة   

 إيضاح 

 2017 يونيو 30
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016 يونيو 30
بآالف الرياالت 

 السعودية
        (4-2)إيضاح 

    النشاطات التشغيلية 
 67.015 23.188  الدخل قبل الزكاة

    التعديالت لــ :
 68.855 75.423 1-5 استهالك

 282 713  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 -    169  مخزون بطيء الحركة  مخصص

 (17.205) (9.639) 1-4 الحصة في صافي نتائج مشاريع مشتركة
 (1.280) (5.858)  ربح بيع ممتلكات ومعدات

 3.069 (2.376)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي
    

    التغيرات في:
 (18.529) (57.805)  مدينون وموجودات متداولة أخرى  -
 (2.079) (4.312)  مخزون -
       (3.377) 62.617  دائنون ومطلوبات متداولة أخرى -

     96.751 82.120  النقدية من األنشطة التشغيلية 

       (1.447) -    1-7 الزكاة المدفوعة 

       95.304 82.120  صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

    االستثماريةالنشاطات 
 (52.112) (43.595) 1-5 إضافات إلى ممتلكات ومعدات

 (63.193) (105.408) 4-5 إضافات إلى مشاريع تحت اإلنشاء
 3.986 3.404 1-4 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

       6.614 11.004  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

       (104.705) (134.595)  المستخدمة في النشاطات االستثماريةصافي التدفقات النقدية 

    النشاطات التمويلية 
 99.552 86.674  متحصالت من قروض، صافي

       (68.750) (35.750) 10 توزيعات ارباح مدفوعة 

       30.802 50.924  صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 21.401 (1.551)  الزيادة في النقدية وشبه النقديةصافي )النقص( 

       38.250 74.578  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

       59.651 73.027  النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

    
    المعامالت غير النقدية:

 55.067 24.451 4-5 محول من مشاريع تحت اإلنشاء إلى ممتلكات ومعدات
 946 2.374 1-11و  1-4 تحمل خسائر المشروع المشترك 
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 عـــــــــام -1
 

تجاري السجل البتعمل  ،شركة مساهمة سعوديةهي ( "الشركة") والتنمية للسياحةعبد المحسن الحكير مجموعة  شركة
كل من في  قسامأو فروع ولديها ،(1978يوليو  22هـ )الموافق 1398 شعبان 16تاريخ و 1010014211رقم 

 مدن أخرى في المملكة العربية السعودية.والرياض وجدة والخبر 
 

 :التالي وتشغيل إدارةإنشاء و( في "المجموعة")المذكورة أدناه  تها التابعةاوشركللشركة الرئيسية النشاطات تتمثل 
 
 الفنادق والشقق المفروشة 

  المنتجعات السياحيةواالستجمام وترفيه المراكز 

 تجاريةال المجمعات 

 ةمماثلالمرافق الو المنتزهاتومطاعم ال 
 

 :الموحدة الموجزة األولية في هذه القوائم المالية المدرجةو التالية التابعة اتالشرك فيباالستثمار الشركة قامت 

 
 نسبة الملكية 

   ٪المباشرة وغير المباشرة 
     

 الشركة التابعة 
 يونيو 30

2017 
 ديسمبر 31

 التأسيس بلد النشاط الرئيسي  2016
           

سباركيزالند لأللعاب الترفيهية 
  ٪100 ٪100 )"سباركيز"(

تشغيل وإدارة األلعاب الكهربائية 
واأللعاب الترفيهية لألطفال 

 واأللعاب اإللكترونية

اإلمارات العربية 
 المتحدة

      
الكهربائية تشغيل وإدارة األلعاب   ٪100 ٪100 والسياحة )*( ترفيهللشركة أساطير 

واأللعاب الترفيهية لألطفال 
 واأللعاب اإللكترونية

جمهورية مصر 
 العربية

 
ة في شركة أساطير للترفيه والسياح الحصص، قامت المجموعة باإلستحواذ على جميع 2016خالل عام  )*(

 بدون مقابل. "شركة تابعة" من بعض المساهمين
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 

 اإللتزامبيان  2-1
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  المالي األولي التقرير( 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا
ً للمعايير الدولية الموحدة الولية األمالية ال كما تم إعداد هذه القوائمالمعتمد في المملكة العربية السعودية.  موجزة وفقا

الفترة التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  والتي تمثل جزء منللتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

والمعتمد  المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مره" تطبيق(: "1ر المالي رقم )وبالتالي تم تطبيق المعيار الدولي للتقري
المعايير الدولية  بتطبيق( بخصوص المعلومات المتعلقة 4-2. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )في المملكة العربية السعودية

 للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل المجموعة. 

تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية  ال
المراد إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 .األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السعودية والمعايير واإلصدارات

ة الموحدة يتم عرض القوائم المالية األولي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاريخية.هذه تم إعداد 

 لم يرد خالف ذلك.دي، ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب )ألف لاير سعودي(، ما الموجزة بالريال السعو
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2
 

 أسس توحيد القوائم المالية 2-2
 

 التابعة لها. اتوالشرك للشركةعلى القوائم المالية  الموحدة الموجزة األوليةتشتمل القوائم المالية 
 

المستثمر فيها  من عالقتها بالشركةلديها الحق في عوائد متغيرة يكون المجموعة أو  تتعرضتتحقق السيطرة عندما 
 تسيطرالعوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد،  علىقدرة على التأثير ملديها الو

 :ما يكون لدى المجموعةالمجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عند
 
ت نشاطايه نحها القدرة الحالية على توجالحقوق التي تم توفر المستثمر فيها )أي الشركة القدرة على التحكم في -

 المستثمر فيها(الشركة 
 الشركة المستثمر فيهاب من عالقتهاالتعرض إلى، الحق في، عوائد متغيرة  -
 ستثمر فيها للتأثير على عائداتهاعلى الشركة الم هاسلطاتالقدرة على استخدام  -
 

أغلبية حقوق التصويت. وتأييداً لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى  عن السيطرة تنتجبأن وبشكل عام، هناك افتراض 
غلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار أ أقل من المجموعة

 ذلك:لتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل لكافة الحقائق والظروف 
 
 حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. ذويالترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع  -
 الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
 حقوق تصويت محتملة. وق التصويت الخاصة بالمجموعة وأيحق -
 

وذلك إذا ما أشارت الحقائق  أم الر فيها فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثم التقديرتقوم المجموعة بإعادة 
. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة الستةوالظروف إلى وجود تغير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة 

السيطرة على الشركة التابعة. تدرج  المجموعة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان
القوائم المالية في  الفترةومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل  موجودات

 اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. األولية الموحدة الموجزة
 
حقوق ب وتلك المتعلقةمساهمي الشركة األم ب المتعلقةاألخرى  الشامل لالدخاألرباح أو الخسائر وكل بند من بنود  وزعت

 قوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حلو الملكية غير المسيطرة حتى 
 

وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية 
للمجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة 

 لقوائم المالية.كامل عند توحيد االمجموعة بال شركاتبالمعامالت بين 
 

في حالة فقدان  ويتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
والمطلوبات وحقوق الملكية غير  المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، عندئذ يتم التوقف عن إثبات الموجودات

الدخل األولية في قائمة  أية أرباح أو خسائر تنتج عن ذلكرى، ويتم إثبات المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخ
 .عند فقدان السيطرة بالقيمة العادلةفي الشركة التابعة السابقة  المتبقي. يتم إثبات االستثمار الموحدة الموجزة

 
 الهامة السياسات المحاسبيةبملخص  2-3

 
 :الموحدة الموجزة األوليةالقوائم المالية هذه فيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد 

 
 عمليات تجميع األعمال 2-3-1

يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول 
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. 

قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ بالمجموعة  قومتبالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، 
في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ  بحصتهابالقيمة العادلة أو إما عليها 

 المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
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 تتمة -عمليات تجميع األعمال  2-3-1
يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير 

، على صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها (وأي حصة سابقة محتفظ بها ،المسيطرة الذي تم إثباته
والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض 

 ، تقاس الشهرة بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لهاالموحدة الموجزة األوليةقائمة الدخل المحول، يتم إثبات الربح في 
 .ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكم

 
 االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك 2-3-2

الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ 
والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات والقرارات المالية 

 السياسات.
 

المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في 
 ،متفق عليه تعاقدياً للسيطرة الترتيب حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. تمثل السيطرة المشتركة تقاسم

إن االعتبارات  السيطرة. إجماع األطراف التي تتقاسمعندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وذلك 
الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام أو سيطرة مشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات 

 التابعة.
 

المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وبموجبها تتم 
المعدلة بالتغيرات التي تطرأ على حصة  بالتكلفة الموجزة الموحدةاألولية يتم قيد االستثمارات في قائمة المركز المالي 

ناقصا االنخفاض في القيمة. تدرج  بعد االستحواذ المشروع المشترك المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو
بصورة مستقلة القيمة الدفترية لالستثمار، وال يتم اختبارها  ضمنالشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك 

 للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها.
 

المجموعة في صافي نتائج الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. حصة  الموحدة الموجزة األوليةتعكس قائمة الدخل 
األخرى  الشامل بنود الدخلاألخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من  الشامل بنود الدخلهار أي تغير في يتم إظ

ميلة والمشروع للمجموعة. يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الز
 .والمشروع المشترك المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 
تعد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء 

 وعة.التسويات الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجم
 

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة 
مالية، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود القوائم ال. وبتاريخ إعداد المشروع المشترك وأ استثمارها في شركتها الزميلة

الستثمار في الشركة الزميلة او المشروع المشترك. وعند وجود مثل هذا دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة ا
الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع 

 األوليةقائمة الدخل شركة زميلة ومشروع مشترك" في  خسارةالمشترك وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة كـ "حصة في 
 .الموحدة الموجزة

 
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس 

القيمة الدفترية للشركة الزميلة ومتحصالت االستبعاد وإثبات االستثمار المتحفظ به بالقيمة العادلة. سيتم إثبات الفرق بين 
قائمة ، في مة العادلة لالستثمار المتحفظ بهأو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقي

 .الموحدة الموجزة األوليةالدخل 
 

 إثبات اإليرادات 2-3-3
اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع 

موثوق به وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه استالم المبلغ. تقوم المجموعة بتقويم ترتيبات اإليرادات الخاصة 
صيل في كافة بها وفق معايير محددة وذلك للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل. وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأ

 ترتيبات اإليرادات الخاصة بها. كما يجب الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليرادات:
 

 اإليرادات من الفنادق
والمشروبات والخدمات اإليرادات من عمليات الفندق، بما في ذلك استئجار الغرف، ومبيعات المواد الغذائية  إثباتيتم 

  ما يتم إشغال الغرف، وتقديم الخدمات وبيع المواد الغذائية والمشروبات.عند ،ذات العالقة
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 تتمة -إثبات اإليرادات  2-3-3
 

 اإليرادات من المتنزهات الترفيهية
عند استخدام التذاكر. بالنسبة لبطاقات األلعاب غير المنتهية  الترفيهيةيتم إثبات اإليرادات من مبيعات تذاكر المتنزهات 

القابلة إلعادة الشحن، يتم إثبات اإليرادات على أساس نمط االستخدام المقدر من قبل اإلدارة المستمدة من أنماط االستخدام 
 .التاريخية

 
 دخل اإليجار

بموجب عقود إيجارات تشغيلية بطريقة  المستأجرةممتلكات لاإليجار من الباطن لعقود دخل اإليجار الناتج عن  إثبات يتم
نظراً  الموحدة الموجزة األوليةقائمة الدخل القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم إدراجها ضمن اإليرادات في 

 .لطبيعتها التشغيلية
 

 العمالت األجنبية 2-3-4
ً العملة الوظيفية للشركة.  الموحدة الموجزة األوليةتظهر القوائم المالية  للمجموعة باللاير سعودي والذي يعتبر أيضا

بالنسبة لكل منشأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة 
الخارجية،  اتالمجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشر، وعند استبعاد العمليباستخدام تلك العملة الوظيفية. تقوم 

 تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
 

 المعامالت واألرصدة
في مجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية ال شركاتيتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل 

 مؤهلة لإلثبات. المعامالتتصبح فيه  أول تاريخ
 

 األوليةيعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ القوائم المالية 
 .الموحدة الموجزة األوليةدخل . يتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الالموحدة الموجزة

 
 شركات المجموعة ترجمة

أولية تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف موحدة موجزة 

واألرباح والخسائر. تترجم عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. 
األخرى. وعند استبعاد أي عملية خارجية،  لشاملا ضمن بنود الدخل الترجمةيتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن 

 .الموحدة الموجزة األوليةقائمة الدخل األخرى المتعلقة بتلك العملية الخارجية في  الشامل الدخليتم إثبات بنود 
 

 والمشاريع تحت اإلنشاء الممتلكات والمعدات 2-3-5
ً والمعدات بالتكلفة، الممتلكات تظهر  ، إن وجدت. في القيمةالمتراكم االستهالك المتراكم و/أو خسائر االنخفاض  ناقصا

تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشاريع االنشائية 
قائمة الدخل األولية والصيانة في  طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح

عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل  الموحدة الموجزة
المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات المتعلقة بمخصص إزالة األصل. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة 

 من قيمة أو عمر األصل المعني. جوهرية،
 

ويتم تحويل هذه  ، إن وجدت،المتراكم خسائر االنخفاضوتدرج بالتكلفة ناقصاً ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء 
 الموجودات إلى الممتلكات والمعدات، عندما تكون الموجودات متاحة لالستخدام المقصود منها.

 
تستهلك تحسينات المباني قسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات. يتم احتساب االستهالك على أساس ال

، لإللغاءغير القابلة  اإليجارفترة والتي تشتمل على ، المستأجرة على مدى عمرها اإلنتاجي أو مدة اإليجار، أيهما أقل
 فيها. اإليجارمع أي فترة يتوقع تمديد عقد 

 
استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة  دبنود الممتلكات والمعدات عن يتم التوقف عن إثبات أي بند من

من استعماله أو استبعاده. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات األصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين 
عند التوقف عن إثبات  الموحدة الموجزة األوليةالدخل صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة 

 األصل.
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 تتمة - والمشاريع تحت اإلنشاء الممتلكات والمعدات 2-3-5
، ويتم عند إعداد القوائم الماليةيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات 

 ، عند الضرورة.بصورة مستقبليةتعديلها 
 

 عقود اإليجار 2-3-6
إيجار أو تشتمل على إيجار على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم  والتي قد تمثل عقدالعقد  ترتيبات تصنيف يعتمد

تقويم الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام 
 صراحة في الترتيبات. اً عليهمنصوصذلك الحق  يكنحتى لو لم 

 
 المجموعة كمستأجر -

عقود االيجارات التمويلية التي تحول بموجبها كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية البند المستأجر إلى  رسملةيتم 
المجموعة عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 

صاريف التمويل والنقص في التزامات اإليجار للوصول إلى معدل عمولة ثابت اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين م
الموحدة  األوليةالدخل التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة  مصاريف تحملعلى الرصيد المتبقي من االلتزام. 

 .الموجزة
 

ولة بأن المجموعة سوف تحصل يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي. وفي حالة عدم وجود قناعة معق
على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار،  يستهلك األصل فإنفي نهاية فترة االيجار،  األصل ملكيةعلى 

 .دليل موضوعي على االنخفاض في القيمةمن وجود  تقوم المجموعة بتاريخ القوائم المالية بالتأكدأيهما أقصر. 
 

غيلي هو إيجار يختلف عن عقد اإليجار التمويلي. يتم إثبات دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجارات إن عقد اإليجار التش
 بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار. الموحدة الموجزة األوليةالدخل التشغيلية كمصاريف تشغيلية في قائمة 

 
ً زيادات في اإليجار المحيتم إثبات حوافز اإليجار المستلمة وال كجزء  الموحدة الموجزة األوليةالدخل في قائمة  ددة مسبقا

 ال يتجزأ من إجمالي مصاريف اإليجار خالل فترة اإليجار.
 
 المجموعة كمؤجر -

المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود كافة تصنف اإليجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها 
التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن عقد إيجار تشغيلي  األوليةإيجارات تشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة 

إثبات حوافز إيجار. يتم  أسس دخليجار وفق نفس إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإل
كجزء ال يتجزأ من إجمالي دخل اإليجار على  الموحدة الموجزة األوليةاإليجار الممنوحة للمستأجرين في قائمة الدخل 

 مدى فترة اإليجار.
 

 التمويلتكاليف  2-3-7
المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً  التمويلتكاليف  ترسمل

األخرى كمصروف خالل  التمويلللغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع، كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة تكاليف 
ليف األخرى التي تتكبدها المنشأة في الحصول على من العموالت والتكا التمويلالفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف 

 .القروض
 

( بشأن 2016يناير  1) المعايير الدولية للتقرير الماليفي أو بعد تاريخ التحول إلى كما المتكبدة  التمويلتكاليف  ترسمل
المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية معايير المرسملة طبقاً ل التمويلكافة الموجودات المؤهلة. تدرج تكاليف 

في القيمة الدفترية للموجودات  المعايير الدولية للتقرير الماليبشأن الموجودات المؤهلة حتى تاريخ التحول إلى السعودية 
 في ذلك التاريخ.

 
 األدوات المالية 2-3-8

 
 الموجودات المالية (1)

 العادلة زائداً تكاليف المعامالت المتعلقة باالستحواذ على الموجودات المالية.يتم إثبات كافة الموجودات المالية بالقيمة 
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 تتمة -الموجودات المالية  (1)
 

 الذمم المدينة
وغير متداولة في سوق مالي نشط. وبعد  محددةتعتبر الذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو 

القياس األولي لها، تقاس هذه األدوات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. تحسب التكلفة 
من أو تكاليف تعتبر جزءاً ال يتجزأ صم أو العالوة عند االستحواذ وكذلك أي أتعاب المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخ

. الموحدة الموجزة األوليةقائمة الدخل معدل العمولة الفعلي. يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن دخل التمويل في 
. تنطبق هذه الفئة بشكل عام على المدينين الموحدة الموجزة األوليةقائمة الدخل االنخفاض في القيمة في  خسائريتم إثبات 

 التجاريين واآلخرين.
 

 يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 

  بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير  ألصل أو التعهد بسدادهالقيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية
 وتوفر أي من الحاالت التالية:وفق اتفاقية "ترتيبات فورية" 

 المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو قيام (أ)
المجموعة بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل  عدم قيام (ب)

 السيطرة على األصل.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في القوائم التقوم المجموعة، بتاريخ إعداد 

وقوع حدث أو أكثر منذ االثبات  عندقيمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر االنخفاض موجوداً 
ألصل المالي أو مجموعة األولي لألصل )"حدث خسارة" تم تكبدها( له أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ل

الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به. يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض في القيمة على مؤشرات 
توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة، أو اإلخفاق في سداد أصل المبلغ أو 

فالس، أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود العمولة، أو احتمالية تعرضهم لإل
انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت 

 االخفاق في السداد.
 

مطفأة، تقوم المجموعة في البداية بإجراء تقويم بصورة فردية للتأكد من بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة ال
وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة أي من الموجودات المالية التي تعتبر هامة بمفردها، أو بشكل 

دليل موضوعي على جماعي بالنسبة للموجودات المالية التي ال تعتبر هامة بمفردها. وإذا ما تبين للمجموعة عدم وجود 
للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها، سواًء كان هام  ةفردي بصورةوقوع انخفاض في قيمة الموجودات التي تم تقويمها 

أم ال، فأنها تقوم بإدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص مخاطر ائتمان متشابهة وتقوم 
للتأكد  ةفردي بصورةاض في قيمتها. إن الموجودات، التي يتم تقويمها خفوجود إن للتأكد من ةجماعي بصورةبتقويمها 

من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو االستمرار في إثبات خسارة انخفاض في القيمة، ال يتم إدراجها 
 .ةجماعي بصورةفي عملية تقويم االنخفاض في القيمة التي تتم 

 
االنخفاض المحددة وذلك بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  قاس مبلغ خسارةي

المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية غير المتكبدة بعد(. تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
 األصلي لألصل المالي. معدل العمولة الفعلياستخدام المقدرة ب

 
الموحدة  األوليةالدخل تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ويتم إثبات الخسارة في قائمة 

عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها مستقبالً وأنه تم مصادرة  الذمم المدينة ومخصصاتها. يتم شطب الموجزة
ثبات إفاض المقدرة نتيجة وقوع حدث بعد مبلغ خسارة االنخ و انخفضعة. وإذا ما ازداد أالضمانات أو تحويلها للمجمو

ً وذلك بتعديل عندئذ يتم زيادة أو تخفيض خسارة االنخفاض الفي السنوات الالحقة،  االنخفاض في القيمة مثبتة سابقا
ضمن االيرادات . وإذا ما تم الحقاً استرداد المبلغ المشطوب، عندئذ يقيد المبلغ المسترد االنخفاض مخصصحساب 
 .الموحدة الموجزة األوليةالدخل في قائمة  األخرى
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 تتمة -األدوات المالية  2-3-8
 
 الماليةالمطلوبات  (2)

يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بعد خصم 
 تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.

 
 تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين التجاريين واآلخرين، والقروض.

 
 القروض

. بعد اإلثبات األولي لها، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً تعتبر هذه الفئة أكثر المطلوبات المالية أهمية للمجموعة
الموحدة  األوليةالدخل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة 

 طلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.عند التوقف عن إثبات الم الموجزة
 

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند االستحواذ وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر 
 األوليةالدخل قائمة  جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي، ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية كتكاليف تمويل في

 .الموحدة الموجزة
 

 التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام بموجب هذه المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة 

 لمطلوبات الحاليةتبديل المطلوبات المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط ا
، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات بصورة جوهرية

 .الموحدة الموجزة األوليةالدخل جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة 
 
 مقاصة األدوات المالية (3)

 الموحدة الموجزة األوليةتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 
عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس 

 احد.الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن و
 

 البضاعة 2-3-9
التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر خالل دورة بتظهر البضاعة 

األعمال العادية ناقصا تكلفة إتمام عملية البيع. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يجنب مخصص 
 الحركة، إن وجدت.مناسب للبضاعة بطيئة 

 
 النقدية وشبه النقدية 2-3-10

ال يتجزأ من  تشتمل النقدية وشبه النقدية على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءاً 
 إدارة النقدية للمجموعة.

 
 اإليرادات غير المقدم بها فواتير 2-3-11

يتم تقديم فواتير بها كما في تاريخ قائمة المركز  والتي لمتمثل اإليرادات غير المقدم بها فواتير قيمة الخدمات المنفذة 
 لغ في الفترة الالحقة.االمب ه. سيتم إصدار فواتير بهذالموحدة الموجزة األوليةالمالي 

 
 اإليرادات المؤجلة 2-3-12

مستقبلية، وسيتم إثباتها كإيرادات فترات عن قدما من العمالء ونزالء الفنادق ستلمة متمثل اإليرادات المؤجلة المبالغ الم
عند  الموحدة الموجزة األوليةللفترات الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي  الموحدة الموجزة األوليةفي قائمة الدخل 

 .تحققها
 

 رسوم االمتياز وأتعاب اإلدارة 2-3-13
على رسوم االمتياز، ورسوم الترخيص والتسويق والحجز التي تدفع ألصحاب االمتياز على أساس  يشتمل هذا البند

 إثباتشهري. تشتمل أتعاب اإلدارة على المبالغ المسددة لمشغلي الفنادق لتقديم خدمات إدارة على أساس شهري. يتم 
 .الموجزة الموحدة األوليةقائمة الدخل رسوم االمتياز وأتعاب اإلدارة كمصروف في 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-3-14
تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأكد من وجود 
دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير 

. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة خسارة االنخفاضم القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حج
 لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.

 
القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم تقويم القيمة الحالية  وأتمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد 

 .استخدام معدل خصم ما قبل الضريبة/الزكاةالمخصومة إلى قيمتها الحالية بوبناًء على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
 

بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات االنخفاض في 

 .الموجزة الموحدةاألولية القيمة في قائمة الدخل 
 

القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة إذا ما تم الحقا عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة 
، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض المعدلةو القابلة لالسترداد

عكس قيد االنخفاض في  تحديدها فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل في السنوات السابقة. يتم إثبات
 مباشرةً. الموحدة الموجزة األوليةالقيمة في قائمة الدخل 

 
 المخصصات 2-3-15

 عــــــام
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية )حالية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن 

يمكن إجراء تقدير لمبلغ أنه االلتزام و لسدادمنافع اقتصادية يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المحتمل أن 
 الخصميتم خصم المخصصات باستخدام معدل فإنه االلتزام بشكل موثوق به. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، 

م إثبات الزيادة في لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يت المصاحبة، المخاطر حسبما هو مالئمالذي يعكس، والحالي 
 .الموحدة الموجزة األوليةفي قائمة الدخل كتكاليف تمويل مرور الوقت  نتيجةالمخصص 

 االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات
االلتزام باستخدام التدفقات  لسدادجنب مخصص للتكاليف المتعلقة بإزالة الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة ي

النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من تكلفة األصل المعني. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي 
الخصم في قائمة الدخل األولية  إطفاءيتم إثبات المتعلق بإزالة الموجودات.  المصاحبة لاللتزامالذي يعكس المخاطر 

المتعلقة بإزالة الموجودات سنوياً ويتم تعديلها  المقدرة. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية يةتمويل كتكاليفوجزة الموحدة الم
 يتم إضافتها أو خصمها، المستخدمالخصم  معدل. إن التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في ما هو مالئمحسب

 من تكلفة األصل.
 

 الخدمة للموظفينمكافأة نهاية مخصص  2-3-16
 يوجد لدىمنافع التقاعد الخاضعة ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية برنامج مساهمات محددة. ال  تمثل

المجموعة أي التزام، فيما عدا المساهمة المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. تقوم المجموعة بإثبات المساهمة 
 .عند استحقاقها المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كمصروف

 
ت نظام العمل والعمال السعودي باإلضافة إلى ما سبق، يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لمتطلبا

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لألنظمة المعنية )في حالة الشركات التابعة،  وسياسات المجموعة
ما بعد التوظيف  منافعالمحددة  المنافعيمثل برنامج . منافع محددةتمثل مكافأة نهاية الخدمة برنامج . (في دول التأسيس

 الموحدة الموجزة األوليةمطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي الالمساهمات المحددة. يمثل صافي مج ابخالف بر
الموحدة  األولية المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي لاللتزاماتما بعد التوظيف، القيمة الحالية  المنافعامج نببر المتعلقة
ين مؤهلين يالمتوقعة سنويا من قبل اكتوار منافع ما بعد التوظيف امجنتزامات بموجب براإلل. يتم احتساب الموجزة

خرى األحتياطيات االالقياس، إن وجدت، وإدراجها ضمن  باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إثبات مبالغ إعادة
الناتجة عن ر االكتوارية وتتكون من األرباح والخسائ الموحدة الموجزة األوليةفي قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 .ما بعد التوظيفمنافع امج نبربإلتزامات 
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 الزكاة 2-3-17
. الموجزة األولية الموحدةيجنب مخصص للزكاة وفقا لنظام جباية الزكاة السعودي. يتم إثبات المخصص في قائمة الدخل 

تقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو 
األولية في القوائم المالية  ةالزكوي اتمتطلب من قبل األنظمة المالية في المملكة العربية السعودية. يتم إدراج االلتزام

، إن يتم إثبات أية مبالغ إضافية، في نهاية السنة. بصورة نهائيةسب، توالتي تح ريتقديس اعلى أس الموحدة الموجزة
 ط.ووجدت، والتي تستحق عند االنتهاء من الربوط الزكوية، في السنة التي يتم فيها إنهاء تلك الرب

 
 توزيعات األرباح 2-3-18

لم يعد  وأن التوزيععند اعتماد التوزيع كمطلوبات نقدية للمساهمين النقدية أو غير التوزيعات التقوم المجموعة بإثبات 
يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة.  كمطلوبات عند النهائيةتوزيعات األرباح  إثباتالمجموعة. يتم متوقفاً على رغبة 

مباشرة في  اتللمطلوب مجلس اإلدارة. يتم إثبات المبلغ المقابلاعتمادها من قبل  ، عندالمرحليةاألرباح  إثبات توزيعات
 .الموحدة الموجزة األوليةالمساهمين حقوق قائمة 

 
 القطاعات التشغيلية 2-3-19

 يتم إعداد تقارير بشأنها:وبناء على عملياتها  التالية عمالمن قطاعات األالمجموعة  إدارية تتكونألغراض 
 
 .المفروشة والمطاعم والمقاهي ويعمل في مجال الفنادق والسياحة، والمنتجعات الصحية والشقق: قطاع الفنادق -
والمتنزهات ويعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الترفيهية، ومراكز الترفيه : قطاع الترفيه -

 .الحدائق العامةو
 .وتشمل عمليات المركز الرئيسي والمركز التجاري وقطاعات أخرى: أخرى -
 

 سارية المفعول بعدوغير المعايير الصادرة  2-3-20
 ً األولية الموحدة تاريخ إصدار القوائم المالية  كما فيالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول ب فيما يلي بيانا

سوف تقوم المجموعة بإجراء  ينطبق ذلك. وحسبما عند سريانها للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعاييرالموجزة 
 .2017السنة المالية  لخالهذه المعايير الجديدة أثر تقويم 

 
 األدوات المالية -( 9رقم ) للتقرير الماليالمعيار الدولي 
رقم  للتقرير المالي، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي 2014في شهر يوليو 

األدوات المالية: اإلثبات والقياس وكافة  -( 39(: األدوات المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )9)
(. لقد جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة 9رقم ) للتقرير المالياإلصدارات السابقة للمعيار الدولي 

ر للتقريعن األدوات المالية: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار الدولي 
، ويسمح باالتباع المبكر له. وباستثناء محاسبة 2018يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 9رقم ) المالي

المخاطر، معلومات المقارنة. وبالنسبة لمحاسبة تغطية  ال يلزم االفصاح عنوتغطية المخاطر، يجب تطبيقه بأثر رجعي 
 مع بعض االستثناءات المحدودة. بليةمستقالمعيار بصورة متطلبات يتم تطبيق 

 
 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء -( 15رقم ) للتقرير الماليالمعيار الدولي 

، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات الناتجة عن 2014صدر هذا المعيار في شهر مايو 
العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن تستحقها 

ء. سيحل معيار اإليرادات الجديد محل كافة متطلبات إثبات االيرادات المنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمال
. يطبق المعيار بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل على المعايير الدولية للتقرير الماليالحالية المنصوص عليها في 

 يسمح باالتباع المبكر له.. و2018يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 عقود اإليجار -( 16رقم ) للتقرير الماليالمعيار الدولي 
( عقود 17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2016( في يناير 16رقم ) للتقرير الماليصدر المعيار الدولي 
 ينطويما إذا كان الترتيب تحديد  – المعايير الدولية للتقرير الماليالصادر عن لجنة تفسيرات  4اإليجار، والتفسير رقم 

 والتفسير الحوافز،، عقود اإليجارات التشغيلية -الدائمة  الصادر عن لجنة التفسير 15رقم  على عقد إيجار، والتفسير
الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار  تأخذجوهر المعامالت التي  تقويملالدائمة  الصادر عن لجنة التفسير 27رقم 

( مبادئ إثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين 16رقم ) للتقرير الماليالدولي 
ود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي المحاسبة عن كافة عقود اإليجار كبن

موجودات لعقود اإليجار ل -(. يتضمن المعيار إعفاءين إلثبات عقد اإليجار 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
قصيرة األجل )أي عقود اإليجار  "منخفضة القيمة")على سبيل المثال، أجهزة الحاسب اآللي الشخصية( وعقود اإليجار

 اتدفعات اإليجار )أي التزام اتشهرا أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزام 12لمدة 
صل الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام األصل(. األاإليجار(، وإثبات 

حق استخدام  عنف االستهالك واإليجار ومصر اتالتزام عنمن المستأجرين إثبات مصروف العمولة ار المعييتطلب 
 .بصورة مستقلة األصل

اإليجار، أو تغيير  فترةتغيير  مثلاإليجار عند وقوع أحداث معينة ) اتالمستأجرين إعادة قياس التزاميتعين على كما 
مستخدم لتحديد تلك الدفعات(. سيقوم المستأجر بشكل عام المعدل الأو  المؤشرنتيجة تغير دفعات اإليجار المستقبلية 

 استخدام األصل. ية على حقوكتساإليجار  اتبإثبات مبلغ إعادة قياس التزام
 

 بصورة جوهرية( 16رقم ) للتقرير الماليبموجب المعيار الدولي عن عقود اإليجار طريقة محاسبة المؤجر  لم تتغير
 مبادئ(. سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس 17ر المحاسبة الدولي رقم )معيامقارنة ب

بين نوعين من عقود اإليجار: عقود اإليجارات  التي تميز( 17في معيار المحاسبة الدولي رقم ) المذكورةالتصنيف 
 .ةالتمويليوالتشغيلية 

 
إفصاحات أكثر شمولية من معيار  يمدتق( من المستأجرين والمؤجرين 16رقم ) للتقرير الماليكما يتطلب المعيار الدولي 

( على الفترات السنوية التي تبدأ في 16رقم ) للتقرير المالي(. يسري مفعول المعيار الدولي 17المحاسبة الدولي رقم )
رقم  للتقرير الماليمعيار الدولي ال أن تتبع المنشأة. ويسمح باالتباع المبكر له، ولكن ليس قبل 2019يناير  1أو بعد 

(. يمكن أن يختار المستأجر تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية 15)
 .للمعيار ببعض اإلعفاءات

بيع أو المساهمة  -( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10رقم ) للتقرير الماليالتعديالت على المعيار الدولي 
 بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك 

التعامل  عند( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10رقم ) للتقرير الماليبين المعيار الدولي  التضاربالتعديالت  تتناول
ركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح مع فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها في ش

تعتبر بمثابة عمل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات، التي  كاملبات إثأنه يتم بالتعديالت 
تجميع األعمال، بين المستثمر وشركته الزميلة  - (3رقم ) للتقرير الماليالمعيار الدولي  في، وفقاً لما هو محدد تجاري

تعتبر بمثابة ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال  شروعه المشترك.أو م
قام الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. في  ذوي العالقة، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير عمل تجاري

مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل غير مسمى، لكن يجب على المنشأة التي تقوم 
 .بصورة مستقبليةبإتباع هذه التعديالت مبكراً تطبيقها 

تعديالت  –: تصنيف وقياس معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسهم  (2رقم ) للتقرير المالي المعيار الدولي
 (2رقم ) للتقرير الماليعلى المعيار الدولي 

(: الدفعات المحسوبة على 2رقم ) للتقرير الماليأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي 
على أساس اساس األسهم. تتناول التعديالت ثالثة نقاط رئيسية هي: أثار شروط االستحقاق عند قياس الدفعات المحسوبة 

والتي تحمل خصائص السداد على أساس األسهم المسددة نقداً، وتصنيف معاملة الدفعات المحسوبة على أساس األسهم 
التعديالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات  عنإلتزامات ضريبة االستقطاع، والمحاسبة خصم الصافي بعد 

 إلى تغيير تصنيفها من "مسددة نقداً" إلى "مسددة على شكل أسهم". والتي تؤدي المحسوبة على أساس األسهم
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تعديالت  –: تصنيف وقياس معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسهم  (2رقم ) للتقرير المالي المعيار الدولي
 تتمة - (2رقم ) للتقرير الماليعلى المعيار الدولي 

وعند إتباع التعديالت، يتعين على المنشآت تطبيق التعديالت بدون تعديل الفترات السابقة، لكن يسمح التطبيق بأثر 
هذه التعديالت على  مفعول سريير األخرى. يالت الثالث وأنه تم الوفاء بالمعايرجعي إذا ما تقرر تطبيقها على التعدي

 ، ويسمح باالتباع المبكر لها. 2018التي تبدأ في أو بعد  السنويةالفترات 

 (40تحويل االستثمارات العقارية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
أة بتحويل العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطوير توضح التعديالت التاريخ الذي ستقوم فيه المنش

أو يتوقف عن الوفاء  العقار داخل أو خارج االستثمارات العقارية. تنص التعديالت بأن تغير االستخدام يحدث عندما يفي
ستخدام إلاإلدارة  بشروط تعريفه كإستثمار عقاري، ووجود دليل على تغير االستخدام. إن مجرد وجود تغير في نية

 العقار ال يعتبر دليالً على تغير االستخدام.

على تغير االستخدام الذي يحدث في أو بعد بداية الفترة المالية بصورة مستقبلية يجب على المنشآت تطبيق التعديالت 
ت المملوكة في ذلك را. يجب على المنشأة إعادة تقويم تصنيف العقاللمرة األولىالسنوية التي تطبق فيها التعديالت 

 .حسبما ينطبق ذلك إعادة تصنيف العقارات لتعكس الظروف السائدة في ذلك التاريخالتاريخ. و

. ويسمح بالتطبيق بأثر رجعي 2018يناير  1التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  مفعول هذه سريي
 ( فقط إذا كان ذلك ممكناً. يسمح باالتباع المبكر للتعديالت، ويجب االفصاح عنها.18طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 لى قوائمها المالية الموحدة.تقوم المجموعة حالياً بدراسة األثر المحتمل للتعديالت ع
 

المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات  –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 22التفسير رقم )
 المقدمة

يوضح التفسير بأنه لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاريف وااليرادات 
التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالدفعة المقدمة، فإن المتعلقة بء منها( )أو أي جز

تاريخ المعاملة يعتبر التاريخ الذي ستقوم فيه المنشأة أصالً بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن 
فوعة أو مستلمة مقدماً، فإنه يجب على المنشاة تحديد التاريخ الذي تم الدفعة المقدمة. وفي حالة وجود دفعات متعددة مد

 .كل دفعة مقدمةفيه إستالم أو سداد 

على  بصورة مستقبليةلمنشأة تطبيق التعديالت بأثر رجعي كامل. وبدالً من ذلك، يجوز للمنشآت تطبيق التفسير، ل يجوز
 نطاقه والتي تم إثباتها في األصل في أو بعد:كافة الموجودات والمصاريف وااليرادات التي تقع ضمن 

 بداية الفترة المالية التي طبقت فيها المنشأة التفسير. .1

 أو 

بداية الفترة المالية السابقة المعروضة في بيانات المقارنة في القوائم المالية للفترة المالية التي طبقت فيها المنشأة  .2
 .للمرة األولىالتفسير 

. يسمح باالتباع المبكر له، ويجب االفصاح 2018يناير  1يسري هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
على كافة الموجودات  بصورة مستقبليةعنه. يسمح لمتبعي المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة تطبيق التفسير 

 بعد تاريخ التحول إلى اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي.والمصاريف وااليرادات المثبتة أصالً في أو 

المتعلقة إلى تقليل تنوع الممارسات عند إثبات الموجودات والمصاريف أو االيرادات )أو أي جزء منها(  التفسيرهدف ي
المستلمة أو المدفوعة التوقف عن إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالدفعة المقدمة ب

 بعمالت أجنبية. تقوم المجموعة بدراسة األثر المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.
  



 شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
 مساهمة سعودية()شركة 

 تتمة - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2017 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

17 

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة بملخص  2-3

 تتمة -المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  2-3-20

 (: االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة28المحاسبة الدولي رقم )معيار 

على أساس كل استثمار  قائمة الدخلبأنه يجب قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل التعديالت وضح ت
 توضح التعديالت ما يلي:كما على حده. 

  ًن تقوم عند االثبات األولي بقياس استثماراتها مشتركاً أو منشأة مؤهلة أخرى، أيجوز للمنشأة التي تعتبر مشروعا
 على اساس كل استثمار على حده. قائمة الدخلفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل 

 من تعتبر والتي ك مشروع مشترحصص في شركة زميلة أو ولديها هي منشأة غير استثمارية،  إذا كانت المنشأة
ركة الزميلة أو على حصتها في الشستثمارية، فإنه يجوز للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية المنشآت اال

االستثمارية  تلك المنشآتاالبقاء على قياس القيمة العادلة المطبق من قبل  (المنشآت االستثماريةالمشروع المشترك )
وذلك بعد  االستثمارية المنشآت على كلبصورة مستقلة  تطبيق هذا الخيارفي الشركات التابعة. يتم تها على حص

  :تاريخ

عندما تصبح الشركات التي هي منشآت إستثمارية )ب(  المشتركة)أ( االثبات األولي للشركات الزميلة والمشاريع 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي هي  الزميلة والمشاريع المشتركة منشآت إستثمارية )ج( عندما تصبح

 منشآت إستثمارية، شركة أم للمره األولى.

. وفي حالة ا، ويسمح باالتباع المبكر له2018يناير  1يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي، وتسري اعتباراً من 
 قيام المنشأة بإتباع تلك التعديالت، فإنه يجب عليها االفصاح عن ذلك.

 
 ألول مرة المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيق 2-4

، كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار 2016ديسمبر  31بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في 
هذه تم إعداد ة. قوائمها المالية الموحدة المراجعة فقط وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودي

المالي  التقرير( المتعلق بـ "34موجزة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الموحدة الولية األمالية القوائم ال
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مره" المعتمدة في المملكة  تطبيق("1" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )األولي

والتي تتمشى مع المعايير الدولية للتقرير  –وعليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة  عودية. العربية الس
، مع بيانات فترة 2017المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد يناير 

ولية الموحدة الموجزة المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية األ
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  تطبيقبعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة  2016يناير  1كما في 

 والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 

 اإلعفاءات المطبقة
بعض من تطبيق  اإلعفاءاتلمعايير الدولية ألول مرة بعض المتبعي  (1)رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  يتيح

 قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية: .بأثر رجعي المعايير الدولية للتقرير المالي المتطلبات المنصوص عليها في
 

 عمليات تجميع األعمال
االستحواذ على الشركات  على عمليات( عمليات تجميع األعمال 3رقم ) الدولي للتقرير الماليق المعيار لم يتم تطبي

االستحواذ على حصص في شركات زميلة عمليات ، أو المعايير الدولية للتقرير الماليبموجب  أعمالالتابعة التي تعتبر 
 (.المعايير الدولية للتقرير المالي)تاريخ التحول إلى  2016يناير  1قبل  والتي تمتومشاريع مشتركة 

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف ( أن يتم استخدام القيمة الدفترية للشهرة 1رقم ) للتقرير الماليكما يتطلب المعيار الدولي 
 للتقرير المالي الموحدة المعدة وفقا للمعايير الدوليةاالفتتاحية في قائمة المركز المالي  عليها في المملكة العربية السعودية

 تسويات االنخفاض في قيمة الشهرة وإثبات أو التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة(. فيما عدا)
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 تتمة  – عمليات تجميع األعمال
( بأثر رجعي على تسويات القيمة العادلة والشهرة الناتجة عن 21لم تقم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

. يتم التعامل مع تسويات القيمة العادلة والشهرة كموجودات 2016يناير  1عمليات تجميع األعمال التي حدثت قبل 
 الشركة المستحوذ عليها.ومطلوبات الشركة األم وليس كموجودات ومطلوبات 

 
ً لمعايير المحاسبالدفترية للموجودات والمطلوبات القيمة يعني أن  اإلعفاءإن استخدام هذا  في ة المتعارف عليها وفقا

تاريخ بلها التكلفة المفترضة تمثل  ،المعايير الدولية للتقرير الماليبموجب إثباتها  يجبالتي و المملكة العربية السعودية
استبعاد الموجودات يتم . للتقرير الماليالقياس وفقا للمعايير الدولية إجراء ، يتم االستحواذوبعد تاريخ  .ذاالستحوا

الموحدة االفتتاحية قائمة المركز المالي من  المعايير الدولية للتقرير الماليبموجب لإلثبات والمطلوبات غير المؤهلة 
متطلبات تطبيق سابقا نتيجة مثبتة لم تقم المجموعة بإثبات أو استبعاد أي مبالغ  .للتقرير الماليمعايير الدولية لالمعدة وفقا ل

 .المعايير الدولية للتقرير المالياإلثبات بموجب 
 

 .والشركات الزميلة في المشاريع المشتركةالحصص هذا اإلعفاء على عمليات االستحواذ السابقة على كما تم تطبيق 

 التكلفة المفترضة
التي تم  األولية الموحدة الموجزةبالتكلفة في قائمة المركز المالي  والمشاريع تحت االنشاء الممتلكات والمعدات إثباتتم 

 ً المجموعة  قررت. 2016 يناير 1في  في المملكة العربية السعوديةة المتعارف عليها المحاسبمعايير ل إعدادها وفقا
تاريخ التحول  كما فيلك الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت االنشاء المفترضة لتتلك القيم على أنها التكلفة  إعتبار

 .المعايير الدولية للتقرير الماليإلى 

 فروق ترجمة العمالت المتراكمة
 .2016يناير  1في كما تعتبر فروقات ترجمة العمالت األجنبية المتراكمة لجميع العمليات األجنبية صفراً 

 عقود اإليجار
المعايير الدولية للتقرير  لجنة تفسير( الصادر عن 4في التفسير رقم ) ةالوارد ةاالنتقالي األحكامقامت المجموعة بتطبيق 

 للظروف السائدة كما فيوفقاً وقامت بتقويم كافة الترتيبات  على عقد إيجار" ينطوي"تحديد ما إذا كان الترتيب  المالي
 تاريخ التحول.

 تكاليف التمويل
وقامت برسملة  التمويل( تكاليف 23قامت المجموعة بتطبيق األحكام االنتقالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 التمويل، لم تقم المجموعة بتعديل تكاليف وبالمقابلالموجودات المؤهلة بعد تاريخ التحول.  بكافةالمتعلقة  التمويلتكاليف 
لموجودات المؤهلة قبل تاريخ ل بالنسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةالمحاسبة معايير المرسملة بموجب 

 .المعايير الدولية للتقرير الماليالتحول إلى 
 

 التقديرات
المتعارف عليها ة المحاسبمعايير ل التواريخ وفقاً  المستخدمة في نفسمع تلك  2016يناير  1في كما التقديرات  تتماشى

 بإستثناء مخصص في السياسات المحاسبية( إختالفات)بعد إجراء التسويات لتعكس أي  العربية السعوديةفي المملكة 
لم تتطلب إجراء  المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةة المحاسبمعايير حيث أن  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  .تقديرات
 

الظروف تعكس  للتقرير الماليإن التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية 
 .المعايير الدولية للتقرير المالي، تاريخ التحول إلى 2016يناير  1في  السائدة كما

 
ئم المالية الموحدة التي تم إعدادها وفقاً يبين التالي التسويات األساسية والتي قامت المجموعة بإجرائها لتعديل القوا

 31للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 .2016يونيو  30وقائمة الدخل الشامل الموحدة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  2016ديسمبر 
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 2016 يونيو 30في كما تسوية المجموعة لحقوق المساهمين  2-4-1
 

 

 
المعايير 

المحاسبية 
 السعودية

 إعادة القياس
 نتيجة التحول

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 

 يونيو 30كما في 
2016 

 إيضاح 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
          السعودية

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 59.651 -        59.651  نقدية وشبه نقدية
 61.520 -        61.520  مدينون 

وموجودات مصاريف مدفوعة مقدماً 
 متداولة أخرى

 

189.301        - 189.301 
         29.606 -        29.606  مخزون

         340.078 -        340.078  إجمالي الموجودات المتداولة

     الموجودات غير المتداولة
 124.440 (2.016) 126.456 وب ،  استثمارات في مشاريع مشتركة

         1.110.818 -        1.110.818  ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت اإلنشاء

         1.235.258 (2.016) 1.237.274  إجمالي الموجودات غير المتداولة

         1.575.336 (2.016) 1.577.352  إجمالي الموجودات

     المطلوبات وحقوق المساهمين
     المطلوبات المتداولة
 249.872 3.706 246.166 ج أخرىمتداولة دائنون ومطلوبات 

قسط متداول من قروض قصيرة األجل و
 قروض طويلة األجل 

 

143.448       - 143.448 
         16.762 -       16.762  مخصص زكاة

         410.082 3.706 406.376  إجمالي المطلوبات المتداولة

     المطلوبات غير المتداولة
 69.359 69.359 -      ج ةمستحق اتإيجار
 345.763 -       345.763  قروض طويلة األجلمتداول من غير قسط 

         65.449 1.543 63.906 أ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص 

         480.571 70.902 409.669  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

         890.653 74.608 816.045  إجمالي المطلوبات

     حقوق المساهمين
 550.000 -        550.000  رأس المال

 58.193 -        58.193  احتياطي نظامي
         76.490 (76.624) 153.114  أرباح مبقاة

         684.683 (76.624) 761.307  إجمالي حقوق المساهمين

         1.575.336 (2.016) 1.577.352  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 تتمة -ألول مرة  المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيق 2-4

 2016 يونيو 30في المنتهية  لفترة الثالثة أشهرتسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل  2-4-2
 

 

 

المعايير 
المحاسبية 
 السعودية

 إعادة القياس
 نتيجة التحول

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 

لفترة الثالثة أشهر 
 30المنتهية في 

 2016يونيو 

 إيضاح 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

          السعودية

     اإليرادات
 174.974 -       174.974  فنادق -
 96.541 -       96.541  ترفيه -
         8.351 -       8.351  أخـرى -

         279.866 -       279.866  إجمالي اإليرادات

     التكاليف المباشرة
 (120.730) (576) (120.154) ج فنادق -
 (70.439) 30 (70.469) ج ترفيه -
         (6.478) (164) (6.314) ج أخـرى -

         (197.647) (710) (196.937)  المباشرةإجمالي التكاليف 

         82.219 (710) 82.929  إجمالي الربح

     المصاريف
 (15.537) -       (15.537)  بيع وتسويق

         (54.529) (1.446) (53.083) ، زأ عمومية وإدارية

         (70.066) (1.446) (68.620)  إجمالي المصاريف

 12.153 (2.156) 14.309  العملياتدخل 
     

 (4.628) -      (4.628)  أعباء مالية
 1.416 -      1.416  أخرى، صافي إيرادات

         7.849 (140) 7.989 و حصة في صافي نتائج مشاريع مشتركةال

 16.790 (2.296) 19.086  الدخل قبل الزكاة
     

         (287) -      (287)  الزكاة

 16.503 (2.296) 18.799  صافي دخل الفترة
     

         -      -      -       للفترةالدخل الشامل اآلخر 

         16.503 (2.296) 18.799  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
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 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةتسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل لفترة  2-4-3
 

 

 

المعايير 
المحاسبية 
 السعودية

 إعادة القياس
 نتيجة التحول

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 

أشهر  الستةلفترة 
 30في  المنتهية

 2016 يونيو

 إيضاح 
 بآالف الرياالت

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

          السعودية

     اإليرادات
 354.260 -       354.260  فنادق -
 205.413 -       205.413  ترفيه -
         18.003 -       18.003  أخـرى -

         577.676 -       577.676  إجمالي اإليرادات

     المباشرةالتكاليف 
 (237.748) (1.181) (236.567) ج فنادق -
 (138.663) 499 (139.162) ج ترفيه -
         (12.800) (336) (12.464) ج أخـرى -

         (389.211) (1.018) (388.193)  إجمالي التكاليف المباشرة

         188.465 (1.018) 189.483  إجمالي الربح

     المصاريف
 (28.093) -       (28.093)  بيع وتسويق

         (102.680) (1.995) (100.685) أ، ز عمومية وإدارية

         (130.773) (1.995) (128.778)  إجمالي المصاريف

 57.692 (3.013) 60.705  دخل العمليات
     

 (9.171) -      (9.171)  أعباء مالية
 1.289 -      1.289  أخرى، صافي إيرادات

         17.205 (319) 17.524 و حصة في صافي نتائج مشاريع مشتركةال

 67.015 (3.332) 70.347  الدخل قبل الزكاة
     

         (1.354) -      (1.354)  الزكاة

 65.661 (3.332) 68.993  صافي دخل الفترة
     

         -      -      -       الدخل الشامل اآلخر للفترة  

         65.661 (3.332) 68.993  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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أشهر والستة  الثالثة تيفترالشامل لوإجمالي الدخل  2016 يونيو 30إيضاحات حول تسوية حقوق المساهمين كما في 
 .2016 يونيو 30في  تينالمنتهي

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  .أ

ً نهاية الخدمة للموظفين مكافأة  إثبات مخصصتم  في المملكة العربية السعودية المتعارف عليها ة معايير المحاسبل وفقا
بلد التأسيس في حالة في المملكة العربية السعودية )والعمال لنظام العمل وفقا  االلتزامات غير المخصومةعلى أساس 

لقياس مخصص مكافأة نهاية افتراضات اكتوارية استخدام  المعايير الدولية للتقرير الماليبينما تتطلب ( التابعة الشركات
 .متوقعةباستخدام طريقة وحدة االئتمان ال الخدمة للموظفين على أساس االلتزامات المخصومة

 
 الشركات الزميلة إلى المشاريع المشتركة تصنيفتغيير  .ب

ستثمارات في الشركات الزميلة في إثبات اال، يتم في المملكة العربية السعوديةالمتعارف عليها ة معايير المحاسبوفقاً ل
ً هام اً لمجموعة تأثيرتمارس االمالية عندما القوائم  في  الشراكة لهذه االستثماراتشروط عقود لتقويم وفقا ولكن . عليها ا
 هذه الشركات من "الشركات الزميلة" إلى "المشاريع المشتركة". تصنيف، تم تغيير المعايير الدولية للتقرير المالي ضوء

في المملكة العربية السعودية المتعارف عليها ة معايير المحاسب لمحاسبة عن هذه االستثمارات وفققامت المجموعة با
وفقاً لطريقة حقوق الملكية وهو ما تتطلبه أيضاً المعايير الدولية للتقرير المالي. وبالتالي لم ينتج أثر هام على القوائم 

 .التصنيف لتغيرالمالية األولية الموحدة الموجزة نتيجة 
 
 اإليجار وزياداتحوافز اإليجار  .ج

 ً المجاني مثل فترة اإليجار اإليجار حوافز  إثباتتم ي، السعودية في المملكة العربيةالمتعارف عليها ة معايير المحاسبل وفقا
، تعتبر المعايير الدولية للتقرير الماليالمالية بمجرد أن تصبح مستحقة الدفع. وبموجب القوائم اإليجارات في  وزيادة

 القسط الثابت.بطريقة تم المحاسبة عنها تإيجار وحوافز أنماط اإليجار هذه بمثابة 
 
 جنبيةاألعمالت التعديالت ترجمة  .د

 ً ترجمة العمليات  اتفروقبإثبات ، قامت المجموعة في المملكة العربية السعوديةالمتعارف عليها ة معايير المحاسبل وفقا
المتراكمة لجميع العمليات  األجنبية العمالتفروقات ترجمة  تم إفتراض أن. الملكيةفي بند منفصل من حقوق  األجنبية
 .2016يناير  1 صفر كما في األجنبية

 
 قائمة التدفقات النقدية هـ.

المعايير الدولية للتقرير إلى في المملكة العربية السعودية المتعارف عليها ة معايير المحاسبمن  لم ينتج عن التحول
 .الموحدة الموجزة األولية أثر كبير على قائمة التدفقات النقدية المالي

 
 المشاريع المشتركة الحصة في نتائج .و

من قبل  المعايير الدولية للتقرير المالي اتباععن الناتجة  التسوياتبحصة المجموعة في صافي  تتعلق التسويات أعاله
 المشاريع المشتركة للمجموعة.

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  .ز
 

كانت المجموعة تقوم بإثبات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في األرباح المبقاة من خالل قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يجب إثبات مثل هذه المكافآت ضمن قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة الموجزة إلى قائمة الدخل  الموجزة وعليه، فقد تم إعادة تصنيفها من
 الشامل األولية الموحدة الموجزة. 

 
 التقديرات الهامةاألحكام واالفتراضات و -3

 
التي ، قامت اإلدارة بإصدار األحكام والتقديرات واالفتراضات الموحدة الموجزة األوليةعند إعداد هذه القوائم المالية 

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها. قد 
 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
 بصورةمراجعة التقديرات الفروقات الناتجة عن تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بشكل مستمر. يتم إثبات 

 .ةليمستقب
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 تتمة -األحكام واالفتراضات والتقديرات الهامة  -3
 

 األحكام 3-1
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على  خالل

 :الموحدة الموجزة األوليةالمبالغ المثبتة في القوائم المالية 
 
 التشغيليةعقود اإليجارات  .1

الترفيهية.  ألعمالهامساحات تجارية الفندقية، وعقود إيجار أراضي أو  ألعمالهاأبرمت المجموعة عقود إيجار مباني 
المنافع الهامة مخاطر وبال أن المؤجر يحتفظ وتبين بناء على شروط وأحكام الترتيباتبإجراء تقويم قامت المجموعة 
 .إيجارات تشغيليةكعقود  تمت المحاسبة عنهاوبالتالي ، ةهذه العقارات المؤجرالمصاحبة لملكية 

 
 التقديرات االفتراضات و 3-2

إعداد القوائم تقديرات بتاريخ لعدم التأكد من التقبل والمصادر الرئيسية األخرى إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمس
على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة،  تأثير جوهريلها  كونقد ي ، والتيالمالية

إعداد القوائم المالية  بتاريخمتاحة  مؤشراتموضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس 
المستقبلية قد تتغير نتيجة . ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات الموحدة الموجزة األولية

 عكس التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.وف الخارجة عن سيطرة المجموعة. تللتغيرات في السوق أو الظر
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية .1

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، 
يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا القيمة الحالية.  وأوالتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد 

بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة  تمتالمتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي على أساس البيانات  البيعتكاليف 
األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس  العرضية لبيعتكاليف الناقصا  األسعار القابلة للمالحظة في السوقأو 

 الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمةعلى أساس التدفقات النقدية  يتم تحديدالتدفقات النقدية المخصومة.  طريقة
 التي من شأنها تعزيزهامة المستقبلية الستثمارات االوال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو 

 راً بمعدلكثيالقيمة القابلة لالسترداد  تتأثر. الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمةلوحدة المدرة للنقدية لأداء األصل 
التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو  طريقة فيالخصم المستخدم 

 .توقع التدفقات النقديةالمستخدم ألغراض 

 لموظفينمكافأة نهاية الخدمة لمخصص  .2
االكتواري  التقويميتضمن . كتوارياال التقويممكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام مخصص يتم تحديد القيمة الحالية ل

تشتمل هذه االفتراضات على تحديد االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.  العديد منإجراء 
نظرا لتعقيد ات التقاعدية في المستقبل. معدل الخصم، وزيادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفيات وزيادة المعاش

شديد الحساسية للتغيرات في  المحددلتزام إلامبلغ التقويم، واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل، فإن عمليات 
 سنويا.االفتراضات تتم مراجعة جميع هذه االفتراضات. 

 
 معدل الخصم

اإلدارة بعين االعتبار  تأخذ. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، أكثر المؤشرات التي تخضع للتغيير معدل الخصم يعتبر
مكافأة مخصص المتوفرة حاليا والفترة المتوقعة الستحقاق ومعدل العائد على استثمارات الدخل الثابت عالية الجودة 

 نهاية الخدمة.
 

 معدل الوفيات
من وقت ير إلى التغجداول الوفيات  تخضعلوفيات المتاحة للجمهور في دول محددة. يستند معدل الوفيات على جداول ا

 للتغيرات الديموغرافية. آلخر وفقاً 
 

 ومعاشات التقاعد المستقبلية معدل الرواتب
 .ةالسابق والخبرةفي المستقبل بعين االعتبار التضخم واألقدمية والترقيات  ومعاشات التقاعد تأخذ تقديرات زيادة الرواتب

 
 .8في اإليضاح رقم  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفينيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول 

 
 العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات .3

العمر أن العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات لم تتغير بشكل كبير. إن أي تغير في بتقدير اإلدارة قامت 
 .ةمستقبلي بصورةتم المحاسبة عنه تاإلنتاجي المقدر أو طريقة االستهالك س
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 تتمة –األحكام واالفتراضات والتقديرات الهامة  -3

 تتمة  –االفتراضات والتقديرات  3-2
 
 التزام إزالة الموجودات .4
 .حسبما هو مالئمتم مراجعة التكاليف المستقبلية المتوقعة إلزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها ت

 
 حقوق العمالء غير المستخدمة .5

بالنسبة لبطاقات األلعاب غير المنتهية القابلة إلعادة الشحن، تقوم اإلدارة بمراجعة أنماط االستخدام التاريخية وعليه، 
 المثبتة بشكل مالئم.تقوم بتعديل اإليرادات 

 
 االستثمارات في المشاريع المشتركة -4

 
تمثل االستثمارات في المشاريع المشتركة االستثمارات في الشركات التالية وهي شركات ذات مسئولية محدودة باستثناء 
شركة السياحة والتنمية العقارية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربية 

وعة في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم السعودية. تتم المحاسبة عن استثمارات المجم
 .الموحدة الموجزة األوليةالمالية 

 
          الملكيةنسبة  

 

 يونيو 30

2017 

٪ 

31 

 ديسمبر

2016 

٪  

 2017 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016 ديسمبر 31

بآالف الرياالت 

  السعودية

 ──── ────  ─────── ───────  

       المشاريع المشتركة

  65.384 63.491  48.5 48.5 شركة السياحة والتنمية العقارية

  16.153 22.294  50.0 50.0 شركة القصيم التجارية المحدودة

  15.877 20.144  50.0 50.0 شركة أساطير للمشاريع الترفيهية المحدودة

  2.124 2.218  50.0 50.0 شركة ترفيه للسياحة والمشاريع المحدودة

   50 50  50.0 50.0 شركة الخليجية للترفيه المحدودة

    ─────── ───────  

    108.197 99.588   

    ═══════ ═══════  
 

 الحركة في االستثمارات في المشاريع المشتركة: 4-1

 

 الستةلفترة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 
2017 

المنتهية  سنةلل
 ديسمبر 31في 

2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 

  110.275 99.588 / السنة  في بداية الفترة
 24.721 9.639 حصة في صافي النتائجال

 7.715 2.374 (1-11)إيضاح  تحمل خسائر
 (43.123) (3.404) توزيعات أرباح

 ─────── ─────── 
 99.588 108.197 / السنة  الفترةفي نهاية 

 ═══════ ═══════ 
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 الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت اإلنشاء -5
 

  
 يونيو 30

2017 
ديسمبر  31

2016  

 إيضاح 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ─────── ─────── ───────  

  1.052.425 1.039.902 2-5و 1-5 ممتلكات ومعدات
  78.208 159.165 4-5و 3-5 مشاريع تحت اإلنشاء

  ─────── ───────  
  1.199.067 1.130.633  
  ═══════ ═══════  
 

 الممتلكات والمعدات 5-1
 

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي:
 

 ، أيهما أقصراإلنتاجية أو فترة اإليجارعمار األ تحسينات المباني المستأجرة
 سنوات 10إلى  4 معدات الترفيه

 سنوات 8 األثاث والمعدات
 سنوات 5إلى  4 السيارات

 سنوات 10إلى  4 أجهزة التكييف
 سنوات 4 أجهزة الحاسب اآللي

 سنوات 10إلى  3 األدوات
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 تتمة -الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت اإلنشاء  -5
 

 تتمة -الممتلكات والمعدات  5-1
 

 

تحسينات 
المباني 

 أجهزة التكييف السيارات األثاث والمعدات معدات الترفيه المستأجرة
أجهزة الحاسب 

 األدوات اآللي
اإلجمالي كما في 

 2017 يونيو 30

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

         التكلفة:
 2.033.750 163.296 72.019 64.402 30.908 252.289 611.399 839.437 في بداية الفترة

 43.595 1.486 2.929 2.998 75 3.112 15.156 17.839 إضافات
 (18.082) (8) (169) (67) (41) (1.182) (16.615) -     استبعادات

 24.451 530 388 211 6 1.347 1.073 20.896 (4-5تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2.083.714 165.304 75.167 67.544 30.948 255.566 611.013 878.172 في نهاية الفترة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

         االستهالك:
 981.325 79.802 46.188 32.495 23.500 155.186 385.317 258.837 في بداية الفترة

 75.423 7.199 5.512 2.940 1.433 11.013 22.677 24.649 محمل للفترة
 (12.936) (1) (151) (58) (41) (1.121) (11.564) -     استبعادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1.043.812 87.000 51.549 35.377 24.892 165.078 396.430 283.486 في نهاية الفترة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

         صافي القيمة الدفترية
 1.039.902 78.304 23.618 32.167 6.056 90.488 214.583 594.686 2017 يونيو 30كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تتمة -اإلنشاء الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت  -5
 

 تتمة -الممتلكات والمعدات  5-1
 

 

تحسينات 
المباني 

 أجهزة التكييف السيارات األثاث والمعدات معدات الترفيه المستأجرة
أجهزة الحاسب 

 األدوات اآللي

اإلجمالي كما في 
 ديسمبر 31

2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

         التكلفة:
 1.824.726 151.158 63.690 55.082 29.003 230.371 567.889 727.533 السنةفي بداية 
 111.137 4.512 3.260 1.826 2.006 6.774 54.585 38.174 إضافات

 1.877 - 6 - - 4 80 1.787 (1)إيضاح  تابعةإضافات من االستحواذ على شركة 
 (34.294) (4.978) (1.316) (374) (736) (3.257) (12.667) (10.966) استبعادات

 658 23 - - (176) - 807 4 (1-11جهة ذات عالقة )إيضاح )إلى( تحويل من 
 129.646 12.581 6.379 7.868 811 18.397 705 82.905 (4-5تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2.033.750 163.296 72.019 64.402 30.908 252.289 611.399 839.437 السنةفي نهاية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
         االستهالك:

 862.290 71.138 37.843 27.910 21.285 137.167 344.417 222.530 السنةفي بداية 
 142.586 13.575 9.622 4.959 3.008 21.018 45.454 44.950 للسنةمحمل 

 83 -    -    -    -    -    3 80 (1)إيضاح  تابعةإضافات من االستحواذ على شركة 
 (24.007) (4.934) (1.277) (374) (620) (2.999) (5.080) (8.723) استبعادات

 373 23 -    -    (173) -    523 -    (1-11جهة ذات عالقة )إيضاح )إلى( تحويل من 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 981.325 79.802 46.188 32.495 23.500 155.186 385.317 258.837 السنةفي نهاية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

         صافي القيمة الدفترية
 1.052.425 83.494 25.831 31.907 7.408 97.103 226.082 580.600 2016 ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تتمة -الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت اإلنشاء  -5
 

ومباني مؤجرة من مساهم رئيسي في المجموعة وشركات منتسبة  يضاعلى أرمقامة الموجودات أعاله  إن 5-2
 وجهات أخرى.

 
 المشاريع تحت اإلنشاء 5-3

 
، : خمسة مراكز ترفيهية(2016يسمبر د 31) اً ترفيهياً جديداً مركز ثالثة عشرتمثل المشاريع تحت اإلنشاء تكلفة 

: أربعة مطاعم جديدة( 2016ديسمبر  31)وثالثة مطاعم جديدة : فندق جديد( 2016ديسمبر  31) وفندق جديد
ً قيد اإلنشاء هيوفي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة  ، باإلضافة إلى تكاليف تجديد حاليا

 ه.هيمراكز الترفيالالفنادق المستأجرة و
 
 رسملة تكاليف االقتراض 

 لايرمليون  2.7بمبلغ  2017يونيو  30بلغت تكاليف االقتراض المرسملة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
لتحديد  العمولة المستخدممليون لاير سعودي(. بلغ معدل  2: 2016ديسمبر  31سعودي )السنة المنتهية في 

توسط معدل العمولة الفعلي ( وهو يمثل م%4: 2016)ديسمبر  %4تكاليف االقتراض القابلة للرسملة 
 لالقتراض. 

 
 الحركة في المشاريع تحت اإلنشاء: 5-4

 

أشهر  الستةلفترة 
 30المنتهية في 

 2017 يونيو
المنتهية في  للسنة
 2016 ديسمبر 31

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 

  102.876 78.208 / السنة في بداية الفترة
 104.978 105.408 إضافات

 (129.646) (24.451) (1-5تحويالت إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 ─────── ─────── 

 78.208 159.165 / السنة في نهاية الفترة
 ═══════ ═══════ 

 
 القروض -6

 
ً من بنوك محلية. تحمل هذه القروض تكاليف  عليهاتم الحصول تمثل القروض تمويالت مرابحة و سعار أل تمويل وفقا

 العموالت التجارية السائدة.
 

 وفيما يلي ملخص للقروض:
  2016ديسمبر  31 2017 يونيو 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ─────── ───────  

  143.550 167.765 قسط متداول من قروض طويلة األجل
  -        33.500 قروض قصيرة األجل

 ─────── ───────  
 201.265 143.550  

  381.266 410.225 قسط غير متداول من قروض طويلة األجل
 ─────── ───────  
 611.490 524.816  
 ═══════ ═══════  

، ونسبة الدين إلى حقوق معينة من الرفع المالي بالمحافظة على نسبتتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تتعلق  (أ)
المساهمين، وتعهدات أخرى. وبموجب شروط هذه االتفاقيات، يحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا 

و  2017 يونيو 30ملتزمة بتعهدات هذه القروض كما في  المجموعةلم يتم الوفاء بأي من هذه التعهدات. كانت 
   وفي حالة عدم االلتزام بهذه التعهدات يتم الحصول على إعفاءات من البنوك حسبما ينطبق.  .2016ديسمبر  31
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 الزكاة -7
 

. يتم تعديل تقديريعلى أساس  الموحدة الموجزة األوليةيتم تجنيب مخصص لمصروف الزكاة ويحمل على قائمة الدخل 
 نهاية السنة.الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة النهائية، إن وجدت، في 

 
. استلمت الشركة الربوط الزكوية من الهيئة العامة 2016قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى 

. بناء على هذه الربوط، طالبت الهيئة من الشركة سداد 2011حتى  2007للزكاة والدخل )"الهيئة"( لألعوام من 
مليون لاير سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على هذه الربوط إلى لجنة االعتراض  9.25التزامات زكوية إضافية قدرها 

تدائية الزكوية الضريبية. قامت لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية بتأييد الربوط الصارة من الهيئة لألعوام االب
هذا وقد . وعليه، قامت الشركة باستئناف االعتراض لدى اللجنة االستئنافية على هذا القرار. 2011إلى  2007من 
ابة عن الشركة فيما يتعلق بأي مبالغ تزيد عن مخصص الزكاة الوارد المساهم الرئيسي بدفع أي زكاة إضافية ني تعهد
الشركة إدارة تتوقع  .2013ديسمبر  31للشركة عن جميع السنوات حتى  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةفي 

 أن المحصلة النهائية لهذا االعتراض ستكون في صالحها.
 
 حركة مخصص الزكاة: 7-1

 

أشهر  الستةلفترة 
 المنتهية في 

 2017 يونيو 30
 31المنتهية في  للسنة

 2016 ديسمبر

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 

  16.855 18.396 / السنة في بداية الفترة
  3.119 361 / السنة مجنب خالل الفترة

 (1.578) -   / السنة خالل الفترةمدفوع 
 ─────── ─────── 

 18.396 18.757 / السنة في نهاية الفترة
 ═══════ ═══════ 
 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص  -8
 

 امـــــــــع 8-1
 

برنامج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والسياسة المحاسبية إلثبات األرباح والخسائر  بشكل عام عن طبيعةيتم اإلفصاح 
 .األولية الموحدة الموجزةحول القوائم المالية  16-3-2االكتوارية في اإليضاح رقم 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 8-2

 2017 يونيو 30 
 ديسمبر 31

2016   
 ─────── ───────  

  ٪3 ٪3 الزيادة في الرواتبمعدل 
  ٪4 ٪4 معدل الخصم
  ٪1 ٪1 معدل التضخم

  4.158 4.723 للموظفين عدد الموظفين المشمولين ببرنامج مكافأة نهاية الخدمة
 

 تم إجراء التقويم االكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
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  تتمة  – مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  -8
 

 لموظفينل مكافأة نهاية الخدمةمصروف  8-3

 

أشهر  الستةلفترة 
 المنتهية في 

 2017 يونيو 30
 31المنتهية في  للسنة

 2016 ديسمبر

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 
   

  11.764 5.074 تكلفة الخدمة الحالية

  2.491 1.278 المستحقة المكافآتتكلفة العمولة على 
 ─────── ─────── 

 14.255 6.352 المكافآتإجمالي مصروف 
 ═══════ ═══════ 

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص القيمة الحالية لفي حركة ال 8-4

 

 

أشهر  الستةلفترة 
 المنتهية في 

 2017 يونيو 30
 31المنتهية في  للسنة

 2016 ديسمبر

 
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 
مكافأة نهاية الخدمة مخصص قيمة الحالية لرصيد االفتتاحي للال

 62.268 68.468 للموظفين 

 11.764 5.074 تكلفة الخدمة الحالية

 2.491 1.278 تكلفة العمولة

 (9.569) (8.728) مدفوعة مكافآت

 623 -    (1-11)إيضاح  عالقةمحولة من جهات ذات 

 891 -    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص من  إكتواريةخسائر 
 ─────── ─────── 
مكافأة نهاية الخدمة مخصص قيمة الحالية لرصيد الختامي للال

 68.468 66.092 للموظفين 
 ═══════ ═══════ 
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 تتمة -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص  -8
 

 تحليل حساسية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المستحقة 8-5
 

 يونيو 30مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في مخصص فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على 
 :2016ديسمبر  31و  2017

 معدل الخصم معدل الزيادة في الرواتب 
 ─────────────────────── ───────────────────── 

 مستوى حساسية االفتراضات

 ٪ زيادة1
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٪ نقص1
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٪ زيادة1
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٪ نقص1
بآالف الرياالت 

 السعودية
───────────────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3.662 (3.345) (3.701) 3.988 2017 يونيو 30
 3.853 (3.516) (3.885) 4.191 2016ديسمبر  31
 
 معدل الوفيات االنسحابمعدل  
 ────────────────────── ────────────────────── 

مستوى حساسية 
 االفتراضات

 ٪ زيادة10
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٪ نقص10
بآالف الرياالت 

 السعودية

 نقصان سنة
بآالف الرياالت 

 السعودية

 زيادة سنة
بآالف الرياالت 

 السعودية
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 6 (6) 535 (525) 2017 يونيو 30
 7 (7) 457 (426) 2016ديسمبر  31
 

استقراء ة نهاية الخدمة للموظفين نتيجة مكافأمخصص م األثر على يتم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناء على طريقة تقو
. يستند تحليل 2016ديسمبر  31و  2017 يونيو 30تغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي حدثت كما في ال

، مع إبقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساسية التغير معين فتراض هامإالحساسية إلى تغير في 
 أن تحدث التغيرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.حيث أنه من غير المرجح مخصص المكافآت الفعلي في 

ديسمبر  31)سنة  5.30 فترة قدرها 2017 يونيو 30كما في  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينيبلغ متوسط فترة برنامج 
 .سنة( 5.35: 2016

 
 رأس المال -9

 
لاير سعودي  10مليون سهم، قيمة كل سهم  55يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 .لاير سعودي( 10سهم، قيمة كل سهم مليون  55 :2016 ديسمبر 31)
 

 واعتمادها اإلعالن عن توزيعات األرباح -10
 

مليون لاير سعودي بواقع  35.75، إعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 2016يوليو  28بتاريخ 
، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات 2017 يناير 19في . 2016لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام  0.65)

لاير سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام  0.65مليون لاير سعودي )بواقع  35.75أرباح نقدية مرحلية قدرها 
مليون لاير سعودي في  2.3تم إعتماد هذه التوزيعات، باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة  .2016

 .2017أبريل  18إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

مليون لاير سعودي )بواقع  68.75ية مرحلية قدرها ، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقد2015يوليو  15في 
، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات 2016فبراير  24في . 2015لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام  1.25

لاير سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام  1.25مليون لاير سعودي )بواقع  68.75أرباح نقدية مرحلية قدرها 
 692.000ارة والبالغة ، باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس اإلدمن قبل المساهمينتوزيعات هذه الماد تم اعت. 2015

 .2016مايو  22بتاريخ  ةفي اجتماع الجمعية العامة المنعقد لاير سعودي
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -11
 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة 11-1
 

 يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة:نورد فيما 
 مبلغ المعاملة  
  ────────────────────── 
  

أشهر  الستةلفترة 
 30المنتهية في 

 2017 يونيو
بآالف الرياالت 

 السعودية

لفترة الستة أشهر 
 30 المنتهية في

 2016 يونيو
بآالف الرياالت 

 السعودية
 طبيعة المعاملة العالقةالجهة ذات  (4-2)إيضاح 

────────── ─────────── ─────── ─────── 
 39.926 39.276 مصاريف إيجار )أ( رئيسي مساهم

 3.326 2.393 إيرادات 
 948 996 مصاريف إدارة مشاريع 
    

 1.440 1.671 رواتب وما في حكمها )ب( أعضاء مجلس إدارة
 692 2.285 (10مكافآت )إيضاح  
    

 946 2.374 (1-4تحمل خسائر )إيضاح  مشاريع مشتركة
 1.118 1.282 إيرادات أتعاب إدارة )ج( 
 3.336 1.630 بيع/ تحويل ممتلكات ومعدات، صافي 
 112 - (1-8تحويل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح  
    

 5.067 5.758 مصاريف إيجار )أ( شركات منتسبة
 1.573 735 إيرادات إيجار )د( 
 564 465 إيرادات أتعاب إدارة )ج( 
 243 571 إيرادات 
 471 - (1-5بيع / تحويل ممتلكات ومعدات، صافي )إيضاح  
    

المديرين التنفيذيين 
 2.376 2.640 (هـرواتب وما في حكمها ) الرئيسيين

 
 24: 2016 يونيو 30)عقاراً  24يمثل هذا المبلغ مصاريف اإليجار التي دفعتها المجموعة مقابل استئجار  (أ)

  مملوكاً للمساهم الرئيسي وشركة منتسبة.عقاراً( 
 
ألف لاير سعودي(  1.440: 2016 يونيو 30)ألف لاير سعودي  1.671تم دفع رواتب وما في حكمها قدرها  (ب)

 س اإلدارة المشاركين في إدارة الشركة.إلى إثنين من أعضاء مجل
 
         يونيو 30) لمشروع مشترك وشركة زميلة مراكز ترفيهية مملوكة ثمانيةتمثل هذه المبالغ أتعاب إدارة  (ج)

 .مراكز ترفيهية( 4: 2016
 
المستخدمة من قبل يمثل هذا البند إيجار من شركة نقاهة للرعاية الصحية المحدودة )شركة منتسبة( لقاء المساحة  (د)

 الشركة المنتسبة في فنادق الشركة.
 

 (ألف لاير سعودي 2.376 :2016 يونيو 30ألف لاير سعودي ) 2.640 تم دفع رواتب وما في حكمها قدرها )هـ(
إلى خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. إن المديرين التنفيذيين الرئيسيين هم أولئك األشخاص الذين 

بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك  المجموعةم السلطة والمسئولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة لديه
 .المجموعةأي عضو مجلس إدارة )سواء كان تنفيذي أو غير ذلك( في 

 
 الجهات ذات العالقة بالمبالغ المستحقة منالشروط واألحكام المتعلقة  11-2
 

الجهات ذات العالقة في نهاية الفترة غير مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق  المستحقة منإن األرصدة 
. لم يكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة األولية الموحدة الموجزة شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي 12خالل 

، لم 2017و 2016 يونيو 30تهية في المن اتبالنسبة للفتر .القةبخصوص الذمم المدينة أو الدائنة للجهات ذات الع
تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المستحقة من الجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقويم في فترة 

  المالي للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه. يم المركزتقومالية عن طريق القوائم الإعداد 
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 تتمة -ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات  -11
 

 أرصدة الجهات ذات العالقة 11-3
 

 فيما يلي تفاصيل األرصدة مع الجهات ذات العالقة:
 

 المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة (1)

 2017 يونيو 30
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31

2016 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 

────────────────────────────────── ─────── ───────  

  19.922 17.746 شركة الخليجية للترفيه المحدودة )مشروع مشترك(

  2.829 3.668 شركة نقاهة للخدمات الصحية المحدودة )شركة منتسبة(

  3.562 2.790 المحدودة )مشروع مشترك(مشاريع والسياحة للشركة ترفيه 

  1.759 2.391 التجارية )شركة منتسبة(شركة الرياض لمشاريع الترفيه والمشاريع 

  1.696 1.962 شركة مينا للتعليم والتطوير

  1.805 801 شركة أساطير للمشاريع الترفيهية المحدودة )مشروع مشترك(

  83 - مساهم رئيسي

 ─────── ───────  

 29.358 31.656  

 ═══════ ═══════  

    المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة  (2)

  15.673 16.392 المحدودة )مشروع مشترك( التجاريةشركة القصيم 

  - 1.193 مساهم رئيسي

  754 777 مصنع الرياض للبالستيك )جهة منتسبة(

 ─────── ───────  

 18.362 16.427  

 ═══════ ═══════  
 
 

 األساسي والمخفض  ربح السهم -12
 

األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة  ربح السهمتم احتساب 
 مليون سهم. 55وقدرها خالل الفترة والقائمة 

 
 المحتملةوالقانونية االلتزامات  -13

 
 المحتملة القانونية االلتزامات  13-1

 
ال يمكن تحديد المبلغ مطالبات متعلقة بالموظفين، وأو ن ديو تمثليمثل هذا البند المطالبات على المجموعة والتي ال 

 المعني بصورة معقولة.
 

إن المجموعة طرف في عدة قضايا قانونية خالل دورة أعمالها العادية ويتم الترافع بشأنها. في حين أنه ال يمكن تحديد 
النتائج النهائية لهذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارين القانونيين، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن 

أو نتائج العمليات، وبالتالي ال  الموحدة الموجزة األوليةى قائمة المركز المالي يكون لهذه األمور أثر سلبي جوهري عل
 .الموحدة الموجزة األوليةيجنب مخصص في القوائم المالية 

 
 االرتباطات الرأسمالية 13-2

 
 ديسمبر 31مليون لاير سعودي ) 158.7، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها 2017 يونيو 30كما في 
 بشأن مشاريع تحت اإلنشاء. مليون لاير سعودي( 126.9: 2016

 
 االعتمادات المستندية وخطابات الضمان 13-3

 
مليون لاير  44.8كان لدى المجموعة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان قائمة قدرها  2017 يونيو 30كما في 

  مليون لاير سعودي(. 33.3: 2016 ديسمبر 31سعودي )
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 تتمة  – المحتملةوااللتزامات القانونية  -13
 

 المجموعة كمؤجر – ارتباطات عقود اإليجارات التشغيلية 13-4
 

أبرمت المجموعة عقود إيجارات تجارية بشأن الفنادق ومراكز الترفيه وغيرها. تتراوح مدة اإليجار بموجب هذه 
الموجودات لفترة  الستئجارسنة. لدى المجموعة الخيار، بموجب بعض عقود اإليجار،  26سنوات و 5الترتيبات ما بين 

ة خالل الفترة. بالنسبة لبعض عقود اإليجارات، تقدم المجموعة تتحمل المجموعة تكلفة الصيانة الدورية المتكبد إضافية.
ضمانات بشأن سداد مبلغ اإليجار خالل فترة االستئجار وتتحمل المجموعة مصاريف التأمين بالنسبة للموجودات 

ق مليون لاير سعودي تتعل 67قدمت المجموعة سندات ألمر بمبلغ  المستأجرة من خالل عقود تأمين شرعية تعاونية.
 بأحد عقود اإليجار.

 
 فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء:

 

 

 يونيو 30
2017 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
2016 

بآالف الرياالت 
   السعودية

 ─────── ───────  
  207.246 228.509 خالل سنة واحدة

  759.835 904.510 سنة وأقل من خمس سنوات أكثر من
  871.509 1.123.195 أكثر من خمس سنوات

 ─────── ───────  
 2.256.214 1.838.590  
 ═══════ ═══════  

 
 المعلومات القطاعية -14

 
األعمال بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات حول توزيع  لقطاعاتتقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة النتائج التشغيلية 

الموارد وتقويم األداء. يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع الربح أو الخسارة 
 .لقوائم المالية األولية الموحدة الموجزةل

 
       للتقرير الماليبموجب المعيار الدولي  د تقارير بشأنهاوالتي يتم إعدافيما يلي بيان بقطاعات المجموعة  14-1
 :8رقم 

 
يتمثل نشاط هذا القطاع في تقديم الخدمات الفندقية والسياحة والمنتجعات الصحية والشقق المفروشة  قطاع الفنادق:

 والمطاعم وكذلك المقاهي.
يتمثل نشاط هذا القطاع في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مدن األلعاب ومراكز الترفيه والمنتزهات  القطاع الترفيهي:

 والحدائق.
 تشتمل على عمليات المركز الرئيسي والمراكز التجارية وقطاعات أخرى. قطاعات أخرى:

 
في شركة سباركيز  بعتين وهيشركتين تافي المملكة العربية السعودية مع وجود  بشكل رئيسيأعمال المجموعة  تتركز

. ومع ذلك، فإن إجمالي موجودات ومطلوبات وشركة أساطير للترفيه والسياحة في مصراإلمارات العربية المتحدة 
. تتم الموحدة الموجزة األوليةبالنسبة للقوائم المالية  ةجوهري تالتابعة ليس اتوالتزامات ونتائج عمليات هذه الشرك

ت التشغيلية وفقا لشروط معتمدة من قبل اإلدارة. ال توجد بنود جوهرية للدخل أو المصاريف المعامالت بين القطاعا
 بين القطاعات التشغيلية. تتكون غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
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 تتمة  – المعلومات القطاعية -14
 

 31وكما في  2016و  2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية لفترة 
 :2016ديسمبر 

      
 2017 يونيو 30

 اإلجمالـي حذوفات أخرى  الترفيهي  الفنادق بآالف الرياالت السعودية
───────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

من العمالء  اإليرادات
 547.711 - 18.898 217.217 311.596 الخارجيين

 - (4.193) 3.845 63 285 إيرادات ما بين األقسام 
 142.042 - 3.269 66.964 71.809 اجمالي الربح

 125.423 - 16.203 36.016 73.204 المصاريف
 9.214 - 9.214 - - أعباء مالية

 6.144 - - 6.079 65 أخرى إيرادات
حصة في نتائج مشاريع 

 9.639 - 9.639 - - مشتركة
 361 - 361 - - زكاة

 22.827 - (12.870) 37.027 (1.330) صافي الدخل )الخسارة(
ممتلكات ومعدات ومشاريع 

 1.199.067 - 7.635 568.708 622.724 تحت اإلنشاء
 1.750.723 - 138.867 755.499 856.357 إجمالي الموجودات

استثمارات في مشاريع 
 108.197 - 108.197 - - مشتركة

 149.003 - 1.824 96.500 50.679 مصاريف رأسمالية
 1.042.317 - 669.422 129.151 243.744 إجمالي المطلوبات

 
 
      

 2016 يونيو 30
 اإلجمالـي حذوفات أخرى  الترفيهي  الفنادق بآالف الرياالت السعودية
───────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

من العمالء  اإليرادات
 577.676 -      18.003 205.413 354.260 الخارجيين

 -      (3.001) 2.655 71 275 إيرادات ما بين األقسام
 188.465 -      5.202 66.751 116.512 اجمالي الربح

 130.773 -      15.582 33.182 82.009 المصاريف
 9.171 -      9.171 -      -      أعباء مالية

 1.289 -      -      1.325 (36) أخرى إيرادات )مصاريف(
حصة في نتائج مشاريع 

 17.205 -      17.205 -      -      مشتركة
 1.354 -      1.354 -      -      زكاة

 65.661 -      (3.699) 34.892 34.468 صافي الدخل )الخسارة(

 
      

 2016 ديسمبر 31
 اإلجمالـي حذوفات أخرى  الترفيهي  الفنادق بآالف الرياالت السعودية
───────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

ممتلكات ومعدات ومشاريع 
 1.130.633 -      5.448 513.379 611.806 تحت اإلنشاء

 1.614.437 -      136.099 665.389 812.949 إجمالي الموجودات
استثمارات في مشاريع 

 99.588 -      99.588 -      -      مشتركة
 216.115 -      540 118.251 97.324 مصاريف رأسمالية 

 893.108 -      582.942 89.564 220.602 إجمالي المطلوبات
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 تتمة -المعلومات القطاعية  -14
 

 بالتعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغيلية:فيما يلي بيان  14-2
 
     

 2017 يونيو 30
 اإلجمالـي أخرى  الترفيهي  الفنادق بآالف الرياالت السعودية
───────────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

642.108 الموجودات  569.59  404.19  615.187  
031.35 500 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  255.9  786.44  

 
 
     

 2016 ديسمبر 31
 اإلجمالـي أخرى  الترفيهي  الفنادق بآالف الرياالت السعودية
───────────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 179.184 30.226 41.135 107.823 الموجودات
 33.255 9.255 23.167 833 االرتباطات وااللتزامات المحتملة

 
 

لدى البنوك والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من جهات بالنسبة لألرصدة مخاطر االئتمان للمجموعة تتعرض ا
 ذات عالقة.

 
 األوليةالنتائج  -15

 
 على النتائج السنوية للمجموعة.دقيقاً مؤشراً  األوليةقد ال تكون النتائج 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية -16

 
القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط القيمة العادلة هي 

تعامل عادل. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية الخاصة 
والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة، بينما بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمدينين 

تتكون المطلوبات المالية من القروض البنكية قصيرة وطويلة األجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات 
 العالقة.

 
لغ المستحقة من ألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية واألخرى والمباالقيمة العادلة لقامت اإلدارة بتقويم أن 

والذمم الدائنة األخرى تقارب والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة جهات ذات عالقة والقروض قصيرة األجل 
 قصيرة األجل لهذه األدوات. االستحقاقفترة قيمتها الدفترية وذلك يعود بشكل كبير إلى 

 
 31)مليون لاير سعودي  402.9 مبلغ قدره للمجموعةتبلغ القيمة العادلة للقروض طويلة األجل المرتبطة بعمولة 

ويتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل مليون لاير سعودي(  370.8: 2016ديسمبر 
ما الخصم الذي يعكس معدل االقتراض للمصدر كما في نهاية فترة إعداد القوائم المالية. تم تقويم مخاطر عدم األداء ك

 على أنها غير هامة. 2016ديسمبر  31و  2017 يونيو 30في 
 

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. ال تحتفظ  3تندرج القيمة العادلة للقروض طويلة األجل ضمن المستوى 
 المجموعة بمطلوبات مالية أخرى يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام مدخالت هامة غير قابلة للمالحظة.

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة -17

 
××××× هـ )الموافق: 1438×××××××× في من مجلس اإلدارة تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

2017.). 
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