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مراجع المستقل التقریر 
شركة دور للضیافة مساھميإلى 

(شركة مساھمة سعودیة)

الرأي 
ي تشتمل لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة دور للضیافة ("الشركة") والشركات التابعة لھا (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة")، والت

حقوق ، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغیرات في  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  
واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك ملخص الملكیة الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،  

للسیاسات المحاسبیة الھامة.

رأینا،   كما في  في  للمجموعة  المالي الموحد  المركز  الجوھریة،  كافة النواحي  تظھر بعدل، من  الموحدة المرفقة  المالیة  القوائم  دیسمبر   ٣١أن 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة    ٢٠٢٢ لكة في المموأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً 

العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 

أساس الرأي 
المعاییر تم توضیحھا  تلك  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب  للمعاییر الدولیة للمراجعة  في قسم   تمت مراجعتنا وفقاً 

الم وآداب  لسلوك  الدولي  للمیثاق  وفقاً  المجموعة  عن  مستقلون  إننا  تقریرنا.  في  الموحدة  المالیة  القوائم  مراجعة  حول  المراجع  ھنة مسؤولیات 
ة الموحدة. كما في المملكة العربیة السعودیة ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالی  ةللمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة) المعتمد

لذلك المیثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفی ر أساس إلبداء أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً 
رأینا.

األمور الرئیسة للمراجعة 
لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة للفترة   إن األمور الرئیسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني،

نفصًال في تلك الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأي المراجع حولھا، وال نقدم رأیاً م
جعة وكیفیة معالجتھ. األمور. فیما یلي وصف لكل أمر من األمور الرئیسة للمرا

علق بھذه لقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم وصفھا في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا، بما في ذلك ما یت
ئم المالیة الموحدة. إن نتائج األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا لمخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوا

ة المرفقة. إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساساً لرأینا في المراجعة عن القوائم المالیة الموحد



مراجع المستقل التقریر 
إلى مساھمي شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

الرئیسة للمراجعة (تتمة)األمور 

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتناأمر المراجعة الرئیسي 

تحت   والمشاریع تقویم االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات 
اإلنشاء

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بین إجراءات أخرى، ما یلي: 

  وجود من  للتأكد  اإلدارة  إجراءات  مالئمة  مدى  على  تقویم  دلیل 
االنخفاض في القیمة من عدمھ.

  تقییم افتراضات وتقدیرات المجموعة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد
لموجوداتھا، متضمنة تلك المتعلقة بمعدل االشغال ومتوسط معدالت  

الغرف ومصروفات التشغیل ومعدالت الخصم. 

المرتبطة    فحص للنقدیة  المدرة  للوحدات  العملیات  دخل  قائمة 
بالممتلكات والمعدات خالل السنة. 

  مجلس  فحص اجتماعات  محاضر  ذلك  في  (بما  الداخلیة  التقاریر 
بالممتلكات والمعدات.  المتعلقةمستقبلیة الخطط ال  تقییملاإلدارة) 

ومطابدقة  من    التحقق القیمة،  في  االنخفاض  نماذج  قة  احتساب 
ت.البیانات ذات العالقة مع أحدث خطط العمل والموازنا 

  قیمة في  االنخفاض  بشأن  المجموعة  إفصاحات  كفایة  مدى  تقویم 
الموجودات غیر المالیة في القوائم المالیة الموحدة. 

والمعدات  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما في   إجمالي الممتلكات  ، بلغ 
اإلنشاء   تحت  بالمجموعةوالمشاریع    ٢٬٨٤٩  مبلغ  الخاصة 

یمثل   ما  وھو  سعودي،  لایر  إجمالي    ٪٨٣٬٣ملیون  من 
الموجودات.

والمعدات   الممتلكات  لھذه  الدفتریة  القیم  بمراجعة  اإلدارة  تقوم 
مؤشرات  وذلك للتأكد فیما إذا كان ھناك  والمشاریع تحت اإلنشاء  

أي مؤشرات  . وفي حال وجود  القیمةاالنخفاض في  على    ةمحتمل
الموجودات لتلك  القابلة  بتحدید  اإلدارة  ستقوم  ،  محتملة  القیمة 

لالسترداد. 

من   یتطلب  ألنھ  الرئیسیة  المراجعة  أمور  من  ھذا  اعتبرنا  لقد 
عند   الھامة  األحكام  من  درجة  إبداء  وجود    فحصاإلدارة 

االنخفاض   أن  كما  القیمة.   في  االنخفاض  على  مؤشرات 
لمحتمل، إن وجد، قد یكون لھ أثر جوھري على قائمة المركز ا

المالي الموحدة ونتائج العملیات الموحدة للمجموعة. 

) حول القوائم المالیة الموحدة  ٥-٢یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
قیمة  في  باالنخفاض  الخاصة  المحاسبیة  السیاسة  بشأن 

) واإلیضاح  المالیة  غیر  االفصا١٣الموجودات  بشأن  عن  )  ح 
والمعدات (  الممتلكات  عن  ١٤واإلیضاح  االفصاح  بشأن   (

. المشاریع تحت اإلنشاء
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األمور الرئیسة للمراجعة (تتمة)

مراجعتناكیفیة معالجة ھذا األمر أثناء أمر المراجعة الرئیسي 

ما یلي:  تنا، من بین إجراءات أخرى،تضمنت إجراءات مراجع

  لصفقات فھم  على  للحصول  االتفاقیات  على  واطلعنا  حصلنا  لقد 
األساسیة.  تأكید  المشتقات المعنیة والشروط  أیًضا على  لقد حصلنا 

المشتقات القائمة وتقییمھا    صفقات مباشر من المؤسسة المالیة بشأن 
.٢٠٢٢دیسمبر   ٣١في السوق كما في 

  اإلیضاحات في  عنھا  المفصح  العادلة للمشتقات  القیم  باختبار  قمنا 
حول القوائم المالیة الموحدة. 

  المراجعة ولجنة  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر  على  اطلعنا 
مع التركیز بشكل خاص على السیر العام    ٢٠٢٢المنعقدة خالل عام  

للدعوى. 

 حصلنا على خطاب من المستشار القانوني الخارجي للشركة حول
حالة اإلجراءات القانونیة. 

فترات السابقة والتأكد  لل  للتسویات المتعلقةاألثر الرجعي    تقییمب  قمنا
وفقا لمعیار  ھو  )،  ٣٥كما في االیضاح (  تعدیل بأثر الرجعيالأن ھذا  

). ٨المحاسبة الدولي (

  تقییم مدى كفایة االفصاحات ذات العالقة المدرجة في القوائم المالیة
الموحدة. 

   

   

الدعوى القانونیة ضد المؤسسة المالیة المحلیة 

) حول القوائم المالیة الموحدة،  ٢٤اإلیضاح (كما ھو مبین في  
الفائدة   أسعار  لمقایضة  اتفاقیتین  صحة  في  الشركة  تطعن 

("االتفاقیتین") ملیون لایر سعودي    ٧٧٥بمبلغ أسمي  للمشتقات  
المحلیة. المالیة  المؤسسات  إحدى  مع   ١٠بتاریخ  المبرمتین 

دعوى قضائیة جدیدة امام لجنة  ٢٠٢٢مارس   أقامت الشركة   ،
المنازعات والمخالفات المصرفیة والتمویلیة. 

ال تزال الدعوى الجدیدة في مراحل اولیة لدى لجنة المنازعات  
المصرفیة وال یمكن التنبؤ بالنتیجة المحتملة بشكل معقول في ھذه  

المرحلة. 

عن ھذه المشتقات، وكان تقریرنا  لم تقم اإلدارة سابقا بالمحاسبة  
متحفظ   السابقة  نفسھ.للفترات  األمر  قامت    بشأن  السنة،  خالل 

محاسبة ھذه المشتقات بأثر رجعي.   اإلدارة بتعدیل

لقد اعتبرنا ھذا األمر من أمور المراجعة الرئیسیة نظًرا لألھمیة  
االتفاقیات،   لمبلغ  أي نتائج سلبیة غیر متوقعة للدعوى  والنسبیة 

الموحد  ی المالي  المركز  على  جوھري  بشكل  تؤثر  أن  مكن 
للمجموعة ونتائج عملیاتھا أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة.

) حول القوائم المالیة الموحدة  ٥-٢یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
بشأن السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمطلوبات المحتملة واإلیضاح  

تعدیالت  ) ل٣٥(واالیضاح    المشتقات) بشأن االفصاح عن  ٢٤(
. الفترات السابقة

٢٠٢٢ المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للمجموعة
للمجموعة   السنوي  التقریر  في  الواردة  المعلومات  على  األخرى  المعلومات  مراجع  ،  ٢٠٢٢تشتمل  وتقریر  الموحدة  المالیة  القوائم  عدا  فیما 

 ٢٠٢٢للمجموعة الحسابات. إن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن المعلومات األخرى في تقریره السنوي. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي 
متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات. 

لمعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكیدي حولھا. ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة ا

إلیھا أعاله عندما تكون متاحة، وعند ال قیام وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار 
رى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا بذلك، یتم األخذ في الحسبان فیما إذا كانت المعلومات األخ

علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.
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اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة مسؤولیات مجلس 
مملكة العربیة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في ال

النظام األساسي للشركة، یة للمراجعین والمحاسبین وأحكام نظام الشركات و السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعود
وعن الرقابة الداخلیة التي یراھا مجلس اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ. 

عن   مسؤول  اإلدارة  مجلس  فإن  الموحدة،  المالیة  القوائم  إعداد  االستمراریة عند  لمبدأ  وفقاً  العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  مقدرة  تقویم 
ى مجلس  واإلفصاح، حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق مبدأ االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لد

یار مالئم بخالف ذلك. اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خ

إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقریر المالي في المجموعة.

مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة 
 ٍ جوھري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار   تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف

م بھا وفقاً تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیا
وھري موجود. یمكن أن تنشأ التحریفات عن غش  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن تحریف ج

ستخدمون أو خطأ، وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا الم
.بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة

زعة الشك  وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على ن
المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ : 

ش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة  تحدید وتقویم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة سواء كانت ناتجة عن غ
لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري 

مضللة أو تجاوز  ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات  
إلجراءات الرقابة الداخلیة. 

  للظروف، ولیس بغرض إبداء الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً 
رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

 ذا كان  استنتاج مدى مالئمة تطبیق مجلس اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إ
.  ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیرًا حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمراریة

ة الموحدة،  وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالی
أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا ح رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى  كافیة، عندھا یتم تعدیل  تى تاریخ  أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر 

تقریر المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة.

















شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٢

األنشطة -١

ومسجلة في الریاض  ألحكام نظام الشركات،  سعودیة، تأسست طبقاً  شركة مساھمة  شركة دور للضیافة ("الشركة" أو "الشركة األم")، 
م).  ١٩٧٦دیسمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ٦وتاریخ ١٠١٠٠١٠٧٢٦بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

في اإلنشاء والتملك والتشغیل واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والموتیالت واالستراحات للشركة تتمثل األنشطة الرئیسیة  
ومراكز الترفیھ ووكاالت السفر والطرق الخاصة والعامة والمناطق السیاحیة، كما تشتمل األنشطة على تملك األراضي وبیعھا وتطویرھا  

تقوم الشركة بتلك األنشطة مباشرة أو باالشتراك دیم خدمات المعتمرین وزوار المسجد النبوي الشریف.وإقامة المباني علیھا أو تأجیرھا، وتق
مع الغیر بشكل مشترك أو منفرد. 

تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على المعلومات المالیة للشركة والشركات التابعة التالیة (یشار إلیھم مجتمعة بـ "المجموعة"): 

مباشرةالمباشرة وغیر نسبة الملكیة ال

رأس المــالالشركات التابعة
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
لایر سعودي

٪ ٩٩٫٤٤٪١٦٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٩٫٤٤شركة مكة للفنادق المحدودة
٪ ٧٠٪٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة 

٪ ٩٨٫٧٣٪٥٩٬٢٥٠٬٠٠٠٩٨٫٧٣المحدودة شركة النخیل للمناطق السیاحیة 
٪ ٦٠٪٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠شركة نزل شدا الفندقیة

٪ ٩٧٫١٤٪٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠٩٧٫١٤شركة تبوك للفنادق المحدودة 
٪ ٩٩٪١٠٠٬٠٠٠٩٩شركة جود العلیاء المحدودة

٪ ٩٥-١٠٠٬٠٠٠شركة المصدر األمني المحدودة
٪ ٩٥٪١٠٠٬٠٠٠٩٥لالستثمار والتطویر العقاري شركة السواعد الكریمة 

٪ ١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة شخص واحد)   
٪ ١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد)   

سابقا شركة  -(شركة شخص واحد) مجتمعات دور العقاریة شركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠المشروعات المثالیة العقاریة 

٪ ١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة الصرح االنیق للتشغیل والصیانة (شركة شخص واحد) 

فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:

شركة مكة للفنادق المحدودة 
بتاریخ  ٤٠٣١٠١١٨٧٩سعودیة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ھي شركة  –شركة مكة للفنادق المحدودة  

الشركة تقدیم خدمات الضیافة الفندقیة داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة.  تزاول)،  م١٩٨٢یولیو  ١٢ھـ (الموافق  ١٤٠٢رمضان  ٢٠
تمتلك الشركة فندق مكارم أجیاد بمدینة مكة المكرمة. 

سعودیة للخدمات الفندقیة المحدودة الشركة ال
المحدودة   الفندقیة  للخدمات  السعودیة  رقم –الشركة  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  محدودة  مسؤولیة  ذات  سعودیة  شركة  ھي 

قصر الریاض.-تمتلك الشركة فندق كراون بالزا ). ١٩٧٦نوفمبر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٦ذو القعدة ١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤

شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة 
٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة  

نة جدة.تمتلك الشركة فندق ومنتجع قریة مكارم النخیل بمدی). ١٩٩٢دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤١٣اآلخر ىجماد٢٢بتاریخ 

شركة نزل شدا الفندقیة
الفندقیة   ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ھي شركة سعودیة ذات  –شركة نزل شدا  ٨بتاریخ  ٤٠٣٠١٦٦٣٦٩مسئولیة محدودة 

ویتمثل نشاط الشركة في االنشاءات العامة للمباني السكنیة، إدارة وتأجیر العقارات المملوكة ).٢٠٠٧ینایر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٢٨محرم  
سكنیة). والمؤجرة (سكنیة)، وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (غیر 
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(تتمة) األنشطة-١

شركة تبوك للفنادق المحدودة 
بتاریخ  ٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة تبوك للفنادق المحدودة  

تمتلك الشركة فندق ھولیدي إن تبوك.  ).١٩٨٥دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني ٥

شركة جود العلیاء المحدودة 
بتاریخ ١٠١٠٤٢٨٩٤٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة جود العلیاء المحدودة  

التشیید والبناء.ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في ).٢٠١٤دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر ٢٥

شركة المصدر األمني المحدودة 
بتاریخ ١٠١٠٤٣٣٣٧٠ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة المصدر األمني المحدودة  

اصة في المملكة العربیة ویتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمة الحراسة األمنیة المدنیة الخ). ٢٠١٥مایو  ٥ھـ (الموافق  ١٤٣٦رجب  ١٦
خالل تم غلق الشركة).٢٠١٤مایو  ٢٧ھـ (الموافق  ١٤٣٥رجب  ٢٨بتاریخ  ١٠٧٨٤١٣/٣السعودیة بموجب خطاب األمن العام رقم  

. ٢٠٢٢سنة 

شركة السواعد الكریمة لالستثمار والتطویر العقاري
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ھي شركة سعودیة–شركة السواعد الكریمة لالستثمار وللتطویر العقاري  

القعدة  ٢٦بتاریخ  ١٠١٠٤٣٧٤٨٩ والنقل، والتخزین، ). ٢٠١٥سبتمبر  ١٠ھـ (الموافق  ١٤٣٦ذو  التشیید،  الشركة في  نشاط  ویتمثل 
للسیا الھیئة العامة  ترخیص  بموجب  اإلیواء السیاحي  باإلضافة إلى  واألعمال  وخدمات المال  ف/  والتبرید،  رقم  واألثار  ٣٧/ ٠٠٩٦حة 

). ٢٠١٥نوفمبر ١٨ھـ (الموافق ١٤٣٧صفر ٦بتاریخ 

شركة سفراء اإلیواء الفندقیة
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم –شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة ذات شخص واحد)  

تقدیم خدمات  ).٢٠١٧نوفمبر  ١٦ق  ھـ (المواف١٤٣٩صفر  ٢٧بتاریخ  ١٠١٠٩٠١١٣٣ في  الشركة  نشاط  وتأسیس ،الضیافةویتمثل 
والمعارض.،المطاعم، والفنادق

شركة واحة دارة المحدودة 
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد)  

تم ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تقدیم خدمات السیاحة.).٢٠١٧نوفمبر  ١٦ھـ (الموافق  ١٤٣٩صفر  ٢٧بتاریخ  ١٠١٠٩٠١١٣٢
. ٢٠٢٢غلق الشركة خالل سنة 

سابقا شركة المشروعات المثالیة العقاریة-(شركة شخص واحد) مجتمعات دور العقاریةشركة 
واحد)   شخص  ذات  (شركة  العقاریة  دور  رقم –شركة  التجاري  السجل  بموجب  ومسجلة  محدودة  مسئولیة  ذات  سعودیة  شركة  ھي 

رة وتأجیر العقارات  ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إدا).٢٠١٩سبتمبر  ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٤١محرم  ٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٧
المملوكة أو المؤجرة السكنیة وغیر السكنیة. 

شركة الصرح األنیق للتشغیل والصیانة
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل –شركة الصرح األنیق للتشغیل والصیانة (شركة ذات شخص واحد)  

ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تنظیف المباني ).٢٠١٩سبتمبر  ٢٩موافق  ھـ (ال١٤٤١محرم  ٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٨التجاري رقم  
الجدیدة بعد اإلنشاء.

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

بیان االلتزام ١-٢
العربیة   المملكة  المعتمدة في  المالي  الدولیة للتقریر  للمعاییر  وفقاً  الموحدة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  واإلصدارات تم  والمعاییر  السعودیة 

األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (یشار إلیھا فیما بعد "المعاییر الدولیة للتقریر المالي").

أسس القیاس٢-٢
تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء:

الشامل اآلخر  - الدخل  الملكیة بالقیمة العادلة من خالل  حقوق  المشتقة  دوات  األواالستثمار في أدوات  یتم قیاسھا  المالیة  بالقیمة التي 
العادلة 

نھایة الخدمة للموظفین التي یتم قیاسھا وفًقا لطریقة وحدة االئتمان المتوقعة. منافع-

على أساس أنھا ستستمر في العمل وفقا لمبدأ ولیة الموحدة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي عالوة على ذلك، تم إعداد ھذه القوائم الما
االستمراریة.
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العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣-٢
وقد تم تقریب ھذه القوائم الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.باللایر السعودي والذي یمثل العملة  الموحدة  تم عرض ھذه القوائم المالیة  

إلى أقرب لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك. الموحدةالمالیة

أسس اإلعداد ٤-٢
وُتعد القوائم المالیة للـشركات  .٢٠٢٢دیـسمبر  ٣١تـشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للـشركة والـشركات التابعة لھا كما في 

التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة األم باتبـاع سیاسات محاسبیة ثابتة.

ض  المجموعة، أو یكون لھا حقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لدیھا تتحقق السیطرة عندما تتعرَّ
وعلى وجھ التحدید، تقوم المجموعة بالـسیطرة على  القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل ـسیطرتھا على الـشركة المـستثمر فیھا.

یكون لدى المجموعة:الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما 
مســتثمر (مثل: حقوق قائمة تعطي الشــركة القدرة الحالیة لتوجیھ النشــاطات ذات الصــلة بالمنشــأة المســتثمر فیھانفوذ على المنشــأة ال-

).فیھا
.مستثمر فیھاالحق أو الحقوق في الحصول على عوائد متغیرة نتیجة االشتراك مع المنشأة ال-
للتأثیر على عوائدھا.مستثمر فیھالى المنشأة الالقدرة على استخدام سیطرتھا ع-

وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل من  وبوجھ عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصـــویت ســـیطرة.
ار كافة الحقائق والظروف المتعلقة  األغلبیة في حقوق التصــویت أو حقوق مماثلة في الشــركة المســتثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتب

بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

،الترتیب التعاقدي (الترتیبات التعاقدیة) مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في المنشأة المستثَمر فیھا-
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى،-
قوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.ح-

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تســیطر على الشــركة المســتثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشــیر إلى وجود تغیرات  
یطرة المجموعة على الشركة التابعة ویتم التوقف یبدأ توحید الشركة التابعة عند س على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة.
تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصــاریف الشــركة التابعة المســتحوذ علیھا أو عند تخلي المجموعة عن ممارســة مثل ھذه الســیطرة.

ــیطرة إلى المجموعة ولح ــتبعدة خالل الفترة في القوائم المالیة الموحدة اعتبارًا من تاریخ انتقال الس ــة مثل ھذه المس ین التوقف عن ممارس
السیطرة.

ع الربح أو الخـسارة وكل بند من بنود الدخل الـشامل اآلخر على مـساھمي الـشركة األم وحـسب الحـصص غیر   حتى لو نتج ،المـسیطرةُیوزَّ
عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.

ــویات على القوائم   ــرورة، یتم إجراء تسـ ــبیة مع تلك المتبعة من قبل وعند الضـ ــتھا المحاسـ ــیاسـ ــى سـ المالیة للشـــركات التابعة كي تتماشـ
ــاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصــ

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.أعضاء بین 

وفي حالة فقدان المجموعة  ى المحاســـبة عن التغیُّر في حصـــة ملكیة الشـــركة التابعة، دون فقدان الســـیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.وُتجرَ 
غیر المســیطرة وعناصــر  الحصــص وللشــركة التابعة الســیطرة على شــركة تابعة، عندئذ یتم التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات  

وُیْعَتَرُف بأي اســـتثمار محتفظ بھ بالقیمة  ثبات أي أرباح أو خســـائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.ویتم إحقوق الملكیة األخرى.
العادلة.

بالنســبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال،  غیر المســیطرة الحصــة في الشــركات التابعة غیر المملوكة للمجموعة. الحصــص  تمثل 
بیة الحصـص تقرر المجموعة فیما إذا كان من الواجب قیاس  غیر المـسیطرة في الـشركة المـستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصـة التناـس

صص غیر المسیطرة كمعامالت مع ویتم معالجة المعامالت مع أطراف الحفي صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھا.
أطراف من خارج المجموعة.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٢

المحاسبیة الھامة السیاسات  ملخص ٥-٢
فیما یلي بیاًنا بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة: 

اوما في حكمھیةالنقد
خرى یتكون النقد واألرصدة لدى البنوك الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات األ

یتم خصم عالیة السیولة ذات فترة استحقاق ثالثة أشھر أو أقل، وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة.القصیرة األجل  
لغرض قائمة التدفقات النقدیة الموحَّدة. اوما في حكمھیةالسحب على المكشوف من األرصدة أعاله للوصول إلى النقد

تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
غیر متداولة. /تقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة

تعتبر الموجودات متداولة وذلك: 
 ،توقع بیع األصل أو ھناك نیة لبیعھ أو استھالكھ خالل دورة األعمال العادیة للشركة
 المتاجرةبغرضرئیسيفي حالة اقتنائھ بشكل ،
 أو التقریر عندما یتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھرًا بعد فترة ،
 أو استخدامھ لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا  حكمھ ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھعندما یكون النقد وما في

.التقریر بعد فترة 

تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
 خالل دورة األعمال العادیة للشركةعندما یتوقع سدادھا،
المتاجرةغرضبرئیسيالة اقتنائھ بشكل في ح ،
  أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال فترة التقریر عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد ،

.التقریر تقل عن اثني عشر شھرًا بعد فترة 

وُتصنِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.

األدوات المالیة 

مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات 

الموجودات المالیة 
اإلثبات األولي والتصنیف والقیاس الالحق 

نشأتھا.  المدینة التجاریة، التي ال تشتمل على مكون تمویل ھام أو التي الذمم  وتُقاُس  یتم، في األصل، إثبات الذمم المدینة التجاریة عند 
المجموعة   بشأنھا  (استخدمت  المالي  للتقریر  الدولي  للمعیار  وفًقا  المحدد  المعاملة  بسعر  عملیة،  األوليیتم  ).١٥وسیلة  جمیع لاالثبات 

، في حالة وجود ا منھأو مطروحً الموجودات المالیة األخرى عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة بالقیمة العادلة زائدا
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة. موجودات مالیة لیست 

المالیة ونموذج العمل الخاص للموجوداتعلى خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة  األولياالثباتالمالیة عند  الموجودات  یعتمد تصنیف  
تُقاُس الحًقا بالتكلفة الُمْطَفأَة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما  األولياالثباتالمالیة عند  الموجوداتُتَصنَُّف  بالمجموعة.

والقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

لدى المجموعة الموجودات المالیة التالیة: 
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مالیة (تتمة)الدوات األ
الموجودات المالیة (تتمة) 

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة:
سارة: تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین وكانت غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 األعمال بھدف اقتناء الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، واقتناء األصل المالي ضمن نموذج
 على المبلغ  فائدةأن ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي وال

األصلي القائم.

یتم نخفاض في القیمة.الختبار االالفعلي وتخضع  فائدةاللفة المطفأة باستخدام طریقة معدل  تقاس الحًقا الموجودات المالیة المدرجة بالتك
إثبات المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.

وموجودات العقود والمبالغ المستحقة من  یینالتجار المدینینتشتمل الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على  
الجھات ذات العالقة. 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فیھ، (على أساس كل استثمار على حدة) تخصیص االستثمارات في األسھم یمكنعند االثبات األولي، 

ال یسمح بالتخصیص بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة اقتناء بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.كمقتناه
االستثمارات في األسھم ألغراض المتاجرة أو إذا كانت عوضاً محتمًال تم اثباتھ من قبل الشركة المستحوذة في عملیة تجمیع أعمال ینطبق 

یتم اعتبار األصل المالي محتفظ بھ ألغراض المتاجرة إذا: ).٣ا المعیار الدولي للتقریر المالي (علیھ
تم االستحواذ علیھ بشكل رئیسي لغرض بیعھ على المدى القریب، أو
ل على أحدث نمط  كان عند اإلثبات األولي جزءًا من محفظة أدوات مالیة محددة یتم إدارتھا معاً من قبل المجموعة ویوجد بشأنھا دلی

فعلي لتحقیق األرباح على المدى القصیر، أو
.(فیما عدا المشتقات التي تعتبر عقد ضمان مالي، أو كان أداة تغطیة فعالة ومخصصة) كان عبارة عن أداة مشتقة

.   ةمة العادلة زائدًا تكالیف المعاملیتم في األصل قیاس االستثمارات في األسھم المقتناة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقی
تجمیعھا ویتم الحقاً قیاسھا بالقیمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ویتم

ال یعاد تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد االستثمارات ضمن احتیاطي إعادة تقویم االستثمارات.
في أدوات حقوق الملكیة، وبدًال من ذلك یتم تحویلھا إلى األرباح المبقاة.

لمجموعة في استالمھا، ما لم تعتبر یتم إثبات توزیعات األرباح من االستثمارات في األسھم في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقیة ا
توزیعات األرباح بشكل صریح جزءًا مستردًا من تكلفة االستثمار. 

مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات
صافي اثباتلموحَّدة بالقیمة العادلة مع ُتْدَرُج األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي ا

تشتمل ھذه الفئة على أدوات مشتقة. التغیُّرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحَّدة.

االثبات عن توقُّف ال
عند: مالي (أو، إذ ینطبق ذلك، جزء منھ أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة مشابھة) الصل األاثبات یتم التوقف عن 

 انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أو
  قیام المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون

أي تأخیر وفق ترتیبات "فوریة" وإذا ما:
لمخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أوقامت المجموعة بتحویل معظم ا)أ

لم تقم المجموعة بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل. )ب

تصنیف ة الإعاد
بعد قیام   ما  فترة  باستثناء  األولي لھا،  اإلثبات  بعد  المالیة  الموجودات  تصنیف  یعاد  بإدارة ال  نموذج األعمال الخاص  بتغییر  المجموعة 

الموجودات المالیة.
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مالیة (تتمة)الدوات األ
الموجودات المالیة (تتمة) 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة أصل مالي ما تقوم المجموعة،  

ویعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة منخفضة القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي  أو مجموعة من الموجودات المالیة.
المبدئي لألصل وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدیة االثباتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد  على حدوث االنخفاض في القیمة كنت

المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ. الموجوداتالمستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة 

مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو تأخر ویشتمل الدلیل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدینین أو  
ى في السداد أو التعثر في سداد أصل المبلغ، أو احتمال اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إل

ت في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت االخفاق في وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرا
السداد. 

وعلیھ، ال تقوم المجموعة المدینة التجاریة، تطبُِّق المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة.الذممفیما یخص  
خصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى مبإثباتولكن تقوم بدًال من ذلك  ،االئتمانبمتابعة التغیرات في مخاطر  
قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا العمر بكل تاریخ قوائم مالیة.

. بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة

المطلوبات المالیة 

االثبات والقیاس األولي 
ھا، كمطلوبات لاالولياالثباتُتَصنَُّف المطلوبات المالیة في البدایة عندما تصبح المجموعة جزء من األحكام التعاقدیة لألداة وتصنف، عند  

ط في عملیة ، ذمم دائنة، أووالسلف القروض،الخسارةأو  الربحمالیة بالقیمة العادلة من خالل   أدوات مالیة مشتقة مصنَّفة كأدوات تحوُّ
تحوط فعالة، حسبما یكون مالئًما.

وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة، یتم إظھارھا بعد خصم تكالیف ،یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة
المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة.

والقروض ألجل والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة والمشتقات. الدائنین التجاریینتتكون المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة من  

التزام مالي بالتكلفة المطفأة (القروض ألجل)
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة بفوائدبعد اإلثبات األولي، تقاس الحقا القروض ألجل المرتبطة  مجموعة.بالصلةھذه الفئة ھي األكثر  

یتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء  الفعلي.الفائدةمعدل 
الفعلي. الفائدةمعدل 

تجزأ من تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءًا ال ی
إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل الموحَّدة. ویثبتالفعلي.الفائدةمعدل 

مطلوبات مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
لمطلوبات َتَتَضمَُّن المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة وا

كقیمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة.األولياالثباتالمتداولة المصنفة عند 

تشتمل ھذه الفئة على إعادة الشراء على المدى القریب.والمتاجرة إذا ُتكبدت لغرض البیعالمالیة كمحتفظ بھا بغرض المطلوبات وُتَصنَُّف 
).٩طبقاً لما نص علیھ المعیار الدولي للتقریر المالي ( تحوطاألدوات المالیة المشتقة التي أبرمتھا المجموعة ولم یتم تخصیصھا كأدوات 

كأدوات   تخصیصھا  یتم  المتاجرة مالم  ألغراض  كمقتناه  المنفصلة  األخرى  المالیة  ضمن األدوات  المدرجة  المشتقات  تصنف  تحوط كما 
مخاطر فعالة.
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مالیة (تتمة)الدوات األ

(تتمة) المطلوبات المالیة

(تتمة)مطلوبات مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المطلوبات المالیة المخصصة عند یتم تخصیص  .الدخل الموحدةیتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة  

الواردة ف بتاریخ االثبات األولي، وذلك فقط في حالة استیفاء الضوابط  ي االثبات األولي لھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
بالقیمة العادلة من خالل الربح  لم تقم المجموعة بتخصیص أي من المطلوبات المالیة كـ "مطلوبات مالیة ).٩المعیار الدولي للتقریر المالي (

أو الخسارة". 

االثبات عن توقُّف ال
وفي حالة تبدیل المطلوبات المالیة المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ.اثبات  یتم التوقف عن  

أو   بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو الحالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً 
یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة الدخل الموحدة.التعدیل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلیة واثبات مطلوبات جدیدة.

مقاصة األدوات المالیة 
ات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوب

وسداد  الموجودات  تحقیق  أو  الصافي  أساس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسویة  الشركة  لدى  النیة  وتوافر  المسجلة  المبالغ  لتسویة 
المطلوبات في آن واحد. 

األدوات المالیة المشتقة 
تقید المشتقات تم في األصل إثبات ھذه األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، ویعاد قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة.ی

كموجودات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا إیجابیة، وكمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة.

مار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركةاستث
ھاماً. تأثیرًا  المجموعة  تمارس علیھا  منشأة  عبارة عن  ھي  الزمیلة  قرارات الشركة  اتخاذ  المشاركة في  المقدرة على  التأثیر الھام  یمثل 

تلك السیاسات.خاصة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشآت المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على 

في  لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوقاً  المشروع المشترك ھو شكل من أشكال الترتیبات المشتركة وبموجبھ یكون 
عندما تمثل السیطرة المشتركة المشاركة المتفق علیھا تعاقدیاً للسیطرة على ترتیب ما، وتتواجد فقط صافي موجودات المشروع المشترك.

یتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعیة لألطراف المشاركة في السیطرة. 

على  السیطرة  لتحدید  الضروریة  االعتبارات  تماثل  مشتركة  سیطرة  أو  ھام  تأثیر  ھناك  كان  إذا  فیما  للتأكد  الموضوعة  االعتبارات  إن 
مارات المجموعة في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك وفقاً لطریقة حقوق الملكیة.تتم المحاسبة عن استثالشركات التابعة.

التغیُّرات في حصة اثباتوُتعدَّل القیمة الدفتریة لالستثمار بغرض  بالتكلفة. في األصلووفًقا لطریقة حقوق الملكیة، ُیْعَتَرُف باالستثمار  
ال الشركة  موجودات  صافي  فیھاالمجموعة من  تاریخ االستحواذ.مستثمر  المنذ  بالشركة  المتعلقة  الشھرة  فیھاوُتْدَرُج  القیمة مستثمر  في 

الدفتریة لالستثمار وال ُتخَتبر بشكل منفصل لتحدید االنخفاض في القیمة.

ال الشركة  نتائج عملیات  الموحدة حصة المجموعة في  قائمة الدخل  فیھاتعكس  في  . مستثمر  تغیر  أي  الدخل الشامل اآلخر لھذه وُیظَھر 
فضًال عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغیِّر ُمْعَتَرف بھ مباشرة في كجزء من قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة.مستثمر فیھاالشركات ال

في حقوق الملكیة ، تعترف المجموعة بحصتھا من أي تغیرات، حسبما یكون مناسبا، في قائمة التغیرات مستثمر فیھاحقوق ملكیة الشركة ال
بقدر حصة المجموعة مستثمر فیھا یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركات الالموحَّدة.

في تلك الشركات المستثمر فیھا. 

قلة في قائمة الدخل الموحدة.بصورة مستمستثمر فیھایتم إظھار إجمالي حصة المجموعة من الربح أو الخسارة للشركات ال

وعند الضرورة، ُتجَرى تعدیالت كي تتماشى السیاسات لنفس الفترة المالیة للمجموعة. مستثمر فیھاتعد القوائم المالیة الموحدة للشركات ال
المحاسبیة وتلك المتبعة لدى المجموعة. 
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استثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)

خسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة استثمارھا في اثباتبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة فیما إذا كان من الضروري  
وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في .مستثمر فیھاالشركات ال

حتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بین وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة با.مستثمر فیھاقیمة االستثمار في الشركات ال
ال للشركات  لالسترداد  فیھاالقیمة القابلة  الشركات مستثمر  في  لالستثمار  النتائج  صافي  في  كـ "حصة  الخسارة  وإثبات  الدفتریة،  وقیمتھا 

المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة" في قائمة الدخل الموحدة.

وُیعتَرف بأي فرق وعند فقدان النفوذ الھام على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة وتعترف بھ.
َفظ لمحتبین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار ا

بھ واإلیرادات المتحصَّلة من البیع ضمن الربح أو الخسارة.

موجودات حق االستخدام 
ویعتبر العقد عقد إیجار  عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. 

العقد   كان  إذا  إیجار  على عقد  ینطوي  عوض.أو  مقابل  معینة  زمنیة  لفترة  محدد  أصل  استخدام  السیطرة على  في  الحق  یتم تحدید ینقل 
السیطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنھ یمكن للمجموعة توجیھ استخدام تلك الموجودات. 

ُتطبق المجموعة طریقة التكلفة وتقوم بقیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة: 
 ناشئة عن االنخفاض في القیمة، إن وجدت و متراكمة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر
 اإلیجار بشأن تعدیالت عقد اإلیجار، إن وجدت. عقد المعدلة نتیجة أي إعادة قیاس اللتزام

، كما ھو أقصر اجیة المقدرة، أیھما  یتم استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار واألعمار اإلنت
مبین في السیاسة المحاسبیة للممتلكات والمعدات.

ى إذا كانت ھناك أي تكالیف إضافیة مثل تكالیف تجھیز الموقع، أو الودائع غیر القابلة لالسترداد، أو أموال التطبیق، أو المصاریف األخر 
ك التكالیف والمصاریف إلى قیمة أصل حق االستخدام. المتعلقة بالمعاملة وما إلى ذلك، فإنھ یجب إضافة تل

الممتلكات والمعدات 
تشتمل ھذه خسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت.أو  /تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستھالك المتراكم و

االقتراض (إن وجدت) المتعلقة بالمشاریع طویلة األجل وذلك في حالة التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكالیف  
وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات على فترات، فإن المجموعة تستھلك ھذه األجزاء الوفاء بمعاییر االثبات.

یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات كإحالل وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي،بناًء على أعمارھا اإلنتاجیة المحددة.

یتم إثبات كافة تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدھا. وذلك في حالة استیفاء معاییر إثباتھ.

، على النحو التالي:للموجوداتوُیحَتسب االستھالك وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الُمقدَّرة

سنوات٤السیاراتسنة ٧٥-٥٠مباني 
سنوات٥آالت ومعداتسنوات١٠–٥تحسینات المباني

سنة ٤٠المصاعد وأجھزة التكییف المركزیة سنوات١٠األثاث

وُتدَرج أي أرباح أو خسائر اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ.بند الممتلكات والمعدات عند بیعھ أو حینما ال یتوقع تحقق منافع  اثبات  وُیتوقف  
التوقف عن   الموحَّدة عند اثبات  ناشئة عن  الدخل  قائمة  في  لألصل)  الدفتریة  والقیمة  البیع  إیرادات  بین صافي  بالفرق  األصل (محتسبة 

وطرق استاألصل.اثبات  التوقف عن   ھالك الممتلكات والمعدات في نھایة كل سنة مالیة، یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة 
ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً. 

مشاریع قید اإلنشاء 
استھالكھا. یتم  وال  بالتكلفة  االنشاء  قید  المشاریع  لالستخدام تظھر  جاھزة  الموجودات  تكون  عندما  االنشاء  قید  المشاریع  استھالك  یبدأ 
یتم رسملة مصاریف التمویل بشأن القروض المستخدمة لتمویل إنشاء الموجودات المخصص لھا، وتم تحویلھا إلى الممتلكات والمعدات.  

م المحدد لھ.المؤھلة خالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدا
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
وجود أي دلیل تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة الخاصة بھ ذلك للتأكد من  

وفي حال وجود مثل ھذا المؤشر أو عندما یستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، ویتم تقدیر على االنخفاض في القیمة.
األصول القابلة لالسترداد.

، ُتخَصم التدفقات الحالیةوعند تقییم القیمة  أكبر.یمثل المبلغ القابل لالسترداد قیمتھ قید االستعمال وقیمتھ العادلة ناقص تكلفة البیع، أیھما  
للقیمة الزمنی الحالیة  السوق  تقییمات  یعكس  بحیث  الضریبة  قبل  ما  معدل خصم  باستخدام  الحالیة  قیمھا  التقدیریة إلى  المستقبلیة  ة النقدیة 

ما لم یحقِّق األصل تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى حد الموجوداتوُتحدَّد القیمة القابلة لالسترداد ألحد  لألموال والمخاطر المحددة لألصل.
من   مجموعات  موجوداتكبیر عن المتحقِّق  أو  أصغر  أخرى.موجوداتأخرى  في  معاً  اختبارھا  یمكن  التي ال  الموجودات  تجمیع  یتم 

كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات مجموعة من الموجودات التي تدر تدفقات نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد  
یتم الشركات فإنھوفي حال وجود دلیل على انخفاض في قیمة موجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات (" الوحدة المدرة للنقدیة").

االنخفاض في القیمة في حالة ویتم إثبات خسارةتحدید القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي تنتمي لھا موجودات الشركات. 
یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن قیمتھا القابلة لالسترداد المقدرة.

 لخفض القیمة الدفتریة ألي شھرة إن خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة بشأن الوحدات المدرة للنقدیة یتم توزیعھا أوًال الدخل الموحدة. 
مخصصة للوحدات، ثم لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) وذلك على أساس تناسبي. 

للموجودات،   الشھرة،  بالنسبة  أن خسائر  باستثناء  على  مؤشر  ھناك أي  كان  إذا  ما  تقریر  كل  تاریخ  في  تقییم  القیمة انخفاضیتم إجراء 
قد لم تعد موجودة أو قد   وفي حال وجود ھذا المؤشر، ُتقدِّر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو .انخفضتالمعترف بھا سابقاً 

اض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة یتم عكس قید خسائر االنخفللوحدة المدرة للنقد.
إن عكس القید یعتبر محدودًا بحیث ال تزید القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة.

التي كان من المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض القابلة لالسترداد لھ وال عن القیمة الدفتریة
في القیمة في السنوات السابقة.

توزیعات أرباح
لم یعد متوقفاً تعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزیعات النقدیة أو غیر النقدیة على المساھمین عندما یكون التوزیع معتمدًا و

تقید توزیعات األرباح .العمومیةیتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة  . المجموعةعلى رغبة  
وحَّدة.وُیعتَرف بالمبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة المُ األولیة عند اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. 

الزكاة 
ة، تخضع الشركة والشركات التابعة لھا ألنظمة الزكاة الصادرة عن ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") في المملكة العربیة السعودی

تقوم اإلدارة بتكوین مخصصات عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع سدادھا إلى الھیئة، وتقوم بشكل والتي تخضع أیضا للتفسیرات. 
وُیحّمل مخصص بتقییم المواقف المتخذة في اإلقرارات الزكویة بشأن الحاالت التي تخضع فیھا األنظمة الزكویة المتبعة للتفسیر.دوري  

یحتسب التزام الزكاة اإلضافي ـ إن وجد ـ والمتعلق بربوط سنوات سابقة من الھیئة للفترة التي یتم فیھا الزكاة على قائمة الدخل الموحدة.
ط.ومن الرباالنتھاء 

ضریبة القیمة المضافة
ضریبة القیمة المضافة المتكبدة على اثباتیتم   ضریبة القیمة المضافة باستثناء: عندما تكون  المصروفات والموجودات بعد خصم مبلغ 

ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة اثبات  شراء موجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من الھیئة الضریبیة، وفي ھذه الحالة یتم  
أ األصل  على  القیمة االستحواذ  ضریبة  مبلغ  في  عنھا  المصرح  والدائنة  المدینة  والذمم  االقتضاء،  حسب  المصروفات  بند  من  كجزء  و 

الذممُیْدَرُج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضریبیة كجزء من المضافة المدرجة.
قائمة المركز المالي الموحَّدة.الدائنة في الذمم المدینة أو 

مبالغ مستحقة الدفع
فواتیر ُیعترف بااللتزامات بشأن المبالغ التي یتعین دفعھا مستقبال لقاء البضائع المستلمة أو الخدمات التي ُحِصَل علیھا، سواء أصدر المورد 

بھا أم ال. 
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المخصصات والموجودات المحتملة والمطلوبات المحتملة
ُیْعَتَرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ضمنیة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن یتطلب 

موثوقة.األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع   بصورة  تقدیر مبلغ االلتزام  وحیثما تتوقع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن 
ولكن فقط عندما یكون ،مستقلالمجموعة سداد بعض أو جمیع المخصصات على سبیل المثال ضمن عقد تأمین، فیتم تسجیل السداد كأصل  

وإذا كان تأثیر القیمة بعد خصم أي مبالغ مستردة.الموحدة  وُیعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل  السداد مؤكدًا فعلیاً.
وعند زام. الزمنیة للنقود جوھریا، ُتخصم المخصصات باستخدام معدل حالي یعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلت

استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.

یھما یقاس مخصص العقود المتوقع خسارتھا بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، أ
ثبات أیة خسائر انخفاض في القیمة ناتجة عن الموجودات المصاحبة لذلك العقد.وقبل تحدید المخصص، تقوم المجموعة بإأقل.

اقتصادیة. منافع  تدفق  عنھا عند احتمال  اإلفصاح  یتم  الموحدة، ولكن  المالیة  القوائم  الموجودات المحتملة في  إثبات  یتم  إثبات ال  یتم  ال 
اإلفصاح عنھا ما لم یكن احتمال تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادیة احتماًال االلتزامات المحتملة في القوائم المالیة الموحدة، ویتم  

بعیدًا.

المخزون
تتضمن تكلفة المخزون وُتحدَّد التكلفة وفًقا لطریقة المتوسط المرّجح.، أیھما أقل. القابلة للتحققبالتكلفة أو صافي القیمة المخزون یتم قیاس 

ویمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع  المصاریف المتكبدة إلحضار المخزون إلى حالتھ وموقعھ الحالي.سعر الشراء زائدًا كافة  
یتم تجنیب مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف عند الضرورة.التقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا المصاریف البیعیة.

المنافع المحددة للموظفین

موظفین قصیرة األجلمكافآت
وُیْعَتَرُف بااللتزام مقابل المبلغ المتوقع سداده إذا كان یتم اثبات منافع الموظفین قصیرة األجل كمصاریف عند تقدیم الخدمات ذات العالقة.

وبحیث یمكن تقدیر االلتزام بشكل لدى المجموعة التزام نظامي أو ضمني حالي بسداد ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي قدمھا الموظف  
موثوق.

برامج المساھمات المحددة
ال توجد التزامات على المجموعة باستثناء تمثل منافع التقاعد طبًقا ألنظمة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة برنامج اشتراكات محددة.

المجموعة بإثبات االشتراكات المستحقة إلى المؤسسة العامة للتأمینات تقوم  االشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة.
االجتماعیة كمصروف عند استحقاقھا.

ُمحدَّدة مكافآتبرامج
یمثل صافي التزام التقاعد المثبت في یمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتھاء الخدمة بخالف برنامج المساھمات المحددة.

قائمة قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظیف القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاریخ
ُیْعَتَرُف یتم احتساب التزام المنافع المحددة سنوًیا من قبل خبراء اكتواریین مؤھلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.المركز المالي.

إعادة القیاس مباشرة في قائمة المركز المالي الموحَّدة مع بنودھا الُمحمَّلة على حساب أو المقیَّدة لحساب األرباح المبقاة من خاللبمبالغ
الحقة.وال ُیَعاد تصنیف إعادة القیاس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالدخل الشامل اآلخر خالل الفترة التي تنشأ فیھا.

التزامات عقود إیجار
وبعد تاریخ بدء العقد، تقوم المجموعة بقیاس اإلیجار القیمة الحالیة لكافة الدفعات المتبقیة للمؤجر.عقد  عند اإلثبات األولي، یمثل التزام  

التزام اإلیجار من خالل: 
اإلیجار، عقدزیادة القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل اإلضافي على التزام)أ

تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار المسددة، و )ب
إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقویم أو تعدیل على عقد اإلیجار. )ج

األموال الالزمة للحصول وُتخَصم دُفعات عقود اإلیجار باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باعتباره السعر الذي تدفعھ المجموعة القتراض  
قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة وذات فترات وظروف مشابھة.يعلى أصل ذ
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)(تتمةالتزامات عقود إیجار 
المدفوعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل وإیجارات الموجودات منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت كمصاریف اثباتیتم  

تتضمن شھًرا أو أقل.١٢في قائمة الدخل الشامل الموحدة تمثل عقود اإلیجار قصیرة األجل عقود اإلیجار التي تتضمن مدة إیجار قدرھا  
ة بنود قلیلة تتعلق بالمعدات المكتبیة.الموجودات المنخفضة القیم

إن اتفاقیات یتم التفاوض على شروط عقود اإلیجار على أساس كل عقد على حده وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.
اإلیجار ال تفرض أي تعھدات، ولكن ال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

المجموعة كمؤجر (دخل اإلیجار) 
إیجار   أو عقد  تمویلي  إما عقد إیجار  اإلیجار  عقود  من  كل عقد  كان  إذا  ما  العقد  بدایة  عند  تحدد  فإنھا  كمؤجر،  تعمل المجموعة  عندما 

ري كافة المخاطر ولتصنیف كافة عقود اإلیجار، تقوم المجموعة بإجراء تقییم شامل لما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل جوھتشغیلي.  
وإذا كان األمر كذلك، فإن عقد اإلیجار یعتبر عقد إیجار تمویلي، وإال فھو عقد إیجار تشغیلي. والمنافع المصاحبة لملكیة األصل المعني. 

التشغیلي كدخل على ال یوجد لدى المجموعة أي عقود إیجار تمویلي كمؤجر. تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار 
أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

قائمة التدفقات النقدیة 
قامت المجموعة بتصنیف المدفوعات النقدیة ألصل المبلغ وعناصر تكالیف التمویل المتعلقة بعقود اإلیجار على أنھا أنشطة تمویلیة.

قیاس القیم العادلة
ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في التزامما أو سداده عند تحویل  أصلالقیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع  

یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تتم إما:السوق بتاریخ القیاس.

الرئیسي للموجودات أو المطلوبات؛ أوفي السوق -
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. -

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إن السوق الرئیسي أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة. 
المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. بافتراض أن 

خالل  من  اقتصادیة  منافع  تحقیق  على  السوق  في  المتعامل  الطرف  قدرة  االعتبار  بعین  یأخذ  مالي  غیر  ألصل  العادلة  القیمة  قیاس  إن 
صل أومن خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق سیقوم باستخدامھ االستخدام األفضل واألمثل. االستخدام األمثل واألفضل لذلك األ

القابلة  وتستخدم المجموعة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف والتي توفر بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة لتعظیم االستفادة من المدخالت
لمدخالت غیر القابلة للمالحظة.للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام ا

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ضمن التسلسل الھرمي 
كل:لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ك

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.١المستوى :
  قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر -الھامة لقیاس القیمة العادلة  -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  ٢المستوى

مباشرة.
 غیر قابلة للمالحظة. -الھامة لقیاس القیمة العادلة -األدنى : طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى٣المستوى

وااللتزامات المعترف بھا في القوائم المالیة الموحَّدة بالقیمة العادلة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فیما لو الموجودات  وفیما یتعلق ب
التصنیف (على أساس مدخالت الحد األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) أجریت التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي بإعادة تقییم  

في نھایة كل فترة مالیة ُمْفَصح عنھا. 
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إیرادات 
العمالء بناًء على نموذج مكون من خمس خطوات كما ھو مُبیَّن في المعیار الدولي تعترف المجموعة باإلیرادات من العقود المبرمة مع  

): ١٥للتقریر المالي (
ُیعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ وینص تحدید العقد (العقود) المبرم مع العمیل:.١الخطوة

وفاء بھا.على الشروط الخاصة بكل عقد والتي یجب ال
التزام األداء عبارة عن تعھد في عقد مبرم مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة إلى العمیل. تحدید التزامات األداء في العقد:.٢الخطوة
تحدید سعر المعاملة: یمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات  .٣الخطوة

باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن الغیر.المتعھد بھا إلى العمیل
العقد:.٤الخطوة في  األداء  التزامات  على  المعاملة  سعر  ستقوم  توزیع  واحد،  أداء  التزام  من  أكثر  على  تشتمل  التي  للعقود  بالنسبة 

استحقاقھ مقابل الوفاء بكل التزام المجموعة بتخصیص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة 
أداء.

بالتزام األداء.ةوفاء المنشأإثبات اإلیرادات عند (أو حال) .٥الخطوة

اإلیرادات من مبیعات األطعمة والمشروبات 
یتم اثبات االیرادات في نقطة من الزمن عند تحویل السیطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس العوض الذي یتوقع أن 

وقد خلصت المجموعة بشكل عام إلى أن الشركة ھي األصیل في اتفاقیات المبیعات الخاصة بھا تستحقھ المجموعة مقابل تلك البضاعة.  
تتحكم في البضائع قبل تحویلھا إلى العمیل. ألنھا عادة ما 

اإلیرادات من الغرف
تتحقق اإلیرادات من إشغال الغرف على مدى الزمن.

اإلیرادات من خدمات الضیافة األخرى
یتم إثبات االیرادات من خدمات الضیافة األخرى المقدمة في فنادق المجموعة عند تقدیم الخدمات للعمیل.

أتعاب إدارة العقارات 
تتحقق إیرادات أتعاب إدارة العقارات من الفنادق المدارة من قبل المجموعة وذلك عادة بموجب عقود طویلة األجل مع مالكي الفنادق.  

على ربحیة تتضمن أتعاب اإلدارة أتعاب أساسیة، وتمثل بصورة عامة نسبة مئویة من إیرادات الفندق و/أو أتعاب حوافز تحدد عادة بناءً 
الفندق، ویتم إثباتھا عند تحققھا وفًقأ لمبدأ االستحقاق بموجب شروط العقد.     

التكالیف والمصاریف 
یتم تصنیف المصاریف على النحو التالي:یتم إثبات المصاریف عند تكبدھا على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. 

المتعلقة مباشرة بمبیعات البضاعة وتقدیم الخدمات، أي المرتبطة مباشرة باإلیرادات المثبتة.وتشمل التكلفة تكلفة اإلیرادات:)أ(
المتعلقة بقسم التسویق والمبیعات.المجموعةتتمثل في جھود البیع والتسویق:)ب(
ة وإداریة.تصنف جمیع المصاریف األخرى، باستثناء التكالیف المباشرة، كمصاریف عمومیداریة:اإلعمومیة والالمصاریف )ج(

یتم التوزیع بین تكالیف اإلیرادات ومصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.

تمویلالإیرادات تمویل وتكلفة 
إیرادات التمویل دخل ال إثباتھا عند استحقاقھا في قائمة الدخل فائدةتتضمن  باستخدام طریقة  الموحدةالتي یتم  الفعلیة. یتم اثبات الفائدة، 

توزیعات األرباح في قائمة الدخل الموحدة بتاریخ اإلقرار بأحقیة المجموعة في استالمھا. 

ویتم إثبات تكالیف االقتراض اتھا في قائمة الدخل الموحدة.  تتكون تكالیف التمویل من األعباء المالیة المتعلقة بالقروض ألجل التي یتم إثب
الفعلي.الفائدةأو إنشاء أو إنتاج األصل المؤھل في قائمة الدخل الموحدة وذلك باستخدام طریقة باستحواذغیر المتعلقة مباشرًة 

التمویل. یتم إظھار أرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة على أساس الصافي ضمن تكلفة 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٥-٢

معامالت وأرصدة 
المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعنیة بالتاریخ الذي تسجیل  یتم، في األصل،  

المعاملة مؤھلة أوال لإلثبات.تصبح فیھ 

عمالت أجنبیة 
وفیما یتعلق بكل  ُتْعَرض القوائم المالیة الموحَّدة للمجموعة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى المجموعة.

تستخدم المجموعة  منشأة باستخدام ھذه العملة الوظیفیة.منشأة، تحدد المجموعة العملة الوظیفیة والبنود المدرجة في القوائم المالیة لكل  
الذي ینشأ الطریقة المباشرة للتوحید، وعند بیع عملیة أجنبیة، فإن الربح أو الخسارة الُمعاد تصنیفھا إلى قائمة الدخل الموحَّدة ُیظھر المبلغ  

من استخدام ھذه الطریقة. 

الموحدة.القوائم المالیة یة المسجلة بعمالت أجنبیة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ ویعاد تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقد
البنود غیر النقدیة التي تُقاُس بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار وتحولیتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الموحدة.

ئیة. التحویل السائدة في تواریخ المعامالت المبد

المعلومات القطاعیة
القطاع ھو أحد مكونات المجموعة الذي یمارس أنشطة األعمال التي تحقق منھا إیرادات وتتكبد مصاریف علیھا، بما في ذلك اإلیرادات 

القطاعات التشغیلیة من یتم بانتظام مراجعة نتائج العملیات لكافة والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى.
قبل رئیس العملیات بصفتھ صانع القرار بالمجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي یتم تخصیصھا للقطاعات وتقییم أدائھا والتي تتوفر 

عنھا معلومات مالیة منفصلة. 

الصادر وساري المفعولوالمعیار المعیار الجدید الصادر ٦-٢
(مالم یرد خالف ذلك): ٢٠٢٢ینایر ١فیما یلي المعاییر والتعدیالت والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

) ٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا -
) ٣ر الدولي للتقریر المالي (التعدیالت على المعیا-اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي -
) ١٦( تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -المتحصالت قبل االستخدام المرجو:الممتلكات واآلالت والمعدات-
الشركة التابعة المطبقة للمعاییر الدولیة ألول –تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة –) ١المعیار الدولي للتقریر المالي (-

مرة
بالمئة" للتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة ١٠الرسوم في اختبار "الـ -) "األدوات المالیة" ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (-
الضرائب في قیاسات القیمة العادلة-) الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي (-

الموحَّدة الخاصة بالمجموعة.ولیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة 

ولم تنفِّذ المجموعة التطبیق المبكِّر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیز التنفیذ بعد.

المعیار الجدید الصادر والمعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٧-٢

والمعدلة الصادرة غیر ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للمجموعة.فیما یلي بیان بالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

تاریخ السریان اسم المعیار والتعدیل أو التفسیر
٢٠٢٣ینایر ١"عقود التامین"–) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (-
٢٠٢٣ینایر ١كمتداولة وغیر متداولة تصنیف المطلوبات ):١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-
٢٠٢٣ینایر ١)٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تعریف التقدیرات المحاسبیة -
للمعاییر ٢) وقائمة الممارسة  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-االفصاح عن السیاسات المحاسبیة  -

٢٠٢٣ینایر ١الدولیة للتقریر المالي 
تعدیالت على معیار المحاسبة  -ة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة  الضریب-

٢٠٢٣ینایر ١)١٢الدولي (

وتنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح ساریة المفعول. 
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والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام -٣

عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، قامت اإلدارة بإجراء تقدیرات وافتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة 
ینشأ عن عدم التیقن حیال االفتراضات وقد  المرفقة.واالفصاحاتوالمبالغ المصرح عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف  

والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة.
وُیعتَرف بمراجعات التقدیرات بأثر مستقبلي.تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الرئیسیة بصورة مستمرة.

دیرات واالفتراضات التق
لمالیة، تم أدناه بیان االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم ا

قامت المجموعة بإجراء والتي لھا تأثیر یؤدي إلى إجراء تعدیل على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة.
ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالیة االفتراضات والتقدیرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة.

یتم عكس ھذه التغیرات المجموعة.سیطرةحیال التطورات المستقبلیة قد تتغیر نظًرا للتغیرات السوقیة أو الظروف الناشئة الخارجة عن  
في االفتراضات عند حدوثھا. 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
لة ناقصاً یظھر انخفاض القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القیمة القابلة لالسترداد باعتبارھا القیمة العاد

قیمتھا قید االستعم ال ــ أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد على أساس البیانات المتاحة من تكالیف البیع أو 
معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكالیف اإلضافیة 

لیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة الستبعاد األصل. یتم احتساب القیمة الحا
لتي التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة ا

للوحدة   األصل  أداء  تعزیز  شأنھا  بمعدل الخصم حققة للنقد  الممن  القیمة القابلة لالسترداد  تتأثر  القیمة.  االنخفاض في  الخاضعة الختبار 
ألغراض  المستخدم  النمو  ومعدل  المتوقعة  المستقبلیة  الواردة  النقدیة  التدفقات  وكذلك  المخصومة  النقدیة  التدفقات  طریقة  في  المستخدم 

االستقراء.

بشأن الذمم المدینة التجاریة خسائر االئتمان المتوقعة 
) بشأن االنخفاض في القیمة وقامت باحتساب خسائر ٩قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

الخبرة السابقة كونت المجموعة مصفوفة مخصص یعتمد على  االئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
قطاعات   لتجمیع  االئتمانیة  الخسارة  بشأن  الُمحدَّدة ملھینمتنوععمالء  للمجموعة  المتوقعة  العناصر  حسب  وتعدَّل  الخسارة،  نمط  نفس 

االقتصادیة. والبیئة  االقتصللمدینیین  واألوضاع  السداد  في  للتأخُّر  التاریخیة  الملحوظة  المعدالت  بین  العالقة  تقییم  المتوقعة وُیمثِّل  ادیة 
إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة یتأثر بالتغیرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة.والخسائر االئتمانیة المتوقعة تقدیًرا ھاما.

الفعلي التعثر  على  مؤشرا  تكون  ال  قد  المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  بالمجموعة  الخاصة  السابقة  االئتمان  خسائر  أن  في كما  للعمیل 
المستقبل.

التزامات المنافع المحددة للموظفین
إجراء العدید من االفتراضات یتم تحدید التزامات المنافع المحددة للموظفین باستخدام عملیات التقویم اإلكتواري. یتضمن التقویم االكتواري

التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب،  
ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبی والزیادة المستقبلیة في المعاشات.  عتھا طویلة األجل، فإن ومعدالت الوفیات 

التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.

األعمار االنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات 
ویتم المحاسبة عن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر  .  سنویاات تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعد

لم یطرأ أي تغییر على األعمار االنتاجیة للممتلكات والمعدات خالل السنة.أو نمط االستھالك بأثر مستقبلي.

مبدأ االستمراریة
المجموعة تقییماً لقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، أجرت إدارة  وفقاً لمبدأ االستمراریةالموحدة  تم إعداد القوائم المالیة  

عالوة على ذلك، فإنَّ اإلدارة لیست على درایة بأي ولدیھا قناعة أن لدي المجموعة الموارد الكافیة الستمرار اعمالھا في المستقبل القریب
لمجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة. حالة ھامة من عدم التیقن قد تثیر شكوًكا كبیرة حیال قدرة ا
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على األسعار عند عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات  

یتم أخذ  المخصومة.  النقدیة  التدفقات  نموذج  تتضمن  تقویم  باستخدام طرق  العادلة  قیمتھا  یتم تحدید  فإنھ  األسواق النشطة،  المتداولة في 
، ولكن عندما یكون ذلك غیر ُمجدي، فإن األمر یتطلب إبداء درجة مدخالت ھذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا

من األحكام لتحدید القیمة العادلة. تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 
یمة العادلة المصرح عنھا لألدوات المالیة. یمكن أن تؤثر ومن الممكن أن تؤثر التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على الق

التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه األحكام على القیمة العادلة المصرح عنھا لألدوات المالیة.

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي-عقود اإلیجار 
اإلیجار، وبالتالي تستخدم معدل االقتراض المتزاید الخاص بھا لقیاس مطلوبات أن تحدد معدل الفائدة المتضمن في عقد  للمجموعةال یمكن  
معدل االقتراض المتزاید ھو معدل الفائدة الذي قد تضطر المجموعة لدفعھ لالقتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل، .اإلیجار 

وبالتالي یعكس معدل االقتراض .ي نفس الظروف االقتصادیةالتمویل الضروري للحصول على أصل بقیمة مماثلة لألصل حق االستخدام ف
المتزاید المبلغ الذي قد تضطر المجموعة لدفعھ وھو ما یتطلب تقدیرًا عندما ال یكون ھناك معدالت قابلة للمالحظة متاحة (مثل الشركات 

قد اإلیجار (على سبیل المثال عندما ال تكون عقود التابعة التي ال تبرم معامالت تمویل) أو عندما تحتاج للتعدیل لتعكس أحكام وشروط ع
للشركة التابعة) الوظیفیة  بالعملة  معدالت .االیجار  للمالحظة (مثل  القابلة  باستخدام المدخالت  المتزاید  االقتراض  معدل  تقدر المجموعة 

االئتمان الخاص بالشركة التابعة).الفائدة بالسوق) عندما تكون متاحة وینبغي القیام بتقدیرات خاصة بالمنشأة (مثل معدل 

األحكام 

المجموعة كمستأجر-تحدید مدة عقد اإلیجار مع خیارات التجدید واإلنھاء 
د عقد  تقوم المجموعة بتحدید مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة الى أي فترات مشمولة بخیار تمدی

اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أال تتم ممارستھ. 

تقوم المجموعة بتطبیق األحكام عند تقویم ما إذا كان من یوجد لدى المجموعة العدید من عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات تجدید وإنھاء.
أي أنھا تأخذ بعین االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من شأنھا صورة معقولة ممارسة خیار تجدید عقد اإلیجار أو إنھائھ.المؤكد ب

وبعد تاریخ بدء اإلیجار، تقوم المجموعة بإعادة تقویم مدة عقد اإلیجار في حالة  إیجاد حافز اقتصادي لممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء.
أو تغیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا وتؤثر على قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء وقوع حدث ھام

(على سبیل المثال، إنشاء التحسینات المھمة على المباني المستأجرة أو التخصیص المھم حسب الطلب لألصل المستأجر). 

المجموعة كمستأِجر-تصنیف عقود اإلیجار العقاریة 
بناء على تقویم أحكام وشروط الترتیبات، مثل فترة اإلیجار، أنھا ال -وقد تبین للمجموعة  أبرمت المجموعة عقود إیجار بشأن ممتلكاتھا.

د كبیر القیمة العادلة  تمثل جزءا جوھریاً من العمر اإلنتاجي للعقار التجاري وأن القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار ال تساوي إلى ح
تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة ھذه العقارات وتقوم بالمحاسبة عن ھذه العقود كعقود إیجار إنھاحیث  -للعقار التجاري  

تشغیلي.
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٢٧

قطاعات األعمال-٤

تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار بصورة لدى المجموعة األقسام االستراتیجیة التالیة والتي تمثل قطاعاتھا التي یتم التقریر عنھا. 
مختلفة   اقتصادیة  خصائص  لھا  ألن  كذلك –مستقلة  ولھا  الرأسمالي  االستثمار  ومستوى  العوائد  ومعدالت  المبیعات  نمو  اتجاھات  مثل 

ت تسویق مختلفة.استراتیجیا

ح الملخص التالي عملیات كل قطاع من القطاعات التي یتم التقریر عنھا: تقع جمیع أعمال المجموعة في المملكة العربیة السعودیة.  ویوضِّ

المجموعة تدیرھاتمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإلیرادات المحققة منھا سواًء كانت ھذه الفنادق  :الضیافة 
أو من خالل طرف ثالث. 

یتمثل في تشغیل وإدارة الفنادق والعقارات غیر المملوكة للمجموعة.:إدارة العقارات
ــي على والمؤجرة للغیر.یمثل العقارات المملوكة للمجموعة :تأجیر العقارات ــكل رئیسـ ــتمل ھذه العقارات بشـ تشـ

المجمعات السكنیة والمجمعات التجاریة.
تمثل المركز الرئیسي وأقسام المساندة األخرى. :أخرى

دیسمبر: ٣١فیما یلي ملخٌص لبعض المعلومات المالیة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠٢٢
اإلجمالي ت المحذوفاأخرى تأجیر العقاراتالعقارات إدارة الضیافة لایر سعودي

اإلیرادات من العمالء  
٥٦٨٬٣٩٥٬٠٨٦--٤٣٦٬٥٣٩٬٣٨٣٣٬٠٢٥٬٩١٧١٢٨٬٨٢٩٬٧٨٦الخارجیین 

-) ٢٨٬٧٨٣٬٤٣٦(-٢٬٠٢٠٬٠٠٠١٩٬٨١٨٬٣٨٦٦٬٩٤٥٬٠٥٠إیرادات بین القطاعات 
٤٣٣٬٤٤٨٬٩٥٢) ٢٨٬٣٧٨٬٤٣٦(-٤٠٧٬٢٧٢٬٩٨٧٣٬٩٤١٬٣٨٩٥٠٬٦١٣٬٠١٢تكلفة اإلیرادات

١٣٤٬٩٤٦٬١٣٤) ٤٠٥٬٠٠٠(-٣١٬٢٨٦٬٣٩٦١٨٬٩٠٢٬٩١٤٨٥٬١٦١٬٨٢٤إجمالي الربح
استھالك ممتلكات ومعدات  
١١٤٬٢١٧٬٠٢٠--٢٤٬٢٧٤٬٧٥٧-٨٩٬٩٤٢٬٢٦٣وموجودات حق االستخدام 

٢٬٦٧٣٬٨٤٠٬٩٣٥--٨٧٥٬٨٣٣٬٠٤٥-١٬٧٩٨٬٠٠٧٬٨٩٠ممتلكات ومعدات 
٢٠١٬٩٩٩٬٩٦٠--١٨٬٧٦١٬٩٦٦-١٨٣٬٢٣٧٬٩٩٤موجودات حق االستخدام 

١٧٥٬٢١٣٬٨٥٠--٦٧٬٢٨٣٬٣٢٢-١٠٧٬٩٣٠٬٥٢٨مشاریع تحت اإلنشاء 
٣٬٤١٨٬١١٦٬٢٥٧) ٤٥٧٬٣٧١٬٤٥٩(١٬٤٢٨٬٥١٦٬١١٢٧٬٤٣٠٬٨٠٤١٬٧٧٩٬٠٤٢٬٨٢٦٦٦٠٬٤٩٧٬٩٧٤إجمالي الموجودات 
١٬٧٥٩٬٨٠٨٬٢٠٩) ١٠٬٦٩٢٬٣٤٦(١٬٥٦٧٬٩٣٣٬٥٧١١٤٬٥٥٦٬٩٠٣١٥١٬٢٦٧٬٠٧٦٣٦٬٧٤٣٬٠٠٥إجمالي المطلوبات 

٢٠٢١
–لایر سعودي (معدل 

اإلجمالي ت محذوفاالأخرى تأجیر العقاراتإدارة العقارات الضیافة ) ٣٥إیضاح 

اإلیرادات من العمالء  
٤٧٣٬١٤٩٬٩٥٦--٣٤٨٬٣٨٢٬٩٢١١٬٥٢٠٬٩٠٣١٢٣٬٢٤٦٬١٣٢الخارجیین 

-) ٢٦٬٧٧٦٬٩٨٥(-٣٬٠٢٣٬٩٦١١٦٬٥٧٨٬٤١٩٧٬١٧٤٬٦٠٥إیرادات بین القطاعات 
٤١٣٬٦٥١٬٩٨٤) ٢٦٬٣٨٠٬٥٨٥(-٣٩١٬٦٠٨٬٢٢٠٣٬٢١٩٬٧٤٠٤٥٬٢٠٤٬٦٠٩تكلفة اإلیرادات

٥٩٬٤٩٧٬٩٧٢) ٣٩٦٬٤٠٠(-١٤٬٨٧٩٬٥٨٢٨٥٬٢١٦٬١٢٨) ٤٠٬٢٠١٬٣٣٨(إجمالي الربح
استھالك ممتلكات ومعدات  
١١٤٬٥٤٧٬٢٣٤--٢٣٬٢١٤٬٠٩٧-٩١٬٣٣٣٬١٣٧وموجودات حق االستخدام 

٢٬٧١١٬٤٩٠٬١٧٤--٨٩٢٬٢٦٧٬٥٦٣-١٬٨١٩٬٢٢٢٬٦١١ممتلكات ومعدات 
٢٢٩٬٥٦١٬١٠٨--١٩٬٢٠٦٬٤٨٩-٢١٠٬٣٥٤٬٦١٩موجودات حق االستخدام 

٩٥٬٥٠٧٬٠٥٥--٧٬٠٧٦٬٩٩٩-٨٨٬٤٣٠٬٠٥٦مشاریع تحت اإلنشاء 
٣٬٤١١٬٦٤٣٬٢١٧) ٥٣٨٬٩٦٦٬٥١٩(١٬٦٦١٬٤٢١٬٥٥٢٥٬٢٤٣٬١٠١١٬٦١٧٬٩٧٧٬٨٠٠٦٦٥٬٩٦٧٬٢٨٣إجمالي الموجودات 
١٬٧٩٥٬٣٠٥٬٨٢٠) ٣٩٬١٦٤٬٩٢٠(١٬٦٠١٬٨٩٧٬٥٧٤١٢٬٣٦٥٬١٩٤١٤٢٬٢٣٩٬٤٥٢٧٧٬٩٦٨٬٥٢٠إجمالي المطلوبات 



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
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٢٨

قطاعات األعمال (تتمة)-٤

دیسمبر:٣١تسویة المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي یتم التقریر عنھا إلى الدخل قبل الزكاة للمجموعة عن السنتین المنتھیتین في 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي 

)٣٥اإلیضاح (معدل

١٣٤٬٩٤٦٬١٣٤٥٩٬٤٩٧٬٩٧٢للقطاعات التشغیلیةإجمالي الربح 
المبالغ غیر الموزعة:
) ١٬٩٨٠٬٤٥١()٣٬٠٩٦٬٩٣١(مصاریف بیع وتسویق 

) ٣١٬٢٩١٬٧١٣()٤٢٬٤٦٥٬٤٣١(مصاریف عمومیة وإداریة 
-)٢٧٬٤٣٢٬٦٨٤(االنخفاض في قیمة المشاریع تحت التنفیذ 

) ٢٣٬١٤٤٬٨٥٦()٤١٬٢٩٧٬١٥٧(أعباء مالیة على قروض ألجل 
) ١٣٬٧٤١٬٥٤٧()١٤٬١٦٥٬٩٠٦(اإلیجارعقود أعباء مالیة على التزامات 

١٤٦٬٧٦٠٣٨٬٢٠٥إیرادات تمویل
٣٬٠٧٤٬٢٢٩١٠٬٠٥٣٬١١٩إیرادات أخرى، صافي 

٣٢٬٦٤٢٬٨٦٤١٦٬٣٧٧٬٨١٢صافي ربح األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
) ٤٬٢٨٩٬٨٥٢(٢٬٣٧٤٬٢٢٥مقیدة بطریقة حقوق الملكیة الالحصة في نتائج الشركات 

────────── ─────────
) ٤٧٬٩٧٩٬٢٨٣()٩٠٬٢٢٠٬٠٣١(اجمالي مبالغ غیر موزعة

────────── ─────────
٤٤٬٧٢٦٬١٠٣١١٬٥١٨٬٦٨٩الدخل قبل الزكاة 

══════════ ═════════

نقدیة وما في حكمھاال-٥

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

ینایر ١
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي 
)٣٥اإلیضاح (معدل)٣٥اإلیضاح (معدل

٦٨٬٠٥٦٬٢٨٦٧٣٬٨٦٠٬٤٧٤٨٥٬٥٦٤٬٨٩٣األرصدة لدى البنوك 
١١٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع قصیرة األجل 

٦٤٩٬٠٥٠٧٨٧٬٤٥٨٩١١٬٤٩٠نقد في الصندوق 

٧٩٬٧٠٥٬٣٣٦٩١٬٦٤٧٬٩٣٢١٠٢٬٤٧٦٬٣٨٣ا وما في حكمھیةنقد

-) ٢٠٬٨٣١٬١٨٤()٣٧٬١٢٥٬٠٢٠() ١٦حسابات مكشوفة لدى البنوك (إیضاح 

٤٢٬٥٨٠٬٣١٦٧٠٬٨١٦٬٧٤٨١٠٢٬٤٧٦٬٣٨٣)الموحدة(لقائمة التدفقات النقدیةاوما في حكمھیةالنقد

ویتراوح متوسط استحقاق ھذه الودائع بین  )أ( یوًما  ٩٠إلى  ٣٠تمثل الودائع قصیرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجاریة محلیة 
لایر سعودي للسنة المنتھیة في ١٤٦٬٧٦٠وقد بلغت اإلیرادات التمویلیة نقطة أساس.١٩٦وتحمل متوسط عمولة مرابحة قدرھا 

لایر سعودي).٣٨٬٢٠٥: ٢٠٢١( ٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٧١٫٣:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٤٣٨٫٧، لدى المجموعة تسھیالت نقدیة متاحة بقیمة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  )ب(
النقدیة الممنوحة.القروضملیون لایر سعودي) تمثل نقدا غیر مسحوب من ٣٠٧٬٥: ٢٠٢١ینایر ١ملیون لایر سعودي و
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٢٩

المدینون التجاریون-٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

١٧٠٬٤٢٨٬٢٥٢١٧٠٬٤٧٥٬٣٦٢مدینون تجاریون
) ٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢()٢٩٬٧١٩٬٠٦٩(خسائر االئتمان المتوقعة

────────────────────
١٤٠٬٧٠٩٬١٨٣١٤٥٬٢٤١٬٣٩٠
════════════════════

وتتأثر القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة بالتغیر في یوًما.  ٩٠إلى  ٣٠تستحق الذمم المدینة التجاریة خالل فترة تتراوح ما بین  )أ(
التصنیف االئتماني لألطراف األخرى. 

السابقة، یتوقع تحصیل كافة الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھا.)ب( المجموعة  سیاسةبأنھ لیس من  علماً بناًء على الخبرة 
.مضمونةالمدینة؛ ولذلك فإن الغالبیة العظمى منھا غیر الذممالحصول على ضمانات على 

في  )ج( تبلغ  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما  أرصدة  التجاریة  المدینة  تتضمن الذمم  سعودي (٨٠٬٩،  لایر  لایر ٨٢٫٦:  ٢٠٢١ملیون  ملیون 
وغیر   حكومیین  عمالء  من  مستحقة  العادیین  سعودي)  العمالء  باقي  عن  ممتدة  ائتمانیة  بفترة  الجھات  ھذه  تتمتع  حیث  حكومیین. 

اآلخرین. 

دیسمبر:٣١الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي

٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢٢٦٬٤٤٥٬٧٩٣ینایر   ١في 
٤٬٩٢٧٬٨٩٥٧٣٨٬٩٩١) ٢٧المحمل للسنة (إیضاح 

) ١٬٤٧٣٬١٧٣()١١٠٬٥٣٥() ٢٧مسترد خالل السنة (إیضاح 
) ٤٧٧٬٦٣٩()٣٣٢٬٢٦٣(دیون معدومة تم شطبھا خالل السنة 

────────────────────
٢٩٬٧١٩٬٠٦٩٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢دیسمبر٣١في 

════════════════════

أعمار الذمم المدینة التجاریة تحلیل 
دیسمبر: ٣١كما في لمدینون التجاریونخسائر االئتمان المتوقعة بشأن اتفاصیلفیما یلي 

سنوات ٤أكثر من سنوات ٤-٣سنوات ٣-٢سنتین -١یوًما ٣٦٥- ١٢١یوًما ١٢٠-٩١یوًما ٩٠-٠المجموع 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعودي لایر لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

خسائر االئتمان المتوقعة 
١٨١٬٠٩٠١٬١٦٣٬٧٢٦١٬٩٢٩٬٢٠٥١٬٢٠٥٬٧٥٥٣٬٥٨٤٬٦٤٨٢١٬٦٥٤٬٦٤٥- ٢٠٢٢٢٩٬٧١٩٬٠٦٩دیسمبر ٣١
١٠٧٬٤٦٢١٬١٩٩٬٨٩٣١٬٤٥٧٬٣٧٤٤٬٦٤١٬٤٤٤٣٬٩٢٦٬١٤٨١٣٬٩٠١٬٦٥١- ٢٠٢١٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢دیسمبر ٣١

مدینون تجاریون 
٢٠٢٢١٧٠٬٤٢٨٬٢٥٢٦١٬٦١٥٬١٧٧٦٬٣٥٠٬٠٢٥٥٠٬٨٣٢٬١٨٦١١٬٩٥٠٬٥١٧٥٬٢٢١٬١٥٢٦٬٣٣٣٬٢٩٧٢٨٬١٢٥٬٨٩٨دیسمبر ٣١
٢٠٢١١٧٠٬٤٧٥٬٣٦٢٦٧٬٣٠٩٬٩٢٣٦٬٥٤٩٬٦٥١٤٥٬٣٢٧٬٩٣٣١٠٬٨٩٠٬٦٦٣١١٬٤٧٨٬٤٦٥١٤٬٦٨٦٬٠٦٠١٤٬٢٣٢٬٦٦٧دیسمبر ٣١

معدل الخسارة المتوقعة 
٪٧٦٫٩٩٪٥٦٫٦٠٪٢٣٫٠٩٪١٦٫١٤٪٢٫٢٩٪٢٫٨٥- ٪٢٠٢٢١٧٫٤٤دیسمبر ٣١
٪ ٩٧٫٦٧٪ ٢٦٫٧٣٪ ٤٠٫٤٤٪ ١٣٫٣٨٪ ٢٫٦٥٪ ١٫٦٤- ٪ ٢٠٢١١٤٫٨٠دیسمبر ٣١

لمخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة الخاصة بالمجموعة.) بشأن المعلومات عن التعرض ٣٢یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٠

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى-٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٥٨٬٨١٨٬٦٠٧٥٨٬٨١٨٬٦٠٧دفعة مقدمة إلیجار (*)
٦٬٣٥٩٬٩٧٣٩٬٠٥٣٬٨٩٢مقدًما مصاریف مدفوعة 

٦٬١٩٢٬٢٨٩٥٬٧٦٩٬٢١٧موجودات عقود
٣٬٢٧٠٬٧٣٨٣٬٣١٠٬٢١٠سلف موظفین 

٤٬٤٤٢٬٠٩٩٢٬٦٣٨٬٤٣١)٨مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 
٣٬٧٥٨٬٩٥٥٢٬٠٣٤٬٢١٦دفعات مقدمة لموردین

١٬٧٩٦٬١٠٤١٬٧٩٦٬١٠٤لمشاریع عقاریةدفعات مقدمة 
٤٬٥٣٧٬٢٨٢٧٬٤١٤٬٧٤٢أخرى         

────────────────────
٨٩٬١٧٦٬٠٤٧٩٠٬٨٣٥٬٤١٩

════════════════════

أنھت المجموعة عقد  تمثل الدفعة المقدمة لإلیجار مبلغا مدفوعا الستئجار مبنى فندقي في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف.(*) 
عام   خالل  الموجودات ،  ٢٠٢٠اإلیجار  ضمن  المقدمة  الدفعة  مبلغ  كامل  تصنیف  تم  وعلیھ،  المؤجر،  من  المبلغ  استرداد  وسیتم 

وتعتقد اإلدارة أن المبلغ قابل لالسترداد بالكامل ألن صك ملكیة أرض الفندق المملوك للمؤجر مرھون لصالح الشركة،  المتداولة.
، أقامت المجموعة  ٢٠٢١وخالل عام  .٢٠٢٢دیسمبر  ٣١دفوعة مقدًما كما في  وحیث أن القیمة العادلة لألرض تتجاوز مبلغ الدفعة الم

ر من أجل البدء بإجراءات التنفیذ على صك أرض الفندق واسترداد الدفعة المقدمة لإلیجار. وتتوقع اإلدارة دعوى قضائیة بحقِّ المؤجِّ
عشر شھرا. يتحصیل المبلغ خالل فترة أثن



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٨

كبار موظفو اإلدارة سیطرة أو سیطرة مشتركة أو نفوذا مجلس اإلدارة، أوأو ،المساھمونأو ،المجموعةتتضمن الجھات ذات العالقة بالمجموعة المساھمین وكبار موظفي اإلدارة والشركات التي تمتلك فیھا 
وتمثل ھذه المعامالت الخدمات المتبادلة مع ھذه المنشآت.لعالقة وفقاً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. وخالل دورة أعمالھا العادیة، تجري المجموعة معامالت مع الجھات ذات اھاما. 

واألرصدة الناشئة عنھا:الھامة وفیما یلي تفاصیل المعامالت 

المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة )أ
الرصید قیمة المعامالت 

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

سعوديلایرسعودي لایرسعوديلایرسعودي لایرطبیعة المعاملة العالقةالجھة ذات العالقة

٥٦٨٬٥١٥٤٠٣٬٥٩٣٢٬٥٦٤٬٥٩٢١٬٨١٤٬٦٠٥دخل أتعاب إدارةشركة مملوكة لمساھمینمجمع الیاسمین المملوك لشركة أصیلة لالستثمار 
١٤٧٬٨٢٩١٦٨٬٥٧٦٨١٢٬٣٠٠١١٠٬٦٦٨دخل أتعاب إدارةشركة مملوكة لمساھمینلالستثمارمجمع الجزیرة بدر المملوك لشركة أصیلة

١٬٠٧٢٬٧٨٩٩٤٬٧٢١٦٢١٬٩١٠٥٥٥٬٥٠٨دخل أتعاب إدارةشركة مملوكة لمساھمینفندق ام القرى المملوك لشركة أصیلة لالستثمار 
٧٤٬٤٩٥١٬٤٣٢٢٠٩٬٥٧٧١٣٣٬٩٣٧دخل أتعاب إدارةشركة مملوكة لمساھمینمكارم البیت المملوك لشركة أصیلة لالستثمار فندق 
٦٢١٬٠٦٦١٦٧٬٨٤٩٢٣٣٬٧٢٠٢٣٬٧١٣إیرادات أتعاب فنیةشركات مملوكة لمساھمینأخرى

────────────────
٤٬٤٤٢٬٠٩٩٢٬٦٣٨٬٤٣١
════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٢

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) -٨

عالقةال جھات ذات الإلى المبالغ المستحقة  )ب

الرصید قیمة المعامالت 
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي طبیعة المعاملة العالقةالجھة ذات العالقة

مجمعا الجزیرة والدوادیة
مملوكان لشریك في  
مقیدة ةاستثمارات في شرك

١٨٬٤٦٠٬٣٦٩١٨٬٤٦٠٬٣٦٩--دخل أتعاب إدارةبطریقة حقوق الملكیة 

مقیدة بطریقة حقوق ةشركشركة المدینة للفنادق المحدودة
١٤٬٦٥١٬٤٩٦١٤٬٦٥١٬٤٩٦--دخل أتعاب إدارةالملكیة 

مجمع الروضة السكني المملوك لشركة أصیلة 
٢٠٧٬١٣٧١٧٢٬١٤٣١٬٧٧٦٬١٤٠٢٬٠٨٥٬٦٧٨دخل أتعاب إدارةشركة مملوكة لمساھمینلالستثمار 

مجمع األندلس السكني المملوك لشركة أصیلة 
لالستثمار 

شركة مملوكة لمساھمین
١٧٨٬٤٧٥١٦١٬٦٥٤٢٩٨٬٦٢٧٤٣٤٬٠٢٤دخل أتعاب إدارة

١٧٨٬٣٣٧١٢٤٬٩٠٧٣٣٥٬٥٤٣١٬٥٢٧٬١٨٠مصروفات مدفوعة نیابة  شركات مملوكة لمساھمینأخرى
────────────────
٣٥٬٥٢٢٬١٧٥٣٧٬١٥٨٬٧٤٧
════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٣

وأرصدتھا (تتمة) المعامالت مع الجھات ذات العالقة -٨

المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة 
تسھیالت من ھذه المؤسسات  ُأجرَیت معامالت مع مؤسسات مالیة بھا أعضاء مشتركون من مجلس اإلدارة. وحصلت المجموعة على 

لایر سعودي).ملیون ٦٧٥٫٢:  ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٧٥٢المالیة التي لدیھا أرصدة قائمة بإجمالي 

مزایا ومكافآت كبار موظفي اإلدارة 
مسؤولیات التخطیط والتوجیھ والسیطرة على أنشطة الشركة.  تتمثل اإلدارة العلیا من كبار أعضاء إدارة الشركة ممن لھم صالحیات و

وفیما یلي مزایا ومكافآت كبار موظفي اإلدارة:

قیمة المعامالت 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٥٬٧١٨٬٥٠٤٣٬٩٣٨٬٥٥٠كبار موظفي اإلدارة -منافعرواتب و
٢٨١٬٠٠٩٢٣٨٬٦٠٦كبار موظفي اإلدارة-للموظفین منافع نھایة الخدمة 

٣٬٨٩٦٬٣٧٠٣٬٧٧٤٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وبدل حضور ومكافآت اللجان

الشروط واألحكام الخاصة بأرصدة الجھات ذات العالقة 
شھرًا من ١٢ویتم سدادھا نقدًا خالل  فائدةإن األرصدة القائمة لدى الجھات ذات العالقة كما في نھایة السنة بدون ضمانات وال تحمل  

لم تقم المجموعة لم یتم استالم أو تقدیم ضمانات مقابل أي ذمم مدینة او دائنة ألي جھة ذات عالقة.تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.
٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ل أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة للسنتین المنتھیتین في  بتسجی

یتم إجراء ھذا التقویم في كل سنة مالیة من خالل فحص المركز المالي للجھة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فیھا..٢٠٢١و

المخزون-٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٥٬٦١٨٬٧٣٥٤٬٢٦٢٬٧٥٠بیاضات 
٥٬٥٢٥٬٣٣٠٣٬٣٥٥٬٣٨٣إكسسوارات وفضیات

٣٬٠٥٠٬٠٧٣٢٬٧٠٣٬٦٠٩قطع غیار 
٢٬٨٩٨٬٦٢٠٢٬٤٣٥٬٣٨٨األطعمة والمشروبات

١٬٩٠٠٬٤٧٧٢٬٠٦٤٬٧٤٧لوازم تشغیل
٢٬٥٨٨٬٢١٩١٬٩٣٣٬٨٧٠أدوات ومعدات مطبخ

٨٣٤٬١٥٦٩٩٠٬٧٤٦طباعة وقرطاسیة
) ٦٤٠٬٩٨٢()٦٤٠٬٩٨٢((ناقصا) مخصص المخزون 

────────────────
٢١٬٧٧٤٬٦٢٨١٧٬١٠٥٬٥١١
════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٤

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اتاالستثمار-١٠

نسبة   المجموعة  العربیة ٪١٫٦٧تمتلك  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  وھي  للسیاحة؛  الوطنیة  الشركة  رأسمال  من 
وھذا االستثمار ُمصنَّف تصنیًفا نھائًیا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نظًرا ألنَّ المجموعة تعتبر ھذا االستثمار السعودیة.  
فیما یلي الحركة في القیمة العادلة لالستثمار:استراتیجیة.ذو طبیعة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

التكلفة 
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر٣١ینایر و١كما في 

احتیاطي القیمة العادلة 
) ٥٬٠٥٧٬٦٧٨()٤٬٨٩٨٬٣٤٣(ینایر   ١في 

٤١٨٬٤٢٧١٥٩٬٣٣٥القیمة العادلة خالل السنةالتغیر في 
─────────────────

) ٤٬٨٩٨٬٣٤٣()٤٬٤٧٩٬٩١٦(دیسمبر٣١احتیاطي القیمة العادلة كما في 
─────────────────

٢٬٥٢٠٬٠٨٤٢٬١٠١٬٦٥٧دیسمبر٣١القیم العادلة كما في 
═════════════════

مقیدة بطریقة حقوق الملكیة ستثمارات في شركات اال-١١

إن  في الـشركات التالیة وھي ـشركات ذات مـسؤولیة محدودة.  مقیدة بطریقة حقوق الملكیة بھا تتمثل االـستثمارات في ـشركات مـستثمر  
تثمارات المجموعة في ھذه الـشركات باـستخدامكافة الـشركات أدناه مـسجلة في المملكة العربیة الـسعودیة. بة عن اـس طریقة تتم المحاـس

حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة.
الملكیة 

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي % % 
مقیدة بطریقة حقوق الملكیة الاسم الشركة  

٤٩٤٩٢٦٬٠٣١٬٣٥١٦٬٦٣٧٬٦٨٦شركة برج المدینة العقاریة (*)
٥٠٥٠٤٬١٤٢٬٢٨٩٤٬١٤٢٬٢٨٩شركة المدینة للفنادق المحدودة

٢٥٢٥٢٬٨٩٢٬٦٧٨٦٬٦٤٢٬٦٧٨الشركة السعودیة للضیافة التراثیة (**) 
─────────────────
٣٣٬٠٦٦٬٣١٨١٧٬٤٢٢٬٦٥٣
═════════════════

دیسمبر:٣١المقیدة بطریقة حقوق الملكیة للسنتین المنتھیتین في مستثمر فیھاالحركة في االستثمار في الشركات ال
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

١٧٬٤٢٢٬٦٥٣١٢٬٥٧٠٬١٢٨في بدایة السنة
١٧٬٠١٩٬٤٤٠٩٬١٤٢٬٣٧٧إضافات 

-)٣٬٧٥٠٬٠٠٠(من شركة زمیلةمتحصالت
) ٢٬٥٠٤٬٦٩١(٢٬٣٧٤٬٢٢٥الحصة في صافي النتائج 

) ١٬٧٨٥٬١٦١(-مقیدة بطریقة حقوق الملكیةة استثمار في شركفي االنخفاض 
─────────────────

٣٣٬٠٦٦٬٣١٨١٧٬٤٢٢٬٦٥٣في نھایة السنة
═════════════════

أبرمت شركة دور للضیافة اتفاقیة شراكة مع شركة أوقاف لالستثمار (الذراع االستثماري للھیئة العامة لألوقاف) تنصُّ على تأسیس (*) 
واستأجرت الشركة الزمیلة قطعة أرض في المنطقة المركزیة من المدینة المنورة من شركة برج المدینة العقاریة (الشركة الزمیلة).  

بغرض تطویر فندق  الھیئة العامة لأل ستدیره  ٥وقاف  ل المشروع حسب  تحت العالمة التجاریة "مكارم". المجموعة  نجوم  وسُیموَّ
ملكیة رأس المال لكل طرف. 

تخضع الشركة السعودیة للضیافة التراثیة حالیا إلجراءات التصفیة. (**) 



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٥

موجودات حق االستخدام -١٢

وفیما یلي بیان المعلومات المتعلقة بالموجودات التي تكون المجموعة ذلك األراضي والمباني.تستأجر المجموعة عدة موجودات بما في  
بشأنھا ھي المستأجر: 

المجموع المبانياألراضي 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٢٠٢٢٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٢١٬١٢٧٬٨٢٩٢٧٦٬١٠١٬٣٨٢ینایر ١كما في 

)١٣٬٧١٨٬٨٣٠()١٣٬٧١٨٬٨٣٠(-عقود اإلیجار (أ) تسویات على 
 ─────── ─────── ────────

٢٠٢٢٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٠٧٬٤٠٨٬٩٩٩٢٦٢٬٣٨٢٬٥٥٢دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك:
٢٠٢٢٥٬٧١٠٬٥٦٠٤٠٬٨٢٩٬٧١٤٤٦٬٥٤٠٬٢٧٤ینایر ١كما في 

٢٬٣٨٤٬٣٦٨١١٬٤٥٧٬٩٥٠١٣٬٨٤٢٬٣١٨)٢٦(إیضاح المحمل للسنة
 ─────── ─────── ────────

٢٠٢٢٨٬٠٩٤٬٩٢٨٥٢٬٢٨٧٬٦٦٤٦٠٬٣٨٢٬٥٩٢دیسمبر ٣١كما في 
 ─────── ─────── ────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٢٤٦٬٨٧٨٬٦٢٥١٥٥٬١٢١٬٣٣٥٢٠١٬٩٩٩٬٩٦٠دیسمبر ٣١كما في 

═════════════════════════

التكلفة:
٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٥٩٬٧٢١٬٠٣٣٣١٤٬٦٩٤٬٥٨٦ینایر ١كما في 

١٩٬٨٠٩٬٩٠٧١٩٬٨٠٩٬٩٠٧-إضافات خالل السنة 
) ٥٨٬٤٠٣٬١١١() ٥٨٬٤٠٣٬١١١(-تسویات على عقود اإلیجار (أ) 

 ──────── ──────── ────────
٢٠٢١٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٢١٬١٢٧٬٨٢٩٢٧٦٬١٠١٬٣٨٢دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك:
٣٬٣٢٧٬٤٤٠٣١٬٩٥٨٬٦٦٧٣٥٬٢٨٦٬١٠٧ینایر ١كما في 

٢٬٣٨٣٬١٢٠١١٬٩٨٤٬٣٠١١٤٬٣٦٧٬٤٢١)٢٦(إیضاح المحمل للسنة
)٣٬١١٣٬٢٥٤()٣٬١١٣٬٢٥٤(-تسویات على عقود اإلیجار (أ) 

 ──────── ──────── ────────
٥٬٧١٠٬٥٦٠٤٠٬٨٢٩٬٧١٤٤٦٬٥٤٠٬٢٧٤

 ──────── ──────── ────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢١٤٩٬٢٦٢٬٩٩٣١٨٠٬٢٩٨٬١١٥٢٢٩٬٥٦١٬١٠٨دیسمبر ٣١كما في 
═══════════════════════════

المتفق علیھا مع المؤجر.تمثل التسویات على عقود اإلیجار التغییرات على دفعات عقود اإلیجار والشروط ) أ(
لم یكن ھناك عقود إیجار تتضمن ضمانات القیمة المتبقیة التزمت بھا المجموعة.)ب(
قائمة الدخل الموحدة على تكلفة اإلیرادات. علىحمل االستھالك )ج(



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٦

الممتلكات والمعدات-١٣

آالت ومعدات السیارات األثاثتحسینات المبانيالمبانياألراضي
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي التكییف المركزیة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
التكلفة:

٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٧٣٬٩٤٢٬٦٧٠١٤٢٬٣٣٧٬٣١٨٤٠٣٬٤٥٨٬٠٧٣٧٬٧٨٣٬٦٧٨١٨٧٬٦٥٣٬٦٦٧١١٤٬٨١٣٬٩٤١٣٬٧٧٤٬٠٦١٬٨٦٦في بدایة السنة
٢٬٥٢١٬٠٠٠٦٬١٨٧٬١٨٤٤٬٠٠٠٬٣٠١٢٤٤٬٧٢٤٩٬٢٩٣٬٠١٣٢٢٨٬٠٧٠٢٢٬٤٧٤٬٢٩٢-إضافات 

)١٦٬١٣٨٬٠١٦() ٣٧٧٬٧٤٣() ٩٥٧٬٥٦١() ٤٥٠٬٠٩٦() ١٤٬٣٥٢٬٦١٦(---استبعادات 
محول من مشاریع تحت اإلنشاء  

٧٬٥٩٦٬٩٣٩١٬١٣٥٬٩٩٥٤٢٬٦٣٢٬٣٠٦-٢٠٬٢٧٧٬٧٥٥٥٬٤٢٦٬٤٧٩٨٬١٩٥٬١٣٨-) ١٤(إیضاح 
) ١٬٤٧٨٬٦١٠(---)١٬٤٧٨٬٦١٠(---تسویات (أ) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٩٦٬٧٤١٬٤٢٥١٥٣٬٩٥٠٬٩٨١٣٩٩٬٨٢٢٬٢٨٦٧٬٥٧٨٬٣٠٦٢٠٣٬٥٨٦٬٠٥٨١١٥٬٨٠٠٬٢٦٣٣٬٨٢١٬٥٥١٬٨٣٨دیسمبر ٣١في 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
االستھالك المتراكم 

٥٧٦٬٦٥١٬٨٢٦٩٣٬٨٧٤٬٨٢٠٢٦٥٬٩٩٣٬٩٠٩٧٬٠٣٦٬٥٧٦٧٩٬٠٣٧٬٥٤٤٣٩٬٩٧٧٬٠١٧١٬٠٦٢٬٥٧١٬٦٩٢-في بدایة السنة
٤٢٬٠٩٣٬١٨٦١١٬١٨٥٬٢٦٩٢٤٬٨٠٣٬٣٣٠٢٢٧٬٧٧٤١٨٬٩٢٠٬٧٢٠٣٬٤٦٢٬٦٩٧١٠٠٬٦٩٢٬٩٧٦-المحمل للسنة

)١٥٬٥٥٣٬٧٦٥() ٣٦٨٬٥٣٠() ٨٧٥٬٣٧٣() ٤٥٠٬٠٩٦() ١٣٬٨٥٩٬٧٦٦(---استبعادات 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٦١٨٬٧٤٥٬٠١٢١٠٥٬٠٦٠٬٠٨٩٢٧٦٬٩٣٧٬٤٧٣٦٬٨١٤٬٢٥٤٩٧٬٠٨٢٬٨٩١٤٣٬٠٧١٬١٨٤١٬١٤٧٬٧١٠٬٩٠٣-دیسمبر ٣١في 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٢٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩١٬٥٧٧٬٩٩٦٬٤١٣٤٨٬٨٩٠٬٨٩٢١٢٢٬٨٨٤٬٨١٣٧٦٤٬٠٥٢١٠٦٬٥٠٣٬١٦٧٧٢٬٧٢٩٬٠٧٩٢٬٦٧٣٬٨٤٠٬٩٣٥دیسمبر ٣١كما في 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ملیون لایر سعودي.١٫٥قامت المجموعة بإعادة تقدیر تكلفة بعض بنود المشاریع بمبلغ ،٢٠٢٢دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في )أ(



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٧

الممتلكات والمعدات (تتمة) -١٣

آالت ومعدات السیارات األثاث تحسینات المباني المباني األراضي 
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي التكییف المركزیة 

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩٢٬١٢٧٬٠٣٥٬٨٧٤١٣٧٬٤٠٣٬١٠٢٣٧٩٬٥١٩٬٢٤٩٧٬٤٢١٬١٧٢١٦٨٬٢١٧٬٠٣٦١١٣٬١٣٤٬٦٤٠٣٬٦٧١٬١٥٣٬٥٩٢في بدایة السنة

٥٬٦٥٠٬٠٠٠٣١٬٠٢٠٬٦٦٠٧٬٣١٠٬٥٧٧٧٬٠٠٤٬٩٦٨٤٢٥٬٥٠٦١٣٬١٨٨٬٠٤٢٤٣٬٥١٢٦٤٬٦٤٣٬٢٦٥إضافات 
) ١٠٬٦٠٨٬٨٣٢(-)٣٬٧٠٩٬٣٤٦() ٦٣٬٠٠٠()٣٬٤٩٠٬٨٠٠()٣٬٣٤٥٬٦٨٦(--استبعادات 

محول من مشاریع تحت 
٩٬٩٥٧٬٩٣٥١٬٦٣٥٬٧٨٩٥٥٬٥٥٠٬٣٠٩-٢٢٬٥٦٢٬٦٠٤٩٦٩٬٣٢٥٢٠٬٤٢٤٬٦٥٦-) ١٤اإلنشاء (إیضاح 

)٦٬٦٧٦٬٤٦٨(-----)٦٬٦٧٦٬٤٦٨(-تسویات (أ) 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٧٣٬٩٤٢٬٦٧٠١٤٢٬٣٣٧٬٣١٨٤٠٣٬٤٥٨٬٠٧٣٧٬٧٨٣٬٦٧٨١٨٧٬٦٥٣٬٦٦٧١١٤٬٨١٣٬٩٤١٣٬٧٧٤٬٠٦١٬٨٦٦دیسمبر ٣١في 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

االستھالك المتراكم 
٥٣٢٬٧٩٤٬٣٦٣٨٩٬٧٠٧٬٣٣٨٢٤٣٬٧٢٥٬٥٠٧٦٬٩٤٣٬٦٦١٦٣٬١٧١٬٠١١٣٦٬٣٨٦٬٧٠٢٩٧٢٬٧٢٨٬٥٨٢-في بدایة السنة
٤٤٬٠٧٠٬٢٧٥٧٬٥١٣٬١٦٨٢٥٬٦٨١٬٥٣٠١٥٥٬٩١٥١٩٬٣٨١٬٤٢٢٣٬٥٩٠٬٣١٥١٠٠٬٣٩٢٬٦٢٥-المحمل للسنة

) ١٠٬٣٣٦٬٧٠٣(-)٣٬٥١٤٬٨٨٩() ٦٣٬٠٠٠()٣٬٤١٣٬١٢٨()٣٬٣٤٥٬٦٨٦(--استبعادات 
) ٢١٢٬٨١٢(-----) ٢١٢٬٨١٢(-تسویات (أ) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٥٧٦٬٦٥١٬٨٢٦٩٣٬٨٧٤٬٨٢٠٢٦٥٬٩٩٣٬٩٠٩٧٬٠٣٦٬٥٧٦٧٩٬٠٣٧٬٥٤٤٣٩٬٩٧٧٬٠١٧١٬٠٦٢٬٥٧١٬٦٩٢-دیسمبر ٣١في 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢١٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩١٬٥٩٧٬٢٩٠٬٨٤٤٤٨٬٤٦٢٬٤٩٨١٣٧٬٤٦٤٬١٦٤٧٤٧٬١٠٢١٠٨٬٦١٦٬١٢٣٧٤٬٨٣٦٬٩٢٤٢٬٧١١٬٤٩٠٬١٧٤دیسمبر ٣١كما في 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ملیون لایر سعودي.٦٫٧قامت المجموعة بإعادة تقدیر تكلفة بعض بنود المشاریع بمبلغ ،٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في )أ(

دیسمبر على النحو التالي: ٣١تم توزیع قسط االستھالك في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 
٩٩٬٣٧٠٬٧٤٤٩٨٬٠٦٩٬٦٩٧)٢٦تكلفة إیرادات (إیضاح 

١٬٣٢٢٬٢٣٢٢٬١١٠٬١١٦)٢٧مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 
────────────────
١٠٠٬٦٩٢٬٩٧٦١٠٠٬١٧٩٬٨١٣
═════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٨

المشاریع تحت االنشاء-١٤

دیسمبر ھي كما یلي: ٣١اإلنشاء للسنتین المنتھیتین في الحركة في المشاریع تحت 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٩٥٬٥٠٧٬٠٥٥١٢٤٬٩٤٦٬٤٦٠ینایر   ١في 
١٤٩٬٧٧١٬٧٨٥٢٦٬١١٠٬٩٠٤إضافات خالل السنة

) ٥٥٬٥٥٠٬٣٠٩()٤٢٬٦٣٢٬٣٠٦(("ج"))١٣محول إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح 
-)٢٧٬٤٣٢٬٦٨٤(("ب") االنخفاض في قیمة المشاریع تحت اإلنشاء

──────────────────
١٧٥٬٢١٣٬٨٥٠٩٥٬٥٠٧٬٠٥٥دیسمبر٣١في 

══════════════════

ویتضمن ھذا القائمة باإلضافة إلى مشاریع أخرى.تمثل المشاریع قید اإلنشاء بشكل رئیسي تكلفة إنشاء فنادق جدیدة وتجدید الفنادق )أ(
البند تكالیف المقاولین باإلضافة إلى مصاریف إدارة المشاریع ومصاریف التصامیم والدفعات المدفوعة مقدما للمقاولین وتكالیف 

االقتراض ومصاریف متنوعة أخرى. 

ل الفحص األخیر لھذه المشاریع، وبناء على التوقعات  وخالبشكل دوري باالطالع على نسب إنجاز المشاریع.تقوم المجموعة  و)ب(
مواءمة  ومع  األخرى،  المشاریع  االعتبار  في  األخذ  ومع  السعودیة،  العربیة  المملكة  في  المناطق  لمختلف  األخیرة  االقتصادیة 

تخفیض كامل التكالیف  وبالتالي قامت المجموعة باستراتیجیة المجموعة لرؤیة المملكة، قررت المجموعة إلغاء بعض المشاریع.
ملیون لایر سعودي. ٢٧٫٤المرسملة لھذه المشاریع والتي بلغت 

مشاریع األخرى.القیمة علىلم تالحظ المجموعة أي مؤشرات انخفاض 

ملیون لایر سعودي بشكل رئیسي تكلفة إنشاء شقق جدیدة في  ٤٢٫٦بقیمة  ٢٠٢٢تمثل التحویالت إلى الممتلكات والمعدات خالل  )ج(
لایر سعودي تمثل  ملیون٥٥٫٦:  ٢٠٢١تبوك وتكلفة أعمال عقارات في قطاعات الضیافة وتأجیر العقارات في الریاض (منطقة  

تكلفة إنشاء وتجدید فندق مكة).

دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في  ٢٫١مبلغ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١بلغت قیمة تكالیف االقتراض للسنة المنتھیة في  )د(
الفعلي للسلف الخاصة الفائدةیعتبر المعدل المستخدم لتحدید مبلغ تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة ھو معدل  : ال شيء).٢٠٢١

بتلك الموجودات المؤھلة.

خرىاألمتداولة المطلوبات المستحقة الدفع والاریفالمص-١٥

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٦٩٬٣٢٢٬٠٢٦٦٧٬٥٠٤٬٣٣٧مطلوبات العقود 
٢٣٬٨٧٨٬٧٦١١٨٬٤٨٨٬٠٢٧منافع موظفین مستحقة 
١٦٬٣٢٨٬٠٨٩١٩٬٢٥٣٬٦٢٩مستحق الدفع لمقاولین 

١٥٬٧١٩٬٥٥٨١٤٬٤٥٣٬٦٣٦محتجزات دائنة 
١١٬٠٩٣٬٧٢٥١٬٤٠٥٬٢٧١أعباء مالیة مستحقة

٤٬٧٩١٬٦٩١١٬٦٣٢٬٣٥٥مصاریف إدارة مستحقة وأتعاب امتیاز 
٣٬٦٠٠٬٢٣٣١٤٬٩١٣٬٣٧٠منافع وخدمات أخرى مستحقة

٢٬٥٣٠٬١٨٠٧٬٧٥٨٬١٧٧أتعاب مھنیة وخدمات أخرى مستحقة 
١١٬٨٤٦٬٣١٧١١٬٩١٢٬٧٣٨*أخرى

──────────────────
١٥٩٬١١٠٬٥٨٠١٥٧٬٣٢١٬٥٤٠
══════════════════

* یشمل ھذا البند مستحقات ضریبة قیمة مضافة، أعباء بلدیة، ضریبة تبغ، ومستحقات أخرى.



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٩

ض ألجلوالقر-١٦

١٬٠٦٢إجمالیة قدرھا دفتریةحصلت المجموعة على قروض ألجل مضمونة من عدد من البنوك المحلیة على شكل تمویل مرابحة بقیمة
ملیون لایر سعودي) ١٬٠٣٣:  ٢٠٢١ینایر  ١ملیون لایر سعودي و١٬٠١٧:  ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  

تستحق عمولة مرابحة وفقا لسایبور زائد ھامش ربح وفًقا ألسعار الفائدة في السوق. إن ھذه التمویالت مضمونة بسندات إذنیة وبالتنازل 
المتحصالت من إیجار بعض المشاریع. عن 

نسب معینة من الرفع المالي وإجمالي الدین إلى حقوق الملكیة  بشكل أساسي بالحفاظ على  تشتمل اتفاقیات القروض على تعھدات تتعلق 
شروط ھذه االتفاقیات، فإنھ یحق للبنوك طلب السداد الفوري للقروض في حالة عدم الوفوالتعھدات األخرى. اء بأي من تلك وبموجب 

. ٢٠٢١ینایر ١و٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١كانت المجموعة ملتزمة بتعھدات القرض كما في التعھدات.

في  المذكورة  المشتقة  المالیة  لألدوات  التسویات  الناتجة عن  األمریكي  بالدوالر  الحساب  األرصدة في  المكشوف  سحب على  مبالغ  تمثل 
.)٢٤(اإلیضاح 

وفیما یلي بیان بتصنیف القروض: 

اإلیجارعقودالتزامات-١٧

تتضمن عقود االیجار للمجموعة خیار التمدید. یتم التفاوض على ھذا الخیار من قبل اإلدارة لتوفیر المرونة في إدارة محفظة الموجودات 
اإلدارة بممارسة األحكام الھامة عند تحدید ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تقوم المؤجرة ومواكبتھا مع احتیاجات أعمال المجموعة.

ممارسة خیار التجدید ھذا. 

اإلیجار المثبتة والتغیرات خالل السنة: عقودفیما یلي بیان القیمة الدفتریة اللتزامات
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٣٤٥٬٦٥٢٬٩٣٥٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨ینایر ١كما في 
١٩٬٨٠٩٬٩٠٧-إضافات 

) ٥٦٬٣٤٨٬٠٢٨()١٣٬٧١٨٬٨٣٠(تسویات على عقود اإلیجار
١٥٬٠٠٦٬٤٢١١٤٬٦٣٢٬٨٨٥فوائد

) ١٨٬٣٢٢٬٢٨٧()١٦٬٠٠٩٬٣٧٩(مبالغ مدفوعة 
-)٢٥١٬٠٣٥("١٩-امتیاز اإلیجار المتعلق بـ "كوفید 

──────────────────
٣٣٠٬٦٨٠٬١١٢٣٤٥٬٦٥٢٬٩٣٥دیسمبر٣١كما في 

══════════════════
فیما یلي القیمة الحالیة لصافي دفعات اإلیجار: 

٣٤٬٤٧٢٬٧٢٢٤٣٬٣٤٣٬١٥٩متداول
٢٩٦٬٢٠٧٬٣٩٠٣٠٢٬٣٠٩٬٧٧٦غیر متداول

٢٠٢١ینایر ٢٠٢١١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي 

١٬٠٦٢٬٦٦٨٬٥٧٥١٬٠١٧٬٢٧١٬٦٦٣١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢قروض ألجل
-٣٧٬١٢٥٬٠٢٠٢٠٬٨٣١٬١٨٤حسابات مكشوفة لدى البنوك 

١٬٠٩٩٬٧٩٣٬٥٩٥١٬٠٣٨٬١٠٢٬٨٤٧١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢

٢٠٢١ینایر ٢٠٢١١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي 

١٣٣٬٨٨٢٬٣٢١٢٧١٬٧٦١٬٠٨٨٢٠٩٬٥٣٧٬٩٨٤جزء متداول -قروض ألجل 
-٣٧٬١٢٥٬٠٢٠٢٠٬٨٣١٬١٨٤حسابات مكشوفة لدى البنوك 

١٧١٬٠٠٧٬٣٤١٢٩٢٬٥٩٢٬٢٧٢٢٠٩٬٥٣٧٬٩٨٤متداولة قروض 
٩٢٨٬٧٨٦٬٢٥٤٧٤٥٬٥١٠٬٥٧٥٨٢٤٬٣٦٧٬٤٤٨جزء غیر متداول-قروض ألجل 

١٬٠٩٩٬٧٩٣٬٥٩٥١٬٠٣٨٬١٠٢٬٨٤٧١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢قروض مجموع ال



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٤٠

التزامات عقود اإلیجار (تتمة) -١٧

قائمة الدخل الُموحَّدة:وفیما یلي المبالغ الُمعتَرف بھا في 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 
١٣٬٥٢٤٬٠٤٤١٤٬٣٦٧٬٤٢١مصروف استھالك موجودات حق االستخدام 

١٤٬١٦٥٬٩٠٦١٣٬٧٤١٬٥٤٧اإلیجار عقودأعباء مالیة على التزامات
──────────────────

٢٧٬٦٨٩٬٩٥٠٢٨٬١٠٨٬٩٦٨الموحدة قائمة الدخلفي المثبتةغ الإجمالي المب 
══════════════════

المجموعة كمؤجر
تمثل ھذه عقود إیجار قصـــیرة األجل باســـتثناء عقد واحد تم عرضـــھ في  أبرمت المجموعة عقود اإلیجار التشـــغیلي بشـــأن ممتلكاتھا.

ملیون لایر ١٢٣٬٢:  م٢٠٢٠ملیون لایر ســـــعودي (١٢٨٬٨المجموعة خالل الســـــنة  ویبلغ دخل اإلیجار الذي أثبتتھ  موجودات العقود.
سعودي).

الزكاة-١٨

وعلیھ یتم تحدید تقوم الشركة والشركات التابعة لھا بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناًء على القوائم المالیة الخاصة بكل شركة.
المقدرة ضمن قائمة الدخل الموحدة واحتساب الوعاء الزكوي   للشركة والشركات التابعة لھا بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة 

للمجموعة.

دیسمبر: ٣١الحركة في مخصص الزكاة للسنتین المنتھیتین في 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 
١٣٬٦٦٢٬١٩٨١٣٬٣٢٣٬٢٩٨في بدایة السنة

٤٬٥٧٥٬٣٤٣٩٬٣١٢٬٢٨٧مجنب خالل السنة 
) ٨٬٩٧٣٬٣٨٧()٧٬٠٣١٬٧١٣(مدفوعات خالل السنة 

──────────────────
١١٬٢٠٥٬٨٢٨١٣٬٦٦٢٬١٩٨في نھایة السنة

══════════════════

الربوط الزكویةموقف 
. ٢٠٢١قدمت الشركة وشركاتھا التابعة إقراراتھا الزكویة إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") عن جمیع السنوات حتى سنة 

. ٢٠١٨و٢٠١٧، ٢٠١٦وللسنوات المنتھیة في ٢٠١٤دیسمبر ٣١استلمت الشركة الربوط الزكویة من قبل الھیئة حتى 

. قدمت الشركة اعتراضات على ھذه الربوط. وافقت الھیئة على ٢٠١٨حتى ٢٠١٥ركة عن السنوات أصدرت الھیئة الربوط الزكویة للش 
. رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضریبیة. وافقت ٢٠١٥ملیون لایر سعودي لسنة ٠٬٨٦االعتراضات باستثناء مبلغ 

بمبلغ   االعتراضات  على  الضریبیة  للجان  العامة  بقیمة  ٠٬٦٢األمانة  اعتراضات  رفضت  بینما  سعودي  لایر  لایر ٠٬٢٥ملیون  ملیون 
، اعترضت الھیئة لدى لجنة االستئناف للمخالفات الضریبیة وفض المنازعات ضد قرار األمانة العامة للجان ٢٠٢٢سعودي.  خالل مایو 

زعات ضمن المھلة المحددة، ولم یتم انھاء االعتراض الضریبیة. قدمت الشركة ردھا إلى لجنة االستئناف للمخالفات الضریبیة وفض المنا
بعد.

ملیون لایر سعودي.  قامت الشركة بدفع جمیع المبالغ ٣٬٠٣، مما ادى إلى فروقات زكویة بمبلغ ٢٠١٩أصدرت الھیئة ربطا زكویا لسنة 
المتنازع علیھا.  نتج عن ذلك إصدار ربط ملیون لایر سعودي وأبدت اعتراضات على باقي البنود١٫٢غیر القابلة لالعتراض وإجمالیھا 

محل  نودملیون لایر سعودي. قّدمت الشركة اعتراًضا إلى األمانة العامة للجان الضریبیة للنظر في الب١٫٠٤معّدل من قبل الھیئة بمبلغ  
استأن الشركة.  اعتراض  ورفضت  قرارھا  الضریبیة  والمخالفات  المناعات  في  الفصل  لجنة  أصدرت  لجنة االعتراض.  لدى  الشركة  فت 
االستئناف للمخالفات الضریبیة وفض المنازعات خالل المھلة المحددة، ولم یتم االنتھاء من نتیجة االعتراض بعد.

ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بدفع جمیع المبالغ ٢٬١١، مما ادى إلى فروقات زكویة بمبلغ  ٢٠٢٠أصدرت الھیئة ربطا زكویا لسنة  
القابلة   وإجمالیھا  غیر  الھیئة ١٫٧٦لالعتراض  درست  أن  بعد  علیھا.  المتنازع  البنود  باقي  على  اعتراضات  وأبدت  سعودي  لایر  ملیون 

االعتراض، أصدرت الھیئة ربطاً معدًال، والذي تضمن قبول جمیع البنود المعترض علیھا من قبل الشركة، وبالتالي إلغاء جمیع التزامات  
.٢٠٢٠الزكاة المتعلقة بعام 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٤١

الزكاة (تتمة)-١٨

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١لم تقم الھیئة من االنتھاء من اصدار الربط للسنة المنتھیة في 

. ٢٠١٨أصدرت الھیئة الربوط الزكویة للشركات التابعة لكل السنوات حتى عام 

التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین-١٩

عام ال وصف ال
تســـتند  وھذه المنافع مطلوبة وفًقا لنظام العمل والعمال الســـعودي.التابعة برامج منافع محددة لما بعد التوظیف.لدى الشـــركة وشـــركاتھا  

المنافع إلى الرواتب النھائیة للموظفین والبدالت وسنوات الخدمة التراكمیة كما ھو موضح في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.

ــتخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة ومرخص لھ من قبل البنك تم إجراء أحدث تقویم   ــتقل باس اكتواري من قبل خبیر اكتواري مؤھل مس
المركزي السعودي.

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

٪ ٢٫٤٠٪٤٫٦٠معدل الزیادة في الرواتب 
٪ ٢٫٤٠٪٤٫٦٠معدل الخصم

١٬٢٠٢١٬٢٨٠الموظفین المشمولین ببرنامج منافع نھایة الخدمةعدد 

نھایة الخدمة للموظفین:منافعمصروف 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي

٦٬٩٥٢٬٩٩٢٧٬٣٤١٬٦٦٨تكلفة الخدمة الحالیة
١٬٤٧٩٬٣٥١١٬١٥٦٬٠٠٨للموظفینمتعلقة بالتزامات مكافآت نھایة خدمة تكلفة عمولة 

──────────────────
٨٬٤٣٢٬٣٤٣٨٬٤٩٧٬٦٧٦إجمالي مصروف المنافع 

══════════════════

كتواریة ال) ائرخساال( /االرباح
الُمحمَّلة على قائمة الدخل الشامل الموحدة: فیما یلي األرباح / (الخسائر) االكتواریة

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي

) ٧٣٧٬٠٥٨(١٬٤٠١٬٤٦٤نھایة خدمة للموظفین منافع (خسائر) اكتواریة من التزامات /أرباح
══════════════════

دیسمبر: ٣١منافع نھایة الخدمة للموظفین للسنتین المنتھیتین في الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي

٦١٬٥٩٧٬٧٨٩٥٩٬٩١٥٬٨١٠الرصید االفتتاحي للقیمة الحالیة اللتزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین
٨٬٤٣٢٬٣٤٣٨٬٤٩٧٬٦٧٦مصروف منافع نھایة الخدمة للموظفین

) ٧٬٥٥٢٬٧٥٥()٧٬٩٤٨٬٨٤٥(نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین منافع
٧٣٧٬٠٥٨)١٬٤٠١٬٤٦٤(لموظفین منافع نھایة الخدمة ل(أرباح) / خسائر اكتواریة متعلقة بالتزامات 

──────────────────
٦٠٬٦٧٩٬٨٢٣٦١٬٥٩٧٬٧٨٩الخدمة للموظفینالرصید الختامي للقیمة الحالیة اللتزامات منافع نھایة 

══════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٤٢

التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)-١٩

تحلیل الحساسیة 
دیسمبر:٣١فیما یلي بیان تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراض الھام بشأن التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین كما في 

معدل الخصم معدل الزیادة في الرواتب االفتراضات

مستوى الحساسیة
٥٠الزیادة بواقع 
نقاط أساس

٥٠النقص بواقع  
نقطة أساس

٥٠الزیادة بواقع 
نقاط أساس

٥٠النقص بواقع  
نقطة أساس

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢٢٦١٬٢٢٤٬٣٨٠٥٨٬٢٥٨٬٧٥٣٥٨٬٣٥٨٬٢٢١٦١٬١٣٤٬٠٧٣دیسمبر ٣١
٢٠٢١٦٣٬١٥٦٬٧٧٤٥٨٬٣٠٨٬٧٧٤٥٨٬٤١٤٬٥٩٨٦٣٬٠٦٦٬٤٥٨دیسمبر ٣١

ــیة أعاله بناء على طریقة یتم بموجبھا توقع األثر على التزامات  المحددة للموظفین نتیجة للتغیرات المعقولة  المنافعأجري تحلیل الحســـاسـ
ــیة التي تحدث في نھایة الفترة المالیة.  ــاسـ ــات األسـ ــیة على تغیُّر في افتراض ھام، مع ثبات كافة في االفتراضـ ــاسـ ویعتمد تحلیل الحسـ

أ  اامنافعوقد ال یمثل تحلیل الحسـاسـیة تغیًُّرا فعلًیا في التزامات األخرى.االفتراضـات المحددة للموظفین؛ ذلك أنَّھ من غیر المرجَّح أن تنـش
التغیُّرات في االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.

ت القادمة: یمثل ما یلي المبالغ المتوقع دفعھا أو تعویضات نھایة الخدمة للموظفین المخطط لھا للسنوا

رأس المال -٢٠

دیســمبر  ٣١لایر ســعودي (١٠ملیون ســھم، قیمة كل ســھم  ١٠٠یتكون رأســمال الشــركة المصــرح بھ والمصــدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم  ١٠٠:  ٢٠٢١

االحتیاطي النظامي-٢١

یجب   للشركة،  األساسي  للنظام  ھذا ١٠تحویل  الشركة على  طبقاً  مجموع  یبلغ  حتى  النظامي  االحتیاطي  إلى  السنة  دخل  صافي  من   ٪
من رأس المال نظرًا للتحویالت في السنوات ٪٥٠وحیث أن رصید االحتیاطي النظامي قد بلغ من رأس المال المدفوع.٪ ٣٠االحتیاطي 

علًما بأن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.التوقف عن إجراء ھذا التحویل.السابقة، فقد قررت الشركة 

االحتیاطي االتفاقي-٢٢

للنظام األساسي للشركة، حولت الشركة نسبة   ونظرًا للتحویالت في السنوات من صافي دخلھا السنوي إلى االحتیاطي االتفاقي.٪٥وفقاً 
إجراء   عن  التوقف  الشركة  قررت  فقد  التحویل.مثل  السابقة،  دیسمبر  ھذا  في  العامة  الجمعیة  قدره  ٢٠٢١وقررت  مبلغ  تحویل 

لایر سعودي إلى األرباح المبقاة.١٤٣٬٠٠٢٬٤٩٠

الدفعتوزیعات األرباح المستحقة-٢٣

:  ٢٠٢١ملیون لایر سعودي (٤٣٫٧االلتزامات المتداولة رصید توزیعات األرباح المستحقة الدفع بمبلغ  ، تتضمن  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
المستحقة للمساھمین عن أرباح األسھم في السنوات السابقة التي لم یطالبوا بھا كما في )،ملیون لایر سعودي٤٣٫٩ والتي تمثل المبالغ 

تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي

١١٬٤٢٦٬٢٦٥٧٬٩٩٢٬٨٧٦شھًرا ١٢خالل 
٣٨٬٩٢٩٬٢٤٣٢٩٬٧٩٥٬١٨٣خالل سنتین إلى خمس سنوات 

٣٤٬٧٣٩٬٦٢٧٣١٬٤٥٤٬٩٨٦أكثر من خمس سنوات
──────────────────
٨٥٬٠٩٥٬١٣٥٦٩٬٢٤٣٬٠٤٥
══════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٤٣

األدوات المالیة المشتقة -٢٤

، ٢٠٢٠وخالل عام  اتفاقیتي مشتقات لمبادلة أسعار الفائدة ("االتفاقیات") مع مؤسسة مالیة محلیة.٢٠١٨أبرمت المجموعة خالل عام  
منازعات األوراق طعنت المجموعة في صحة ھذه االتفاقیات وأقامت دعوى قضائیة ("الدعوى") ضد المؤسسة المالیة أمام لجنة الفصل في  

("اللجنة"). االختصاص ٢٠٢١عام  الل  خالمالیة  بعدم  نھائیا  قرارًا  ("اللجنة")  المالیة  األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  أصدرت   ،
، أقامت المجموعة دعوى ٢٠٢٢مارس  ١٠بتاریخ  واوضحت أن ھذه القضیة تتعلق بلجنة المنازعات والمخالفات المصرفیة والتمویلیة.

تتابع المجموعة الدعاوى القضائیة، بغض النظر .التفاقیتیناإلبطال  جدیدة امام لجنة المنازعات والمخالفات المصرفیة والتمویلیة  قضائیة
المشتقات وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي وال یمكن تقدیر النتیجة المحتملة للمطالبة الجدیدة بشكل معقول في ھذه اثباتعن  

المرحلة.

تم استدعاء أحد ھذه المشتقات . ٢٠٢٤دیسمبر  ١٠تحمل المشتقات آجال استحقاق أصلیة في  .المحاسبيلم تكن المشتقات مؤھلة للتحوط
. ٢٠٢٢دیسمبر ١٠قبل المؤسسة المالیة في من 

یلخص الجدول أدناه القیم العادلة للمشتقات، جنبا إلى جنب مع المبالغ االسمیة: 

القیمة العادلة السالبة  لموجبةاالقیمة العادلة  األدوات المالیة المشتقة 
لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
-١٠٩٬٩١٦عموالتمقایضات أسعار 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
) ٥٦٬٥٤٢٬٥٧٥(١٠٬٧٣٠٬٣١٨مقایضات أسعار عموالت

٢٠٢١ینایر ١
) ١٠٦٬٦٩٧٬٧١٩(١٦٬٠٢٨٬٥٥٠مقایضات أسعار عموالت

یلخص الجدول التالي المبالغ الُمعتَرف بھا في قائمة الدخل الُموحَّدة:

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٤٥٬٩٢٢٬١٧٣٤٤٬٨٥٦٬٩١٢التغیرات في القیمة العادلة، صافي 
) ٢٨٬٤٧٩٬١٠٠()١٣٬٢٧٩٬٣٠٩(المبالغ المحققة خالل السنة، صافي 

──────────────────
٣٢٬٦٤٢٬٨٦٤١٦٬٣٧٧٬٨١٢الخسارة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو المالیة الاتمشتقالصافي 

══════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٤٤

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء-٢٥

دیسمبر: ٣١للسنة المنتھیة في فیما یلي تفصیل إلیرادات المجموعة من العقود مع العمالء 

اإلجمالي إدارة العقارات اإلیجاراتالضیافة٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعودي لایر 

نوع البضاعة أو الخدمة 
٣١٥٬٥٩٨٬٧٤٥--٣١٥٬٥٩٨٬٧٤٥ُغرف-خدمات ضیافة 
١١٠٬٥٤٢٬٨٥٥--١١٠٬٥٤٢٬٨٥٥أطعمة ومشروبات -مبیعات بضائع 

١٠٬٣٩٧٬٧٨٣--١٠٬٣٩٧٬٧٨٣إیرادات ضیافة أخرى
١٢٨٬٨٢٩٬٧٨٦-١٢٨٬٨٢٩٬٧٨٦-دخل اإلیجار 
٣٬٠٢٥٬٩١٧٣٬٠٢٥٬٩١٧--أتعاب إدارة 

───────────────────────────────────
٤٣٦٬٥٣٩٬٣٨٣١٢٨٬٨٢٩٬٧٨٦٣٬٠٢٥٬٩١٧٥٦٨٬٣٩٥٬٠٨٦إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

═══════════════════════════════════

اإلیراداتتوقیت إثبات 
٣٢٥٬٩٩٦٬٥٢٨١٢٨٬٨٢٩٬٧٨٦٣٬٠٢٥٬٩١٧٤٥٧٬٨٥٢٬٢٣١على مدى زمني 

١١٠٬٥٤٢٬٨٥٥--١١٠٬٥٤٢٬٨٥٥في نقطة من الزمن 
───────────────────────────────────

٤٣٦٬٥٣٩٬٣٨٣١٢٨٬٨٢٩٬٧٨٦٣٬٠٢٥٬٩١٧٥٦٨٬٣٩٥٬٠٨٦إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 
═══════════════════════════════════

اإلجمالي إدارة العقارات اإلیجارات الضیافة٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

نوع البضاعة أو الخدمة 
٢٥٣٬٣٠٣٬٨٧٥--٢٥٣٬٣٠٣٬٨٧٥ُغرف-خدمات ضیافة 
٨٢٬٢٥٩٬١٠٥--٨٢٬٢٥٩٬١٠٥أطعمة ومشروبات -مبیعات بضائع 

١٢٬٨١٩٬٩٤١--١٢٬٨١٩٬٩٤١إیرادات ضیافة أخرى
١٢٣٬٢٤٦٬١٣٢-١٢٣٬٢٤٦٬١٣٢-دخل اإلیجار 
١٬٥٢٠٬٩٠٣١٬٥٢٠٬٩٠٣--أتعاب إدارة 

───────────────────────────────────
٣٤٨٬٣٨٢٬٩٢١١٢٣٬٢٤٦٬١٣٢١٬٥٢٠٬٩٠٣٤٧٣٬١٤٩٬٩٥٦العمالء إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع 

══════════════════════════════════

توقیت إثبات اإلیرادات
٢٦٦٬١٢٣٬٨١٦١٢٣٬٢٤٦٬١٣٢١٬٥٢٠٬٩٠٣٣٩٠٬٨٩٠٬٨٥١على مدى زمني 

٨٢٬٢٥٩٬١٠٥--٨٢٬٢٥٩٬١٠٥في نقطة من الزمن 
───────────────────────────────────

٣٤٨٬٣٨٢٬٩٢١١٢٣٬٢٤٦٬١٣٢١٬٥٢٠٬٩٠٣٤٧٣٬١٤٩٬٩٥٦إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 
═══════════════════════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٤٥

تكلفة اإلیرادات -٢٦
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

١٧٤٬٥١٨٬١٥٩١٥٩٬٥٦٧٬٢٨٢منافعرواتب و
١١٢٬٨٩٤٬٧٨٨١١٢٬٤٣٧٬١١٨) ١٣و١٢استھالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام (اإلیضاحین 

٣٧٬٥٤١٬٩٨٠٤٣٬٤٣٣٬٣٥١لوازم تشغیل
٣٣٬٦٩٩٬٧٦٧٣٠٬١١٩٬٧١١أطعمة ومشروبات

٢٦٬٣٧٣٬٤٩٨٢٦٬٨٤٨٬١٣٧منافع عامة
١١٬٧٠٧٬٢٨٠١٢٬٢٤٩٬١٣٠وصیانة ات إصالح

١٢٬٩٦٨٬٢٨٣٨٬٧٥٨٬٢٦٢أتعاب خدمات وتشغیل 
١٤٬٣٦٧٬٤٤٥١٢٬٣٩٣٬٢٥٧أنشطة دعایة وإعالن وترویج

٦٬١١١٬٧٥٥٥٬٦٤٧٬٠٩٤عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان
٢٧١٬٥٢٨٧١٣٬٨٢٢أمن وحراسة

٢٬٩٩٤٬٤٦٩١٬٤٨٤٬٨٢٠أخرى
────────────────────

٤٣٣٬٤٤٨٬٩٥٢٤١٣٬٦٥١٬٩٨٤
════════════════════

المصاریف العمومیة واإلداریة-٢٧
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي

٢٣٬٩٤٩٬٧٦٤١٩٬٠٨٨٬٢٠٩رواتب ومنافع موظفین أخرى
٢٬٧٩١٬٧٨٨٢٬٠٦٠٬٤٧٢أتعاب مھنیة

٣٬٨٩٦٬٣٧٠٣٬٧٧٤٬٠٠٠اإلدارة مكافآت أعضاء مجلس 
٢٬٧٦٠٬٤٢٧٢٬٧٨٨٬٢٨٤اشتراكات

١٬٣٢٢٬٢٣٢٢٬١١٠٬١١٦) ١٣استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
١٬٠٣١٬٧٣٨٤٦٧٬٦٥٧ضیافة 

) ٧٣٤٬١٨٢(٤٬٨١٧٬٣٦٠)٦، صافي (إیضاح (عكس)االئتمان المتوقعةئر خسا
١٬٨٩٥٬٧٥٢١٬٧٣٧٬١٥٧أخرى

────────────────────
٤٢٬٤٦٥٬٤٣١٣١٬٢٩١٬٧١٣

════════════════════

اإلیرادات األخرى، صافي-٢٨
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٢٬٢٢٠٬١٥٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠)"أ"مستحقات انتفى الغرض منھا (
) ٦٬٩٧٥٬٢٧٨(-) "ب"(یةاستشار مصاریف

٩٬١٢٠٬٠٠٠-)"ج"مقاول (إیرادات من تسویة مع 
١٬٧٩٩٬٠٨٨-مبالغ مستردة من ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة")

٨٥٤٬٠٧٤١٬١٠٩٬٣٠٩أخرى، صافي
────────────────────

٣٬٠٧٤٬٢٢٩١٠٬٠٥٣٬١١٩
════════════════════

ما قبل االفتتاح ألحد الفنادق المـشیدة حدیًثا.أخرى  ، قامت المجموعة بتكوین مخـصص ـصیانة طارئة ومـصاریف ٢٠١٩خالل عام )أ(
عدم احتیاجھا لھذا المخصص وبالتالي تم عكس المخصص.بناء على تقییم السنة الحالیة، قررت المجموعة 
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٤٦

اإلیرادات األخرى، صافي (تتمة)-٢٨

نشــطة االندماج المقترحة والتي تم تعلیقھا  أتكبدت المجموعة بعض نفقات الدراســات االســتشــاریة والخدمات المھنیة األخرى نتیجة )ب(
.٢٠٢٢الحًقا في عام 

فیما یتعلق بأحد المجموعةاتفاقیة تســــویة نھائیة مع مقاول وافق على ســــداد جزء من مطالبة  المجموعة، أبرمت ٢٠٢١خالل عام )ج(
بالكامل من دفاتر المجموعة في السنوات السابقة.ھاتم شطبوالتيالمشاریع العقاریة

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٩

االرتباطات الرأسمالیة

بقیمة  دخلت المجموعة في  )أ( سعودي) تتعلق بأعمال  ١١٧٫٨:  ٢٠٢١ملیون لایر سعودي (٢٨٦٬٩ارتباطات رأسمالیة  ملیون لایر 
رأسمالیة قید التنفیذ. 

المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق اتالشركلدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة تتعلق بمشاریع االستثمارات في  )ب(
ملیون لایر سعودي.٤٩وقدرھا الملكیة

االلتزامات المحتَملة 
سعودي (٢٩٬٠٣، أصدرت المجموعة خطابات ضمان بقیمة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  )أ ملیون لایر  ٣٠٫٢:  ٢٠٢١ملیون لایر 

ھوامش نقدیة. ال تحمل ھذه الضمانات أي سعودي).

).١٨لمزید من المعلومات حول الزكاة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح ()ب

. ٢٤فیما یتعلق بالمشتقات، یرجى الرجوع لإلیضاح ،المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائیةلتزاماتلال)ج

الربح األساسي والمخفض للسھم-٣٠

السنة المتعلق بالمساھمین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة یتم احتساب ربح السھم المخفض وذلك بقسمة ربح 
خالل السنة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة المخفضة إلى أسھم 

عادیة.

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٤٠٬١٦٥٬٨٨٤١٬١٩٣٬٨٠٥المتعلقة بالمساھمین في الشركة األم دخل السنة 
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

────────────────────
٠٫٤٠٠٫٠١المخفضالسھم األساس وربح

════════════════════

المالإدارة رأس -٣١

تقبلیة  تثمرین والدائنین والـسوق وتعزیز التطورات المـس یاـسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأـسمال قویة للحفاظ على ثقة المـس تتمثل ـس
ـاب صــافي الدین على أنھ تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باســتخدام نســبة "صــافي الدین" إلى "حقوق الملكیة".لألعمال. یتم احتسـ

جل والتزامات عقود اإلیجار والذمم الدائنة األخرى والمبالغ المســـتحقة إلى الجھات ذات العالقة والمصـــاریف مســـتحقة الدفع القروض أل
والمطلوبات المتداولة االخرى (على النحو المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة) ناقًصا النقد وما في حكمھ. 

ملكیة.تشمل حقوق الملكیة كافة عناصر حقوق ال
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إدارة رأس المال (تتمة)-٣١

دیسمبر على النحو التالي:٣١كان صافي الدین بالمجموعة إلى نسبة حقوق الملكیة بتاریخ 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي

١٬٠٩٩٬٧٩٣٬٥٩٥١٬٠٣٨٬١٠٢٬٨٤٧قروض ألجل 
٣٣٠٬٦٨٠٬١١٢٣٤٥٬٦٥٢٬٩٣٥التزامات عقود إیجار

٣٥٬٥٢٢٬١٧٥٣٧٬١٥٨٬٧٤٧مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 
١٥٩٬١١٠٬٥٨٠١٥٧٬٣٢١٬٥٤٠ومطلوبات متداولة أخرىالدفع مصاریف مستحقة 

────────────────────
١٬٦٢٥٬١٠٦٬٤٦٢١٬٥٧٨٬٢٣٦٬٠٦٩

) ٩١٬٦٤٧٬٩٣٢()٧٩٬٧٠٥٬٣٣٦(اوما في حكمھیةالنقدناقصاً: 
────────────────────

١٬٥٤٥٬٤٠١٬١٢٦١٬٤٨٦٬٥٨٨٬١٣٧صافي الدین 
١٬٦٥٨٬٣٠٨٬٠٤٨١٬٦١٦٬٣٣٧٬٣٩٧إجمالي حقوق الملكیة 

٪ ٩٢٪٩٣نسبة الرفع المالي 
════════════════════

األدوات المالیة وإدارة المخاطر -٣٢

األدوات المالیة وسیاساتھا أھداف إدارة مخاطر  
تخضع المجموعة لمخاطر مالیة مختلفة نظرًا ألنشطتھا بما في ذلك مخاطر السوق (تشمل على مخاطر العمالت ومخاطر القیمة العادلة 

ة بالمجموعة یركز برنامج إدارة المخاطر الشاملومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.النقدیة)ومخاطر أسعار العموالت الخاصة بالتدفقات 
المالي  األداء  على  المحتملة  العكسیة  اآلثار  من  الحد  إلى  ویسعى  المالیة،  األسواق  على  تطرأ  التي  بالتطورات  التنبؤ  إمكانیة  عدم  على 

للمجموعة.

وتشتمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقدیة وتشرف اإلدارة العلیا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر.
واألرصدة البنكیة والودائع قصیرة األجل واالستثمارات والذمم المدینة التجاریة والمبالغ المستحقة من / إلى جھات ذات عالقة والقروض 

تتم ق اإلثبات الخاصة المتبعة في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بكل بند.  تم اإلفصاح عن طر ألجل والذمم الدائنة التجاریة والمشتقات.  
د  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في القوائم المالیة الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعن

حقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو ت 

مخاطر أسعار األسھم 
المدرجة الخاصة بالمجموعة محفوفة بالشكوك نتیجة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم غیر في أدوات حقوق الملكیةستثمارات  إلإن ا

ووضع حدود لكل أداة  التأكد من القیمة المستقبلیة للسندات االستثماریة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسھم من خالل التنویع 
حول محفظة األسھم إلى اإلدارة العلیا بالمجموعة بشكل منتظم. یقوم مجلس إدارة  على حدة وبشكل إجمالي. یتم تقدیم التقاریر حقوق ملكیة

.االستثمارات في أدوات حقوق الملكیةالمجموعة بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة بكافة 

مخاطر السوق 
وأسعار العموالت،عمالت األجنبیة، وأسعار  تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار تحویل ال

ض األسھم التي قد تؤثر على دخل المجموعة أو قیمة األدوات المالیة الخاصة بھا. ویتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرُّ
لمخاطر السوق والسیطرة علیھا ضمن المعطیات المقبولة مع تحسین العائد.

مخاطر العملة 
یتم إجراء معامالت مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل  

ونظًرا لكون سعر صرف اللایر السعودي ثابت مقابل الدوالر األمریكي، فال المجموعة بشكل رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي.
ض المجموعة ألي مخاطر ھامة.تتعرَّ

تستمر اإلدارة في مراقبة التقلبات في اسعار الصرف األجنبي عن كثب.
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األدوات المالیة وإدارة المخاطر (تتمة) -٣٢

مخاطر أسعار الفائدة 
.للتغیرات في أسعار الفائدة في السوقمخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نظرًا  

في السوق بشكل أساسي بالتزامات الدین طویلة األجل للمجموعة التي لھا معدالت یتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في معدل الفائدة
فائدة متغیرة.

أسعار الفائدة تحلیل حساسیة
المتأثرة. تراضاتقاال مدى الحساسیة لحدوث تغییر محتمل بشكل معقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض وادناه یبین الجدول  

مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة من خالل التأثیر على القروض ذات العائد العائم، على النحو 
التالي:

نقطة  ١٠٠بواقعزیادة 
أساس

١٠٠نقص بواقع 
نقطة أساس

لایر سعوديلایر سعودي

١٠٬٦٢٢٬٦٨٦)١٠٬٦٢٢٬٦٨٦(٢٠٢٢
١٠٬١٧٢٬٧١٧)١٠٬١٧٢٬٧١٧(٢٠٢١

══════════════════
مخاطر االئتمان

بالتزاماتھ تجاه أداة مالیة ما أو عقد عمیل مما یؤدي إلى تكبد تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء  
وتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدینة التجاریة واألرصدة البنكیة والودائع قصیرة األجل والمبالغ المستحقة خسارة مالیة.

دیسمبر:  ٣١من الجھات ذات العالقة كما في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٧٩٬٠٥٦٬٢٨٦٩٠٬٨٦٠٬٤٧٤وودائع قصیرة األجللدى البنوك أرصدة 
١٤٠٬٧٠٩٬١٨٣١٤٥٬٢٤١٬٣٩٠مدینون تجاریون

٤٬٤٤٢٬٠٩٩٢٬٦٣٨٬٤٣١مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
──────────────────
٢٢٤٬٢٠٧٬٥٦٨٢٣٨٬٧٤٠٬٢٩٥
══════════════════

المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.للموجوداتُتَمثُِّل القیمة الدفتریة 

أرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل 
المتعلقة احتفظت المجموعة بفائض أموالھا لدى بنوك في المملكة العربیة السعودیة تتمتع بتصنیف ائتماني قوي، ولذلك فإن مخاطر االئتمان  

بأرصدة البنوك والودائع قصیرة األجل تعتبرھا اإلدارة غیر جوھریة.

الذمم المدینة التجاریة
یتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء الخاضعة إلى سیاسة المجموعة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان للعمالء.

ء وفقاً لنظام تصنیف داخلي شامل مبني على نقاط ویتم وضع حدود لالئتمان بشكل فردي وفقاً لھذا التقویم. یتم تقویم الجودة االئتمانیة للعمال

بالنسبة للمدینین التجاریین، تطبق المجموعة تقوم المجموعة بقیاس الذمم المدینة التجاریة بعد خصم مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
الئتمان المتوقعة.الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر ا

مخاطر   التغیرات في  بمتابعة  تقوم المجموعة  تقوم بدًال من ذلك  ، االئتمانوعلیھ، ال  الخسائر  باثباتولكن  بناًء على  مخصص خسارة 
السابقة في قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة  . كل تقریر مالياالئتمانیة المتوقعة على مدى العمر بتاریخ  

. )٦خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة (انظر اإلیضاح 

) من عمالء المجموعة ھم من الشركات، وتم إثبات خسارة االئتمان المتوقعة لقاء  ٪٢٢: ٢٠٢١(٪٢٨، تقریبا ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 
ملیون لایر سعودي). ١٫٥: ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في ١٬٩غ ھؤالء العمالء بمبل

شركات،وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، یتم تصنیف العمالء وفًقا لخصائصھم االئتمانیة، بما في ذلك ما إذا كانوا أفرادًا أو
تاریخھم التجاري مع المجموعة والصعوبات المالیة الموجودة سابًقا. وموقعھم الجغرافي، ومجال عملھم و
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المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة 
ل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة فیما یتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جھات ذات   یتم إجراء ھذا التقویم عالقة.ولم ُتسجِّ

في كل سنة مالیة من خالل فحص المركز المالي للجھة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فیھا.

مخاطر السیولة 
السیولة تنشأ مخاطر  تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة.

وتتم إدارة مخاطر السیولة من خالل مراقبة توفر األموال عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھ.
الكافیة بصورة منتظمة عن طریق التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بالتعھدات المستقبلیة.

لى توازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض یتمثل ھدف المجموعة في الحفاظ ع
شھرا ١٢یمكن للمجموعة الوصول إلى العدید من مصادر التمویل على نحو كاف، ومن الممكن تجدید القروض المستحقة خالل  البنكیة.

).٥مع الجھات المقرضة الحالیة (انظر اإلیضاح 

تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة كما في  ی ٣١لخص الجدول أدناه 
دیسمبر: 

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات ٥إلى ١خالل سنة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

١٧١٬٠٠٧٬٣٤١٨٤٣٬٥١٨٬٩٧٦٨٥٬٢٦٧٬٢٧٨١٬٠٩٩٬٧٩٣٬٥٩٥قروض ألجل 
١٩٬١٥٦٬٢٨٦--١٩٬١٥٦٬٢٨٦الذمم الدائنة التجاریة 

٣٥٬٥٢٢٬١٧٥--٣٥٬٥٢٢٬١٧٥مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
٣٤٬٤٧٢٬٧٢٢١١٠٬٧٩٣٬٠٣٨١٨٥٬٤١٤٬٣٥٢٣٣٠٬٦٨٠٬١١٢التزامات عقود إیجار 

────────────────────────────────────────
٢٦٠٬١٥٨٬٥٢٤٩٥٤٬٣١٢٬٠١٤٢٧٠٬٦٨١٬٦٣٠١٬٤٨٥٬١٥٢٬١٦٨
════════════════════════════════════════

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١خالل سنة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠٢١دیسمبر  ٣١

١٬٠٣٨٬١٠٢٬٨٤٧-٢٩٢٬٥٩٢٬٢٧٢٧٤٥٬٥١٠٬٥٧٥قروض ألجل 
٤١٬٣٢٧٬٨٩٥--٤١٬٣٢٧٬٨٩٥ذمم دائنة التجاریة 

٣٧٬١٥٨٬٧٤٧--٣٧٬١٥٨٬٧٤٧مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
٤٣٬٣٤٣٬١٥٩٣٩٬٩٢٣٬٣٨٤٢٦٢٬٣٨٦٬٣٩٢٣٤٥٬٦٥٢٬٩٣٥التزامات عقود إیجار 

────────────────────────────────────────
٤١٤٬٤٢٢٬٠٧٣٧٨٥٬٤٣٣٬٩٥٩٢٦٢٬٣٨٦٬٣٩٢١٬٤٦٢٬٢٤٢٬٤٢٤

════════════════════════════════════════

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة -٣٣

نظامیة تتم بین متعاملین  القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة  
تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.في السوق بتاریخ القیاس.

قة من الجھات ذات العالقة.من النقدیة واألرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل واالستثمارات والذمم المدینة التجاریة والمبالغ المستح
بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض ألجل والذمم الدائنة التجاریة والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة والمشتقات.

لمبالغ المستحقة من الجھات تبین لإلدارة بأن القیمة العادلة للنقدیة واألرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل والذمم المدینة التجاریة وا
كبیرة نظرًا لتوا بصورة  لھا  الدفتریة  القیمة  تقارب  العالقة  المستحقة إلى الجھات ذات  والمبالغ  التجاریة  الدائنة  والذمم  العالقة  ریخ ذات 

ا الدفتریة المتضمنة في بالنسبة للقروض ألجل، فإن القیمة العادلة ال تختلف جوھریا عن قیمتھاالستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.  
الحالي السائد في السوق لنفس األدوات المالیة ال یختلف جوھریا عن السعر المتعاقد علیھ.فائدةالمعدل إنالقوائم المالیة الموحدة حیث 



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٠

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-٣٣

من مستویات القیم العادلة وتم قیاسھ بالقیمة العادلة من  ٣الشامل اآلخر ضمن المستوى  ُیصنَّف االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
قبل االدارة باستخدام طریقتي الدخل (التدفقات النقدیة المخصومة) والسوق (نسبة السعر إلى األرباح). 

یتم حساب القیمة العادلة باستخدام طرق تقییم بما في ذلك نماذج المقایضة باستخدام حسابات القیمة الحالیة.المشتقة،بالنسبة لألدوات المالیة  
تتكون الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على جودة االئتمان لألطراف المقابلة،

منحنیات أسعار الفائدة ومنحنیات السعر اآلجل للسلعة األساسیة. 

موجودات مالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

لایر سعوديلایر سعودي 
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

٢٬٥٢٠٬٠٨٤٢٬١٠١٬٦٥٧استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
١٠٩٬٩١٦١٠٬٧٣٠٬٣١٨أدوات مالیة مشتقة

──────────────────
٢٬٦٣٠٬٠٠٠١٢٬٨٣١٬٩٧٥بالقیمة العادلة إجمالي الموجودات المالیة 

──────────────────
الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 

٧٩٬٧٠٥٬٣٣٦٩١٬٦٤٧٬٩٣٢النقد وما في حكمھ
١٤٠٬٧٠٩٬١٨٣١٤٥٬٢٤١٬٣٩٠مدینون تجاریون

٤٬٤٤٢٬٠٩٩٢٬٦٣٨٬٤٣١مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
───────────────────

٢٢٤٬٨٥٦٬٦١٨٢٣٩٬٥٢٧٬٧٥٣إجمالي الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
───────────────────

٢٢٧٬٤٨٦٬٦١٨٢٥٢٬٣٥٩٬٧٢٨إجمالي الموجودات المالیة
═══════════════════

٢٢٤٬٨٥٦٬٦١٨٢٥٠٬٢٥٨٬٠٧١إجمالي الموجودات المالیة المتداولة 
٢٬٦٣٠٬٠٠٠٢٬١٠١٬٦٥٧ةغیر المتداولإجمالي الموجودات المالیة 

───────────────────
٢٢٧٬٤٨٦٬٦١٨٢٥٢٬٣٥٩٬٧٢٨
═══════════════════

المطلوبات المالیة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة 
٥٦٬٥٤٢٬٥٧٥-أدوات مالیة مشتقة

المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 
١٩٬١٥٦٬٢٨٦٤١٬٣٢٧٬٨٩٥الذمم الدائنة التجاریة

١٬٠٩٩٬٧٩٣٬٥٩٥١٬٠٣٨٬١٠٢٬٨٤٧قروض ألجل 
٣٥٬٥٢٢٬١٧٥٣٧٬١٥٨٬٧٤٧مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 

────────────────────
١٬١٥٤٬٤٧٢٬٠٥٦١٬١٧٣٬١٣٢٬٠٦٤المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة إجمالي 

════════════════════
٢٢٥٬٦٨٥٬٨٠٢٤٢٧٬٦٢١٬٤٨٩إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة 

٩٢٨٬٧٨٦٬٢٥٤٧٤٥٬٥١٠٬٥٧٥إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة 
────────────────────
١٬١٥٤٬٤٧٢٬٠٥٦١٬١٧٣٬١٣٢٬٠٦٤
════════════════════



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥١

األحداث الھامة-٣٤

مذكرة تفاھم غیر ملزمة مع شركة طیبة ،  ) ٢٠٢٢دیسمبر  ١٧ھـ (الموافق  ١٤٤٤جمادى األولى  ٢٣وقع مجلس إدارة الشركة بتاریخ  
محتمل ("الصفقة المقترحة") للشركة مع طیبة.الستحواذ(شركة مساھمة سعودیة)لالستثمار ("طیبة") 

العرض) لمساھمي  وبموجب مذكرة التفاھم، سیتم تنفیذ الصفقة المحتملة من خالل عرض تبادل األسھم الذي قدمتھ طیبة (بصفتھا مقدم 
المصدرة. الشركة  أسھم  جمیع  على  االستحواذ  ألغراض  العرض)  متلقي  (بصفتھم  لمساھمي الشركة  طیبة  من  المستحق  الثمن  سیكون 

الشركة ھو إصدار أسھم جدیدة في طیبة وفقا لتعلیمات الدمج واالستحواذ الصادرة عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة والقواعد واللوائح  
من السوق المالیة، وتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة طیبة.للضیافة دورشركة ا سیؤدي إلى شطب  األخرى ذات الصلة، مم

ویخضع تنفیذ الصفقة المحتملة التفاق الشركتین النھائي الملزم الذي یحدد شروط وأحكام الصفقة، بما في ذلك الحصول على جمیع الموافقات
العامة غیر العادیة لكل شركة بشأن الصفقة واألمور المتعلقة بھا. التنظیمیة المطلوبة وموافقة الجمعیة

السابقةاتتعدیالت الفتر-٣٥

والمتعلقة بالفترات السابقة في رجعي بأثر المشتقات المالیة  حتساب االمجموعة بمعالجة  قامت ،  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في  
تتعلق ھذه السابقة وأرقام المقارنة. اتفي الفتر المساھمینحقوق ملكیة  لقوائم  القوائم المالیة الموحدة من خالل تعدیل األرصدة االفتتاحیة  

التعدیالت بمقایضات أسعار الفائدة، والتي لم یتم تسجیلھا مسبقا من قبل اإلدارة. 

لتأثیر على األرصدة المبلغ عنھا سابقا: وفیما یلي ملخص ا

التأثیر على حقوق الملكیة (الزیادة / (النقص) في حقوق الملكیة) )أ(
٢٠٢١ینایر ٢٠٢١١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٧٬٦٤٧٬٩١٦-اوما في حكمھیةنقد
١٠٬٧٣٠٬٣١٨١٦٬٠٢٨٬٥٥٠أدوات مالیة مشتقة

١٠٬٧٣٠٬٣١٨٢٣٬٦٧٦٬٤٦٦الموجودات إجمالي 
-)٢٠٬٨٣١٬١٨٤(الجزء المتداول-قروض ألجل

) ١٠٦٬٦٩٧٬٧١٩()٥٦٬٥٤٢٬٥٧٥(األدوات المالیة المشتقة 
) ١٠٦٬٦٩٧٬٧١٩()٧٧٬٣٧٣٬٧٥٩(إجمالي المطلوبات 

) ٨٣٬٠٢١٬٢٥٣()٦٦٬٦٤٣٬٤٤١(صافي األثر على حقوق الملكیة 

(الزیادة (النقص) في الربح)الموحدة التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة )ب(
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٬٣٧٧٬٨١٢من أدوات مشتقة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الربحصافي 
١٦٬٣٧٧٬٨١٢صافي التأثیر على ربح السنة 

المتعلق بـ: 
١٦٬٣٧٧٬٨١٢الشركة األم المساھمین في 

-حقوق الملكیة غیر المسیطرة

التأثیر على ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (الزیادة / (النقص) في ربحیة السھم األساسیة والمخفضة))ج(

٠٫١٦الخسارة األساسیة والمخفضة للسھم للسنة العائدة إلى حملة األسھم في الشركة األم 

أثر على الدخل الشامل اآلخر للسنة. لم یكن للتغیر 



للضیافةشركة دور 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٢

(تتمة) السابقةاتتعدیالت الفتر-٣٥

التأثیر على قائمة التدفقات النقدیة: )د(

٢٠٢١دیسمبر ٣١

) ٢٨٬٤٧٩٬٠٩٩(صافي النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

الحالیة. أِعید تصنیف بعض أرقام المقارنة األخرى بما یتماشى مع عرض السنة 

األحداث الالحقة-٣٦

واإلفصاحاتیمكن أن تؤثر تأثیرا جوھریا على القوائم المالیة الموحدة  الموحدةال توجد أمور أخرى نشأت حتى تاریخ اعتماد القوائم المالیة
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةذات الصلة 

اعتماد القوائم المالیة الموحدة -٣٧

. ) ٢٠٢٣فبرایر ٢١ھـ (الموافق ١٤٤٤شعبان ١تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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