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 عـــــــــام -1
 

شركة دور للضيافة )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وتم 
هـ )الموافق 1397محرم  6بتاريخ  1010010726تسجيلها بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 (. 1976ديسمبر  27
 

واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والتشغيل تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اإلنشاء والتملك 
العامة والمناطق السياحية، كما تشتمل والخاصة والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والطرق 

المباني عليها أو تأجيرها، وتقديم خدمات المعتمرين وزوار وتطويرها وإقامة  وبيعها تملك األراضياألنشطة على 
 .ردبشكل مشترك أو منفمباشرة أو باالشتراك مع الغير  بتلك األنشطةالمسجد النبوي الشريف. حيث تقوم الشركة 

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

 
 رأس المال 

 )لاير سعودي(
 نسبة الملكية 

 المباشرة وغير المباشرة %
     

 الشركة التابعة 
يونيو  30 

2018 
ديسمبر  31

2017 
       

 %99.44 ٪99.44 165,600,000 شركة مكة للفنادق المحدودة
 %70 %70 70,000,000 الشركة السعودية للخدمات الفندقية

 %98.73 %98.73 59,250,000 النخيل للمناطق السياحية المحدودةشركة 
 %97.14 %97.14 27,300,000 شركة تبوك للفنادق المحدودة
 %99 %99 100,000 شركة جود العلياء المحدودة

 %95 %95 100,000 شركة المصدر األمني المحدودة
 %95 %95 100,000 شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري
 %100 %100 100,000 شركة سفراء اإليواء الفندقية )شركة شخص واحد(
 %100 %100 100,000 شركة واحة دارة المحدودة )شركة شخص واحد(

 
 في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. "بالمجموعة"()مجتمعة يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة 

 
 تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها: فيما يلي

 
 شركة مكة للفنادق المحدودة

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة هي  –شركة مكة للفنادق المحدودة 
الضيافة الفندقية. نشاط الشركة  تمارس، (1982يوليو  12الموافق )هـ 1402رمضان  20بتاريخ  4031011879

 لشركة فندق مكارم أجياد بمدينة مكة المكرمة.تمتلك ا
 

 المحدودة الشركة السعودية للخدمات الفندقية

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل سعودية شركة هي  –المحدودة الشركة السعودية للخدمات الفندقية 
تمتلك الشركة فندق كراون ، (1976نوفمبر  4الموافق ) هـ1396دة القع ذو 11بتاريخ  1010010454التجاري رقم 

 /قصر الرياض. - بالزا
 

 شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري سعودية شركة هي  –شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة 

 فندق ومنتجع تمتلك الشركة(. 1992ديسمبر  17الموافق )هـ 1413 الثانيجمادي  22بتاريخ  4030092204رقم 
 قرية مكارم النخيل بمدينة جدة. 

 
 شركة تبوك للفنادق المحدودة

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة تبوك للفنادق المحدودة 
 تبوك.  هوليدي إنكة فندق (. تمتلك الشر1985ديسمبر  17هـ )الموافق 1406ربيع الثاني  5بتاريخ  3550006303
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 تتمة - عـــــــــام -1
 

 شركة جود العلياء المحدودة

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة هي  –شركة جود العلياء المحدودة 

في الرئيسي ويتمثل نشاط الشركة  (.2014أكتوبر  21الموافق )هـ 1435ذو الحجة  27بتاريخ  1010433370

 التشييد والبناء.

 

 شركة المصدر األمني المحدودة

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة هي  –ودة شركة المصدر األمني المحد

تقديم خدمة نشاط الشركة في ويتمثل  (.2014أغسطس  12الموافق )هـ 1435شوال  16بتاريخ  1010428949

بتاريخ  1078413/3بموجب خطاب األمن العام رقم  في المملكة العربية السعوديةالحراسة األمنية المدنية الخاصة 

 .(2014مايو  27)الموافق  هـ1435رجب  28

 

 لتطوير العقاريركة السواعد الكريمة لالستثمار واش

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب سعودية شركة هي  –شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري 

ويتمثل نشاط الشركة  (.2015يونيو  17 الموافق)هـ 1436شعبان  30بتاريخ  1010437489السجل التجاري رقم 

اإليواء السياحي بموجب ترخيص  ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبريد، والتخزين، والنقل، وفي التشييد، 

 .(2015نوفمبر  18)الموافق  هـ1437صفر  6بتاريخ  0096/37 /الهيئة العامة للسياحة واألثار رقم ف

 

 الفندقيةشركة سفراء اإليواء 

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب هي شركة سعودية  –شركة سفراء اإليواء الفندقية )شركة ذات شخص واحد( 

، ويتمثل نشاط الشركة (2017نوفمبر  16الموافق )هـ 1439صفر  27بتاريخ  1010901133السجل التجاري رقم 

 .تقديم خدمات الضيافة وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارضفي 

 

 شركة واحة دارة المحدودة

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب هي شركة سعودية  –شركة واحة دارة المحدودة )شركة ذات شخص واحد( 

، ويتمثل نشاط الشركة (2017نوفمبر  16الموافق )هـ 1439صفر  27بتاريخ  1010901132السجل التجاري رقم 

 .تقديم خدمات السياحةفي الرئيسي 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -2

 
 أسس اإلعداد والقياس 2-1

 
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ( التقرير المالي األولي 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 

كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على 
 .2017ديسمبر  31ويجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاريخية. يتم عرض القوائم المالية األولية 
 موحدة الموجزة باللاير السعودي.ال
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 

 أسس توحيد القوائم المالية 2-2

 يونيو 30تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في 

. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للشركة وذلك باستخدام سياسات محاسبية 2018

 مماثلة.

تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تتعرض بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في  

رتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد المتغيرة الناتجة عن ا

العوائد من خالل ممارسة سلطتها على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال 

ئج كة عن ممارسة تلك السيطرة. وتدرج نتاالسيطرة إلى الشركة ويتم التوقف عن توحيدها اعتباراً من تاريخ توقف الشر

الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة اعتباراً 

 من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسبما يكون مالئماً.

المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي الموجودات المتعلق بالحقوق غير المملوكة، تمثل حقوق الملكية غير  

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها ويتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة الدخل 

األولية الموحدة الموجزة بصورة مستقلة  في قائمة المركز المالي الملكيةالشامل األولية الموحدة الموجزة وضمن حقوق 

 عن حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم.

يتم حذف األرصدة بين الشركة والشركات التابعة لها، وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت  

ويتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس  المتداخلة بين المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 طريقة حذف األرباح غير المحققة، ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على االنخفاض في القيمة.

 

 الهامةالتغيرات في السياسات المحاسبية  2-3

بعة في السياسات المتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك  

، فيما عدا اتباع المعايير الجديدة 2017ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

. ولم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة 2018يناير  1السارية كما في 

 ل بعد.وغير سارية المفعو

( "األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي 9)تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  

( "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" واللذان يتطلبان إجراء تعديل على القوائم المالية السابقة. وطبقاً لمعيار 15)

 (، تم االفصاح أدناه عن طبيعة وأثر هذه التغيرات.34)المحاسبة الدولي 

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية 2018تطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  

 األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

 مع العمالء اإليرادات من العقود المبرمة –( 15المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( "عقود االنشاءات" ومعيار المحاسبة الدولي 11( معيار المحاسبة الدولي )15يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( "اإليرادات" والتفسيرات المتعلقة به وينطبق على كافة اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء، ما لم 18)

ايير أخرى. ويحدد المعيار الجديد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات تقع هذه العقود ضمن نطاق مع

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) (، يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ الذي 15الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. وطبقا

 يم الخدمات إلى العميل.يعكس العوض التي تتوقع المنشأة أن تستحقه لقاء تحويل البضاعة وتقد

يتطلب المعيار من المنشآت إبداء األحكام وأخذ كافة الحقائق والظروف ذات الصلة بعين االعتبار عند تطبيق كل خطوة  

من طريقة االثبات على العقود المبرمة مع العمالء. كما يحدد المعيار أيضاً المحاسبة عن التكاليف اإلضافية المتكبدة 

 العقد والتكاليف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد. بشأن الحصول على
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  2-3

 تتمة -اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  –( 15المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( باستخدام طريقة االتباع بأثر رجعي معدل، ولم يتم تعديل 15قامت المجموعة باتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )

ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ) ( ومعيار 11بيانات المقارنة لكل من القوائم المالية الرئيسية وتم عرضها وفقا

( بشكل جوهري على إثبات 15لم يؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي )قة. ( والتفسيرات ذات العال18المحاسبة الدولي )

 إيرادات المجموعة.

( يتم إثبات اإليرادات عندما يسيطر العميل على الخدمة. إن تحديد توقيت انتقال 15طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 حكام.السيطرة )في وقت محدد أو على أساس زمني( يتطلب إجراء األ

 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( "األدوات المالية: االثبات 39( "األدوات المالية" محل معيار المحاسبة الدولي )9يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

الثالث للمحاسبة عن األدوات ، ويجمع بين كافة النواحي 2018يناير  1والقياس" للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المالية: التصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر.

نتيجة اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي  2017يناير  1لم تقم المجموعة بتعديل بيانات المقارنة للفترة التي تبدأ في  

(. 39الية رئيسية ويتم عرضها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )(. ولم يتم تعديل بيانات المقارنة لكل قوائم م9)

 .على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةبشكل جوهري ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )تطبيق  لم يؤثر

يناير  1ات المالية كما في ( على القيم الدفترية للموجود9إن األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 يتعلق بالمتطلبات الجديدة لالنخفاض في القيمة كما هو مبين أدناه: 2018

 االنخفاض في القيمة (أ)

بنموذج "الخسائر  39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 

االئتمانية المتوقعة." ويتم تطبيق النموذج الجديد على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس االستثمارات في أدوات حقوق  واالستثمارات في أدوات الدين بالقيمة

اسبة المح معيارب مقارنةبصورة مسبقة يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية  9الملكية. ووفقاُ للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 . 39الدولي 

حقوق الملكية غير والفتتاحي لألرباح المبقاة ض الرصيد ا( انخفا9)لمعيار الدولي للتقرير المالياتطبيق  نتج عن

 ألف لاير سعودي، على التوالي والتي تم إثباتها 621ومليون لاير سعودي  8.6مبلغ ب 2018يناير  1كما في  المسيطرة

 .2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة في 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على المدينين التجاريين والنقدية وشبه النقدية. تشتمل

 إحدى األسس التالية:خسائر االئتمان باستخدام ، يتم قياس 9وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة عن أحداث التعثر في شهراً. تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقع 12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12السداد والمحتملة خالل 

الخسارة االئتمانية المتوقعة عن جميع أحداث التعثر في  تنتج هذهالخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.  -

 على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.المحتملة السداد 

 شهراً. 12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى طريقة باستخدام  االئتمانخسائر  بقياسقامت المجموعة 

قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وعند  للموجودات المالية عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المالي

دون تكلفة ب والمؤيدة التي تكون متوفرةتقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة فإن المجموعة تقوم بتقييم المعلومات المناسبة 

 أو مجهود غير ضروري. 

استناداً إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم  الت الكمية والنوعية على حد سواءويشمل ذلك المعلومات والتحلي

 االئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
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 تتمة -األدوات المالية  –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

للعجز لحالية القيمة انها أعلی ن الئتمار اخسائس قيام يتالخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. 

المجموعة تحصيلها(. قع ولتي تتاية دلنقت افقادلتد وافقاً للعقللمجموعة ولمستحقة اية دلنقت افقادلتن ابيرق لفالنقدي )أي ا

 يتم خصم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة

إعداد التقارير المالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات تقوم المجموعة بتاريخ 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات قيمة ائتمانية منخفضة. وتعتبر الموجودات المالية المدرجة الدين 

ة ن لها أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرحدث أو أكثر والتي يكوض القيمة االئتمانية" عند حصول "منخف

 للموجودات المالية.

 أسس عرض الخسارة االئتمانية

يخصم مخصص الخسائر االئتمانية للموجودات المقيدة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لتلك الموجودات. يتم 

جارية واألخرى بشكل مستقل في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عرض خسائر االنخفاض في القيمة للذمم المدينة الت

 الموجزة.

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

 المقدمة

ات لي للموجودات أو المصاريف أو االيراديوضح التفسير بأنه لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األو

)أو أي جزء منها( عند التوقف عن االثبات لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالدفعة المقدمة، فإن تاريخ المعاملة 

مة. ديعتبر التاريخ الذي ستقوم فيه المنشأة أصالً بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن الدفعة المق

وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، فإنه يجب على المنشاة تحديد التاريخ الذي تم فيه استالم أو 

 سداد الدفعة المقدمة. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 (40ت على معيار المحاسبة الدولي )تعديال -تحويل االستثمارات العقارية 

توضح التعديالت التاريخ الذي يجب أن تقوم فيه المنشأة بتحويل العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو 

التطوير من أو إلى االستثمارات العقارية. تنص التعديالت بأن تغير االستخدام يحدث عندما يفي أو يتوقف العقار عن 

ل على تغير االستخدام. إن مجرد وجود تغير في نية اإلدارة على الوفاء بشروط تعريفه كاستثمار عقاري، ووجود دلي

استخدام العقار ال يعتبر دليالً على تغير االستخدام. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة 

 الموجزة للمجموعة. 

 س معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسهم (: تصنيف وقيا2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

(: الدفعات المحسوبة على أساس 2أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

األسهم. تتناول التعديالت ثالث نقاط رئيسية هي: أثار شروط االستحقاق على قياس الدفعات المحسوبة على دفعات 

س األسهم المسددة نقداً، وتصنيف معاملة الدفعات المحسوبة على أساس األسهم ذات خصائص السداد لصافي أسا

التزامات ضريبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعديالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على 

شكل أسهم". وعند إتباع التعديالت، يتعين على  أساس األسهم إلى تغيير تصنيفها من "مسددة نقداً" إلى "مسددة على

المنشآت تطبيق التعديالت بدون تعديل الفترات السابقة، لكن يسمح بالتطبيق بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبيقها على 

والوفاء بالضوابط األخرى. إن السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة بشأن الدفعات المحسوبة على  الستةالتعديالت 

س األسهم المسددة نقداً تتماشى مع الطريقة الموضحة في التعديالت.  إضافة إلى ذلك، ال يوجد لدى المجموعة أسا

معامالت دفعات محسوبة على أساس األسهم ذات خصائص السداد لصافي التزامات ضريبة االستقطاع ولم تقم بإجراء 

اس األسهم الخاصة بها. وعليه، ليس لهذه التعديالت أي تعديل على شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على أس

 أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 
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توضيح أن  –شركات الزميلة والمشاريع المشتركة (: االستثمارات في ال28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم على أساس كل استثمار على حده

توضح التعديالت بأنه يجوز للمنشأة التي تعتبر مشروعاً مشتركاً أو منشأة مؤهلة أخرى، أن تقوم عند االثبات األولي 

بقياس استثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل 

هي نفسها منشأة غير استثمارية، حصص في شركة زميلة أو مشروع مشترك استثمار على حده. إذا كان للمنشأة، التي 

وتعتبر منشأة استثمارية، فإنه يجوز للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية االبقاء على قياس القيمة العادلة المطبق 

طبيق هذا تالتابعة. يتم  في الشركاتحصتها على  (المنشاة االستثمارية)من قبل الشركة الزميلة أو المشروع المشترك 

األولي  االثباتلمنشأة االستثمارية وذلك بعد التاريخ )أ( لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك ا بصورة مستقلة الخيار

، و )ب( التاريخ الذي تصبح فيه الشركة الزميلة أو المشروع (لمنشأة االستثمارية)االزميلة أو المشروع المشترك للشركة 

 (تثماريةلمنشأة االس)استثمارية، و )ج( التاريخ الذي تصبح فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المشترك منشأة ا

 إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.   .ألول مرةم أشركة  –

حذف اإلعفاءات  –المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  (: اتباع1التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 قصيرة األجل المتاحة لمتبعي المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

( حيث أنها قد 1في المعيار الدولي للتقرير المالي ) 7هـ  – 3ذف اإلعفاءات قصيرة األجل الواردة في الفقرات هـ حتم 

 ها. إن هذه التعديالت ال تنطبق على المجموعة. حققت الغرض المنشود من

 
 الصادرة وغير سارية المفعول بعد المعايير 2-4

األولية الموحدة  ةفيما يلي بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول كما في تاريخ إصدار القوائم المالي
 الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير عند سريانها وحسبما ينطبق ذلك.

 
 عقود اإليجار -( 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( عقود 17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2016( في يناير 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
نطوي ما إذا كان الترتيب يتحديد  –الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4اإليجار، والتفسير رقم 

ير والتفس عقود اإليجارات التشغيلية، الحوافز، -الصادر عن لجنة التفسير الدائمة  15على عقد إيجار، والتفسير رقم 
تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار لالصادر عن لجنة التفسير الدائمة  27رقم 

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

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

 شهرا أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإليجار )أي التزامات 12لمدة 
صل الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام األصل(. اإليجار(، وإثبات األ

من المستأجرين إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإليجار ومصروف االستهالك عن حق استخدام ار المعييتطلب 
 األصل بصورة مستقلة.

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

 استخدام األصل. ية على حقوكتساإليجار  اتبإثبات مبلغ إعادة قياس التزام
 

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

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

 
إفصاحات أكثر شمولية من معيار  يمدتق( من المستأجرين والمؤجرين 16رقم ) اليللتقرير المكما يتطلب المعيار الدولي 

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

(. يمكن أن يختار المستأجر تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية 15)
 .للمعيار ببعض اإلعفاءات
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بيع أو المساهمة  -( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك 

( عند التعامل 28)( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 10تتناول التعديالت التضارب بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
مع فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح 
التعديالت بأنه يتم إثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل 

تجميع األعمال، بين المستثمر وشركته الزميلة  -( 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تجاري، وفقاً لما هو محدد في 
ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة  أو مشروعه المشترك.

ام لشركة الزميلة أو المشروع المشترك. قعمل تجاري، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير ذوي العالقة في ا
مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل غير مسمى، لكن يجب على المنشأة التي تقوم 

 بإتباع هذه التعديالت مبكراً تطبيقها بصورة مستقبلية.
 

 التقديرات الهامةاالفتراضات و -3
 

التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على ، قامت اإلدارة بإصدار الموحدة الموجزة األوليةعند إعداد هذه القوائم المالية 
ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها. قد للمجموعة تطبيق السياسات المحاسبية 

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

 بصورة مراجعة التقديراتالفروقات الناتجة عن راجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بشكل مستمر. يتم إثبات تتم م
 .ةمستقبلي

 
عداد القوائم إتقديرات بتاريخ تقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمس

على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة،  تأثير جوهريلها  كونقد ي ، والتيالمالية
 إعداد القوائم المالية بتاريخمتاحة  مؤشراتموضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس 

التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة  . ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حولالموحدة الموجزة األولية
 عكس التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.وف الخارجة عن سيطرة المجموعة. تللتغيرات في السوق أو الظر

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

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

المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة تكاليف البيع على أساس البيانات 
أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس 

ادمة ازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قطريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس المو
وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز 

معدل بأداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً 
طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو  فيالخصم المستخدم 

 المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدية.
 

 المدينون التجاريوناالنخفاض في قيمة  
  ً ( 9مالي )لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير ال قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الثبات االنخفاض في القيمة وفقا

وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوين مصفوفة مخصص بناء على 
 الخبرة السابقة للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

 خصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفينم 
يتم تحديد القيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقويم االكتواري. يتضمن التقويم االكتواري 
إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. تشتمل هذه االفتراضات على تحديد 

الخصم، وزيادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفيات وزيادة المعاشات التقاعدية في المستقبل. نظرا لتعقيد معدل 
عمليات التقويم، واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل، فإن مبلغ اإللتزام المحدد شديد الحساسية للتغيرات في 

 ويا.هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات سن
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 تتمة -االفتراضات والتقديرات الهامة         -3

 العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات 
رة قامت خالل الفت .ةمستقبلي بصورةتم المحاسبة عنه تإن أي تغير في العمر اإلنتاجي المقدر أو طريقة االستهالك س

بناءاً على المنفعة المستقبلية  60سنة إلى  75المجموعة بتعديل تقديراتها المحاسبية لألعمار اإلنتاجية لبعض المباني من 
القيمة ولفترة لصافي الدخل  الرتفعالمتوقعة من تلك المباني ورأي خبير هندسي. في حال لم يتم تعديل األعمار اإلنتاجية 

 لاير سعودي. 1.136.267باني بمبلغ الدفترية للم
 
 القطاعات التشغيلية - 4

 
لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية الثالثة التالية والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية. تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة 

وى ومست العوائدمثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت  –ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة  مستقلةوتدار بصورة 
 االستثمار الرأسمالي ولها كذلك استراتيجيات تسويق مختلفة.

 
 فيما يلي تقرير ملخص يبين عمليات كل قطاع:

 
تمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإليرادات المحققة منها سواًء كانت هذه الفنادق ذاتية التشغيل  : قطاع الضيافة

 ثالث.بواسطة المجموعة أو من خالل طرف 

 يتمثل في تشغيل وإدارة الفنادق والعقارات غير المملوكة للمجموعة. : إدارة العقارات

يمثل العقارات المملوكة للمجموعة والمؤجرة للغير. تشتمل هذه العقارات على المجمعات السكنية  : تأجير العقارات
 والمراكز التجارية.

 المساندة األخرى.تمثل المركز الرئيسي وأقسام  : األخرى

 
 31وكما في  2017و 2018يونيو  30في  ةالستة أشهر المنتهي تيفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية لفتر

 :2017ديسمبر 
      

 2018يونيو  30

 اإلجمالـي أخرى تأجير العقارات العقاراتإدارة  الضيافة لاير سعودي
            

  230,057,001    -     46,205,073  2,294,720  181,557,208 إيرادات القطاعات 

 (176,273,792)    -     (20,344,116) (2,686,806) (153,242,870) تكاليف القطاعات

 53,783,209    -       25,860,957  (392,086)  28,314,338 الربح اإلجمالي للقطاعات

 585,287    -     -           -     585,287 إيرادات التمويل 

   33,990,950 2,014,237  6,158,409    -     25,818,304 استهالك 

 1,857,307,513 97,064,422 948,749,562    -     811,493,529 ممتلكات ومعدات 

 533,613,766    -     155,731,952    -     377,881,814 مشاريع تحت االنشاء

 2.760.032.743 97,064,422 1,175,387,730    -     1.487.580.591 القطاعاتإجمالي موجودات 

 941,850,949    -     717,653,335    -     224,197,614 مطلوبات القطاعات إجمالي 
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 تتمة –القطاعات التشغيلية  - 4
      

 2017يونيو  30

 اإلجمالـي أخرى العقاراتتأجير  إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي
            

 248,476,657 - 37,945,998 2,809,553 207,721,106 إيرادات القطاعات 

 )177,884,329( - )14,979,619( )2,430,821( )160,473,889( تكاليف القطاعات

 70,592,328 - 22,966,379 378,732 47,247,217 الربح اإلجمالي للقطاعات

 492,463 - - - 492,463 إيرادات التمويل 

 29,015,556 1,559,850 2,716,201 - 24,739,505 استهالك 

 1,704,773,802 93,060,129 663,013,812 - 948,699,861 ممتلكات ومعدات 

 454,276,696 - 245,087,055 - 209,189,641 مشاريع تحت التنفيذ

 2,504,908,975 93,060,129 974,104,527 - 1,437,744,319 إجمالي موجودات القطاعات

 678,338,295 - 466,711,820 - 211,626,475 مطلوبات القطاعات إجمالي 

      

 2017ديسمبر  31

 اإلجمالـي أخرى تأجير العقارات إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي
            

 1,886,310,833 92,504,836 859,421,729 - 934,384,268 ممتلكات ومعدات 

 383,555,729 - 104,910,920 - 278,644,809 مشاريع تحت التنفيذ

 2,606,082,186 92,504,836 1,001,253,045 - 1,512,324,305 إجمالي موجودات القطاعات 

 780,850,592 - 573,319,654 - 207,530,938 إجمالي مطلوبات القطاعات 

 
 

 المجموعة: دخلصافي  إلىالقطاعات بتسوية المعلومات المتعلقة 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
   

 2017يونيو  30 2018يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 70,592,328 53,783,209 دخل القطاعات التشغيلية
   مبالغ غير موزعة:

 4,354,370 2,212,790 إيرادات أخرى 
 (572,085) (752,993)  وتسويقمصاريف بيع 

 (15,457,095) (18,390,099) مصاريف عمومية وإدارية 
 492,463 585,287 إيرادات تمويل 

 (535,195) (1,914,296) مصاريف تمويلية 
 -       (551,208) الحصة في صافي نتائج استثمارات األسهم 

     

(542717,11,) (18,810,519) اجمالي المبالغ غير الموزعة        

786874,58, 34,972,690 الربح الموحد قبل الزكاة       
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 الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات في  -5
 االستثمارات في الشركات التالية وهي شركات ذات الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكيةتمثل االستثمارات في 

. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربية السعودية. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة مسئولية محدودة
 .الموحدة الموجزة األوليةفي المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية 

 
  نسبة الملكية 
    

 

 2018 يونيو 30

     ٪ 

 2017ديسمبر  31

   ٪ 

 2018 يونيو 30

 لاير سعودي

 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
         

االستثمارات في الشركات المقيدة بطريقة حقوق 
 الملكية

 

 

 

 

  12,092,481 11,707,938 25 25 الشركة السعودية للضيافة التراثية

  9,539,705 9,539,705 50 50 شركة مكارم المعرفة للضيافة 

  4,142,289 4,142,290 50 50 المحدودةفنادق للشركة المدينة 

  500,000 333,333 25 25 شركة خدمات التسويق اإلعالمي 

   ──────── ──────── 

   25.723.266 26,274,475 

   ════════ ════════ 
 

 :الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكيةالحركة في االستثمارات في  

 

 الستةلفترة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 
2018 

سنة المنتهية لل
ديسمبر  31في 

2017 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 30,436,392 26.274.475 / السنة  في بداية الفترة
      (4,161,917) (551.208) حصة في صافي النتائجال

      26,274,475 25.723.267 / السنة  في نهاية الفترة
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 6
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة
خدمات بين هذه للة من قبل اإلدارة. تمثل هذه المعامالت تبادل خالل دورة أعمالها العادية تقوم المجموعة بالتعامل مع الجهات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم هذه المعامالت وفقاً للشروط المعتمد

 الشركات.

 إن تفاصيل مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة هي كما يلي:
 

 أطراف ذات عالقة  منمستحق   (أ

  
 مبلغ المعاملة  

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 مبلغ المعاملة 

 للسنة المنتهية في
 

 الرصيد
   ─────────────────────── ─────────── ──────────────────────── 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 2017ديسمبر  31 2017يونيو  30 2018يونيو  30   
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات العالقة

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

 20,554,162 18,291,085 1,024,330 683,997 2,313,265 اتعاب فنية زميلةشركة  للضيافة شركة مكارم المعرفة
 -        400,000 400,000 470,000 400,000 ايجار  منتسبةشركة  شركة أصيلة لالستثمار

 167,084 -      909,234 102,776 167,084 اتعاب فنية شركة زميلة الشركة السعودية للضيافة التراثية
 1.036.506 1.468.722 3.507.522 1.366.973 1.484.942 تعاب إداريةا منتسبةشركة  أخرى

      ────────── ────────── 

      20.159.807 21,757,752 
      ══════════ ══════════ 
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 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 6
 

 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

 أطراف ذات عالقة  إلىمستحق  (ب

  
 مبلغ المعاملة  

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 مبلغ المعاملة  

 للسنة المنتهية في
 

 الرصيد
   ────────────────────── ────────── ─────────────────────── 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 2017ديسمبر  31 2017يونيو  30 2018يونيو  30   
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات العالقة
────────── ────────── ────────── ──────── ─────── ────────── ────────── ────────── 

 -      18,539,028 -      -      18,539,028 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة ديةالجزيرة والدوا مجمعي

 13,327,063 14,667,311 895,959 826,901 1,340,248 مدفوعات بالنيابة شركة زميلة  المحدودةللفنادق شركة المدينة 

 -      6,482,694 1.730.442 -      6,482,694 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة مكارم فندق أم القرى

 158,331 3,089,295 1,850,927 -      2,930,964 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة الروضة السكنيمجمع 

 -      2,558,904 260.000 50,868 2,558,903 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة فندق مكارم منى

 84,084 2,141,154 715,840 -      2,057,070 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة عذرالممجمع 

 1,330,281 1,660,723 988,023 -      330,442 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة األندلس السكنيمجمع 

 1,786,389 -        1,786,389 -      1,786,389 اتعاب اإلدارة منتسبة جهة الياسمينمجمع 
  

 
   ────────── ────────── 

  
 

   49.139.109 16,686,148 
      ═══════════ ═══════════ 

 
 

 اإلدارة العليا:المعامالت مع موظفي 
 

 

 مبلغ المعاملة  
 لفترة الستة أشهر المنتهية في

    

 2017يونيو  30 2018يونيو  30  
 لاير سعودي لاير سعودي  
  ────────── ───────── 

 2.341.739 2.934.749  في المجموعةونهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا  الرواتب والمكافآت
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 تتمة –الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع  -6
 

 الجهات ذات العالقة بأرصدةالشروط واألحكام المتعلقة 
شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة  12إن األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة في نهاية الفترة غير مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل 

، لم تسجل 2017و  2018يونيو  30لم يكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدينة أو الدائنة للجهات ذات العالقة بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في الموجزة. 
ة إعداد القوائم المالية عن طريق تقويم المركز المالي للجهة ذات العالقة المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المستحقة من الجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقويم في فتر

 والسوق الذي تعمل فيه.
 
 الممتلكات والمعدات  -7

 
 :للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرةإن 

 سنوات 4 سيارات سنة 75-50  مباني

 سنوات 5 أجهزة ومعدات مدة عقد اإليجار إيهما أقلسنوات أو  5 تحسينات على مباني

 سنة 40 المصاعد وأجهزة التكييف المركزية سنوات  10 أثاث

 

 أجهزة ومعدات سيارات أثاث مبانيالتحسينات  مباني أراضي 
أجهزة ومصاعد ال

 اإلجمالي  ةمركزيال التكييف
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                 

         التكلفة:
 2,629,596,298 70,315,978 59,131,857 8,223,587 287,493,017 47,757,747 1,432,002,793 724,671,319 في بداية الفترة

 4,991,063  349,751  2,963,330  74,000 253,524  1,350,458  -        -       إضافات
 ( 3,433) (3,433)  -        -        -        -        -        -       استبعادات

                 

  2,634,583,928  70,662,296  62,095,187  8,297,587 287,746,541 49,108,205 1,432,002,793 724,671,319 في نهاية الفترة
                 

         االستهالك:
 743,285,465 28,823,737 21,676,449 7,889,585 189,825,815 29,864,703 465,205,176  -       في بداية الفترة

  33,990,950  2,026,586  4,209,922  28,002 6,985,589 6,867,165  13,873,686  -       محمل للفترة
                 

 777,276,415  30,850,323  25,886,371  7,917,587 196,811,404  36,731,868  479,078,862  -       في نهاية الفترة
                 

         صافي القيمة الدفترية:
 1,857,307,513 39,811,973 36,208,816 380,000 90,935,137 12,376,337  952,923,931   724.671.319 2018يونيو  30كما في 
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 تتمة -الممتلكات والمعدات  -7
 

 أجهزة ومعدات سيارات أثاث مبانيالتحسينات  مباني أراضي 
أجهزة والمصاعد 

 اإلجمالي  التكييف المركزية
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                 

         التكلفة:
 2,369,832,306 34,526,501 59,389,001 8,087,545 248,694,714 42,560,242 1,248,756,234 727,818,069 في بداية السنة

 21,126,745 8,150,000 8,690,396 193,542 1,834,480 2,258,327 -       -       إضافات
 (16,623,108) -       (13,418,858) (57,500) -       -       -       (3,146,750)  استبعادات

تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 
8)             - 183,246,559 2,939,178 36,963,823       - 4,471,318 27,639,477 255,260,355 
                 

 2,629,596,298 70,315,978 59,131,857 8,223,587 287,493,017 47,757,747 1,432,002,793 724,671,319 في نهاية السنة
                 

             االستهالك:
 692,564,761 26,465,384 26,463,012 7,813,522 177,199,130 23,881,325 430,742,388 -     في بداية السنة

 64,065,745 2,358,353 8,528,428 106,113 12,626,685 5,983,378 34,462,788 -     محمل للسنة
 (13,345,041) -       (13,314,991) (30,050) -       -       -       -     استبعادات

                 

 743,285,465 28,823,737 21,676,449 7,889,585 189,825,815 29,864,703 465,205,176 -     في نهاية السنة
                 

         صافي القيمة الدفترية:
 1,886,310,833 41,492,241 37,455,408 334,002 97,667,202 17,893,044 966,797,617 724,671,319 2017ديسمبر  31كما في 
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 المشاريع تحت اإلنشاء  -8
 

: 2017ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 237.8إنشاء فندق الحي الدبلوماسي وقدره تمثل المشاريع تحت اإلنشاء تكلفة 
ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 102وقدره ( 5و4و3)المراحل السكني  قدارراومشروع ( مليون لاير سعودي 158.2
: 2017ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 30.4الرياض وقدره وتوسعة فندق مكارم ( مليون لاير سعودي 70.2: 2017
 4.2: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.2وتجديد فندق مكارم أجياد مكة وقدره ( مليون لاير سعودي 13.6

 مليون لاير سعودي(.

 تكاليف االقتراض المرسملة

مليون لاير سعودي )السنة المنتهية  8.1مبلغ  2018 ويوني 30بلغت تكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة المنتهية في 
 %3.14إن المعدل المستخدم في تحديد المبالغ القابلة للرسملة هو مليون لاير سعودي(.  9.3: 2017ديسمبر  31في 

 ( وهو يمثل معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.%3.06: 2017ديسمبر  31)
 

 الحركة في المشاريع تحت اإلنشاء:

 

ر أشه الستةلفترة 
 30المنتهية في 

 2018 يونيو
للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

  375,977,222  383,555,729 في بداية الفترة / السنة
  262,838,862    150,058,037 خالل الفترة / السنة إضافات

 (255,260,355) -       (7تحويالت إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 ───────── ───────── 

 383,555,729 533,613,766 في نهاية الفترة / السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 ألجل القروض -9

 31مليون لاير سعودي ) 771.9شكل تمويل مرابحة بقيمة إجمالية قدرها  يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 
ً لألسعارمليون لاير سعودي(  371.9: 2017ديسمبر   ه. إن هذالسائدة في السوق والتي تحمل عمولة مرابحة وفقا
 ق.ررامضمون بسندات ألمر والتنازل عن المتحصالت من إيجار مشروع دا تالتمويال

 القيمة العادلة للقروض ألجل تقارب قيمتها الدفترية.قدرت اإلدارة أن 
 

 الزكاة -10
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة مستقلة بناءاً على القوائم المالية الخاصة بكل شركة، 

مالي تقلة، ويتم إظهار إجوعليه يتم تحديد الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة للشركة وكل من شركاتها التابعة بصورة مس
 للمجموعة. الموجزة الموحدة الشامل األولية الزكاة المقدرة ضمن قائمة الدخل 

ى لسنوات حتعن جميع اوقد قامت شركة دور للضيافة بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( 
وسددت الزكاة المستحقة بموجبها  2017 عام حتىلسنوات عن جميع ا، وقدمت إقراراتها الزكوية 2009ديسمبر  31

 وال تزال بانتظار الحصول على ربوط الهيئة النهائية.  
 

 حركة مخصص الزكاة: 8-1

 

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

 2018يونيو  30
للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 17,917,222 15,117,862 بداية الفترة / السنةفي 
 5.065.120 2.770.000 مجنب خالل الفترة / السنة

 -       1,622,453 خالل الفترة / السنة مستردة
 (7,864,480) (935,419) السنةالفترة / المسدد خالل 

 ───────── ───────── 
 15,117,862 18.574.896 في نهاية الفترة / السنة

 ═════════ ═════════ 
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 رأس المال -11
 

لاير سعودي  10مليون سهم، قيمة كل سهم  100يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم  100 :2017ديسمبر  31)
 

 اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها -12
 

 0.3مليون لاير سعودي )بواقع  30، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 2018 فبراير 26في 

. تم إعتماد هذه التوزيعات، باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس 2017لاير سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام 
  .2018 مارس 29قدة بتاريخ مليون لاير سعودي في إجتماع الجمعية العامة المنع 1.8اإلدارة والبالغة 

 0.45مليون لاير سعودي )بواقع  45، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 2017 فبراير 7في 

. تم اعتماد هذه التوزيعات باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس 2016لاير سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام 
 2017إبريل  20في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ  1.8اإلدارة والبالغة 

 
 ربح السهم األساسي والمخفض  -13

تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
 مليون سهم خالل الفترة. 100والقائمة وقدرها 

 
 زامات المحتملةاالرتباطات وااللت -14

 
 االرتباطات الرأسمالية

مليون لاير  41.7، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها 2018يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 مليون لاير سعودي( بشأن مشاريع تحت اإلنشاء. 273.5: 2017ديسمبر  31سعودي )

 
 االلتزامات المحتملة 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 39.2كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرها  2018يونيو  30كما في 
 ال تحمل هذه الضمانات أي تأمينات نقدية. مليون لاير سعودي(. 39.2: 2017

 
 االلتزامات القانونية المحتملة 

بشأنها. في حين أنه ال يمكن تحديد إن المجموعة طرف في عدة قضايا قانونية خالل دورة أعمالها العادية ويتم الترافع 
النتائج النهائية لهذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارين القانونيين، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن 
يكون لهذه األمور أثر سلبي جوهري على قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة أو نتائج العمليات، يجنب 

 .بناءاً على تقدير اإلدارة ومشورة المستشار القانوني ي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةمخصص ف
 

ت لممتلکار إليجادة قيمة اياب زبسبر"( جؤلمر )"اجؤمد نية ضوقانطرف في قضية عة ولمجما فإنك ، لذعلی وة عال
بتقدير من المحكمة "(. صدر قرار مبدئي )غير ملزم( رةلفت)"ا 2014لی إ 2009ن مرة عة للفتولمجماتها رستأجا

مليون لاير. وقد تم استنئاف هذا الحكم أمام محكمة االستئناف اإلدارية ضد هذا  12.5إجمالي قيمة اإليجار للفترة بمبلغ 
ي تعتقد إدارة مليون لاير في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة والت 6.2الحكم األولي. تم تجنيب مخصص بمبلغ 

 المجموعة أنه كافي.
 

  ارتباطات عقود اإليجارات التشغيلية
 

 المجموعة كمستأجر

 يبلغ الحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي:

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 21.000.000 21.420.000 خالل سنة واحدة 
 88.284.843 90.050.540 أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 

 324.664.159 301.478.462  أكثر من خمس سنوات 
 ───────── ───────── 
 412.949.002 433.949.002 
 ═════════ ═════════ 
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 تتمة - االرتباطات وااللتزامات المحتملة -14
 

 تتمة –ارتباطات عقود اإليجارات التشغيلية 
 

 تتمة -المجموعة كمستأجر 

مليون لاير سعودي. كما  21بدأت الشركة بالتفاوض مع مؤجر لخفض مبلغ اإليجار السنوي ألحد الفنادق المؤجرة من 
 ، لم يتم استكمال نتائج هذه المفاوضات.المالية األولية الموحدة الموجزةالقوائم تاريخ 

 
 المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار تجارية. تكون فترة عقود اإليجار غير القابلة لاللغاء فترات متبيقة من سنة إلى خمس 
سنوات. تشتمل جميع العقود على بند يمكن المجموعة من التعديل المستقبلي لاليجار على أساس سنوي وفقاً لشروط 

 السوق السائدة.
 

 بلغ الحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لاللغاء كما يلي:
 
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 21.460.000 21.460.000 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
 14.000.000 14.000.000 أكثر من خمس سنوات

 ───────── ───────── 
 35.460.000 35.460.000 
 ═════════ ═════════ 
 

 األوليةالنتائج  -15
 

 على النتائج السنوية للمجموعة.دقيقاً مؤشراً  األوليةقد ال تكون النتائج 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -16
 

تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها 
تعامل عادل. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية الخاصة 

ينما تتكون المطلوبات بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والمدينين والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة، ب
 المالية من القروض ألجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.

ألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من القيمة العادلة لقامت اإلدارة بتقويم أن 
ية تقارب قيمتها الدفتر الجهات ذات العالقة والدائنين واألخرىوالمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة والقروض ألجل 

 قصيرة األجل لهذه األدوات. فترة االستحقاقوذلك يعود بشكل كبير إلى 
 

 الموجودات المالية (أ
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 لاير سعودي لاير سعودي 

 ──────── ──────── 

   متاحه للبيعكالموجودات المالية المصنفة 

 7.000.000 7,000,000 اآلخرالدخل الشامل  خاللمدرجة بالقيمة العادلة من أسهم استثمارات في 

 ──────── ──────── 

   بالتكلفة المطفأة المقيدةالموجودات المالية 

 84.313.392 86.285.670 مدينون تجاريون 

 21.757.752 20.159.807 مستحق من أطراف ذات عالقة

 ──────── ──────── 

 106.071.144 106.445.477 إجمالي الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

 ──────── ──────── 

 113.071.144 113.445.477  إجمالي الموجودات المالية

 106.071.144 106.445.477 إجمالي الموجودات المالية المتداولة

 ──────── ──────── 

 7.000.000 7.000.000 المالية غير المتداولةإجمالي الموجودات 

 ════════ ════════ 
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -16
 
 المطلوبات المالية   (ب

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 لاير سعودي لاير سعودي 

 ──────── ──────── 

   المطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

 34.644.795 28,519,732 دائنون تجاريون 

 469.749.714 578,879,733 ألجل قروض

 16.686.148 49,139,109 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 ──────── ──────── 

 521.080.657 656.538.574 إجمالي المطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

 ════════ ════════ 
 88.822.007 196.909.901 المالية المتداولةإجمالي المطلوبات 

 432.258.650 459.628.673 إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة

 ──────── ──────── 

  656.538.574 521.080.657 

 ════════ ════════ 
 
 

 قيمتها العادلة. المالية تقاربللموجودات والمطلوبات  الدفتريةإن القيمة 
 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة اعتماد -17

 (.2018 أغسطس 6هـ )الموافق: 1439 ذو القعدة 24في  الموجزةالموحدة األولية تم اعتماد القوائم المالية 
 


