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شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٠

عـــــــــام-١

اري تجالسجل البتعمل ،شركة مساھمة سعودیةھي ) "الشركة"(والتنمیةللسیاحةعبد المحسن الحكیر مجموعة شركة
كل من في قسامأوفروعولدیھا،)١٩٧٨یولیو ٢٢ھـ (الموافق ١٣٩٨شعبان١٦تاریخ و١٠١٠٠١٤٢١١رقم 

مدن أخرى في المملكة العربیة السعودیة.والریاض وجدة والخبر 

:لتالياوتشغیلإدارةإنشاء و) في "المجموعة"(المذكورة أدناه تھا التابعةاوشركللشركة الرئیسیة النشاطات تتمثل 

الفنادق والشقق المفروشة·
المنتجعات السیاحیةواالستجمام وترفیھ المراكز ·
تجاریةالالمجمعات·
ةمماثلالمرافق الوالمنتزھاتومطاعم ال·

:القوائم المالیة الموحدةفي ھذه المدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة 

%المباشرة وغیر المباشرة 

بلد التأسیسالنشاط الرئیسي٢٠١٨٢٠١٧الشركة التابعة 

سباركیزالند لأللعاب الترفیھیة شركة 
%١٠٠%١٠٠("سباركیز")

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة 
واأللعاب الترفیھیة لألطفال واأللعاب 

اإللكترونیة

اإلمارات 
العربیة المتحدة

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة %١٠٠%١٠٠شركة أساطیر للترفیھ والسیاحة 
لألطفال واأللعاب واأللعاب الترفیھیة 

اإللكترونیة

جمھوریة مصر 
العربیة

إنشاء وتشغیل مشاریع المرافق %٥١%٨٥(*)ضیافةشركة أصول المزایا لل
الریاضیة

المملكة العربیة 
السعودیة

تمثل أھدافھا في إنشاء وتشغیل تأصول المزایا للضیافة وشركة بتأسیسالشركة، قامت ٢٠١٧خالل عام (*)
الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة.المرافق 

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

بیان اإللتزام١-٢

وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر القوائم المالیة الموحدةتم إعداد ھذه 
لتقریر ا فیما بعد بالمعاییر الدولیة ل(یشار إلیھواالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

. )المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة
دي، وبالریال السعالقوائم المالیة الموحدةیتم عرض على اساس التكلفة التاریخیة.القوائم المالیة الموحدةذه ھتم إعداد 

ویتم تقریب كافة المبالغ ألقرب (ألف لایر سعودي)، ما لم یرد خالف ذلك.

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢

.٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في التابعة لھااتوالشركللشركةتشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة 

فیھا المستثمرمن عالقتھا بالشركةلدیھا الحق في عوائد متغیرة یكون المجموعة أو تتعرضتتحقق السیطرة عندما 
سیطرتالعوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، علىقدرة على التأثیر ملدیھا الو

:ما یكون لدى المجموعةالمجموعة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عند



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١١

تتمة-الھامة السیاسات المحاسبیة-٢

تتمة-أسس توحید القوائم المالیة٢-٢

ت شاطاننحھا القدرة الحالیة على توجیھ الحقوق التي تمتوفرالمستثمر فیھا (أيالشركةالقدرة على التحكم في-
.المستثمر فیھا)الشركة 

.الشركة المستثمر فیھابمن عالقتھاالتعرض إلى، الحق في، عوائد متغیرة -
.ستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھاعلى الشركة المھاسلطاتالقدرة على استخدام -

أغلبیة حقوق التصویت. وتأییدًا لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى عنالسیطرة تنتجبأن وبشكل عام، ھناك افتراض 
غلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار أأقل منالمجموعة

لتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا ویشمل ذلك:لكافة الحقائق والظروف 

مر فیھا.حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثذويالترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع -
الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
حقوق تصویت محتملة.وق التصویت الخاصة بالمجموعة وأيحق-

ائق وذلك إذا ما أشارت الحقأم الفیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا التقدیرتقوم المجموعة بإعادة 
. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال الثالثةعناصر السیطرة والظروف إلى وجود تغیر في عنصر أو أكثر من 

ة. السیطرة على الشركة التابعالمجموعةالسیطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان
لقوائم افي ترةالفتدرج موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل 

اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.المالیة الموحدة

حقوق بوتلك المتعلقةمساھمي الشركة األم بالمتعلقةاألخرى الشاملالدخلاألرباح أو الخسائر وكل بند من بنود وزعت
قوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.أدى ذلك إلى أن یكون رصید حلو الملكیة غیر المسیطرة حتى 

وعند الضرورة، یتم إجراء التسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى مع السیاسات المحاسبیة 
للمجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واالیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة 

لقوائم المالیة.كامل عند توحید االمجموعة بالشركاتبالمعامالت بین 

قدان في حالة فویتم المحاسبة عن أي تغیر في ملكیة الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.
والمطلوبات وحقوق الملكیة غیر المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، عندئذ یتم التوقف عن إثبات الموجودات

ل الشامالدخل في قائمة أیة أرباح أو خسائر تنتج عن ذلكالمسیطرة وعناصر حقوق الملكیة األخرى، ویتم إثبات 
.عند فقدان السیطرةبالقیمة العادلةفي الشركة التابعة السابقة المتبقي. یتم إثبات االستثمار الموحدة

محاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدةالتغیرات في السیاسات ال٣-٢
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوائم 

كما ، فیما عدا اتباع المعاییر الجدیدة الساریة ٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
. ولم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة ٢٠١٨ینایر ١في 

المفعول بعد.

) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
داءًا ابت) "األدوات المالیة" واللذان یتطلبان إجراء تعدیل على القوائم المالیة السابقة٩لمالي (والمعیار الدولي للتقریر ا

.إن طبیعة التعدیالت مذكورة ادناه.٢٠١٨ینایر ١من 

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة ٢٠١٨تطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام 
للمجموعة.الموحدة
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٢

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة-٢
تتمة–التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة٣-٢

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء–) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "عقود االنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي ١١الدولي () معیار المحاسبة ١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي (

) "اإلیرادات" والتفسیرات المتعلقة بھ وینطبق على كافة اإلیرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء، ما لم ١٨(
دات اإلیراتقع ھذه العقود ضمن نطاق معاییر أخرى. ویحدد المعیار الجدید طریقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن

)، یتم إثبات اإلیرادات بالمبلغ الذي ١٥الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. وطبقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
یعكس العوض التي تتوقع المنشأة أن تستحقھ لقاء تحویل البضاعة وتقدیم الخدمات إلى العمیل.

كافة الحقائق والظروف ذات الصلة بعین االعتبار عند تطبیق كل خطوة یتطلب المعیار من المنشآت إبداء األحكام وأخذ 
من طریقة االثبات على العقود المبرمة مع العمالء. كما یحدد المعیار أیضًا المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة المتكبدة 

بشأن الحصول على العقد والتكالیف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد.

) باستخدام طریقة االتباع بأثر رجعي معدل، ولم یتم تعدیل ١٥ع المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت المجموعة باتبا
) ومعیار ١١بیانات المقارنة لكل من القوائم المالیة الرئیسیة وتم عرضھا وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (

یتم إثبات التعدیالت التراكمیة على الرصید االفتتاحي ) والتفسیرات ذات العالقة. إضافة إلى ذلك،١٨المحاسبة الدولي (
دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة ٢٠١٨ینایر ١لألرباح المبقاة كما في 

٢٠١٨.

ملخصًا بالتغیرات ) وفیما یلي ١٥قامت المجموعة باستكمال تقویم األثر الناتج عن المعیار الدولي للتقریر المالي (
واآلثار الرئیسیة على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة:

(أ)  االعتبارات الخاصة بالعمل كأصیل أو وكیل والعوض المتغیر:
تدیر المجموعة برنامج عضویة یسمى "مزایا" (البرنامج) والذي یسمح للعمالء بشراء البطاقات القابلة إلعادة الشحن 

استخدامھا لشراء البضائع والخدمات الخاصة بسلسلة الفنادق للمجموعة. ویتم تقدیم حوافز للعمالء في شكل التي یمكن 
رصید مكافآت یمكن استرداده مقابل بضائع وخدمات مجانیة.

وعة جمحمیل المیتم بیع البطاقات القابلة إلعادة الشحن ھذه إلى العمالء النھائیین من خالل وكالء معتمدین یقومون بت
عمولة بمعدل ثابت.

)، تبین للمجموعة أنھا تسیطر على البضاعة والخدمات قبل تحویلھا إلى ١٥وعند اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
العمالء، وبالتالي فإنھا تعمل كأصیل كما تبین للمجموعة أنھا تقوم بتحویل السیطرة على الخدمات على أساس زمني. 

بإثبات اإلیرادات على أساس إجمالي وسیتم إثبات مصاریف العمولة على أساس االستحقاق ویتم وستقوم المجموعة 
اإلفصاح عنھا بصورة مستقلة في القوائم المالیة الموحدة. إضافة إلى ذلك، ینتج عن حوافز العمالء المذكورة أعاله 

تم تخصیص جزء من سعر المعاملة على رصید التزام أداء مستقل حیث أنھا تمنح العمالء حقًا جوھریًا، وبناء علیھ ی
المكافآت الممنوح للعمالء.

ینایر ١) نقص في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في ١٥وقد نتج عن اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
تھیة في المنللسنة وحدة ملیون لایر سعودي وقد تم إثباتھ في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الم٢٫٣قدره ٢٠١٨

.٢٠١٨دیسمبر ٣١

:(ب)  الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء
تقوم المجموعة باستالم دفعات مقدمة قصیرة األجل من عمالئھا.

)، قامت المجموعة فیما یتعلق بالدفعات المقدمة قصیرة األجل باستخدام ١٥وعند اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
االعفاءات العملیة. وعلیھ، لن تقوم المجموعة بتعدیل قیمة العوض المتعھد بھ باآلثار الناتجة عن مكونات التمویل في 
العقود، حیث تتوقع المجموعة، عند بدء العقد، أن الفترة بین الوقت الذي یقوم فیھ العمیل بسداد قیمة البضاعة أو الخدمات 

ویل البضاعة أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ستكون سنة واحدة أو اقل. إن والوقت الذي تقوم فیھ المجموعة بتح
) فیما یتعلق بالدفعات المقدمة من العمالء لیس لھ أي أثر على القوائم المالیة ١٥اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (

الموحدة للمجموعة.
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٣

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة-٢
تتمة–السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدةالتغیرات في٣-٢

األدوات المالیة–) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "األدوات المالیة: االثبات ٣٩) "األدوات المالیة" محل معیار المحاسبة الدولي (٩یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (

، ویجمع بین كافة النواحي الثالث للمحاسبة عن األدوات ٢٠١٧ینایر ١والقیاس" للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
في القیمة ومحاسبة تغطیة المخاطر.المالیة: التصنیف والقیاس واالنخفاض

نتیجة اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٧ینایر ١لم تقم المجموعة بتعدیل بیانات المقارنة للفترة التي تبدأ في 
). ٣٩). ولم یتم تعدیل بیانات المقارنة لكل قوائم مالیة رئیسیة ویتم عرضھا وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (٩(

في قائمة ٢٠١٨ینایر ١إضافة إلى ذلك، یتم إثبات التعدیالت التراكمیة على الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة 

(أ)  االنخفاض في القیمة
أدى إلى تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض ) ٩إن ابتاع المعیار الدولي للتقریر المالیة (

) ٣٩في قیمة الموجودات المالیة وذلك من خالل استبدال طریقة "الخسائر المتكبدة" الواردة في معیار المحاسبة الدولي (
بطریقة "خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلیة".

المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة من المعیار وقامت باحتساب خسائر االئتمان وبالنسبة للذمم المدینة التجاریة، قامت 
المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوین مصفوفة مخصص بناء على الخبرة السابقة للمجموعة بشأن 

خسائر االئتمان، والمعدلة بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

یوماً. وفي حاالت ٩٠وم المجموعة بأخذ األصل المالي المتعثر بعین االعتبار عند تأخر سداد الدفعات التعاقدیة لمدة تق
معینة، قد تأخذ المجموعة أیضًا األصل المالي المتعثر بعین االعتبار عندما تشیر المعلومات الداخلیة والخارجیة إلى 

لتعاقدیة القائمة بالكامل قبل االخذ بعین االعتبار أي تعزیزات ائتمانیة مقتناه من عدم احتمالیة استالم المجموعة للمبالغ ا
قبل المجموعة.

٢٠١٨ینایر ١) أدى إلى نقص في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في ٩إن اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةات في حقوق المساھمین الموحدةملیون لایر سعودي تم إثباتھ في قائمة التغیر٧٫٥قدره 

٢٠١٨.

المعامالت بالعمالت األجنبیة والدفعات –) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٢التفسیر رقم (
المقدمة

یوضح التفسیر بأنھ لتحدید سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات أو المصاریف أو االیرادات 
(أو أي جزء منھا) عند التوقف عن االثبات لموجودات أو مطلوبات غیر نقدیة تتعلق بالدفعة المقدمة، فإن تاریخ المعاملة 

 بإثبات الموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة عن الدفعة المقدمة. یعتبر التاریخ الذي ستقوم فیھ المنشأة أصالً 
وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدمًا، فإنھ یجب على المنشاة تحدید التاریخ الذي تم فیھ استالم أو 

موحدة للمجموعة. سداد الدفعة المقدمة. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة ال
)٤٠تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تحویل االستثمارات العقاریة 

توضح التعدیالت التاریخ الذي یجب أن تقوم فیھ المنشأة بتحویل العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو 
التطویر من أو إلى االستثمارات العقاریة. تنص التعدیالت بأن تغیر االستخدام یحدث عندما یفي أو یتوقف العقار عن 

ل على تغیر االستخدام. إن مجرد وجود تغیر في نیة اإلدارة على الوفاء بشروط تعریفھ كاستثمار عقاري، ووجود دلی
استخدام العقار ال یعتبر دلیًال على تغیر االستخدام. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة الموحدة 

للمجموعة. 
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: تصنیف وقیاس معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم )٢(للتقریر الماليالتعدیالت على المعیار الدولي
): الدفعات المحسوبة على أساس ٢أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

األسھم. تتناول التعدیالت ثالث نقاط رئیسیة ھي: أثار شروط االستحقاق على قیاس الدفعات المحسوبة على دفعات 
ت المحسوبة على أساس األسھم ذات خصائص السداد لصافي أساس األسھم المسددة نقدًا، وتصنیف معاملة الدفعا

التزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعدیالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على 
أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من "مسددة نقدًا" إلى "مسددة على شكل أسھم". وعند إتباع التعدیالت، یتعین على 
المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات السابقة، لكن یسمح بالتطبیق بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبیقھا على 
التعدیالت الثالثة والوفاء بالضوابط األخرى. إن السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمجموعة بشأن الدفعات المحسوبة على 

لموضحة في التعدیالت.  إضافة إلى ذلك، ال یوجد لدى المجموعة أساس األسھم المسددة نقدًا تتماشى مع الطریقة ا
معامالت دفعات محسوبة على أساس األسھم ذات خصائص السداد لصافي التزامات ضریبة االستقطاع ولم تقم بإجراء 

الت دیأي تعدیل على شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم الخاصة بھا. وعلیھ، لیس لھذه التع
أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

توضیح أن –): االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ٢٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
قیاس الشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم على أساس كل استثمار على حده

وضح التعدیالت بأنھ یجوز للمنشأة التي تعتبر مشروعاً مشتركًا أو منشأة مؤھلة أخرى، أن تقوم عند االثبات األولي ت
بقیاس استثماراتھا في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل 

ي نفسھا منشأة غیر استثماریة، حصص في شركة زمیلة أو مشروع مشترك استثمار على حده. إذا كان للمنشأة، التي ھ
وتعتبر منشأة استثماریة، فإنھ یجوز للمنشأة عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة االبقاء على قیاس القیمة العادلة المطبق 

یق ھذا التابعة. یتم تطبمن قبل الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (المنشاة االستثماریة) على حصتھا في الشركات 
الخیار بصورة مستقلة لكل شركة زمیلة أو مشروع مشترك المنشأة االستثماریة وذلك بعد التاریخ (أ) االثبات األولي 
للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (المنشأة االستثماریة)، و (ب) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع 

تثماریة، و (ج) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (المنشأة االستثماریة) المشترك منشأة اس
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. شركة أم ألول مرة.–

حذف اإلعفاءات –للتقریر المالي ألول مرة ): اتباع المعاییر الدولیة١التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
قصیرة األجل المتاحة لمتبعي المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة

) حیث أنھا قد ١في المعیار الدولي للتقریر المالي (٧ھـ –٣تم حذف اإلعفاءات قصیرة األجل الواردة في الفقرات ھـ 
حققت الغرض المنشود منھا. إن ھذه التعدیالت ال تنطبق على المجموعة.

الھامةالسیاسات المحاسبیةبملخص ٤-٢

:ةالقوائم المالیة الموحدھذه فیما یلي بیان بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد 

عملیات تجمیع األعمال
یتم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول 
والذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. 

قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ بالمجموعة قومتبالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، 
في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ بحصتھابالقیمة العادلة أو إما علیھا 

المتكبدة كمصاریف وتدرج ضمن المصاریف اإلداریة.

لتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكیة غیر یتم، في األصل، قیاس الشھرة با
وأي حصة سابقة محتفظ بھا)، على صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا ،المسیطرة الذي تم إثباتھ

في حالة زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات عن إجمالي العوض المحول تقوم والمطلوبات التي تم التعھد بھا. 
المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قامت بتحدید جمیع الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا 

في حالة ا في تاریخ االستحواذ وبصورة صحیحة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المتبعة في تحدید المبالغ التي سیتم إثباتھ
زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم أن إعادة التقییم أوضحت 

الموحدة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض الشامل إثبات الربح في قائمة الدخل 
المتراكم.
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ةالمشتركالمشاریعاالستثمارات في 
المشروع المشترك ھو شكل من أشكال الترتیبات المشتركة وبموجبھ یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة في 

،تمثل السیطرة المشتركة تقاسم متفق علیھ تعاقدیًا للسیطرةالترتیب حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. 
السیطرة. إن االعتبارات إجماع األطراف التي تتقاسمعندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وذلك 

ى الشركات علالموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك تأثیر ھام أو سیطرة مشتركة مماثلة لتلك الضروریة لتحدید السیطرة
التابعة.

ات وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، وبموجبھا یتم قید االستثمارةالمشتركالمشاریعتتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في 
المعدلة بالتغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات بالتكلفةفي قائمة المركز المالي الموحدة

القیمة ضمنةالمشتركبالمشاریعناقصا االنخفاض في القیمة. تدرج الشھرة المتعلقة االستحواذبعدةالمشتركالمشاریع
للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا.بصورة مستقلة الدفتریة لالستثمار، وال یتم اختبارھا 

نود بھار أي تغیر في . یتم إظةالمشتركالمشاریعحصة المجموعة في صافي نتائج الموحدة الشامل تعكس قائمة الدخل 
األخرى للمجموعة. یتم حذف األرباح الشاملبنود الدخلاألخرى لتلك الشركات المستثمر فیھا كجزء من الشاملالدخل

اریعالمشبقدر حصة المجموعة في ةالمشتركوالمشاریعوالخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة 
.ةالمشترك

لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء التسویات الالزمة كي ةالمشتركللمشاریعالیة تعد القوائم الم
تتفق السیاسات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

ةوبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قیم
مالیة، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دلیل موضوعي على القوائم ال. وبتاریخ إعداد ةالمشتركالمشاریعاستثمارھا في 

. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ ةالمشتركالمشاریعوقوع انخفاض في قیمة االستثمار في 
حصة في وقیمتھ الدفتریة، وإثبات الخسارة كـ "ةالمشتركللمشاریعلالسترداد االنخفاض وذلك بالفرق بین القیمة القابلة 

.الموحدةالشامل قائمة الدخل ومشروع مشترك" في المجموعةخسارة

وعند فقدان السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات االستثمار المتحفظ بھ بالقیمة 
شتركة مشروع المشترك عند فقدان السیطرة المللالقیمة الدفتریة ومتحصالت االستبعاد العادلة. سیتم إثبات الفرق بین 

.الموحدةالشامل ئمة الدخل قا، في مة العادلة لالستثمار المتحفظ بھوالقی

إثبات اإلیرادات
إلى العمالء. یتم اثبات االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند والترفیھ تقوم المجموعة بتقدیم خدمات الضیافة 

لك تتحویل السیطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس العوض الذي یتوقع أن تستحقھ المجموعة مقابل 
البضاعة أو الخدمات. وقد تبین للمجموعة أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات االیرادات الخاصة بھا.

اإلیرادات من الفنادق
دمات والمشروبات والخاإلیرادات من عملیات الفندق، بما في ذلك استئجار الغرف، ومبیعات المواد الغذائیة إثباتیتم 

لغرف، وتقدیم الخدمات وبیع المواد الغذائیة والمشروبات.عندما یتم إشغال ا،ذات العالقة

اإلیرادات من المتنزھات الترفیھیة
ة عند استخدام التذاكر. بالنسبة لبطاقات األلعاب غیر المنتھیالترفیھیةیتم إثبات اإلیرادات من مبیعات تذاكر المتنزھات 

القابلة إلعادة الشحن، یتم إثبات اإلیرادات على أساس نمط االستخدام المقدر من قبل اإلدارة المستمدة من أنماط االستخدام 
.التاریخیة

دخل اإلیجار
یقة بموجب عقود إیجارات تشغیلیة بطرالمستأجرةمتلكات ملاإلیجار من الباطن لعقود دخل اإلیجار الناتج عن یتم إثبات

نظرًا لطبیعتھاالموحدة الشامل قائمة الدخل القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ویتم إدراجھا ضمن اإلیرادات في 
.التشغیلیة
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العمالت األجنبیة
للمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر أیضًا العملة الوظیفیة للشركة. بالنسبة لكل منشأة، القوائم المالیة الموحدةتظھر 

تقوم المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة 
لخسائر الخارجیة، تعكس األرباح أو ااتتقوم المجموعة باستخدام طریقة التوحید المباشر، وعند استبعاد العملیالوظیفیة. 

المعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقة.

المعامالت واألرصدة
ي فالمجموعة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة اتشركیتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل 

مؤھلة لإلثبات.المعامالتتصبح فیھ أول تاریخ

. مالیة الموحدةالقوائم الیعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة باألسعار السائدة في تاریخ 
.الموحدةالشامل یتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل 

شركات المجموعةترجمة
وحدة متترجم القوائم المالیة للعملیات الخارجیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ كل قائمة مركز مالي 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحویل لكل فترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف واألرباح والخسائر. 
تترجم عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. یتم اثبات فروقات 

لدخلااألخرى. وعند استبعاد أي عملیة خارجیة، یتم إثبات بنود لشاملاضمن بنود الدخلالترجمةالتحویل الناتجة عن 
.الموحدةالشامل قائمة الدخل األخرى المتعلقة بتلك العملیة الخارجیة في الشامل

والمشاریع تحت اإلنشاءالممتلكات والمعدات
ن وجدت. ، إفي القیمةالمتراكم االستھالك المتراكم و/أو خسائر االنخفاض ناقصاً والمعدات بالتكلفة، الممتلكات تظھر 

تشتمل ھذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكالیف التمویل المتعلقة بالمشاریع االنشائیة 
دخل الموحدة قائمة الوالصیانة في طویلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اإلثبات. یتم إثبات كافة تكالیف اإلصالح

عند تكبدھا. تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في 
حالة الوفاء بمعاییر اإلثبات المتعلقة بمخصص إزالة األصل. یتم رسملة التحسینات التي تزید، بصورة جوھریة، من 

األصل المعني.قیمة أو عمر 

حویل ھذه ویتم ت، إن وجدت،المتراكمخسائر االنخفاضوتدرج بالتكلفة ناقصًا ال یتم استھالك المشاریع تحت اإلنشاء 
الموجودات إلى الممتلكات والمعدات، عندما تكون الموجودات متاحة لالستخدام المقصود منھا.

المباني تستھلك تحسیناتدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات. یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على م
.المستأجرة على مدى عمرھا اإلنتاجي أو مدة اإلیجار، أیھما أقل

استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلیة متوقعة دیتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عن
ج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (والتي یتم احتسابھا كفرق بین من استعمالھ أو استبعاده. تدر

ل.عند التوقف عن إثبات األصالموحدة الشامل الدخل صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة 

تم ، ویعند إعداد القوائم المالیةیتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات 
، عند الضرورة.بصورة مستقبلیةتعدیلھا 

عقود اإلیجار
م إیجار أو تشتمل على إیجار على جوھر الترتیبات عند نشأة العقد. یتوالتي قد تمثل عقدالعقد ترتیباتتصنیفیعتمد

تقویم الترتیبات للتأكد فیما إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام 
صراحة في الترتیبات.اً علیھمنصوصذلك الحق یكنحتى لو لم ألصل أو موجودات 
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة-٢
تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة بملخص ٤-٢

تتمة-عقود اإلیجار

المجموعة كمستأجر
عقود االیجارات التمویلیة التي تحول بموجبھا كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة البند المستأجر إلى یتم رسملة

المجموعة عند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات 
التمویل والنقص في التزامات اإلیجار للوصول إلى معدل عمولة ثابت اإلیجار. یتم تجزئة دفعات اإلیجار بین مصاریف

.موحدةالالشامل الدخل التمویل ضمن تكالیف التمویل في قائمة مصاریفتحملعلى الرصید المتبقي من االلتزام. 

سوف تحصل ولة بأن المجموعة یستھلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي. وفي حالة عدم وجود قناعة معق
على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االیجار، یستھلكاألصلفإنفي نھایة فترة االیجار، األصلملكیةعلى 

.دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمةمن وجود تقوم المجموعة بتاریخ القوائم المالیة بالتأكدأیھما أقصر. 

لف عن عقد اإلیجار التمویلي. یتم إثبات دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجارات إن عقد اإلیجار التشغیلي ھو إیجار یخت
بطریقة القسط الثابت على مدى فترة االیجار.الموحدة الشاملالدخلالتشغیلیة كمصاریف تشغیلیة في قائمة 

 یتجزأ كجزء الالموحدة الشامل الدخل في قائمة زیادات في اإلیجار المحددة مسبقاً یتم إثبات حوافز اإلیجار المستلمة وال
من إجمالي مصاریف اإلیجار خالل فترة اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود كافة تصنف اإلیجارات التي ال تحول المجموعة بموجبھا 

ي إلى القیمة التفاوض والترتیب بشأن عقد إیجار تشغیلإیجارات تشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة التي یتم تكبدھا أثناء 
ة إیجار. یتم إثبات حوافز اإلیجار الممنوحأسس دخلیجار وفق الدفتریة لألصل المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإل

.كجزء ال یتجزأ من إجمالي دخل اإلیجار على مدى فترة اإلیجارالموحدة الشامل للمستأجرین في قائمة الدخل 

التمویلتكالیف 
المتعلقة مباشرًة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق وقتاً طویًال كي یكون جاھزًا التمویلتكالیف ترسمل

خالل األخرى كمصروفالتمویلللغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع، كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقید كافة تكالیف 
ى من العموالت والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة في الحصول علالتمویلالفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف 

.القروض

ألدوات المالیة ا
إن األداة المالیة ھي عبارة عن أي عقد ینتج عنھ أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى. 

) الموجودات المالیة١

االثبات والقیاس األولي
لدخل خالل اتصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من 

الشامل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
یتوقف تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي لھا على خصائص التدفقات النقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال 

قوم المجموعة في األصل بقیاسالمجموعة إلدارتھا. وباستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تشمل مكون تمویل ھام، ت
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعامالت. تقاس الذمم المدینة التجاریة بسعر المعاملة المحدد وفقا 

"اإلیرادات من العقود )٤-٢(). یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة في اإلیضاح ١٥للمعیار الدولي للتقریر المالي (
ة مع العمالء".المبرم

الذمم المدینة التجاریة
تعتبر الذمم المدینة موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغیر متداولة في سوق مالي نشط. وبعد 

تكلفة ا بالقیاسھا الحقیتم وبعد اإلثبات األولي لھا، القیاس األولي لھا، تقاس ھذه األدوات المالیة الحقًا بالتكلفة المطفأة. 
الشامل في قائمة الدخلباستخدام طریق الخسائر االئتمانیة المتوقعة إثبات خسائر االنخفاض في القیمة المطفأة. یتم 

.الموحدة. تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على المدینین التجاریین واآلخرین
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
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تتمة–األدوات المالیة
تتمة –)  الموجودات المالیة ١

یتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو، عندما ینطبق ذلك، جزء منھ أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة متشابھة) 
عند:
انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أو● 
التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسدادقیام المجموعة بتحویل ● 

:طرف آخر دون أي تأخیر وفق اتفاقیة "ترتیبات فوریة" وإذا ما
قامت المجموعة بتحویل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو (أ) 

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

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
بالنسبة للمدینین التجاریین وموجودات العقود، تستخدم المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان 

تابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة المتوقعة. علیھ، ال تقوم المجموعة بم
بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة 

لمدینین امل المستقبلیة الخاصة بامخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعو
. والبیئة االقتصادیة

المالیةالمطلوبات) ٢

یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فیتم إظھارھا بعد خصم 
تكالیف المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة.

.وتمویالت المرابحةالخاصة بالمجموعة على الدائنین التجاریین واآلخرین، والقروضتشتمل المطلوبات المالیة 

وتمویالت المرابحةالقروض
. بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقًا تعتبر ھذه الفئة أكثر المطلوبات المالیة أھمیة للمجموعة

عند الموحدة مل الشاالدخل عمولة الفعلي. یتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل ال
التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلي.

عتبر تتحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند االستحواذ وكذلك األتعاب أو التكالیف التي 
لشامل االدخل جزءًا ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي، ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلیة كتكالیف تمویل في قائمة 

.الموحدة

التوقف عن اإلثبات
یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام بموجب ھذه المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة 
تبدیل المطلوبات المالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة

، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوبات بصورة جوھریة
.الموحدةالشامل الدخل عنیة في قائمة جدیدة. یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة الم

مقاصة األدوات المالیة)٣
عند وجود حق الموحدة تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 

الصافي، أو بیعنظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس 
الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد.
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تتمة-ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢

البضاعة
التكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. تمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع المقدر خالل دورةبتظھر البضاعة 

األعمال العادیة ناقصا تكلفة إتمام عملیة البیع. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. یجنب مخصص 
مناسب للبضاعة بطیئة الحركة، إن وجدت.

النقدیة وشبھ النقدیة
ال یتجزأ من ءاً كل جزتشتمل النقدیة وشبھ النقدیة على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك التي تسدد عند الطلب وتش

إدارة النقدیة للمجموعة.

اإلیرادات غیر المقدم بھا فواتیر
ز یتم تقدیم فواتیر بھا كما في تاریخ قائمة المركوالتي لمتمثل اإلیرادات غیر المقدم بھا فواتیر قیمة الخدمات المنفذة 

الالحقة.لغ في الفترة االمبه. سیتم إصدار فواتیر بھذالموحدةالمالي 

اإلیرادات المؤجلة
رادات مستقبلیة، وسیتم إثباتھا كإیفترات عن قدما من العمالء ونزالء الفنادق تمثل اإلیرادات المؤجلة المبالغ المستلمة م

.تحققھاعند الموحدة للفترات الالحقة لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة الشامل في قائمة الدخل 

وأتعاب اإلدارةرسوم االمتیاز 
على رسوم االمتیاز، ورسوم الترخیص والتسویق والحجز التي تدفع ألصحاب االمتیاز على أساس یشتمل ھذا البند

ثباتإشھري. تشتمل أتعاب اإلدارة على المبالغ المسددة لمشغلي الفنادق لتقدیم خدمات إدارة على أساس شھري. یتم 
.الموحدةالشامل قائمة الدخل في رسوم االمتیاز وأتعاب اإلدارة كمصروف 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل الملموسة وغیر الموحدةبتاریخ إعداد القوائم المالیةتقوم المجموعة، 

الملموسة للتأكد من وجود دلیل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود 
التي ال الحاالت. وفيخسارة االنخفاضمثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدید حجم 

یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل.

یمة الحالیة القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم تقویم القوأتمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
.بة/الزكاةاستخدام معدل خصم ما قبل الضریالمخصومة إلى قیمتھا الحالیة بوبناًء على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 

ة، عندئذ ل من قیمتھا الدفتریوفي الحاالت التي تقدر فیھا القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأق
تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا، ویتم إثبات االنخفاض في 

الموحدة.الشامل القیمة في قائمة الدخل 

القیمة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلىإذا ما تم الحقا عكس قید االنخفاض في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة
، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض المعدلةوالقابلة لالسترداد

ض في اتحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات االنخفاض في قیمة ذلك األصل في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید االنخف
مباشرًة.الموحدة الشامل القیمة في قائمة الدخل 

المخصصات

عــــــام
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونیة (حالیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن 

لغ یمكن إجراء تقدیر لمبأنھ االلتزام ولسدادمنافع اقتصادیة یتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المحتمل أن 
لخصمایتم خصم المخصصات باستخدام معدل فإنھ االلتزام بشكل موثوق بھ. إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریًا، 

لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المصاحبة، المخاطر حسبما ھو مالئمالذي یعكس، والحالي 
.الموحدةالشامل في قائمة الدخل كتكالیف تمویل مرور الوقت نتیجةلمخصص ا
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تتمة-المخصصات
االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات

وھري، إن وجد، الجااللتزام لسدادجنب مخصص للتكالیف المتعلقة بإزالة الموجودات بالقیمة الحالیة للتكالیف المتوقعة ی
باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة ویتم إثباتھا كجزء من تكلفة األصل المعني. یتم خصم التدفقات النقدیة بمعدل ما قبل 

ي قائمة الخصم فیتم إثبات إطفاءالمتعلق بإزالة الموجودات. المصاحبة لاللتزامالضریبة الحالي الذي یعكس المخاطر 
ویاً ویتم المتعلقة بإزالة الموجودات سنالمقدرة. یتم مراجعة التكالیف المستقبلیة یةتمویلكتكالیفالموحدة الشامل الدخل 

إضافتھا أو یتم، المستخدمالخصم معدلأو في . إن التغیرات في التكالیف المستقبلیة المقدرةما ھو مالئمتعدیلھا حسب
من تكلفة األصل.خصمھا

مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص 
یوجد لدىمنافع التقاعد الخاضعة ألنظمة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة برنامج مساھمات محددة. ال تمثل

سسة العامة للتأمینات االجتماعیة. تقوم المجموعة بإثبات المساھمة المجموعة أي التزام، فیما عدا المساھمة المستحقة للمؤ
.عند استحقاقھاالمستحقة للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة كمصروف

باإلضافة إلى ما سبق، یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي 
یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لألنظمة المعنیة (في حالة الشركات التابعة، وسیاسات المجموعة

وظیف ما بعد التمنافعالمحددة المنافعیمثل برنامج . منافع محددةتمثل مكافأة نھایة الخدمة برنامج . )في دول التأسیس
امج نبربالمتعلقةالموحدة ة في قائمة المركز المالي مطلوبات المثبتالمج المساھمات المحددة. یمثل صافي ابخالف بر

تزامات اإلل. یتم احتسابالموحدةالمتوقعة بتاریخ قائمة المركز الماليلاللتزاماتما بعد التوظیف، القیمة الحالیة المنافع
مان وحدة االئتین مؤھلین باستخدام طریقة یالمتوقعة سنویا من قبل اكتوارامج منافع ما بعد التوظیفنبموجب بر

خرى في قائمة التغیرات في حقوق األحتیاطیات االالقیاس، إن وجدت، وإدراجھا ضمن المتوقعة. یتم إثبات مبالغ إعادة
وتتكون من األرباح مع قید الحساب المقابل (المدین / الدائن) في بنود الدخل الشامل األخرى الموحدة المساھمین 

.ما بعد التوظیفمنافع امج نبربإلتزامات الناتجة عن والخسائر االكتواریة 

الزكاة
تقوم الموحدة.الشامل یجنب مخصص للزكاة وفقا لنظام جبایة الزكاة السعودي. یتم إثبات المخصص في قائمة الدخل 

المجموعة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة كما ھو 
موحدةالقوائم المالیة الفي ةالزكویاتن قبل األنظمة المالیة في المملكة العربیة السعودیة. یتم إدراج االلتزاممتطلب م
التي ، إن وجدت، ویتم إثبات أیة مبالغ إضافیة، في نھایة السنة. بصورة نھائیةسب، توالتي تحتقدیريس اعلى أس

ط.والتي یتم فیھا إنھاء تلك الربتستحق عند االنتھاء من الربوط الزكویة، في السنة 

توزیعات األرباح
لم یعد یعوأن التوزعند اعتماد التوزیع كمطلوبات نقدیة للمساھمین النقدیة أو غیر التوزیعات التقوم المجموعة بإثبات 

یتم ة. عیة العاماعتمادھا من قبل الجمكمطلوبات عندالنھائیةتوزیعات األرباح إثباتالمجموعة. یتم متوقفًا على رغبة 
باشرة في مللمطلوباتمجلس اإلدارة. یتم إثبات المبلغ المقابلاعتمادھا من قبل ، عندالمرحلیةاألرباح إثبات توزیعات

.الموحدةالمساھمین حقوق قائمة 

القطاعات التشغیلیة
إعداد تقاریر بشأنھا:یتم وبناء على عملیاتھا التالیةعمالمن قطاعات األالمجموعة إداریة تتكونألغراض 

.ویعمل في مجال الفنادق والسیاحة، والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة والمطاعم والمقاھي: قطاع الفنادق
لحدائق اوالمتنزھات وویعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة المدن الترفیھیة، ومراكز الترفیھ : قطاع الترفیھ

.العامة
.المركز الرئیسي والمركز التجاري وقطاعات أخرىوتشمل عملیات : أخرى
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ساریة المفعول بعدوغیر المعاییر الصادرة ٥-٢
وحدةالقوائم المالیة المتاریخ إصدار كما فيالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بفیما یلي بیاناً 

ینطبق ذلك.وحسبماعند سریانھاتعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییرللمجموعة. 
عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) عقود ١٧ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠١٦) في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
وي تحدید ما إذا كان الترتیب ینط–الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٤اإلیجار، والتفسیر رقم 

یر والتفسعقود اإلیجارات التشغیلیة، الحوافز،-الصادر عن لجنة التفسیر الدائمة ١٥على عقد إیجار، والتفسیر رقم 
الصادر عن لجنة التفسیر الدائمة لتقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار ٢٧رقم 

) مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین ١٦الدولي للتقریر المالي رقم (
ود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلي المحاسبة عن كافة عقود اإلیجار كبن

عقود اإلیجار للموجودات -). یتضمن المعیار إعفاءین إلثبات عقد اإلیجار ١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار "منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآللي الشخصیة) وعقود اإلیجار

شھرا أو أقل). ١٢لمدة 

وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإلیجار (أي التزامات اإلیجار)، وإثبات األصل 
عیار من الذي یمثل الحق في استخدام الموجودات المعنیة خالل فترة اإلیجار (أي حق استخدام األصل). یتطلب الم

المستأجرین إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك عن حق استخدام األصل بصورة 
مستقلة.

كما یتعین على المستأجرین إعادة قیاس التزامات اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل تغییر فترة اإلیجار، أو تغییر 
مؤشر أو المعدل المستخدم لتحدید تلك الدفعات). سیقوم المستأجر بشكل عام دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة تغیر ال

بإثبات مبلغ إعادة قیاس التزامات اإلیجار كتسویة على حق استخدام األصل.

) بصورة جوھریة ١٦لم تتغیر طریقة محاسبة المؤجر عن عقود اإلیجار بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
). سیستمر المؤجرون في تصنیف كافة عقود اإلیجار باستخدام نفس مبادئ ١٧المحاسبة الدولي رقم (مقارنة بمعیار 

) التي تمیز بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجارات ١٧التصنیف المذكورة في معیار المحاسبة الدولي رقم (
التشغیلیة والتمویلیة.

) من المستأجرین والمؤجرین تقدیم إفصاحات أكثر شمولیة من معیار ١٦م (كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رق
) على الفترات السنویة التي تبدأ في ١٦). یسري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (١٧المحاسبة الدولي رقم (

ار إما بأثر رجعي كامل أو . ویسمح باالتباع المبكر لھ. یمكن أن یختار المستأجر تطبیق المعی٢٠١٩ینایر ١أو بعد 
بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض اإلعفاءات.

أن قعولمتانم. رإلیجااتمازالتواوداتجولمادامستخاوقلحقلنھائيالمبلغابحتسااعملیةمبإتماعةولمجماومتق
یلي:األرصدة االفتتاحیة للقوائم المالیة الموحدة كما على رألثاونیك

٢٠١٩ینایر ١
لایر سعودي

─────────────────
ملیار)٢٬١٥ملیار إلى ١٬٩٥من (وداتجولماإجمالي

ملیار)٢٬١٠ملیار إلى ١٬٩٠من (المطلوباتجماليإ
)ملیون١١٥إلى  ملیون ١٠٥من (إجمالي حقوق المساھمین

بیع أو المساھمة -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك 

) عند التعامل ٢٨() ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
مع فقدان السیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح 
التعدیالت بأنھ یتم إثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل 

تجمیع األعمال، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة -) ٣المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (تجاري، وفقاً لما ھو محدد في 
أو مشروعھ المشترك. ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة 

ام لشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قعمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في ا
مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة التي تقوم 

بإتباع ھذه التعدیالت مبكرًا تطبیقھا بصورة مستقبلیة. 
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): تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
) المحاسبة عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ ١٩تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

لتعدیالت على أنھ عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة المالیة خالل الفترة المالیة. تنص ا
السنویة، فإنھ یتعین على المنشأة القیام بما یلي:

تحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام االفتراضات االكتواریة ● 
المستخدمة إلعادة قیاس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة الذي یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج 

وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.
تحدید صافي العمولة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام صافي التزام (أصل) ● 

یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المنافع المحددة الذي 
المستخدم إلعادة قیاس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة.

توضح التعدیالت أیًضا أن المنشأة تحدد أوًال تكلفة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسویتھا دون النظر 
أثر سقف الموجودات. یتم إثبات ھذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة عندئذ بتحدید أثر سقف الموجودات في 

بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ. یتم إثبات أي تغیر في ذلك األثر، فیما عدا المبالغ المدرجة ضمن صافي 
العمولة، في الدخل الشامل اآلخر.

ت على عملیات تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، والتي تحدث في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنویة تسري التعدیال
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. تسري ھذه التعدیالت فقط على أیة تعدیالت أو تقلیصات ٢٠١٩ینایر ١تبدأ في أو بعد 

أو تسویات مستقبلیة على البرنامج من قبل المجموعة.
): الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة٢٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

) على الحصص طویلة األجل في الشركات ٩توضح التعدیالت أن المنشآت تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي (
الملكیة ولكنھا، من حیث الجوھر، تشكل جزًءا من الزمیلة أو المشاریع المشتركة التي ال تنطبق علیھا طریقة حقوق

صافي االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (الحصص طویلة األجل). یعتبر ھذا التوضیح مالئًما ألنھ 
ه ) تنطبق على ھذ٩یشیر ضمنًیا إلى أن طریقة خسائر االئتمان المتوقعة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

الحصص طویلة األجل.
)، ال تأخذ المنشأة في االعتبار أیة خسائر متعلقة ٩توضح التعدیالت أیًضا أنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

بالشركة الزمیلة أو المشروع المشترك أو أیة خسائر انخفاض في القیمة ناتجة عن صافي االستثمار تم اثباتھا كتعدیالت 
-) ٢٨ستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي (على صافي اال

االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة.

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ونظًرا ألن ٢٠١٩ینایر ١یتعین تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من 
لدیھا حصص طویلة األجل في شركاتھا الزمیلة أو مشاریعھا المشتركة، فإنھ لن یكون لھذه التعدیالت المجموعة لیس

أي أثر على قوائمھا المالیة الموحدة.

عدم التأكد من المعالجات الضریبیة-) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر (
ضریبة الدخل عندما یصاحب المعالجات الضریبیة شكوكاً تؤثر على تطبیق معیار المحاسبة یتناول التفسیر المحاسبة عن

). ١٢)، وال یطبق ھذا التفسیر على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي (١٢الدولي (
كدة. تعلقة بالمعالجات الضریبیة غیر المؤكما أنھ ال یشتمل بشكل محدد على المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات الم

:یتناول التفسیر تحدیدًا ما یلي
.فیما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضریبیة غیر المؤكدة بشكل مستقل•
.االفتراضات التي تجریھا منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة•
دید األرباح الخاضعة للضریبة (الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة كیفیة قیام المنشأة بتح•

.غیر المستخدمة، واالعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة، والشرائح الضریبیة
.الكیفیة التي تأخذ فیھا المنشأة بعین االعتبار التغیرات في الوقائع والظروف•
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة–ساریة المفعول بعدوغیر المعاییر الصادرة ٥-٢

تتمة-عدم التأكد من المعالجات الضریبیة-) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر (
أو سویًا مع یجب على المنشأة أن تقرر فیما إذا كان من الواجب النظر في كل معالجة ضریبیة غیر مؤكدة على حدة

معالجة ضریبیة غیر مؤكدة واحدة أو أكثر. ینبغي اتباع الطریقة التي یتوقع بموجبھا حل عدم التأكد ھذا بشكل أفضل. 
، لكن یوجد ھناك بعض اإلعفاءات االنتقالیة. ٢٠١٩ینایر ١یسري التفسیر على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

اعتباراً من تاریخ السریان الفعلي لھ. قد تحتاج المجموعة إلى وضع إجراءات وعملیات ستقوم المجموعة بتطبیق التفسیر
للحصول على المعلومات الالزمة لتطبیق التفسیر بصورة منتظمة.

): الدفع مقدًما بمیزة التعویض العكسي٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
)، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ٩ي (طبًقا للمعیار الدولي للتقریر المال

اآلخر على أن تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم (اختبار 
وأن یتم االحتفاظ باألداة المالیة ضمن نموذج قائم)الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي ال

) أن األصل المالي یجتاز ٩األعمال المالئم لذلك التصنیف. توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
ؤدي تاختبار "الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ القائم" بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي 

إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف سیقوم بدفع أو استالم التعویض المعقول لقاء اإلنھاء المبكر للعقد.
، ویسمح بالتطبیق المبكر لھا. إن ھذه التعدیالت ٢٠١٩ینایر ١یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من 

الموحدة للمجموعة.لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة 

)٢٠١٧(الصادرة في شھر دیسمبر ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة لألعوام من 
:تشمل ھذه التحسینات

): عملیات تجمیع األعمال٣المعیار الدولي للتقریر المالي (
نھا تطبق ، فإتوضح التعدیالت بأنھ عند حصول المنشأة على السیطرة على عمل تجاري یعتبر بمثابة عملیة مشتركة

المتطلبات الخاصة بعملیة تجمیع األعمال التي تم إنجازھا على مراحل، بما في ذلك إعادة قیاس الحصص المقتناة سابًقا 
في موجودات ومطلوبات العملیة المشتركة بالقیمة العادلة. وللقیام بذلك، تقوم الشركة المستحوذة بإعادة قیاس كامل 

.عملیة المشتركةحصتھا المقتناة سابًقا في ال
تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على عملیات تجمیع األعمال التي یكون تاریخ االستحواذ لھا في أو بعد بدایة أول فترة 

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ال تسري ھذه التعدیالت اآلن على المجموعة ٢٠١٩ینایر ١مالیة سنویة تبدأ في أو بعد 
.ات تجمیع األعمال المستقبلیة الخاصة بالمجموعةولكن قد تسري على عملی

): الترتیبات المشتركة١١المعیار الدولي للتقریر المالي (
قد یحصل الطرف الذي یشارك في عملیة مشتركة، ولیس لدیھ سیطرة مشتركة علیھا، على السیطرة المشتركة على 

تجاري وفًقا لما نص علیھ في المعیار الدولي للتقریرالعملیة المشتركة التي یشكل فیھا نشاط العملیة المشتركة عمل 
.). توضح التعدیالت أنھ ال یتم إعادة قیاس الحصص المقتناة سابًقا في تلك العملیة المشتركة٣المالي (

تقوم المنشأة بتطبیق ھذه التعدیالت على المعامالت التي تحصل فیھا على السیطرة المشتركة في أو بعد بدایة أول فترة 
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ال تسري ھذه التعدیالت اآلن على المجموعة ٢٠١٩ینایر ١الیة سنویة تبدأ في أو بعد م

.ولكن قد تسري على المعامالت المستقبلیة
): تكالیف االقتراض٢٣معیار المحاسبة الدولي (

عامة وذلك لتطویر أصل مؤھل عند إتمام توضح التعدیالت أن المنشأة تعتبر أیة قروض تمت كجزء من القروض ال
.كافة األنشطة الضروریة لكي یكون األصل المؤھل جاھزاً للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع

تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا 
ینایر ١ت. تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد المنشأة أوًال ھذه التعدیال

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ونظًرا ألن الممارسة الحالیة الخاصة بالمجموعة تتفق مع ھذه التعدیالت، ال ٢٠١٩
تتوقع المجموعة أي أثر لھا على قوائمھا المالیة الموحدة.
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التقدیرات الھامةاألحكام واالفتراضات و-٣

، قامت اإلدارة بإصدار األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق القوائم المالیة الموحدةعند إعداد ھذه 
السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا. قد تختلف النتائج الفعلیة 

عن ھذه التقدیرات.

صورةبمراجعة التقدیرات الفروقات الناتجة عن التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر. یتم إثبات ھذه تتم مراجعة 
.ةمستقبلی

األحكام١-٣
عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالیة التي لھا أثر جوھري على خالل

:القوائم المالیة الموحدةالمبالغ المثبتة في 

عقود اإلیجارات التشغیلیة
الترفیھیة. ألعمالھامساحات تجاریة الفندقیة، وعقود إیجار أراضي أو ألعمالھاأبرمت المجموعة عقود إیجار مباني 

لھامة المنافع امخاطر وبالأن المؤجر یحتفظوتبینبناء على شروط وأحكام الترتیباتبإجراء تقویم قامت المجموعة 
.إیجارات تشغیلیةكعقود تمت المحاسبة عنھاوبالتالي ، ھذه العقارات المؤجرةالمصاحبة لملكیة 

ود اإلیجار نطبق على عقالعوامل الرئیسیة التالیة والتي تمع األخذ بعین االعتبارتوصلت إدارة الشركة إلى ھذا التقدیر 
للمجموعة:

قل ملكیة األصل إلى المستأجر عند نھایة العقد. نإن عقود اإلیجار ال ت-
ال یوجد لدى المجموعة خیار شراء األصل. -
اإلیجار غالبیة العمر اإلنتاجي لألصل.ال تغطي فترة عقد -
ال تمثل القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار جزءًا مھماً من القیمة العادلة لألصل كما في تاریخ بدء العقد. -

التقدیرات االفتراضات و٢-٣
عداد القوائم إتقدیرات بتاریخ من اللعدم التأكدتقبل والمصادر الرئیسیة األخرى إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمس

على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة تأثیر جوھريلھا كونقد ی، والتيالموحدةالمالیة
إعداد بتاریخمتاحة مؤشراتالقادمة، موضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس 

. ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات المالیة الموحدةالقوائم 
عكس التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.وف الخارجة عن سیطرة المجموعة. تفي السوق أو الظر

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، یحدث االنخفاض في القیمة ع

ة ناقصا یتم احتساب القیمة العادلالقیمة الحالیة. وأوالتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلةتمتعلى أساس البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي البیعتكالیف 

س األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساالعرضیة لبیعتكالیف الناقصا األسعار القابلة للمالحظة في السوقأو 
على أساس الموازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمةنقدیة التدفقات الیتم تحدیدالتدفقات النقدیة المخصومة. طریقة

ا تعزیزالتي من شأنھھامة المستقبلیة الستثمارات االوال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو 
ثیرًا بمعدلكة لالسترداد القیمة القابلتتأثر. الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمةلوحدة المدرة للنقدیة لأداء األصل 

التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو طریقةفيالخصم المستخدم 
توقع التدفقات النقدیة.المستخدم ألغراض 

لموظفینمكافأة نھایة الخدمة لمخصص 
االكتواري قویمالتیتضمن . كتوارياالالتقویممكافأة نھایة الخدمة للموظفین باستخدام مخصص یتم تحدید القیمة الحالیة ل

تحدید تشتمل ھذه االفتراضات علىاالفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. العدید منإجراء 
را لتعقید نظات التقاعدیة في المستقبل. معدل الخصم، وزیادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفیات وزیادة المعاش

رات في شدید الحساسیة للتغیالمحددلتزام إلامبلغ التقویم، واالفتراضات المعنیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن عملیات 
سنویا.االفتراضات تتم مراجعة جمیع ھذه االفتراضات. 
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تتمة–األحكام واالفتراضات والتقدیرات الھامة -٣
تتمة-االفتراضات والتقدیرات ٢-٣

تتمة-مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص 

معدل الخصم
ین االعتبار اإلدارة بعتأخذ. وعند تحدید معدل الخصم المناسب، أكثر المؤشرات التي تخضع للتغییرمعدل الخصمیعتبر

مكافأة مخصصالمتوفرة حالیا والفترة المتوقعة الستحقاق ومعدل العائد على استثمارات الدخل الثابت عالیة الجودة 
نھایة الخدمة.

معدل الوفیات
ن وقت میر إلى التغجداول الوفیات تخضعیستند معدل الوفیات على جداول الوفیات المتاحة للجمھور في دول محددة. 

للتغیرات الدیموغرافیة. آلخر وفقاً 

ومعاشات التقاعد المستقبلیةمعدل الرواتب
.ةالسابقالخبرةوفي المستقبل بعین االعتبار التضخم واألقدمیة والترقیات ومعاشات التقاعدتأخذ تقدیرات زیادة الرواتب

.١٣في اإلیضاح رقم مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفینیتم تقدیم مزید من التفاصیل حول 

المتبقیة للممتلكات والمعداتالعمر اإلنتاجي والقیمة 
أن العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات لم تتغیر بشكل كبیر. إن أي تغیر في العمر بتقدیر اإلدارة قامت 

.ةمستقبلیبصورةتم المحاسبة عنھ تاإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك س

حقوق العمالء غیر المستخدمة
األلعاب غیر المنتھیة القابلة إلعادة الشحن، تقوم اإلدارة بمراجعة أنماط االستخدام التاریخیة وعلیھ، بالنسبة لبطاقات 

تقوم بتعدیل اإلیرادات المثبتة بشكل مالئم.

النقدیة وشبھ النقدیة -٤
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٥٬٢٧٨٢٬٧١٣الصندوقالنقد في 

٤٨٬٣٧٧٥٩٬٣٣٢النقد في البنوك
──────────────

٥٣٬٦٥٥٦٢٬٠٤٥
══════════════



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٦

المدینون -٥
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١١٥٬٩٨٧٨٩٬٣٠٦مدینون تجاریون 
)٨٬٣٥٩()١١٬٥٦١(ونالتجاریونالمدیناالنخفاض في قیمة ناقصاً: مخصص 

──────────────
١٠٤٬٤٢٦٨٠٬٩٤٧
══════════════

)   تمثل الذمم المدینة التجاریة أدوات مالیة ولكنھا ال تعتبر مشتقات مالیة ویتم إثباتھا بالتكلفة المطفأة وتستحق خالل ١(
ي بالتغیر في التصنیف االئتمانالتجاریة یوماً. تتأثر القیمة الدفتریة للذمم المدینة ٩٠إلى ٣٠فترة تتراوح بین 

لألطراف األخرى. 
لیس من التي لم تنخفض قیمتھا بالكامل. وأنھالتجاریة بناء على الخبرة السابقة، یتوقع أن یتم تحصیل الذمم المدینة )٢(

الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدینة وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات.المجموعةسیاسة 
شكل ، ت٢٠١٨دیسمبر ٣١بیة السعودیة. كما فيتتركز معظم الذمم المدینة التجاریة للمجموعة في المملكة العر)٣(

دیسمبر ٣١من إجمالي الذمم القائمة (%٤٠٫٩من جھات حكومیة وشبھ حكومیة التجاریةنسبة الذمم المدینة 
٤٢: ٢٠١٧%(.

ملیون١١٫٦، بلغت القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة التي انخفضت قیمتھا مبلغ ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في )٤(
لایر سعودي) وتم عمل مخصصات لھا كما ھو مالئم.ملیون٨٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي (

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في في قیمة الذمم المدینة التجاریةاالنخفاضالحركة في مخصص ١-٥

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٨٬٣٥٩٥٬٨٨٩السنة في بدایة 
-٢٠١٨٧٬٥٢٢ینایر ١) كما في ٩أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

٢٬٥٧٣)٤٬٢٨٥()٢١(إیضاح صافي ،للسنةالمحمل(المعكوس) 
)١٠٣()٣٥(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

──────────────
١١٬٥٦١٨٬٣٥٩السنة في نھایة 

══════════════

دیسمبر:٣١كما في تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة٢-٥
متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھاغیر متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا

یوماً ١٨٠أكثر من یومًا ١٨٠–٩١یوماً ٩٠–٦١یومًا ٦٠–٣٠یوماً ٣٠أقل من اإلجمالي 
متأخرة السداد 

اقیمتھوانخفضت
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨١١٥٬٩٨٧١٥٬١٢٣١٠٬٧٤٣٢١٬٦٤٣٣١٬٥٢٨٣٥٬٨٤١١٬١٠٩

٢٠١٧٨٩٬٣٠٦١٧٬٤٧٦١٠٬٣٧١٩٬٨٣٦١٥٬٣٥٨٣٢٬٠٤٠٤٬٢٢٥



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٧

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -٦

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٦٠٬٧٧٥٨٩٬٢١٢مصاریف مدفوعة مقدماً 
٤٧٬٣٦٤٣٨٬١٧٠)٣-١٨ذات عالقة (إیضاح مبالغ مستحقة من جھات 

٢٦٬١٢٨٤٤٬٨٢٠دفعات مقدمة إلى موردین 
١٢٬٨٦١٦٬٠٠٧إیرادات غیر مقدم بھا فواتیر 

٢٬٥٢٠٢٬٩٦٨ذمم موظفین مدینة 
١١٬٢٠٨١٠٬٥٣٢موجودات متداولة أخرى 

──────────────
١٦٠٬٨٥٦١٩١٬٧٠٩
══════════════

).٢-١٨الشروط واألحكام المتعلقة بالذمم المدینة لألطراف ذات العالقة مبینة في اإلیضاح (إن 

المخزون -٧
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١١٬٠٠٠١١٬٦٠٤قطع غیار

٨٬٢٤٨٨٬٤١٥مواد خام ولوازم
٦٬٧٦٦٦٬٧٩١ألعاب أطفال

٤٬٠٥٦٣٬٨٣٦أطعمة ومشروبات 
٣٬٢٥١٣٬٧٥٢أخرى 

──────────────
٣٣٬٣٢١٣٤٬٣٩٨

)٤٬٨٤٩()٥٬٤٥٣()١-٧ناقصاً: مخصص بضاعة بطیئة الحركة (إیضاح 
──────────────

٢٧٬٨٦٨٢٩٬٥٤٩
══════════════

دیسمبر:٣١المنتھیتین في للسنتین الحركة في مخصص البضاعة بطیئة الحركة ١-٧

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٤٬٨٤٩٤٬٣١٩السنة في بدایة 
٦٢٥٥٥٧المحمل للسنة 

)٢٧()٢١(مبالغ مشطوبة خالل السنة 
──────────────

٥٬٤٥٣٤٬٨٤٩السنة في نھایة 
══════════════



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٨

االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

تمثل االستثمارات في المشاریع المشتركة االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة باستثناء 
شركة السیاحة والتنمیة العقاریة وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة 

لقوائم اوعة في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجم
.المالیة الموحدة

نسبة الملكیة

٢٠١٨
٪

٢٠١٧
٪

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────────

المشاریع المشتركة
٤٨٫٥٤٨٫٥٦٢٬٠٨١٦٢٬٩٨١والتنمیة العقاریةشركة السیاحة 

٥٠٫٠٥٠٫٠١٨٬٤٤٩٢١٬٣٨٨شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠١٢٬٤٣٧١١٬٧٠٢شركة القصیم التجاریة المحدودة

٥٠٫٠٥٠٫٠٣٬٦٢٧٢٬٥٠٧شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٥٠المحدودةشركة الخلیجیة للترفیھ 

──────────────
٩٦٬٦٤٤٩٨٬٦٢٨

══════════════

:دیسمبر٣١فيتینالمنتھیللسنتینالحركة في االستثمارات في المشاریع المشتركة١-٨

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٩٨٬٦٢٨٩٩٬٥٨٨السنة في بدایة 
١٥٬٩٥٠٢١٬٢٦٠حصة في صافي النتائجال
-)٩٧()١٦(إیضاح الخسارة الشاملة األخرىبنود حصة في ال

٥٬٩٥٦٥٬٠١٩تحمل خسائر
)٢٧٬٢٣٩()٢٣٬٧٩٣(توزیعات أرباح

──────────────
٩٦٬٦٤٤٩٨٬٦٢٨السنة في نھایة 

══════════════

الحصة في المشاریع المشتركة ذات األھمیة النسبیة٢-٨

من الحصص في شركة السیاحة والتنمیة العقاریة، تتمثل أھداف المشروع المشترك %٤٨٫٥تمتلك المجموعة ما نسبتھ 
في تقدیم خدمات الضیافة في المملكة العربیة السعودیة.

ترك التي أعدت بناًءا على قوائمھ المالیة، والتسویات على یبین الجدول أدناه ملخص المعلومات المالیة للمشروع المش
:ثمار في القوائم المالیة الموحدةالقیمة الدفتریة لالست



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٩

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

تتمة-الحصة في المشاریع المشتركة ذات األھمیة النسبیة٢-٨

دیسمبر:٣١كما في ةالعقاریوالتنمیةلشركة السیاحة قائمة المركز المالي
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
الموجودات المتداولة، وتشمل النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف 

٩٬٥٨١١١٬٩٥٣المدفوعة مقدماً 
١٣٣٬١٨٧١٣٤٬٢٩٤الموجودات غیر المتداولة 

)١٣٬١٠٩()١٢٬١٠٥(المطلوبات المتداولة، وتشمل الزكاة المستحقة 
)٣٬٢٨٠()٢٬٦٦٠(المطلوبات غیر المتداولة

──────────────

١٢٨٬٠٠٣١٢٩٬٨٥٨حقوق الملكیة
══════════════

%٤٨٫٥%٤٨٫٥نسبة ملكیة المجموعة
٦٢٬٠٨١٦٢٬٩٨١القیمة الدفتریة لالستثمار

══════════════

دیسمبر:٣١للسنتین المنتھیتین في ةالعقاریوالتنمیة لشركة السیاحة الشامل قائمة الدخل

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٣٦٬٧٧١٤١٬٧٨٠اإلیرادات
)٢٠٬٥٣٥()١٩٬٢٥٩(المصاریف

)١٥٬٢٠٣()١٤٬١٥٦(مصاریف إداریة، بما في ذلك االستھالك 
٤٬١٣٥٣٬٢٥٤إیرادات أخرى 

──────────────
٧٬٤٩١٩٬٢٩٦الدخل قبل الزكاة 

)٢٥٠()١٤٧(الزكاة 
──────────────

٧٬٣٤٤٩٬٠٤٦صافي دخل السنة 
──────────────

٧٬٣٤٤٩٬٠٤٦إجمالي الدخل الشامل للسنة 
──────────────

٣٬٥٦٢٤٬٣٨٧الدخل الشامل للسنة إجمالي حصة المجموعة في 
══════════════

٢٠١٨دیسمبر ٣١ال یوجد لدى المجموعة إلتزامات محتملة أو رأسمالیة تتعلق بحصتھا في المشروع المشترك كما في 
. ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١أنھ ال یوجد إلتزامات محتملة أو رأسمالیة لدى المشروع المشترك كما في حیث٢٠١٧و

المشروع المشترك.في الحصول على موافقة كال الشریكین دونلن یتمكن المشروع المشترك من توزیع األرباح 



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٠

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

تتمة-المشاریع المشتركة ذات األھمیة النسبیة الحصة في ٢-٨

تمثل أھداف المشروع ت، أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودةفي شركة من الحصص %٥٠تمتلك المجموعة ما نسبتھ 
المشترك في مزاولة النشاطات التجاریة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة.

المالیة للمشروع المشترك التي أعدت بناًءا على قوائمھ المالیة، والتسویات على یبین الجدول أدناه ملخص المعلومات 
:القیمة الدفتریة لالستثمار في القوائم المالیة الموحدة

دیسمبر:٣١كما في أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودةقائمة المركز المالي لشركة 
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف 
السعودیة

──────────────
الموجودات المتداولة، وتشمل النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف 

١٠٬٧٤٤٢٩٬٨٨٧المدفوعة مقدماً 
٤٩٬٩٣٤٥٠٬٦٥٨الموجودات غیر المتداولة 

)١٨٬١٣٣()١٣٬٨٩٤(المطلوبات المتداولة، وتشمل الزكاة المستحقة 
)١٩٬٦٣٥()٩٬٨٨٦(المطلوبات غیر المتداولة

──────────────
٣٦٬٨٩٨٤٢٬٧٧٧حقوق الملكیة

══════════════
%٥٠%٥٠نسبة ملكیة المجموعة

١٨٬٤٤٩٢١٬٣٨٨القیمة الدفتریة لالستثمار
══════════════

دیسمبر:٣١للسنتین المنتھیتین في أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودةقائمة الدخل الشامل لشركة 

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٤٥٬١٧٦٤٩٬٨١٩اإلیرادات
)١٨٬٩٧١()١٩٬٠٧٦(المصاریف

)١٣٬١٨٧()١٢٬٦٢٨(مصاریف إداریة، بما في ذلك االستھالك 
)١٬٣٠٦()١٬٤٨٦(أعباء مالیة 

──────────────
١١٬٩٨٦١٦٬٣٥٥الدخل قبل الزكاة 

-)٥٠٧(الزكاة
──────────────

١١٬٤٧٩١٦٬٣٥٥صافي دخل السنة 
──────────────

١١٬٤٧٩١٦٬٣٥٥إجمالي الدخل الشامل للسنة 
──────────────

٥٬٧٣٩٨٬١٧٨الدخل الشامل للسنة إجمالي حصة المجموعة في 
══════════════

٢٠١٨دیسمبر ٣١ال یوجد لدى المجموعة إلتزامات محتملة أو رأسمالیة تتعلق بحصتھا في المشروع المشترك كما في 
. ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١حیث أنھ ال یوجد إلتزامات محتملة أو رأسمالیة لدى المشروع المشترك كما في ٢٠١٧و

األرباح دون الحصول على موافقة كال الشریكین في المشروع المشترك.لن یتمكن المشروع المشترك من توزیع 



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣١

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

تتمة-الحصة في المشاریع المشتركة ذات األھمیة النسبیة ٢-٨

المشروع المشترك تمثل أھداف تفي شركة القصیم التجاریة المحدودة، من الحصص %٥٠تمتلك المجموعة ما نسبتھ 
في مزاولة النشاطات التجاریة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة.

یبین الجدول أدناه ملخص المعلومات المالیة للمشروع المشترك التي أعدت بناًءا على قوائمھ المالیة، والتسویات على 
ثمار في القوائم المالیة الموحدة:القیمة الدفتریة لالست

دیسمبر:٣١كما في المحدودةالتجاریةلشركة القصیم المركز الماليقائمة 
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
الموجودات المتداولة، وتشمل النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف 

١٦٬٤٤٠١٣٬٣٠٣المدفوعة مقدماً 
٣١٬١٢١٤٨٬١٨٥الموجودات غیر المتداولة 

)٣٤٬١٤١()٢٢٬٠٨١(المطلوبات المتداولة، وتشمل الزكاة المستحقة 
)٣٬٩٤٢()٦٠٥(المطلوبات غیر المتداولة

──────────────
٢٤٬٨٧٥٢٣٬٤٠٥حقوق الملكیة

══════════════
%٥٠%٥٠نسبة ملكیة المجموعة

١٢٬٤٣٧١١٬٧٠٢القیمة الدفتریة لالستثمار
══════════════

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في المحدودةالتجاریةلشركة القصیم الشامل قائمة الدخل 

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٥٧٬٨٨٨٦٤٬٨٧١اإلیرادات
)٢١٬٦١٣()١٩٬٧٦٨(المصاریف

)١٢٬٩٤٠()١٤٬٢٩٤(مصاریف إداریة، بما في ذلك االستھالك 
──────────────

٢٣٬٨٢٦٣٠٬٣١٨الدخل قبل الزكاة 
)٣٬٦٥٦()٨٥٦(الزكاة 

──────────────
٢٢٬٩٧٠٢٦٬٦٦٢صافي دخل السنة 

──────────────
٢٢٬٩٧٠٢٦٬٦٦٢إجمالي الدخل الشامل للسنة 

──────────────
١١٬٤٨٥١٣٬٣٣١حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة 

══════════════

٢٠١٨دیسمبر ٣١ال یوجد لدى المجموعة إلتزامات محتملة أو رأسمالیة تتعلق بحصتھا في المشروع المشترك كما في 
. ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١حیث أنھ ال یوجد إلتزامات محتملة أو رأسمالیة لدى المشروع المشترك كما في ٢٠١٧و

المشروع المشترك.في الحصول على موافقة كال الشریكین دونلن یتمكن المشروع المشترك من توزیع األرباح 



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٢

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-٩

٢٠١٨٢٠١٧

إیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────

١١٬٢٧٢٬٥٥٤١٬١٩٢٬٥٤٠-٩ممتلكات ومعدات
٤٣٧٬٠٥٢١٤١٬٨٨٦-٩و ٣-٩و٢-٩مشاریع تحت اإلنشاء

──────────────
١٬٣٠٩٬٦٠٦١٬٣٣٤٬٤٢٦
══════════════

الممتلكات والمعدات١-٩

إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستھالك ھي كما یلي:

األعمار اإلنتاجیة أو فترة اإلیجار، أیھما أقصروالتحسیناتمبانيال
سنوات١٠إلى ٤معدات الترفیھ

سنوات٨إلى ٤والتركیباتاألثاث 
سنوات٥إلى ٤السیارات

سنوات١٠إلى ٤أجھزة التكییف
سنوات٤أجھزة الحاسب اآللي

سنوات١٠إلى ٣األدوات



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٣

تتمة–الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٩

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٩
مباني ال
معدات الترفیھتحسیناتالو

األثاث 
أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات

أجھزة الحاسب 
٢٠١٨اإلجمالي األدواتاآللي

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────────────────────────────────────────────────
التكلفة:

١٬٠٢٦٬٦٩٥٦٣٦٬٨٠٧٢٤٨٬٥٩٢٢٩٬٦٩١٧٥٬٥٣٦٧٩٬٩٦٩١٦٨٬٦٦٢٢٬٢٦٥٬٩٥٢السنةفي بدایة 
٣٢٬٥٠٣٣٦٬٣٩٩٨٬٨٨٣١٣٤٬٠٤٠٥٬٩٢٦٢٬٠٧٣٨٩٬٨٣٧إضافات

)٨٣٬٦٠٢()٥٠()٧٬٠٠٥()٣٠٨()١٤٠()١٬٥٧٧()٢٤٬٨١٦()٤٩٬٧٠٦(استبعادات
)١٬٥٠٢(-----)١٬٥٠٢(-)١-١٨(إیضاح بیع إلى جھة ذات عالقة 

)٣٬٨٤٥()١٬٤٧١()٦()١٧٢()٤١()١٬٦٧٢(-)٤٨٣()١-١٨(إیضاح تحویل إلى جھة ذات عالقة
٢٬٥٥٤٢٬٨٣٢٤٬٧٠٥١٧٨٬٥٠٨-١٥٢٬٤٩٢٣٬١٨٦١٢٬٧٣٩)٤-٩تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 

──────────────────────────────────────────────────────────
١٬١٦١٬٥٠١٦٥٠٬٠٧٤٢٦٦٬٩٦٥٢٩٬٥٢٣٨١٬٦٥٠٨١٬٧١٦١٧٣٬٩١٩٢٬٤٤٥٬٣٤٨السنةفي نھایة 

──────────────────────────────────────────────────────────
االستھالك:

٣٠٧٬٧٥٠٣٩٣٬١٠٨١٦٣٬٧٣٨٢٤٬٣٦٨٣٧٬٨٢٢٥٥٬٩٨٤٩٠٬٦٤٢١٬٠٧٣٬٤١٢السنة في بدایة 
٦٣٬٢١٨٤٨٬١٠٩٢٠٬٨٠٥٢٬٤١١٧٬٢٧٣١٠٬٩١١١٣٬٩٤١١٦٦٬٦٦٨للسنةمحمل 

)٦٤٬١٢١(١٣)٦٬٧٩١()٢٨٨()١٤١()١٬١٤٠()٢٣٬٨٦٧()٣١٬٩٠٧(استبعادات
)٧١٥(-----)٧١٥(-)١-١٨(إیضاح بیع إلى جھة ذات عالقة 

)٢٬٤٥٠()٤٤٩()١٠()١٥١()٤١()١٬٦٧٢(-)١٢٧()١-١٨(إیضاح تحویل إلى جھة ذات عالقة
──────────────────────────────────────────────────────────

٣٣٨٬٩٣٤٤١٦٬٦٣٥١٨١٬٧٣١٢٦٬٥٩٧٤٤٬٦٥٦٦٠٬٠٩٤١٠٤٬١٤٧١٬١٧٢٬٧٩٤السنةفي نھایة 
──────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨٨٢٢٬٥٦٧٢٣٣٬٤٣٩٨٥٬٢٣٤٢٬٩٢٦٣٦٬٩٩٤٢١٬٦٢٢٦٩٬٧٧٢١٬٢٧٢٬٥٥٤دیسمبر ٣١كما في 

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

أخرى.وأطرافوجھات منتسبة للمجموعة إن الموجودات أعاله مقامة على أراضي ومباني مستأجرة من المساھم الرئیسي 



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٤

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-٩

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٩
مباني ال
معدات الترفیھتحسیناتالو

األثاث 
أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات

أجھزة الحاسب 
٢٠١٧اإلجمالي األدواتاآللي

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────────────────────────────────────
التكلفة:

٨٣٩٬٤٣٧٦١١٬٣٩٩٢٥٢٬٢٨٩٣٠٬٩٠٨٦٤٬٤٠٢٧٢٬٠١٩١٦٣٬٢٩٦٢٬٠٣٣٬٧٥٠السنةفي بدایة 
٥٠٬١٦٦٦٨٬٢١٧٥٬٢٧٠٧٢٣٥٬٢١٢٥٬٠١٨٢٬١٦٢١٣٦٬٧٦٨إضافات

)٧٢٬٧٧١()٤٬٣٥٨()١٬١٣٠()٨٨١()١٬٩٤٧()١٣٬٥٨٠()٤٤٬٤٠٣()٦٬٤٧٢(استبعادات
)٥٬٠٣٤(-----)٥٬٠٣٤(-)١-١٨جھة ذات عالقة (إیضاح بیع إلى 

١٤٣٬٥٦٤٦٬٦٢٨٤٬٦١٣٧٦٬٨٠٣٤٬٠٦٢٧٬٥٦٢١٧٣٬٢٣٩)٤-٩تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
──────────────────────────────────────────────────────────

١٬٠٢٦٬٦٩٥٦٣٦٬٨٠٧٢٤٨٬٥٩٢٢٩٬٦٩١٧٥٬٥٣٦٧٩٬٩٦٩١٦٨٬٦٦٢٢٬٢٦٥٬٩٥٢السنةفي نھایة 
──────────────────────────────────────────────────────────

االستھالك:
٢٥٨٬٨٣٧٣٨٥٬٣١٧١٥٥٬١٨٦٢٣٬٥٠٠٣٢٬٤٩٥٤٦٬١٨٨٧٩٬٨٠٢٩٨١٬٣٢٥السنةفي بدایة 

٥١٬٦٧٩٤٦٬٩٤٢٢١٬٧٨٦٢٬٨١٥٦٬١٣٣١٠٬٨٢٣١٤٬٣٩٩١٥٤٬٥٧٧للسنةمحمل 
)٦١٬٣٥٢()٣٬٥٥٩()١٬٠٢٧()٨٠٦()١٬٩٤٧()١٣٬٢٣٤()٣٨٬٠١٣()٢٬٧٦٦(استبعادات

)١٬١٣٨(-----)١٬١٣٨(-)١-١٨جھة ذات عالقة (إیضاح بیع إلى 
──────────────────────────────────────────────────────────

٣٠٧٬٧٥٠٣٩٣٬١٠٨١٦٣٬٧٣٨٢٤٬٣٦٨٣٧٬٨٢٢٥٥٬٩٨٤٩٠٬٦٤٢١٬٠٧٣٬٤١٢السنةفي نھایة 
──────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٧٧١٨٬٩٤٥٢٤٣٬٦٩٩٨٤٬٨٥٤٥٬٣٢٣٣٧٬٧١٤٢٣٬٩٨٥٧٨٬٠٢٠١٬١٩٢٬٥٤٠دیسمبر٣١كما في 

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

وجھات منتسبة وأطراف أخرى.للمجموعة إن الموجودات أعاله مقامة على أراضي ومباني مستأجرة من المساھم الرئیسي 



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٥

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٩

المشاریع تحت اإلنشاء٢-٩

ومركز ) ینترفیھیمركزین: ٢٠١٧دیسمبر ٣١مراكز ترفیھیة جدیدة (اربعةتمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة 
في المملكة العربیة فنادق جدیدة ومطعم جدید)مركزین تجاریین وثالثة: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(تجاري واحد

والمراكز یةالحالالسعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وھي حالیاً قید اإلنشاء، باإلضافة إلى تكالیف تجدید الفنادق 
ة.الترفیھی

رسملة تكالیف االقتراض٣-٩
ملیون لایر سعودي ١٬٨مبلغ ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في السنةبلغت تكالیف االقتراض المرسملة خالل 

ملیون لایر سعودي). إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة للرسملة ھو ٤٫٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(
للمتوسط المرجح للقروض.الفعلي ) وھو یمثل معدل العمولة %٤٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(%٥٫١

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في لحركة في المشاریع تحت اإلنشاءا٤-٩

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٤١٬٨٨٦٧٨٬٢٠٨السنةفي بدایة 
٧٨٬٠٨٨٢٣٦٬٩١٧إضافات
-)٤٬٤١٤()١-١٨إلى مساھم رئیسي (تحویل 
)١٧٣٬٢٣٩()١٧٨٬٥٠٨()١-٩إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح تحویل

──────────────
٣٧٬٠٥٢١٤١٬٨٨٦السنةفي نھایة 

══════════════

الدائنون والمطلوبات المتداولة األخرى -١٠
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٣٨٬٣٨٠٦٨٬٦٤٣)١-١٠(إیضاح ةمستحقاتإیجار

١٠٠٬٤٦٢١٠١٬٧٥٢دائنون تجاریون 
٨٤٬٧٠٤٨٦٬٨٢٧مصاریف مستحقة الدفع
٢٧٬٩٤٠٢٥٬٧٩٠)٢-١٠إیرادات مؤجلة (إیضاح 

١٬٢٢٦٣١٬٠٣٥)٣-١٨مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة (إیضاح 
٩٬٦٠٣١٬٩٥٥مطلوبات أخرى 

──────────────
٣٦٢٬٣١٥٣١٦٬٠٠٢
══════════════

مستحقةالیجارات اإل١-١٠

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٣٨٬٣٨٠٦٨٬٦٤٣قسط متداول
١٠٢٬١٩٩١٠٥٬٤٢٤قسط غیر متداول 

──────────────
٢٤٠٬٥٧٩١٧٤٬٠٦٧
══════════════

المستحق، حوافز االیجار والتي یتم المحاسبة عنھا وفق طریقة القسط الثابت وتتعلق غیر المتداول من االیجار القسط یمثل 
بشكل رئیسي بالزیادة في دفعات اإلیجار.
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٦

تتمة–الدائنون والمطلوبات المتداولة األخرى -١٠

یتم تسجیل المبالغ المستلمة مقدماً من العمالء وضیوف الفنادق كإیرادات مؤجلة. الحركة في اإلیرادات المؤجلة ٢-١٠
كما یلي:دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٢٥٬٧٩٠٢٧٬٢٩٣السنةفي بدایة 
١٣٣٬٢٨٥١٨٠٬٨٩٥مستلم خالل السنة 

)١٨٢٬٠٠٨()١٣١٬١٣٥(إیرادات معترف بھا  
)٣٩٠(-دفعات مستردة 

──────────────
٢٧٬٩٤٠٢٥٬٧٩٠السنةفي نھایة 

══════════════

القروض-١١

سعار ألتمویل وفقاً من بنوك محلیة. تحمل ھذه القروض تكالیف علیھاتم الحصول تمثل القروض تمویالت مرابحة و
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في %٥٫٠٣بلغ متوسط معدل العمولة على تمویالت المرابحة العموالت التجاریة السائدة.

.)%٤٫٤٨: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(

:دیسمبر٣١كما في وفیما یلي ملخص للقروض
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٦٣٬٢٧٩١٧٧٬٦٩٦قسط متداول من قروض طویلة األجل

٥٦٬٠٠٠٥٬٠٠٠قروض قصیرة األجل
──────────────
٢١٩٬٢٧٩١٨٢٬٦٩٦

٤٠٥٬٤٨٦٤٣٦٬٤١٥قسط غیر متداول من قروض طویلة األجل
──────────────
٦٢٤٬٧٦٥٦١٩٬١١١
══════════════

جماليإمعینة من الرفع المالي، وبالمحافظة على نسببشكل رئیسي تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق )١(
، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري الملكیةالدین إلى حقوق 

٣١ملتزمة بتعھدات ھذه القروض كما في المجموعةللقروض إذا لم یتم الوفاء بأي من ھذه التعھدات. كانت 
اء خطابات اعف. حصلت المجموعة من البنوك على بنكینتخصتأربعة تعھداباستثناء ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر

من ھذه التعھدات قبل نھایة السنة المالیة.

نظرًا لفترة االستحقاق القصیرة للقروض قصیرة األجل والقسط المتداول من القروض طویلة األجل فقد حددت )٢(
اإلدارة أن القیمة العادلة لھذه األدوات المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة.

: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٨١٫٢طویلة األجل والتي تحمل عمولة بلغت القیمة العادلة للقروض)٣(
ملیون لایر سعودي) وقد تم تحدیدھا بناًءا على طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم ٤٢٦٫١

تلیسعلى أنھا الذي یعكس تكالیف االقتراض للمصدر كما في نھایة الفترة المالیة. قدرت مخاطر عدم األداء 
.٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١ذات أھمیة نسبیة كما في 

تعتبر القیمة العادلة للقروض طویلة األجل ضمن المستوى الثالث من مستویات قیاس القیمة العادلة. ال یوجد لدى )٤(
یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام مدخالت غیر قابلة للمالحظة.أخرى المجموعة مطلوبات مالیة 



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٧

الزكاة-١٢

روقات . یتم تعدیل الفتقدیريعلى أساس الموحدة الشامل یتم تجنیب مخصص لمصروف الزكاة ویحمل على قائمة الدخل 
الناتجة عن احتساب الزكاة النھائیة، إن وجدت، في نھایة السنة.

٢٠١٧عن كافة السنوات حتى إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة 
. بناء على ھذه الربوط، طالبت الھیئة من الشركة ٢٠١١حتى ٢٠٠٧من استلمت الشركة الربوط الزكویة لألعوام و

وط إلى لجنة ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على ھذه الرب٩٫٢٥سداد التزامات زكویة إضافیة قدرھا 
االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة. قامت لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة بتأیید الربوط الصارة من 

. وعلیھ، قامت الشركة باستئناف االعتراض لدى اللجنة االستئنافیة على ھذا ٢٠١١حتى٢٠٠٧من الھیئة لألعوام 
ة االستئنافیة قرارھا والذي كان في صالح الشركة.أصدرت اللجن،٢٠١٨خالل عام القرار.

ملیون لایر سعودي عن الربوط الزكویة عن جمیع السنوات حتى ١٫٦قامت الشركة بعكس قید مخصص زكاة قدره 
.الموحدةقائمة الدخل الشامل. تم قید عكس مخصص الزكاة على ٢٠١١عام 

سي بدفع أي زكاة إضافیة نیابة عن الشركة فیما یتعلق بأي مبالغ تزید قد تعھد المساھم الرئیوتجدر االشارة الى انھھذا
. ٢٠١٣دیسمبر ٣١عن مخصص الزكاة الوارد في القوائم المالیة الموحدة للشركة عن جمیع السنوات حتى 

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في حركة مخصص الزكاة١-١٢

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٨٬٤٧٢١٨٬٣٩٦السنةفي بدایة 
٧٦)١٬٥٩٤(السنةمجنب خالل (عكس مخصص) 

──────────────
١٦٬٨٧٨١٨٬٤٧٢السنةفي نھایة 

══════════════

یبین الجدول أدناه عناصر الوعاء الزكوي المستخدمة في احتساب مخصص الزكاة:٢-١٢

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٦٦٩٬٦٠٩٦٦٧٬٩٩٥حقوق المساھمین 
٥٦٠٬٨٥٧٦٩٨٬٠١٥مخصصات أول الفترة وتسویات أخرى 

)١٬٤٢٣٬٣٩٨()١٬٤٠١٬٦٣١(صافي القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
──────────────

)٥٧٬٣٨٨()١٧١٬١٦٥(
───────

٣٬٨٨٩)١٠٠٬٨٨٢(الدخل الخاضع للزكاة(الخسارة المعدلة)
──────────────

٣٬٨٨٩)٢٧٢٬٠٤٧(الوعاء الزكوي
══════════════
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٨

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص -١٣

امـــــــــع١-١٣

برنامج مكافأة نھایة الخدمة للموظفین والسیاسة المحاسبیة إلثبات األرباح والخسائر بشكل عام عن طبیعةیتم اإلفصاح 
.القوائم المالیة الموحدةحول ٤-٢االكتواریة في اإلیضاح رقم 

دیسمبر:٣١كما في االفتراضات االكتواریة الرئیسیة٢-١٣

٢٠١٨٢٠١٧
────────────

٢٫٧%%٣٫٢معدل الزیادة في الرواتب
٣٫٧%%٤٫٢معدل الخصم

٤٬٠٣٧٤٬٤٣٠للموظفینعدد الموظفین المشمولین ببرنامج مكافأة نھایة الخدمة

تم إجراء التقویم االكتواري باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

:تيیتضمن اآلدیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في لموظفینلمكافأة نھایة الخدمةمصروف ٣-١٣

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٠٬٧٧٧١٠٬٨٤١تكلفة الخدمة الحالیة
٢٬١٩٧٢٬٤١٥المستحقةالمكافآتتكلفة العمولة على 

──────────────
١٢٬٩٧٤١٣٬٢٥٦المكافآتإجمالي مصروف 

══════════════

دیسمبر:٣١للسنتین المنتھیتین في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص القیمة الحالیة لفي حركة ال٤-١٣

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٦٨٬٦٨٦٦٨٬٤٦٨ن مكافأة نھایة الخدمة للموظفیمخصص قیمة الحالیة لرصید االفتتاحي للال
١٢٬٩٧٤١٣٬٢٥٦)٣-١٣المكافآت (إیضاح مصروف إجمالي 
)١٦٬١٨٠()١٨٬٦١٩(مدفوعةمكافآت

١٩٨١٠٠محول من جھات ذات عالقة
١٬١٩٥-إضافة من فندق جدید

١٬٣٢٧١٬٨٤٧)١٦(إیضاح كافأة نھایة الخدمة للموظفینملخسائر إكتواریة 
──────────────

٦٤٬٥٦٦٦٨٬٦٨٦مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص قیمة الحالیة لرصید الختامي للال
══════════════
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٩

تتمة –مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص -١٣

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص تحلیل حساسیة ٥-١٣

:دیسمبر٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في مخصص فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على 
معدل الخصممعدل الزیادة في الرواتب

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

مستوى حساسیة االفتراضات

زیادة٪١
بآالف الریاالت 

السعودیة

نقص٪١
بآالف الریاالت 

السعودیة

زیادة٪١
بآالف الریاالت 

السعودیة

نقص٪١
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────────────────────

٣٬٦٨٩)٣٬٣٧٦()٣٬٧٣٠(٢٠١٨٤٬٠١٤
٣٬٨١٦)٣٬٤٩٠()٣٬٨٥٨(٢٠١٧٤٬١٥٣

معدل الوفیاتاالنسحابمعدل 
────────────────────────────────────

مستوى حساسیة االفتراضات

زیادة٪١٠
الریاالت بآالف 

السعودیة

نقص٪١٠
بآالف الریاالت 

السعودیة

نقصان سنة
بآالف الریاالت 

السعودیة

زیادة سنة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────────────────────────────

١)١(٦٦٦)٦٤٨(٢٠١٨
٤)١٠(٧١٢)٦٩١(٢٠١٧

ستقراء اة نھایة الخدمة للموظفین نتیجة مكافأمخصص م األثر على یطریقة تقوتم تحدید تحلیل الحساسیة أعاله بناء على 
یستند تحلیل الحساسیة .٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر٣١تغیرات المعقولة في االفتراضات الرئیسیة التي حدثت كما في ال

، مع إبقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال یمثل تحلیل الحساسیة التغیر الفعلي في معینفتراض ھامإإلى تغیر في 
لغ یبحیث أنھ من غیر المرجح أن تحدث التغیرات في االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.مخصص المكافآت 

دیسمبر ٣١(سنة ٥٫٤٧افترة قدرھ٢٠١٨دیسمبر٣١كما في مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمتوسط فترة برنامج 
.سنة)٥٫٤٤: ٢٠١٧

رأس المال-١٤

لایر سعودي ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٥٥یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
.لایر سعودي)١٠سھم، قیمة كل سھم ملیون ٥٥: ٢٠١٧دیسمبر٣١(

االحتیاطي النظامي-١٥
من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي. یمكن للشركة التوقف %١٠للشركة، یجب تحویل وفقاً للنظام األساسي

من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.%٣٠عن إجراء مثل ھذا التحویل إذا بلغ مجموعة ھذا االحتیاطي 

االحتیاطیات األخرى -١٦
الخسائر االكتواریة 
لمكافأة نھایة الخدمة 

للموظفین

فروقات ترجمة 
لعملیات لالعمالت 
اإلجمالياألجنبیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

─────────────────────
)٧٬٠٧٣()٢٬٤٦٥()٤٬٦٠٨(٢٠١٨ینایر ١كما في 

ت ترجمة العمالفروقاتصافي التغیر في
١٨١٨-األجنبیةللعملیات 
یم مخصص مكافأة نھایة الخدمة إعادة تقو
)١٬٤٢٤(-)١٬٤٢٤()١-٨و ٤-١٣إیضاح (إیضاح للموظفین
)١٬٤٠٦(١٨)١٬٤٢٤(اآلخرالدخل الشامل (الخسارة) إجمالي 

─────────────────────
)٨٬٤٧٩()٢٬٤٤٧()٦٬٠٣٢(٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

═════════════════════
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٠

تتمة-االحتیاطیات األخرى -١٦
الخسائر االكتواریة 
لمكافأة نھایة الخدمة 

للموظفین

فروقات ترجمة 
العمالت للعملیات 

اإلجمالياألجنبیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────

)٥٬٣٥٨()٢٬٥٩٧()٢٬٧٦١(٢٠١٧ینایر ١كما في 
صافي التغیر في فروقات ترجمة العمالت 

١٣٢١٣٢-للعملیات األجنبیة
مخصص مكافأة نھایة الخدمة یم تقوإعادة 

)١٬٨٤٧(-)١٬٨٤٧()١-٨و ٤-١٣للموظفین (إیضاح 
)١٬٧١٥(١٣٢)١٬٨٤٧(اآلخرالدخل الشامل (الخسارة)إجمالي

─────────────────────
)٧٬٠٧٣()٢٬٤٦٥()٤٬٦٠٨(٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

═════════════════════

واعتمادھااإلعالن عن توزیعات األرباح-١٧

٢٫٣د مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة ااعتمب٢٠١٨أبریل ١٨المنعقد بتاریخ اجتماعھا فيالجمعیة العامةقامت 
.ملیون لایر سعودي

ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٥٫٧٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧ینایر ١٩في 
. تم إعتماد ھذه التوزیعات، باإلضافة إلى مكافأة أعضاء ٢٠١٦لایر سعودي للسھم) عن النصف الثاني من عام ٠٫٦٥

. ٢٠١٧أبریل ١٨ة العامة المنعقدة بتاریخ ملیون لایر سعودي في إجتماع الجمعی٢٫٣مجلس اإلدارة والبالغة 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-١٨

نورد فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع الجھات ذات العالقة:
مبلغ المعاملة

دیسمبر٣١فيللسنتین المنتھیتین
──────────────────────

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة طبیعة المعاملةالجھة ذات العالقة
───────────────────────────────────

٧٦٬٦١٢٨٠٬١٦٦مصاریف إیجار (أ)رئیسيمساھم
٤٬٥٣٦٤٬٢٢٧إیرادات

٨٩٨١٬٩٩١مصاریف إدارة مشاریع
-١٬٤٩٢)١-٩بیع / تحویل ممتلكات ومعدات، صافي (إیضاح 

-٤٬٤١٤)٤-٩(إیضاح مشروع تحت االنشاء تحویل 

٣٬١٣٧٣٬٣٤٢رواتب وما في حكمھا (ب)أعضاء مجلس إدارة
٢٬٣٠٠٢٬٢٨٥)١٧مكافآت (إیضاح 

٢٬٦٩٢٢٬٧٤٧إیرادات أتعاب إدارة (ج)مشاریع مشتركة
٦٩٠٣٫٨٩٦)١-٩ممتلكات ومعدات (إیضاح بیع 

١١٬٣٢٤٩٬٥١٥مصاریف إیجار (أ)شركات منتسبة
٢٬١١٨١٬٤١٧إیرادات إیجار (د)

١٬٢٧٨٩٧٤إیرادات أتعاب إدارة (ج)
٩٧٨٨٨١إیرادات

المدیرین التنفیذیین 
٢٬٨٩١٢٬٧٧٦)ھـرواتب وما في حكمھا (الرئیسیین



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤١

تتمة-المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٨

تتمة-المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-١٨

ةمملوكعقارًا) ٢٥: ٢٠١٧(عقارًا ٢٥یمثل ھذا المبلغ مصاریف اإلیجار التي دفعتھا المجموعة مقابل استئجار )أ(
للمساھم الرئیسي وشركة منتسبة.

على نأتفق الطرفا.تعدیل عقود اإلیجار للفنادقل، قامت الشركة بالتفاوض مع المساھم الرئیسي ٢٠١٧خالل عام 
بناًءا على القیمة العادلة لدفعات مبلغ اإلیجاروتخفیضأتعدیل عقود اإلیجار لبعض الفنادق، من خالل زیادة 

ملیون لایر سعودي على فترة ١٢٨عن ھذا التعدیل تخفیض مصروف اإلیجار بمبلغ قدره سوف ینتجاإلیجار. 
انخفاض في مصروف اإلیجار ٢٠١٨دیسمبر ٣١جار للسنة المنتھیة في . بلغ أثر تعدیل عقود اإلیعقود اإلیجار

.ملیون لایر سعودي)٢٫١٧: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي٨٫٧مبلغب

إلى دفعت لایر سعودي) ملیون٣٫٣: ٢٠١٧(لایر سعودي ملیون٣٫١قدرھا مبالغ رواتب وما في حكمھا تمثل)ب(
إثنین من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركین في إدارة الشركة.

لمشروع مملوكةترفیھیة): تسعة مراكز٢٠١٧(وفندقینمراكز ترفیھیةتسعةتمثل ھذه المبالغ أتعاب إدارة )ج(
.منتسبةمشترك وشركة 

المحدودة (شركة منتسبة) لقاء المساحة المستخدمة من قبل یمثل ھذا البند إیجار من شركة نقاھة للرعایة الصحیة )د(
الشركة المنتسبة في فنادق الشركة.

ملیون لایر سعودي ٢٫٩تم دفع رواتب وما في حكمھا قدرھاباإلضافة إلى تلك المذكورة في اإلیضاح (ب) أعاله، (ھـ)
فیذیین . إن المدیرین التنالمجموعةمن كبار المسؤولین التنفیذیین في ثالثةإلى )لایر سعوديملیون ٢٠١٧:٢٫٨(

بشكل عةالمجموالرئیسیین ھم أولئك األشخاص الذین لدیھم السلطة والمسئولیة عن تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة 
.المجموعةمباشر أو غیر مباشر، بما في ذلك أي عضو مجلس إدارة (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك) في 

الجھات ذات العالقةباألرصدة معالشروط واألحكام المتعلقة ٢-١٨
وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق بدون ضماناتالجھات ذات العالقة في نھایة الفترة المستحقة منإن األرصدة 

بخصوص . لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة الموحدةشھرا من تاریخ قائمة المركز المالي١٢خالل 
، لم تسجل ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١في تینالمنتھیللسنتینبالنسبة .الذمم المدینة أو الدائنة للجھات ذات العالقة

المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في فترة 
المالي للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فیھ.تقویم المركزمالیة عن طریق القوائم الإعداد 

أرصدة الجھات ذات العالقة٣-١٨

:دیسمبر٣١كما في فیما یلي تفاصیل األرصدة مع الجھات ذات العالقة

المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة)١(

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────────────────────────

١٧٬٩٦٦٤٬٤٦٨مساھم رئیسي
١٠٬٥٢١١٥٬٨٤٢شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة (مشروع مشترك)

٤٬٣٠١٣٬٨٣٧مشاریع المحدودة (مشروع مشترك)والسیاحة للشركة ترفیھ 
-٣٬٧٩٩المحدودة (مشروع مشترك)التجاریةشركة القصیم 
٣٬٣٠٦٣٬٤٨١للخدمات الصحیة المحدودة (شركة منتسبة)شركة نقاھة 

-٢٬٦٣٢(جھة منتسبة)فندق مینا البرشاء دبي
٢٬٣١٤٤٬٣٦٨شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة (مشروع مشترك)

٢٬٢٩٥١٬٨٧٦شركة مینا للتعلیم والتطویر (شركة منتسبة)
٤٬٠٢١-التجاریة (شركة منتسبة)ویةالترفیھة ویالسیاحلمشاریع لشركة الریاض 

٢٣٠٢٧٧أخرى
──────────────

٤٧٬٣٦٤٣٨٬١٧٠
══════════════
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(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٢

تتمة-المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٨

تتمة-أرصدة الجھات ذات العالقة٣-١٨

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

المبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة )٢(
──────────────────────────────────

١٬٠٩١٩٣٨مصنع الریاض للبالستیك (جھة منتسبة)
-١٣٥مساھم رئیسي
٣٠٬٠٩٧-المحدودة (مشروع مشترك)التجاریةشركة القصیم 

──────────────
١٬٢٢٦٣١٬٠٣٥

══════════════
اإلیرادات -١٩

:إیرادات المجموعة من العقود مع العمالءفیما یلي تفاصیل 
٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

البضاعةأو نوع الخدمة
٤٢٤٬٨٤٨-٤٢٤٬٨٤٨غرف

١٩٨٬٠٠٦-١٩٨٬٠٠٦أطعمة ومشروبات 
٤٤٣٬٨٠٩٤٤٣٬٨٠٩-متنزھاتوألعاب إیرادات
٢٧٬١٦٧-٢٧٬١٦٧أخرى للفنادقإیرادات 

─────────────────────
٦٥٠٬٠٢١٤٤٣٬٨٠٩١٬٠٩٣٬٨٣٠إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

═════════════════════
٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات إثباتتوقیت 
٤٥٢٬٠١٥٤٤٣٬٨٠٩٨٩٥٬٨٢٤على أساس زمنيالخدمات تقدیم

١٩٨٬٠٠٦-١٩٨٬٠٠٦تحویل البضاعة في وقت محدد
─────────────────────

٦٥٠٬٠٢١٤٤٣٬٨٠٩١٬٠٩٣٬٨٣٠إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء
═════════════════════

٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة
اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة

────────────────────────────────────────────────
البضاعةأو نوع الخدمة

٤١٦٬٣١١-٤١٦٬٣١١غرف
١٧١٬٧٧٣-١٧١٬٧٧٣أطعمة ومشروبات 

٤٦٩٬٠٧٨٤٦٩٬٠٧٨-متنزھاتوألعاب إیرادات
٢٥٬٢٠٥-٢٥٬٢٠٥أخرى للفنادقإیرادات 

─────────────────────
٦١٣٬٢٨٩٤٦٩٬٠٧٨١٬٠٨٢٬٣٦٧إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

═════════════════════
اإلیرادات إثباتتوقیت 

٤٤١٬٥١٦٤٦٩٬٠٧٨٩١٠٬٥٩٤على أساس زمنيالخدمات تقدیم
١٧١٬٧٧٣-١٧١٬٧٧٣تحویل البضاعة في وقت محدد

─────────────────────
٦١٣٬٢٨٩٤٦٩٬٠٧٨١٬٠٨٢٬٣٦٧إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء

═════════════════════
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٣

مصاریف البیع والتسویق-٢٠
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٣٥٬١٧٦٣٢٬٠٧٣ھدایا، وترویج ودعایة وإعالن 

١٦٬٢٢٨١٤٬٨٨٤رواتب وما في حكمھا 
١١٬٧٨٣١٬١٢٨عموالت بیع

٩٬٤٩٧٨٬٧٩٨)١-٢٠أتعاب تسویق (إیضاح 
٤٬٩٨٩٥٬١٩٠أخرى 

──────────────
٧٧٬٦٧٣٦٢٬٠٧٣
════════════

إن بعض عقود االمتیاز تتطلب من المجموعة أن تقوم بتحمل جزء من النشاطات التسویقیة المقدمة من قبل ١-٢٠
الفنادق.أصحاب االمتیاز ویتم احتسابھا كنسبة من إیرادات 

المصاریف العمومیة واإلداریة -٢١
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٣٢٬٠١٦١٢٦٬٩٥٥رواتب وما في حكمھا 

٩٬٨٦٨٦٬٥٥٤رسوم حكومیة 
٨٬٤٤٧٦٬٦٨٩رسوم بنكیة 

٥٬٣٠٦٤٬٥٠٢صیانة
٤٬٧٩٠٥٬١٧٣إیجار
٤٬٦٨٠٤٬٥٧٣سفر

٤٬٣٩٩٥٬٣٤٢منافع عامة 
٣٬٨٧٤٦٧٠مصاریف ما قبل التشغیل

٣٬٦٧٧٩٬٩٦٩أتعاب مھنیة 
٣٬٣٥٣٣٬٧٧٦تأمین

٣٬٠٢٦٤٬١٥٨ضیافة
٢٬٥٧٣)٤٬٢٨٥()١-٥(إیضاح صافي،انخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریةمخصص (عكس) 

٢٠٬٥٣٨١٨٬٨٨٥أخرى
──────────────
١٩٩٬٦٨٩١٩٩٬٨١٩
════════════

، صافياإلیرادات األخرى(المصاریف) -٢٢

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٨٦٢)١٧٬٤٤٢(ممتلكات ومعدات استبعادربح ) ة(خسار
٥١٤٩٣إیرادات أخرى

──────────────
)١٬٣٥٥)١٧٬٣٩١

════════════
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٤

األساسي والمخفض ربح السھم(خسارة) -٢٣

على المتوسط المرجحالسنةدخل (خسارة) بقسمة صافي للسنةاألساسي والمخفض ربح السھم(خسارة) تم احتساب 
ملیون سھم.٥٥وقدرھا السنةخالل لعدد األسھم المصدرة والقائمة 

المحتملةااللتزامات االرتباطات و-٢٤

المحتملة القانونیة االلتزامات ١-٢٤

إن المجموعة طرف في عدة قضایا قانونیة خالل دورة أعمالھا العادیة ویتم الترافع بشأنھا. في حین أنھ ال یمكن تحدید 
النتائج النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارین القانونیین، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن 

اتحیث أنھ تم تجنیب مخصصأو نتائج العملیات، الموحدة ى قائمة المركز المالي یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري عل
.القوائم المالیة الموحدةفي كافیة 

االرتباطات الرأسمالیة٢-٢٤

دیسمبر٣١ملیون لایر سعودي (٦٦٫٨، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.ملیون لایر سعودي)١٤٢٫٣: ٢٠١٧

االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان٣-٢٤

ملیون لایر سعودي ٢٣كان لدى المجموعة اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
ملیون لایر سعودي).٢٢٫٤: ٢٠١٧دیسمبر٣١(

ستأجرالمجموعة كم–اإلیجارات التشغیلیةارتباطات عقود ٤-٢٤

أبرمت المجموعة عقود إیجارات تجاریة بشأن الفنادق ومراكز الترفیھ وغیرھا. تتراوح مدة اإلیجار بموجب ھذه 
تتحمل المجموعة تكلفة الصیانة الدوریة المتكبدة خالل الفترة. بالنسبة لبعض سنة. ٢٦سنوات و٥الترتیبات ما بین 

اإلیجارات، تقدم المجموعة ضمانات بشأن سداد مبلغ اإلیجار خالل فترة االستئجار وتتحمل المجموعة مصاریف عقود 
٦٧قدمت المجموعة سندات ألمر بمبلغ التأمین بالنسبة للموجودات المستأجرة من خالل عقود تأمین شرعیة تعاونیة.

ملیون لایر سعودي تتعلق بأحد عقود اإلیجار.

ما في كحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة المستحقة بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة غیر القابلة لإللغاءفیما یلي ال
:دیسمبر٣١

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٢٥٣٬٣٠٨١٨٦٬٧٥٢خالل سنة واحدة
٧٧٩٬٧٧٦٦٣٣٬١٣٠سنة وأقل من خمس سنواتأكثر من

١٬٤٢٧٬٣٣٨١٬٢٦٠٬٩٥٧أكثر من خمس سنوات
────────────────
٢٬٤٦٠٬٤٢٢٢٬٠٨٠٬٨٣٩
══════════════



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٥

المعلومات القطاعیة-٢٥

األعمال بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات حول توزیعلقطاعاتتقوم اإلدارة التنفیذیة بمراقبة النتائج التشغیلیة 
الموارد وتقویم األداء. یتم تقویم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل متسق مع الربح أو الخسارة 

.لقوائم المالیة الموحدةل

للتقریر الماليبموجب المعیار الدولي والتي یتم إعداد تقاریر بشأنھافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-٢٥
:٨رقم 

یتمثل نشاط ھذا القطاع في تقدیم الخدمات الفندقیة والسیاحة والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة قطاع الفنادق:
والمطاعم وكذلك المقاھي.

ق.راكز الترفیھ والمنتزھات والحدائیتمثل نشاط ھذا القطاع في إدارة وتشغیل وصیانة مدن األلعاب ومالقطاع الترفیھي:
تشتمل على عملیات المركز الرئیسي والمراكز التجاریة وقطاعات أخرى.أخرى:

في باركیز شركة سشركتین تابعتین وھيفي المملكة العربیة السعودیة مع وجود بشكل رئیسيأعمال المجموعة تتركز
ومع .والتي تعمل خارج المملكة العربیة السعوديلسیاحة في مصروشركة أساطیر للترفیھ وااإلمارات العربیة المتحدة 

وائم بالنسبة للقةجوھریتالتابعة لیساتذلك، فإن إجمالي موجودات ومطلوبات والتزامات ونتائج عملیات ھذه الشرك
ة توجد بنود جوھری. تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقا لشروط معتمدة من قبل اإلدارة. ال الموحدةالمالیة 

للدخل أو المصاریف بین القطاعات التشغیلیة. تتكون غالبیة موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات 
التشغیلیة.

:٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر٣١في للسنتین المنتھیتین فیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة 

٢٠١٨دیسمبر٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقالسعودیةبآالف الریاالت 

────────────────────────────────────────────────
من العمالء اإلیرادات
١٬١٥٠٬٩٤٦-٦٥٠٬٠٢١٤٤٣٬٨٠٩٥٧٬١١٦الخارجیین

-)٣٬٤٣٨(٩٦٢٩٦٣٬٠٤٦إیرادات ما بین األقسام 
٢٢٧٬٥٢٦-١٠٨٬٩٦٩١٠٩٬٦٣٩٨٬٩١٨اجمالي الربح

٢٧٧٬٣٦٢-١٥٢٬٤٨٠٨٧٬٠٣٩٣٧٬٨٤٣المصاریف
٢٦٬٣٦٥-٢٦٬٣٦٥--أعباء مالیة
)١٧٬٣٩١(-)٢٬٠٩٩()١١٬٩٢٢()٣٬٣٧٠(أخرىمصاریف 
نتائج صافي حصة في 

١٥٬٩٥٠-١٥٬٩٥٠--مشاریع مشتركة
)١٬٥٩٤(-)١٬٥٩٤(--زكاة

)٧٦٬٠٤٨(-)٣٩٬٨٤٥(١٠٬٦٧٨)٤٦٬٨٨١(الدخل (الخسارة)صافي
ممتلكات ومعدات ومشاریع 

١٬٣٠٩٬٦٠٦-٦٢٣٬٥٢١٦٢٨٬٩٠٩٥٧٬١٧٦تحت اإلنشاء
١٬٧٥٣٬٠٥٥-٨٤٦٬١٤٣٧١٠٬٥٤٨١٩٦٬٣٦٤إجمالي الموجودات

استثمارات في مشاریع 
٩٦٬٦٤٤-٩٦٬٦٤٤--مشتركة

١٬١٧٠٬٧٢٣-٣٢٠٬٨٨٨١٥٨٬٩٠٧٦٩٠٬٩٢٨إجمالي المطلوبات
١٦٧٬٩٢٥-٥٩٬٣٤٠١٠٥٬٠٠٠٣٬٥٨٥مصاریف رأسمالیة



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٦

تتمة-المعلومات القطاعیة-٢٥

بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي والتي یتم إعداد تقاریر بشأنھافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-٢٥
:تتمة-٨رقم 

٢٠١٧دیسمبر٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقالسعودیةبآالف الریاالت 

────────────────────────────────────────────────
من العمالء اإلیرادات
١٬١٢٤٬٠٨٩-٦١٣٬٢٨٩٤٦٩٬٠٧٨٤١٬٧٢٢الخارجیین

-)١٠٬٩٢٥(٥٧٩١٢٧١٠٬٢١٩إیرادات ما بین األقسام
٢٦٨٬٥٢٣-١١٠٬٩٨٢١٥٢٬٤١٤٥٬١٢٧اجمالي الربح

٢٦١٬٨٩٢-١٥٤٬٨٦٨٧١٬٣٥١٣٥٬٦٧٣المصاریف
٢٠٬٤٨٣-٢٠٬٤٨٣--أعباء مالیة

١٬٣٥٥--٢٬٢٣٦)٨٨١(أخرىإیرادات (مصاریف) 
نتائج صافي حصة في 

٢١٬٢٦٠-٢١٬٢٦٠--مشاریع مشتركة
٧٦-٧٦--زكاة

٨٬٦٨٧-)٢٩٬٨٤٥(٨٣٬٢٩٩)٤٤٬٧٦٧(الدخل (الخسارة) صافي 
ممتلكات ومعدات ومشاریع 

١٬٣٣٤٬٤٢٦-٦٤٥٬٥٣١٥٧١٬٩٦٢١١٦٬٩٣٣تحت اإلنشاء
١٬٧٩٧٬٣٠٤-٨٣٤٬٥٢٨٧٠٧٬٢٥٩٢٥٥٬٥١٧إجمالي الموجودات

استثمارات في مشاریع 
٩٨٬٦٢٨-٩٨٬٦٢٨--مشتركة

١٬١٢٧٬٦٩٥-٢٧٧٬٧١٥١٤٠٬٦٥٩٧٠٩٬٣٢١إجمالي المطلوبات
٣٧٣٬٦٨٥-١٠٩٬٦٨٩١٥٣٬٥٨٩١١٠٬٤٠٧مصاریف رأسمالیة

فیما یلي بیان بالتعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغیلیة:٢-٢٥

٢٠١٨دیسمبر٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة

──────────────────────────────────────────────
٦١٤٨٬٢٤١٩١٬٣٠٣٨٬٥٦٩٦٢١٧٬٠٠الموجودات

٣٬٠٥٣١٠٬٧٠٠٩٬٢٥٥٢٣٬٠٠٨االرتباطات وااللتزامات المحتملة

٢٠١٧دیسمبر٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة

──────────────────────────────────────────────
٢٨٧٬١١٨٣٨٣٬٤٦٨٥١٬٢٤٥٢١٬١٨٩الموجودات

٨٠٠٬١٣٨١٬١١٢٥٥٬٩٤٣٦٬٢٢االرتباطات وااللتزامات المحتملة

جھات المستحقة منلدى البنوك والمدینین التجاریین والمبالغبالنسبة لألرصدة مخاطر االئتمان للمجموعة تتعرض ا
ذات عالقة.

إدارة رأس المال -٢٦
یتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في التأكد من الحفاظ على نسبة رأسمال جیدة من أجل دعم 

ملیون لایر ٥٨٢٫٣عملیاتھا وزیادة المنفعة للمساھمین. ویتضمن ھیكل رأس المال كافة بنود حقوق المساھمین وقدرھا 
ملیون لایر سعودي). وتقوم المجموعة بإدارة ھیكل ٦٦٩٫٦: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر ٣١سعودي كما في 

رأس المال الخاص بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة والمتطلبات الخاصة 
عدیلھ، فإن المجموعة قد تقوم بتعدیل توزیعات األرباح إلى بالتعھدات المالیة. وللحفاظ على ھیكل رأس المال أو ت

المساھمین أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة.



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٧

تتمة-إدارة رأس المال -٢٦
تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي یتم احتسابھا على أساس صافي الدین مقسوًما 

إجمالي رأس المال. ویتم احتساب صافي الدین على أنھ إجمالي القروض (بما في ذلك القروض ألجل المتداولة على
وغیر المتداولة الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة) ناقصًا النقدیة وشبھ النقدیة. كما یتم احتساب إجمالي رأس 

مركز المالي الموحدة زائدًا صافي الدین.المال على أنھ "حقوق الملكیة" الظاھرة في قائمة ال

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٦٢٤٬٧٦٥٦١٩٬١١١إجمالي القروض (قروض متداولة وغیر متداولة)
)٦٢٬٠٤٥()٥٣٬٦٥٥(ناقصاً: نقدیة وشبھ نقدیة 

────────────────
٥٧١٬١١٠٥٥٧٬٠٦٦صافي الدین

٥٨٢٬٣٣٢٦٦٩٬٦٠٩حقوق المساھمین 
────────────────

١٬١٥٣٬٤٤٢١٬٢٢٦٬٦٧٥إجمالي رأس المال
────────────────

%٤٥٫٤%٤٩٫٥نسبة الرفع المالي
══════════════

من أجل تحقیق ھذا الھدف بشكل كلي، تھدف إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، من بین أمور أخرى، إلى التأكد 
من وفاء المجموعة بالتعھدات المالیة المتعلقة بشكل كلي بالقروض المرتبطة بعمولة والتي تحدد متطلبات ھیكل رأس 

بشأن ١١للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. انظر إیضاح المال. إن االخفاق في الوفاء بالتعھدات المالیة یسمح 
االلتزام بتعھدات القروض. لم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل 

.٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٧
تحویل إلتزام ما في معاملة نظامیة بین ه عند بیع أصل ما أو سدادسیتم استالمھ عند القیمة العادلة ھي السعر الذي 

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما المتعاملین في السوق بتاریخ القیاس.
عادل. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل 

تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والمدینین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات 
لجھات ذات العالقة.العالقة، بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض والدائنین والمبالغ المستحقة إلى ا

ألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من القیمة العادلة لقامت اإلدارة بتقویم أن 
ریة تقارب قیمتھا الدفتوالدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة جھات ذات عالقة والقروض قصیرة األجل 

قصیرة األجل لھذه األدوات.االستحقاقفترة وذلك یعود بشكل كبیر إلى 
٣١(ملیون لایر سعودي ٣٨١٫٢مبلغ قدرهتبلغ القیمة العادلة للقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة للمجموعة

دفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة التملیون لایر سعودي)٤٢٦٫١: ٢٠١٧دیسمبر 
. تم تقویم مخاطر عدم الموحدةالخصم الذي یعكس معدل االقتراض للمصدر كما في نھایة فترة إعداد القوائم المالیة

على أنھا غیر ھامة.٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر٣١األداء كما في 
من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة. ال تحتفظ ٣تندرج القیمة العادلة للقروض طویلة األجل ضمن المستوى 

.مدخالت ھامة غیر قابلة للمالحظةالمجموعة بمطلوبات مالیة أخرى یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٨

إدارة المخاطر لألدوات المالیة-٢٨

مخاطر أسعار العموالت١-٢٨
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت السائدة 

تدیر الشركة تعرضھا . لمخاطر أسعار العموالت بشأن القروض ألجل المرتبطة بعمولةالمجموعةفي السوق. تخضع 
ى مستویات القروض المرتبطة بعمولة عائمة ضمن مستویات المحافظة علمن خالل وذلك لمخاطر أسعار العموالت 

.مستویات العمولة بانتظاممراقبة مالئمة و

افة ، مع بقاء كإجمالي الدخل الشاملأثر التغیرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت على التاليیوضح الجدول 
المتغیرات األخرى ثابتة.

وعة مالي الدخل الشامل للمجمأثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على إجإجمالي الدخل الشامل على یمثل األثر 
٣١والقائمة كما في عائمة ، بناًء على القروض المرتبطة بعمولة ٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١في للسنتین المنتھیتین

.٢٠١٨و٢٠١٨دیسمبر 

األثر على إجمالي الدخل الشامل 
دیسمبر٣١فيللسنتین المنتھیتین 

الزیادة / (النقص) في نقاط األساس

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٣٬٤٨٨٦٬٩٧١+٥٠
٦٬٥٩٨٩٬٨٣١+١٠٠
٦٬٩٧١()٣٬٤٨٨(-٥٠(

٩٬٨٣١()٦٬٥٩٨(-١٠٠(

مخاطر االئتمان٢-٢٨
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تقوم 

حـدود ائتمان لكل عمیل، ومراقبة الذمم عوذلك بوضالءبإدارة مخاطر االئتمان الخاصة بھا والمتعلقة بالعمالمجموعة
ما عدا ، لم تحدد اإلدارة أي تركیزات ھامة في مخاطر االئتمانةالموحدماليالمدینة القائمة. وبتاریخ قائمة المركز ال

.)٥ما تم ذكره في (اإلیضاح 

اف طراألتتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك وفقًا لسیاسة المجموعة. یتم إیداع النقدیة لدى 
الممكن ومنلألطراف األخرىمراجعة حدود االئتمان وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف. ویتم المعتمدة

ھا خالل السنة. یتم وضع ھذه الحدود للحد من تركزات المخاطر، ومن ثم التقلیل من تكبد خسارة مالیة نتیجة تحدیث
اإلخفاق المحتمل للطرف اآلخر في عملیة السداد.

، القیمة الدفتریة ٢٠١٧، و٢٠١٨دیسمبر ٣١في یمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة كما
) أعاله.٢٥في اإلیضاح (المبینة

مخاطر العمالت ٣-٢٨
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. 

بإجراء معامالتمجموعةلم تقم الة.أعمالھا العادیخالل دورة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي المجموعةتتعرض 
عمالت ھامةتخضع المجموعة لمخاطرال.خالل السنةوالیورو ھامة بعمالت عدا اللایر السعودي والدوالر األمریكي

والن المعامالت بالعمالت األخرى ال تمثل مخاطر ألن سعر صرف الدوالر األمریكي مثبت مقابل اللایر السعودي
. ت ھامةعمال



شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٩

تتمة-إدارة المخاطر لألدوات المالیة -٢٨

مخاطر السیولة٤-٢٨
الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. السیولة تمثل مخاطر 

جموعةتدیر المأصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. تسییلتنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على 
م بھا من زوبة والملتحسبلغ إجمالي التسھیالت غیر الم.من البنوكمن خالل توفر التسھیالت االئتمانیةمخاطر السیولة 

ملیون لایر ٢٩٤٫٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر سعودي ٣٢١٫٧لقروض قبل البنوك ل
٢٥١٫٧أظھرت قائمة المركز المالي الموحدة زیادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة بمبلغ ).سعودي

). تعتقد إدارة الشركة ملیون لایر سعودي١٥٢٫٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر سعودي 
وبة المذكورة أعاله سحالمال العامل من خالل التسھیالت غیر المراسبالتزاماتأن المجموعة قادرة على الوفاء 

.والطبیعة الدوریة للتحصیالت والدفعات

على ٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١یلخص الجدول أدناه استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة كما في 
: الحالیةأساس التواریخ التعاقدیة للدفعات ومعدالت الفائدة السوقیة

أقل من 
اإلجمالي شھر ١٢أكثر من شھر١٢إلى ٣ثالثة أشھر 

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────────
٢٠١٨
٩٦٬٢٨٨١٢٢٬٩٩١٤٠٥٬٤٨٦٦٢٤٬٧٦٥طویل األجلقصیرة وقرض 
١٠٠٬٤٦٢-٥٣٬٨٢٢٤٦٬٦٤٠دائنون

١٬٢٢٦-١٬٢٢٦-جھات ذات عالقةالىلغ مستحقة امب

٢٠١٧
٤٤٬٣٩٨١٣٨٬٢٩٨٤٣٦٬٤١٥٦١٩٬١١١قرض قصیرة وطویل األجل

١٠١٬٧٥٢-٧٦٬٧١٥٢٥٬٠٣٧دائنون
٣١٬٠٣٥-٣١٬٠٣٥-مبالغ مستحقة الى جھات ذات عالقة

القوائم المالیة الموحدةاعتماد -٢٩
).٢٠١٩مارس١١ھـ (الموافق: ١٤٤٠رجب٤في من مجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدةتم اعتماد 


