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مراجع المستقلالتقریر 
إلى السادة/ مساھمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة

(شركة مساھمة سعودیة)

الرأي
 لھاالتابعة  والشركات ("الشركة") لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة

، لدخل الشاملالموحدة لئم واقال، و٢٠١٩دیسمبر  ٣١مل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ت)، والتي تش"المجموعة"(
القوائم المالیة بالتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة و، المساھمینلتغیرات في حقوق وا

.الھامةالموحدة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة 

الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموعة كما  النواحي كافةبعدل من  تظھرن القوائم المالیة الموحدة المرفقة أفي رأینا، 
الدولیة للمعاییر وفقاوأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 

الھیئة السعودیة  المعتمدة من واإلصدارات األخرىوالمعاییر في المملكة العربیة السعودیة،  للتقریر المالي المعتمدة
للمحاسبین القانونیین.

أساس الرأي
مراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم للمعاییر الدولیة لل وفقا مراجعتنا تمت

 وفقامراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة  حولتوضیحھا في قسم مسؤولیات المراجع 
. كما أننا الموحدة المالیة للقوائم بمراجعتنا لصلةا ذاتلقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 

لتوفیر  ومالئمةأن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة  باعتقادنالتلك القواعد.  وفقااألخرى  األخالقیة بمسؤولیاتنالتزمنا ا
أساس إلبداء رأینا.

ة للمراجعةیاألمور الرئیس
ة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم یاألمور الرئیس ان

 . وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأيللسنة الحالیةالمالیة الموحدة 
األمور الرئیسیة للمراجعة وكیفیة من فیما یلي وصف لكل أمر  .األمورتلك  عن، وال نقدم رأیًا منفصال حولھا المراجع
 معالجتھ.

مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا، بما  حولالتزمنا بمسؤولیاتنا التي تم وصفھا في قسم مسؤولیات المراجع  لقد
 تحریفاتت للرد على تقویمنا لمخاطر وجود . علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صمماألمورفي ذلك ما یتعلق بھذه 

أدناه،  األمورجوھریة في القوائم المالیة الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة 
مراجعة القوائم المالیة الموحدة المرفقة. حولتوفر أساسا لرأینا 



مراجع المستقلالتقریر 
مساھمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیةإلى السادة/ 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة)

(تتمة) األمور الرئیسیة للمراجعة

مراجعتنا امر المراجعة الرئیسي  تناولتكیف يالرئیسالمراجعة مر أ
االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات  تقویم

االستخدام حق وموجودات
 الممتلكاتبلغ إجمالي  ،٢٠١٩دیسمبر  ٣١في  كما

الخاصة بالمجموعة  االستخدام حق وموجودات والمعدات
وھو  سعودي، لایر ملیار ١٬٥وملیار لایر سعودي  ١٬٢

 إدارة تقوم. موجوداتال إجمالي من %٨٧ما یمثل 
 الدفتریة القیمة بمراجعة سنوي، أساس على المجموعة،

 الخاصةحق االستخدام  وموجوداتللممتلكات والمعدات 
فیما إذا كان ھناك دلیل على وجود انخفاض  لتقویم وذلكبھا 

في قیمتھا. وفي حالة وجود ھذا الدلیل، تقوم اإلدارة بتقدیر 
القیمة القابلة لالسترداد.

 للنقدیة المدرة للوحدة لالستردادتحدید القیمة القابلة  إن
 على تشتمل تقییم طرق یتضمن باألصل المرتبطة
 متوقعة، معلومات على تعتمد وسوقیة مالیة افتراضات

:مثل

المتوقعة االیرادات·
التشغیلیة المتوقعة التكالیف·
المتوقعة الرأسمالیة المصاریف·
القطاع توجھات·
الخصم ومعدل السوق نمو معدل·

 االنخفاض تقویم ألن رئیسي مراجعة أمر ذلك اعتبرنا لقد
 االستخدام حق وموجودات والمعدات الممتلكات قیمة في

یتطلب من اإلدارة تبني أحكام ھامة عند تحدید االفتراضات 
أن  كماالمذكورة أعاله والمتعلقة بالمعلومات المتوقعة. 

تغییرات في تقدیر القیمة القابلة  ألیةاألثر المحتمل 
 المالي المركز قائمة على جوھریاً  یكون قدلالسترداد 
.الموحدةالمجموعة لیاتعم ونتائج الموحدة

القوائم المالیة  حول) ٤-٢( اإلیضاح إلى الرجوع یرجى
 قیمة في باالنخفاض المتعلقةالمحاسبیة  لسیاسةلالموحدة 

 عن لإلفصاح) ٩( واإلیضاح المالیة غیر الموجودات
 عن لإلفصاح) ١٠( واالیضاح والمعدات الممتلكات
.االستخدام حق موجودات

:یلي ما بھا قمنا التي جراءاتاإل تضمنت

بالحصول على تقریر اإلدارة ومراجعتھ لتحدید  قمنا·
وجود انخفاض في القیمة  علىكان ھناك دلیل  اذافیما 

من عدمھ.

 للنقدیة المدرة الوحدة تحدید مالئمة مدى تقویمب قمنا·
.المجموعة قبل من

 من المستخدمة المنھجیة معقولیة مدى مراجعةب قمنا·
 وحدة لكل لالسترداد القابلة القیمة لتقدیر اإلدارة قبل
.للنقدیة مدرة

افتراضات وتقدیرات المجموعة،  بتقویمقمنا ·
المستخدمة في إعداد طریقة التدفقات النقدیة 
المخصومة والتي تحدد القیمة القابلة لالسترداد، بما 

والتكالیف  المتوقعةإلیرادات التشغیلیة افي ذلك 
.المتوقعة والمصاریف الرأسمالیة المتوقعةالتشغیلیة 

لتقویم مدى معقولیة  داخلیینباالستعانة بخبراء قمنا·
منھجیة المجموعة واالفتراضات المستخدمة من قبل 

 القطاع، وتوجھات المالیة، االفتراضات مثل اإلدارة،
 .الخصم ومعدل السوق نمو ومعدل

عملیات االحتساب ضمن  صحةقمنا بالتحقق من ·
طریقة التدفقات النقدیة المخصومة المستخدمة من قبل 

اإلدارة ومطابقة البیانات مع أحدث الموازنات.

المجموعة بشأن  إفصاحاتبتقویم مدى كفایة  قمنا·
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة في القوائم 

المالیة الموحدة.



مراجع المستقلالتقریر 
السادة/ مساھمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیةإلى 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة)

(تتمة) األمور الرئیسیة للمراجعة

مراجعتنا امر المراجعة الرئیسي  تناولتكیف يالرئیس المراجعةمر أ
عقود  -) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (تطبیق 
 اإلیجار

بتطبیق  المجموعة، قامت ٢٠١٩ رینای ١ نم راً عتباا
عقود اإلیجار،  – )١٦( المعیار الدولي للتقریر المالي

 دةحولما لمالیةا قوائملا علیجوھري  اثر لھكان  والذي
اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي . عةوللمجم
لتقریر المالي لبموجب المعیار الدولي  ابھ مسموحالومعدل 

تعدیل معلومات المقارنة.  عدمواختارت )١٦(

عقود  - )١٦المالي (تقریر للأدى تطبیق المعیار الدولي 
موجودات حق االستخدام والتزامات  إثباتإلى اإلیجار

 ٢٫٢٢وملیار لایر سعودي  ٢٫٠٤ بمبلغعقود اإلیجار 
في قائمة المركز المالي  ، على التواليملیار لایر سعودي

. ةالموحد

االولي  التطبیق نأل رئیسي ةمراجع مرأ ذلكلقد اعتبرنا 
كان عقود اإلیجار - )١٦(تقریر المالي لللمعیار الدولي ل

 حیثجوھري على القوائم المالیة الموحدة من  أثرلھ 
االثبات والقیاس واإلفصاح.

) حول القوائم المالیة ٣-٢یرجى الرجوع الى االیضاح (
تفاصیل التغیرات في السیاسات الموحدة لالطالع على 

حق  موجوداتعن  لإلفصاح) ١٠االیضاح (و ،المحاسبیة
عقود  التزامات عن لإلفصاح) ١٣االستخدام واالیضاح (

االیجار

:یلي ما بھا قمنا التي جراءاتاإل تضمنت

تطبیق المعیار اإلدارة ل إجراءات مةئمدى مال تقویم·
.اإلیجارعقود  - )١٦(الدولي للتقریر المالي 

مة معدالت الخصم المطبقة في ئمدى مال بتقویمقمنا ·
تحدید التزامات عقود اإلیجار.

عقود بیانات على أساس العینة، من دقة  تحققنا،لقد ·
 معمختارة العینة المن خالل مقارنة  المعنیةاالیجار 

.األخرى المؤیدةالعقود األصلیة والمعلومات 

وفقا التي تمت  عملیات االحتساب صحةتحققنا من لقد ·
.عقود اإلیجار - )١٦(الدولي للتقریر المالي  للمعیار

المجموعة بشأن  إفصاحاتبتقویم مدى كفایة  قمنا·
اإلیجار.عقود والتزامات  االستخدام حق موجودات

٢٠١٩ للمجموعةفي التقریر السنوي  الواردةالمعلومات األخرى 
الموحدة  المالیةالقوائم  بخالف ،٢٠١٩ للمجموعةالمعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقریر السنوي  تشتمل

 یكون أن المتوقع ومن. السنوي تقریرھا في األخرى المعلومات عن مسؤولة اإلدارة إنمراجع الحسابات حولھا. ك وتقریرنا
.الحسابات مراجعمتوفر لنا بعد تاریخ تقریر  ٢٠١٩ للمجموعةالتقریر السنوي 

.حولھاُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكیدي  نالمعلومات األخرى، ول تلكالقوائم المالیة الموحدة  حولال یغطي رأینا 

، توفرھا عند أعاله یھاإل المشاروبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى 
ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة فی االعتبارتم األخذ في یذلك ب القیاموعند 

الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. 

 األمر عن باإلبالغ مطالبین نكونتبین لنا وجود تحریف جوھري،  إذا ،٢٠١٩ للمجموعةوي نقرأ التقریر السن وعندما
.بالحوكمة للمكلفین



مراجع المستقلالتقریر 
إلى السادة/ مساھمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة

) (تتمة)سعودیة مساھمة شركة(

القوائم المالیة الموحدة حول بالحوكمة والمكلفینمسؤولیات اإلدارة 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  وفقاعادل،  بشكلاإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا  إن

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام  من المعتمدةواإلصدارات األخرى  والمعاییرفي المملكة العربیة السعودیة، 
عداد قوائم مالیة موحدة خالیة إل، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة للشركة األساسي والنظامنظام الشركات 

غش أو خطأ. عن ناتجمن تحریٍف جوھري 

 لمبدأ وفقا العمل في االستمرارقدرة المجموعة على م یمتقوعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن 
، ياالستمراریة المحاسب مبدأ وتطبیقاالستمراریة،  مبدأ، عن األمور ذات العالقة بمالئم ھو ماواإلفصاح حسب االستمراریة

ف ذلك.لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخال اإلدارة لدىما لم تكن ھناك نیة 

التقریر المالي في المجموعة.  إعدادعن اإلشراف على عملیة  ینمسؤول بالحوكمة المكلفینإن 

مراجعة القوائم المالیة الموحدة حولالمراجع  اتمسؤولی
 عن ناتجما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریٍف جوھري فیتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول 

التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس  إنغش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. 
مراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف للمعاییر الدولیة لل وفقاضمانًا على أن المراجعة التي تم القیام بھا 

بمفردھا أو في مجموعھا،  ،مكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریةدائماً عن تحریف جوھري موجود. ی
على ھذه القوائم المالیة  بناءً على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون  رتوقع أنھا ستؤث یمكنإذا كان بشكل معقول 

الموحدة.

مراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني للمعاییر الدولیة لل وفقاوكجزء من المراجعة 
نقوم بـ: كماونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. 

غش أو خطأ، وتصمیم  عن ناتجھ كانتمخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة سواء  وتقویمتحدید •
لتوفیر أساس إلبداء رأینا.  ومالئمةتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة  ھةلمواجوتنفیذ إجراءات مراجعة 

ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على 
الرقابة الداخلیة.  الجراءاتتواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 

للظروف،  وفقا مالئمةالحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة •
فاعلیة الرقابة الداخلیة للمجموعة. حولولیس بغرض إبداء رأي 

لعالقة التي السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات ا مالئمةتقویم مدى •
قامت بھا اإلدارة.

، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، ياالستمراریة المحاسب لمبدأاإلدارة  تطبیق مالئمةاستنتاج مدى •
 االستمرارقدرة المجموعة على  حولبأحداث أو ظروف قد تثیر شكا كبیرا  یتعلقما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري فی

لفت االنتباه في تقریرنا إلى  علینا یتعینوجود عدم تأكد جوھري،  لنا تبین مافي العمل وفقا لمبدأ االستمراریة. وإذا 
یتم تعدیل  عندھااإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، 

المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث  رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة
مستمرة. كمجموعةفي أعمالھا  عن االستمرارتوقف المجموعة  إلى تؤديأو الظروف المستقبلیة قد 

ما إذا كانت القوائم المالیة فی، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، والعامتقویم العرض •
.عادالالموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلھا بطریقة تحقق عرضاً 
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دةالقوائم المالیة الموحإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٠

عـــــــــام-١

تجاري السجل 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 

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

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

:الموحدةالقوائم المالیة في ھذه المدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة 

%المباشرة وغیر المباشرة 

بلد التأسیسالنشاط الرئیسي٢٠١٩٢٠١٨الشركة 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 
واأللعاب الترفیھیة لألطفال واأللعاب 

اإللكترونیة

جمھوریة مصر 
العربیة

إنشاء وتشغیل مشاریع المرافق %٨٥%٨٥ضیافةشركة أصول المزایا لل
الریاضیة

المملكة العربیة 
السعودیة

، فإن الحصص غیر المسیطرة تعتبر غیر الشركةبما أن جمیع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي او شبھ كلي من قبل 
.تم توحید جمیع الشركات التابعة المذكورة أعاله،جوھریة وبالتالي لم یتم اإلفصاح عنھا

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

اإللتزامبیان ١-٢

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

. المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةالمالي 
دي، بالریال السعوالقوائم المالیة الموحدةیتم عرض على اساس التكلفة التاریخیة.القوائم المالیة الموحدةھذه تم إعداد 

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

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢

.٢٠١٩دیسمبر٣١كما في التابعة لھااتوالشركللشركةتشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة 

المستثمر فیھا من عالقتھا بالشركةلدیھا الحق في عوائد متغیرة یكون المجموعة أو تتعرضتتحقق السیطرة عندما 
تسیطرالعوائد 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

الحقوق التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ نشاطات توفرالمستثمر فیھا (أي القدرة على التحكم في الشركة-
.ستثمر فیھا)الشركة الم

.الشركة المستثمر فیھابمن عالقتھاالتعرض إلى، الحق في، عوائد متغیرة -
.على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھاسلطاتھاالقدرة على استخدام -
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

١١

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تتمة-أسس توحید القوائم المالیة٢-٢

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-

وذلك إذا ما أشارت الحقائق أم 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 

السیطرة على الشركة التابعة. المجموعةالسیطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان
القوائم في الفترةتدرج 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 
دیة المتعلقة للمجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واالیرادات والمصاریف والتدفقات النق

كامل عند توحید القوائم المالیة.المجموعة بالشركاتبالمعامالت بین 

في حالة فقدان ویتم 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

الشامل الدخل 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

المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدةالتغیرات في السیاسات ٣-٢
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوائم 

ة كما ، فیما عدا اتباع المعاییر الجدیدة الساری٢٠١٨دیسمبر ٣١المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
. ولم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة ٢٠١٩ینایر ١في 

المفعول بعد.

لمعیار المحاسبة ووفقا،"عقود اإلیجار) "١٦المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت
ه عن طبیعة وأثر ھذه التغیرات.)، تم االفصاح أدنا١الدولي (

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة ٢٠١٩تطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام 
األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) عقود ١٧ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠١٦) في ینایر ١٦المالي رقم (صدر المعیار الدولي للتقریر 

تحدید ما إذا كان الترتیب ینطوي –الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٤اإلیجار، والتفسیر رقم 
اإلیجارات التشغیلیة، الحوافز، والتفسیر عقود -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 (

اسبة عن كافة عقود اإلیجار كبنود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلي المح
عقود اإلیجار للموجودات -). یتضمن المعیار إعفاءین إلثبات عقد اإلیجار ١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

اآللي الشخصیة) وعقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار "منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب
شھرا أو أقل). ١٢لمدة 
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٢

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

تتمة-عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإلیجار (أي التزامات اإلیجار)، وإثبات األصل وفي 

الذي یمثل الحق في استخدام الموجودات المعنیة خالل فترة اإلیجار (أي حق استخدام األصل). یتطلب المعیار من 
ومصروف االستھالك عن حق استخدام األصل بصورة المستأجرین إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإلیجار

مستقلة.

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

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

، ونتیجة ١٦طریقة التطبیق المعدلة بأثر رجعي المسموح بھا بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي المجموعةتاختار
عات اإلیجار الیة لدفاإلیجار بالقیمة الحعقود ات، تم قیاس التزام١٦للتطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

تم قیاس ) و٢٠١٩ینایر ١(لتطبیق األولي بتاریخ امخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة والالمتبقیة، 
و والمعدل بأیة دفعات ایجار مدفوعة مقدما أالمؤجرة بمبلغ یعادل التزامات عقود اإلیجار، ستخدام االحقموجودات 

لتطبیق األولي.مستحقة تتعلق بتلك العقود والمثبتة في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاریخ ا

التزامات عقود اإلیجار/حق اإلستخدامموجودات 
،قد إیجار أو ینطوي على عقد إیجارتقییم ما إذا كان العقد عالمجموعةعند نشأة العقد، یجب على وعند اإلثبات األولي، 

ویكون العقد عقد إیجار أو  ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من 
الزمن مقابل عوض, یتم تحدید السیطرة إذا كانت معظم المنافع تعود إلى المجموعة ویمكن للمجموعة توجیھ استخدام 

تلك الموجودات.

ستخدام اإلحق موجودات 
بالتكلفة؛االستخدامقیس موجودات حق تنموذج التكلفة، والمجموعةطبق ت

مخصوم منھا أي إستھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة ؛ إن وجدت و)أ
.معدلة إلعادة قیاس التزامات اإلیجار نتیجة لتعدیل عقد اإلیجار؛ إن وجدت)ب

اللتزامات اإلیجار، ومع ذلك، إذا كانت ھناك تكالیف إضافیة ةكون مساویتسموجودات حق اإلستخدام بصفة عامة، فإن 
مثل إعداد الموقع والتأمینات غیر المستردة وتكالیف الطلب والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة وما إلى ذلك، 

.موجودات حق اإلستخدامفیجب إضافتھا إلى قیمة 

التزامات عقود اإلیجار 
تاریخ البدء، بعدالقیمة الحالیة لجمیع الدفعات المتبقیة للمؤجرین.تمثلعند اإلثبات األولي، فإن التزامات عقود اإلیجار 

بقیاس التزامات عقود اإلیجار كما یلي:المجموعةقوم ت

زیادة القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل على التزامات عقود اإلیجار.)أ
الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار؛ وتخفیض القیمة)ب
إن وجدت.ر؛یجاأو تعدیل عقود اإلمتقییدةعالتعكس إیةرفتدلالقیمةاسقیادةعاإ)ج

): تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
یة ولتسأو التقلیص أو اة طلخل على ایدتعیكون ھنالك مادلمحاسبة عن) طریقة ا١٩لي (دولالمحاسبة ر اعلی معیات یالدلتعول اتتنا
رة اعداد القوائم المالیة. عندما یتم تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا خالل فترة اعداد القوائم المالیة، یجب على المنشأة أن فتل خال

تقوم بـ:

ا أو تسویتھا، باستخدام االفتراضات االكتواریة المستخدمة تحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تعدیل الخطة أو تقلیصھ·
في إعادة تقییم المطلوبات (الموجودات) المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث.



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٣

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-المعاییر الجدیدة التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع ٣-٢

تتمة-): تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

تحدید صافي الفائدة للفترة المتبقیة من فترة تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسدیدھا باستخدام: صافي المطلوبات (الموجودات) ·
موجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث؛ ومعدل الخصم المستخدم في إعادة تقییم المحددة التي تعكس المنافع المقدمة ب

صافي (الموجودات) المطلوبات المحددة.

توضح التعدیالت أیًضا أن المنشأة تحدد أوًال أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة للتسویة، دون األخذ بعین االعتبار تأثیر سقف 
المبلغ في قائمة الدخل. ثم تحدد الجھة تأثیر سقف األصول بعد تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا. یتم إثبات األصول. یتم إثبات ھذا 

أي تغییر في ھذا التأثیر، باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة، في الدخل الشامل اآلخر.

تعدیل الخطة أو حیث أن المجموعة لم تقم ب، حدة الموجزة للمجموعةقوائم المالیة األولیة المواللن یكون لھذه التعدیالت أي أثر على 
خالل الفترة.تقلیصھا أو تسویتھا 

): "االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة": الحصص طویلة األجل ٢٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة

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

طویلة األجل). یعتبر ھذا التوضیح مالئًما ألنھ یشیر ضمنًیا إلى أن طریقة خسائر االئتمان المتوقعة أو المشروع المشترك (الحصص
) تنطبق على ھذه الحصص طویلة األجل.٩الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

شأة في االعتبار أیة خسائر متعلقة بالشركة )، ال تأخذ المن٩توضح التعدیالت أیًضا أنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
الزمیلة أو المشروع المشترك أو أیة خسائر انخفاض في القیمة ناتجة عن صافي االستثمار تم اثباتھا كتعدیالت على صافي االستثمار 

شركات الزمیلة والمشاریع االستثمارات في ال-) ٢٨في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي (
المشتركة.

طویلة حصصلن یكون لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة حیث أن المجموعة لیس لھا 
.االستثمارطریقة حقوق الملكیة، ولكن تشكل في جوھرھا جزًءا من علیھا طبق یالواألجل في شركتھا الزمیلة والمشاریع المشتركة 

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

). كما أنھ ال یشتمل بشكل ١٢)، وال یطبق ھذا التفسیر على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي (١٢(
لي:محدد على المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضریبیة غیر المؤكدة. یتناول التفسیر تحدیدًا ما ی

.الضریبیة غیر المؤكدة بشكل مستقلفیما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات·
.المعالجات الضریبیة من قبل السلطات الضریبیةاالفتراضات التي تجریھا منشأة ما بشأن فحص·
الضریبیة غیر للضریبة (الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائركیفیة قیام المنشأة بتحدید األرباح الخاضعة·

.واالعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة، والشرائح الضریبیةالمستخدمة،
.التغیرات في الوقائع والظروفالكیفیة التي تأخذ فیھا المنشأة بعین االعتبار·

على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.جوھريأثرلیس لھذه التعدیالت 

: میزات الدفع المسبق مع التعویض السلبي )٩(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، بشرط ٩بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

) واألداة SPPIالتعاقدیة "تمثل دفعات من المبلغ األصلي و العمولة على المبلغ األصلي القائم" (معیار  أن تنتج عنھا التدفقات النقدیة 
أن األصل المالي ٩المحتفظ بھا ضمن نموذج االعمال المناسب لھذا التصنیف. توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الظرف الذي یؤدي إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي یدفع أو بغض النظر عن الحدث أوSPPIیجتاز معیار 
یحصل على تعویض معقول عن اإلنھاء المبكر للعقد. 

على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.أثر جوھريلیس لھذه التعدیالت 



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٤

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-اسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة التغیرات في السیاسات المح٣-٢

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

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

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 

.تھا المقتناة سابًقا في العملیة المشتركةحص
تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على عملیات تجمیع األعمال التي یكون تاریخ االستحواذ لھا في أو بعد بدایة أول فترة 

وعة ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ال تسري ھذه التعدیالت اآلن على المجم٢٠١٩ینایر ١مالیة سنویة تبدأ في أو بعد 
.ولكن قد تسري على عملیات تجمیع األعمال المستقبلیة الخاصة بالمجموعة

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

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

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

.ولكن قد تسري على المعامالت المستقبلیة

ضریبة الدخل-١٢المعیار المحاسبي الدولي 
توضح التعدیالت أن اثار ضریبة الدخل على توزیعات األرباح مرتبطة بشكل مباشر بالمعامالت السابقة أو األحداث 
التي حققت أرباًحا قابلة للتوزیع أكثر من التوزیعات إلى المالكین. وعلیھ، تقوم المنشآت بأثبات االثار المترتبة على 

أو الخسارة أو الدخل الشامل األخر أو حقوق الملكیة وفًقا للمكان الذي ضریبة الدخل على توزیعات االرباح في الربح 
یتم اثباتھ فیھ باألصل بتلك المعامالت أو األحداث السابقة. 

، مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٩ینایر ١تطبق المنشأة التعدیالت على الفترة المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ذه التعدیالت ألول مرة، فإنھا تطبقھا على عواقب ضریبة الدخل لتوزیعات األرباح المثبتة بھا عندما تطبق المنشاة ھ

في أو بعد بدایة الفترة المقارنة األولى.
نظًرا ألن الممارسة الحالیة للمجموعة تتماشى مع ھذه التعدیالت، فلم یكن لھا تأثیر على القوائم المالیة الموحدة 

للمجموعة.
): تكالیف االقتراض٢٣بة الدولي (معیار المحاس

توضح التعدیالت أن المنشأة تعتبر أیة قروض تمت كجزء من القروض العامة وذلك لتطویر أصل مؤھل عند إتمام 
.كافة األنشطة الضروریة لكي یكون األصل المؤھل جاھزًا 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 ١المنشأة أوًال ھذه التعدیالت. تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ا. ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ٢٠١٩

ونظًرا ألن الممارسة الحالیة الخاصة بالمجموعة تتفق مع ھذه التعدیالت، ال تتوقع المجموعة أي أثر لھا على قوائمھا 
المالیة الموحدة.



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٥

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

الھامةالسیاسات المحاسبیةبملخص ٤-٢

:القوائم المالیة الموحدةھذه 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 

ادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. والذي یتم قیاسھ بالقیمة الع
قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ بالمجموعة تقومبالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، 

ز للشركة المستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ في صافي الموجودات القابلة للتمییبحصتھابالقیمة العادلة أو إما علیھا 
المتكبدة كمصاریف وتدرج ضمن المصاریف اإلداریة.

یتم، في األصل، قیاس الشھرة بالتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكیة غیر 
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. 
حوذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قامت بتحدید جمیع الموجودات المست

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

الموحدة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض الشامل الربح في قائمة الدخل إثبات 
المتراكم.

ةالمشتركالمشاریعاالستثمارات في 
المشروع المشترك ھو شكل من أشكال الترتیبات المشتركة وبموجبھ یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة في 

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

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

وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، وبموجبھا یتم قید االستثمارات ةالمشتركالمشاریعتتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في 
المعدلة بالتغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات بالتكلفةقائمة المركز المالي الموحدةفي 

القیمة ضمنةالمشتركبالمشاریعناقصا االنخفاض في القیمة. تدرج الشھرة المتعلقة بعد االستحواذةالمشتركالمشاریع
للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا.بصورة مستقلةالدفتریة لالستثمار، وال یتم اختبارھا 

بنود ھار 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

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

ة كي لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء التسویات الالزمةالمشتركللمشاریعتعد القوائم المالیة 
تتفق السیاسات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قیمة 
ود دلیل موضوعي على مالیة، تقوم المجموعة بالتأكد من وجالقوائم ال. وبتاریخ إعداد ةالمشتركالمشاریعاستثمارھا في 

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

.الموحدةالشامل قائمة الدخل مشترك" في ومشروعالمجموعةخسارة
وعند فقدان السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات االستثمار المتحفظ بھ بالقیمة 

مشروع المشترك عند فقدان السیطرة المشتركة للالقیمة الدفتریة ومتحصالت االستبعاد العادلة. سیتم إثبات الفرق بین 
.الموحدةالشامل قائمة الدخل ، 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 

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

اإلیرادات من الفنادق
ات والخدمات والمشروباإلیرادات من عملیات الفندق، بما في ذلك استئجار الغرف، ومبیعات المواد الغذائیة إثباتیتم 

عندما یتم إشغال الغرف، وتقدیم الخدمات وبیع المواد الغذائیة والمشروبات.،ذات العالقة
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تتمة-إثبات اإلیرادات
اإلیرادات من المتنزھات الترفیھیة

عند استخدام التذاكر. بالنسبة لبطاقات األلعاب غیر المنتھیة الترفیھیةیتم 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
بموجب عقود إیجارات تشغیلیة بطریقة المستأجرةممتلكات لاإلیجار من الباطن لعقود دخل اإلیجار الناتج عن إثباتیتم

نظرًا لطبیعتھا الموحدة الشامل قائمة الدخل القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ویتم إدراجھا ضمن اإلیرادات في 
.التشغیلیة

العمالت األجنبیة
للمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر أیضًا العملة الوظیفیة للشركة. بالنسبة لكل منشأة، لمالیة الموحدةالقوائم اتظھر 

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

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

المعامالت واألرصدة
في للعملة الوظیفیة المجموعة باألسعار الفوریة شركاتیتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل 

مؤھلة لإلثبات.المعامالتتصبح فیھ أول تاریخ

. القوائم المالیة الموحدةیعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة باألسعار السائدة في تاریخ 
.الموحدةالشامل یتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل 

شركات المجموعةترجمة
موحدة تترجم 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 

الدخلاألخرى. 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
، إن وجدت. في 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 
قائمة الدخل الموحدة والصیانة 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 

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

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

، ویتم عند إعداد القوائم المالیةیتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات 
عند الضرورة.، بصورة مستقبلیةتعدیلھا 
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عقود اإلیجار
المجموعة كمؤجر

المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود كافة تصنف اإلیجارات التي ال تحول المجموعة بموجبھا 
التكالیف المباشرة التي یتم تكبدھا أثناء التفاوض والترتیب بشأن عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة إیجارات تشغیلیة. تضاف 

إیجار. یتم إثبات حوافز اإلیجار الممنوحة أسس دخلیجار وفق الدفتریة لألصل المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإل
إجمالي دخل اإلیجار على مدى فترة اإلیجار.كجزء ال یتجزأ منالموحدة الشامل للمستأجرین في قائمة الدخل 

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

األخرى كمصروف خالل التمویلللغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع، كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقید كافة تكالیف 
من العموالت والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة في الحصول على التمویلالفترة 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

خالل الدخل تصنف 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 بقیاس المجموعة 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 

قیاسھا الحقا بالتكلفة یتم وبعد اإلثبات األولي لھا، القیاس األولي لھا، تقاس ھذه األدوات المالیة الحقًا بالتكلفة المطفأة. 
في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریق الخسائر االئتمانیة المتوقعة إثبات خسائر االنخفاض في القیمة المطفأة. یتم 

.الموحدة. تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على المدینین التجاریین واآلخرین

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

:قیة "ترتیبات فوریة" وإذا ماطرف آخر دون أي تأخیر وفق اتفا
قامت المجموعة بتحویل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو (أ) 

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

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
بالنسبة للمدینین التجاریین وموجودات العقود، تستخدم المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان 
المتوقعة. علیھ، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة 

مر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الع
مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین 

. والبیئة االقتصادیة
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تتمة–األدوات المالیة
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 المرابحةعلى الدائنین التجاریین واآلخرین، والقروضتشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة 

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

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

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند االستحواذ وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر 
الشامل الدخل جزأ من معدل العمولة الفعلي، ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلیة كتكالیف تمویل في قائمة جزءًا ال یت
.الموحدة

التوقف عن اإلثبات
یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام بموجب ھذه المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة 

المالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیةتبدیل المطلوبات 
، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوبات بصورة جوھریة

.الموحدةالشامل دخل الجدیدة. یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة 

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

نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بیع 
الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد.

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

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

النقدیة وشبھ النقدیة
ال یتجزأ من تشتمل النقدیة وشبھ النقدیة على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءاً 

إدارة النقدیة للمجموعة.

اإلیرادات غیر المقدم بھا فواتیر
یتم تقدیم فواتیر بھا كما في تاریخ قائمة المركز والتي لمتمثل اإلیرادات غیر المقدم بھا فواتیر قیمة الخدمات المنفذة 

لغ في الفترة الالحقة.االمبه. سیتم إصدار فواتیر بھذالموحدةالمالي 

اإلیرادات المؤجلة
مستقبلیة، وسیتم إثباتھا كإیرادات فترات عن ونزالء الفنادق قدما من العمالءتمثل اإلیرادات المؤجلة المبالغ المستلمة م

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

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

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

القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم تقویم القیمة الحالیة وأتمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
.استخدام معدل خصم ما قبل الضریبة/الزكاةالمخصومة إلى قیمتھا الحالیة بوبناًء على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 

ل من قیمتھا الدفتریة، عندئذ وفي 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 

لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة إذا 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

اض في تحدیدھا 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 
یمكن إجراء تقدیر لمبلغ أنھ االلتزام ولسدادمنافع اقتصادیة یتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المحتمل أن 

الخصمیتم 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 نتیجةالمخصص 

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

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

ت نظام العمل والعمال السعودي باإلضافة إلى ما سبق، یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لمتطلبا
یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لألنظمة المعنیة (في حالة الشركات التابعة، وسیاسات المجموعة
ما بعد التوظیف منافعالمحددة المنافعیمثل برنامج . منافع محددةتمثل مكافأة نھایة الخدمة برنامج . )في دول التأسیس

امج نببرالمتعلقةالموحدة مطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي المج المساھمات المحددة. یمثل صافي ابخالف بر
تزامات اإلل. یتم احتساب الموحدةالمتوقعة بتاریخ قائمة المركز الماليلاللتزاماتما بعد التوظیف، القیمة الحالیة المنافع

ین مؤھلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان یة سنویا من قبل اكتوارالمتوقعامج 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 نبربالناتجة عن إلتزامات والخسائر االكتواریة 

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

غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة كما ھو المجموعة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع أطراف 
القوائم المالیة الموحدةفي ةالزكویاتمتطلب من قبل األنظمة المالیة في المملكة العربیة السعودیة. یتم إدراج االلتزام

التي ، إن وجدت، ویتم إثبات أیة مبالغ إضافیة، في نھایة السنة. بصورة نھائیةسب، توالتي تحتقدیريس اعلى أس
ط.وتستحق عند االنتھاء من الربوط الزكویة، في السنة التي یتم فیھا إنھاء تلك الرب
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تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة–ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢

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

یتم اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة. كمطلوبات عندالنھائیةتوزیعات األرباح إثباتالمجموعة. یتم متوقفاً على رغبة 
مباشرة في للمطلوباتمجلس اإلدارة. یتم إثبات المبلغ المقابلاعتمادھا من قبل ، عندالمرحلیةاألرباح إثبات توزیعات

.الموحدةالمساھمین حقوق قائمة 

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

.والمقاھيویعمل في مجال الفنادق والسیاحة، والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة والمطاعم :قطاع الفنادق-
الحدائق ووالمتنزھاتویعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة المدن الترفیھیة، ومراكز الترفیھ :قطاع الترفیھ-

.العامة
.وتشمل عملیات المركز الرئیسي والمركز التجاري وقطاعات أخرى:أخرى-

ساریة المفعول بعدوغیر المعاییر الصادرة ٥-٢
للمجموعة. القوائم المالیة الموحدةتاریخ إصدار كما فيالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بفیما یلي بیاناً 

ینطبق ذلك.وحسبماعند سریانھاتعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر
بیع أو المساھمة بالموجودات -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك 
) عند التعامل مع ٢٨() ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

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 تجاري، وفقاً لما 

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

لشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في ا
بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة التي تقوم بإتباع ھذه التعدیالت مبكراً تطبیقھا 

بصورة مستقبلیة. 

التقدیرات الھامةاألحكام واالفتراضات و-٣

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

الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

.ةمستقبلیبصورةمراجعة التقدیرات الفروقات الناتجة عن االفتراضات بشكل مستمر. یتم إثبات التقدیرات وھذه تتم مراجعة 

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

البیعالقیمة الحالیة. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف وأتمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
األسعار القابلة بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو تمتالمتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي على أساس البیانات 
التدفقات النقدیة طریقةاألصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس العرضیة لبیعتكالیف الناقصا للمالحظة في السوق

وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة ازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمةعلى أساس الموالتدفقات النقدیة یتم تحدیدالمخصومة. 
لوحدة المدرة للنقدیة لأداء األصل التي من شأنھا تعزیزھامة المستقبلیة الستثمارات االالتي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو 

التدفقات في طریقةالخصم المستخدم بمعدلكثیرًا القیمة القابلة لالسترداد تتأثر. الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة
توقع التدفقات النقدیة.النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض 



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢١

تتمة–األحكام واالفتراضات والتقدیرات الھامة-٣

مبدأ االستمراریة
وفقاً لمبدأ االستمراریة. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقویم لمقدرة المجموعة على االستمرار تم إعداد القوائم المالیة الموحدة 

في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل 
كد جوھري قد یثیر شكوكاً حول مقدرة المجموعة على االستمرار المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأ

وفقاً لمبدأ االستمراریة.

التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
االكتواري التقویماالكتواري. یتضمن التقویمباستخدامللموظفین لتزامات مكافأة نھایة الخدمة یتم تحدید القیمة الحالیة ال

االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل العدید منإجراء 
عملیات الخصم، وزیادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفیات وزیادة المعاشات التقاعدیة في المستقبل. نظرا لتعقید 

لتزام المحدد شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. إلامبلغ فإن التقویم، واالفتراضات المعنیة وطبیعتھا طویلة األجل، 
تتم مراجعة جمیع االفتراضات سنویا.

معدل الخصم
اإلدارة بعین االعتبار تأخذ. وعند تحدید معدل الخصم المناسب، أكثر المؤشرات التي تخضع للتغییرمعدل الخصمیعتبر

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

معدل الوفیات
وقت آلخر منجداول الوفیات إلى التغیر تخضعیستند معدل الوفیات على جداول الوفیات المتاحة للجمھور في دول محددة. 

للتغیرات الدیموغرافیة. وفقاً 

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

.١٣في اإلیضاح رقم للموظفینالتزامات مكافأة نھایة الخدمة یتم تقدیم مزید من التفاصیل حول 

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

.مستقبلیةبصورة اإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك ستتم المحاسبة عنھ 

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

تقوم بتعدیل اإلیرادات المثبتة بشكل مالئم.

النقدیة وشبھ النقدیة -٤
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٣٬٤٥٨٥٬٢٧٨النقد في الصندوق
٣٠٬٣٧٠٤٨٬٣٧٧النقد في البنوك

──────────────
٣٣٬٨٢٨٥٣٬٦٥٥

══════════════
المدینون -٥

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٢١٬٣٧٩١١٥٬٩٨٧مدینون تجاریون 
ونالتجاریونالمدیناالنخفاض في قیمة ناقصاً: مخصص 

)١-٥(إیضاح 
)١١٬٥٦١()١٥٬٨٢٥(

──────────────
١٠٥٬٥٥٤١٠٤٬٤٢٦
══════════════
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٢٢

تتمة-المدینون -٥

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

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

الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدینة وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات.المجموعةسیاسة 
شكل ، ت٢٠١٩دیسمبر ٣١دیة. كما فيتتركز معظم الذمم المدینة التجاریة للمجموعة في المملكة العربیة السعو)٣(

دیسمبر ٣١من إجمالي الذمم القائمة (%٤٨٫٩من جھات حكومیة وشبھ حكومیة التجاریةنسبة الذمم المدینة 
٤٠٬٩: ٢٠١٨%(.

ملیون١٥٫٨، بلغت القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة التي انخفضت قیمتھا مبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في )٤(
لایر سعودي) وتم عمل مخصصات لھا كما ھو مالئم.ملیون١١٫٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي (

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

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١١٬٥٦١٨٬٣٥٩السنة في بدایة 
٧٬٥٢٢-٢٠١٨ینایر ١) كما في ٩أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

)٤٬٢٨٥(٤٬٦٣٤)٢٣صافي (إیضاح ،(المعكوس) للسنةالمحمل
)٣٥()٣٧٠(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

──────────────
١٥٬٨٢٥١١٬٥٦١السنة 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 ١٨٠–٩١یومًا 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

٢٠١٩١٢١٬٣٧٩١٥٬١٩٣٨٬٤٦٧١٩٬٦٦٩٢٧٬٦٨٣٤٩٬٢٥٩١٬١٠٨

٢٠١٨١١٥٬٩٨٧١٥٬١٢٣١٠٬٧٤٣٢١٬٦٤٣٣١٬٥٢٨٣٥٬٨٤٢١٬١٠٨

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -٦
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٢٥٬٣٨٥٦٠٬٧٧٥مصاریف مدفوعة مقدماً 

٣٤٬٧٠٢٤٧٬٣٦٤)٣-٢٠مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 
١٩٬٦٧٢٢٦٬١٢٨دفعات مقدمة إلى موردین 

١١٬٩٣٧١٢٬٨٦١إیرادات غیر مقدم بھا فواتیر 
٢٬٠٤٨٢٬٥٢٠ذمم موظفین مدینة 

١٤٬٥٥٩١١٬٢٠٨موجودات متداولة أخرى 
──────────────
١٠٨٬٣٠٣١٦٠٬٨٥٦
══════════════

).٢-٢٠إن الشروط واألحكام المتعلقة بالذمم المدینة لألطراف ذات العالقة مبینة في اإلیضاح (



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٣

المخزون -٧
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٢٬٣٠٦١١٬٠٠٠قطع غیار

٧٬٥٨٢٨٬٢٤٨مواد خام ولوازم
٤٬٩٨٣٦٬٧٦٦ألعاب أطفال

٣٬٧٩٠٤٬٠٥٦أطعمة ومشروبات 
٣٬١٨٣٣٬٢٥١أخرى 

──────────────
٣١٬٨٤٤٣٣٬٣٢١

)٥٬٤٥٣()٥٬٧٢٢()١-٧ناقصاً: مخصص بضاعة بطیئة الحركة (إیضاح 
──────────────
٢٦٬١٢٢٢٧٬٨٦٨

══════════════

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

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٥٬٤٥٣٤٬٨٤٩السنة في بدایة 
٥٧٩٦٢٥المحمل للسنة 

)٢١()٣١٠(مبالغ مشطوبة خالل السنة 
──────────────

٥٬٧٢٢٥٬٤٥٣السنة في نھایة 
══════════════

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 

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

نسبة الملكیة

٢٠١٩
٪

٢٠١٨
٪

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

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

المشاریع المشتركة
٤٨٫٥٤٨٫٥٦٥٬٤٢٧٦٢٬٠٨١والتنمیة العقاریةشركة السیاحة 

٥٠٫٠٥٠٫٠٢٠٬١٢٢١٨٬٤٤٩شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة
-١٧٬٣١٨-٣١٬٠شركة الترفیھ الفاخر (*)

٥٠٫٠٥٠٫٠٨٬١٥٢١٢٬٤٣٧شركة القصیم التجاریة المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠٣٬٧٢٦٣٬٦٢٧شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة

٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٥٠شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة
──────────────
١١٤٬٧٩٥٩٦٬٦٤٤
══════════════

(مشروع مشترك شركة الترفیھ الفاخر ، استثمرت الشركة في ٢٠١٩یونیو٣٠خالل الربع الثاني المنتھي في (*)
.عرض األفالمسوف تزاول نشاط إنشاء دور ، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض والتي جدید)



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٤

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

:دیسمبر٣١فيتینالمنتھیللسنتینالحركة في االستثمارات في المشاریع المشتركة١-٨

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٩٦٬٦٤٤٩٨٬٦٢٨السنة في بدایة 
-١٧٬٨٦٩السنةل إضافة خال

١٦٬٢٦١١٥٬٩٥٠حصة في صافي النتائجال
)٩٧(-)١٨(إیضاح الخسارة الشاملة األخرىبنود حصة في ال

٥٬٤٧٦٥٬٩٥٦تحمل خسائر
)٢٣٬٧٩٣()٢١٬٤٥٥(توزیعات أرباح

──────────────
١١٤٬٧٩٥٩٦٬٦٤٤السنة 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 

العربیة السعودیة.في تقدیم خدمات الضیافة في المملكة 

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

دیسمبر:٣١كما في ةالعقاریوالتنمیةلشركة السیاحة قائمة المركز المالي
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

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

١٩٬١٢٣٩٬٥٨١المدفوعة مقدماً 
١٢٧٬٧٠٢١٣٣٬١٨٧الموجودات غیر المتداولة 

)١٢٬١٠٥()٩٬١٥٢(المطلوبات المتداولة، وتشمل الزكاة المستحقة 
)٢٬٦٦٠()٢٬٧٧٣(المطلوبات غیر المتداولة

──────────────

١٣٤٬٩٠٠١٢٨٬٠٠٣حقوق الملكیة
══════════════

%٤٨٫٥%٤٨٫٥نسبة ملكیة المجموعة
٦٥٬٤٢٧٦٢٬٠٨١القیمة الدفتریة لالستثمار

══════════════



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٥

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

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

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

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٣٧٬٦٧٨٣٦٬٧٧١اإلیرادات
)١٩٬٢٥٩()٢١٬٠٨٢(المصاریف

)١٤٬١٥٦()١٤٬٢١٨(مصاریف إداریة، بما في ذلك االستھالك 
-)٩٤(أعباء مالیة

٧٬٨٨٩٤٬١٣٥إیرادات أخرى 
──────────────

١٠٬١٧٣٧٬٤٩١الدخل قبل الزكاة 

)١٤٧()٢٧٦(الزكاة 
──────────────

٩٬٨٩٧٧٬٣٤٤صافي دخل السنة 
──────────────

٩٬٨٩٧٧٬٣٤٤إجمالي الدخل الشامل للسنة 
──────────────

٤٬٨٠٠٣٬٥٦٢حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة 
══════════════

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

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

دیسمبر:٣١كما في أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودةركز المالي لشركة قائمة الم
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

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

١١٬٠٦٣١٠٬٧٤٤المدفوعة مقدماً 
٤٥٬٠٩٦٤٩٬٩٣٤الموجودات غیر المتداولة 

)١٣٬٨٩٤()١٥٬٤٣٩(المطلوبات المتداولة، وتشمل الزكاة المستحقة 
)٩٬٨٨٦()٤٧٧(المطلوبات غیر المتداولة

──────────────
٤٠٬٢٤٣٣٦٬٨٩٨حقوق الملكیة

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

٢٠٬١٢٢١٨٬٤٤٩لالستثمارالقیمة الدفتریة 
══════════════



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٦

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

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

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

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٣٩٬٢٥٣٤٥٬١٧٦اإلیرادات
)١٩٬٠٧٦()٢٠٬٩١٠(المصاریف

)١٢٬٦٢٨()١٣٬٦٤١(مصاریف إداریة، بما في ذلك االستھالك 
)١٬٤٨٦()١٬٠١٢(أعباء مالیة 

──────────────
٣٬٦٩٠١١٬٩٨٦الدخل قبل الزكاة 

)٥٠٧()٣٤٤(الزكاة
──────────────

٣٬٣٤٦١١٬٤٧٩صافي دخل السنة 
──────────────

٣٬٣٤٦١١٬٤٧٩إجمالي الدخل الشامل للسنة 
──────────────

١٬٦٧٣٥٬٧٣٩حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة 
══════════════

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

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

دیسمبر:٣١كما في المحدودةالتجاریةلشركة القصیم قائمة المركز المالي
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

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

٥٩٬٧٩٦١٦٬٤٤٠المدفوعة مقدماً 
٢٤٬٢٩٢٣١٬١٢١الموجودات غیر المتداولة 

)٢٢٬٠٨١()١٤٬١٠٣(المطلوبات المتداولة، وتشمل الزكاة المستحقة 
)٦٠٥()٥٣٬٦٨١(المطلوبات غیر المتداولة

──────────────
١٦٬٣٠٤٢٤٬٨٧٥حقوق الملكیة

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

٨٬١٥٢١٢٬٤٣٧القیمة الدفتریة لالستثمار
══════════════



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

تتمة-القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٧

تتمة-االستثمارات في المشاریع المشتركة-٨

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

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في المحدودةالتجاریةلشركة القصیم الشامل قائمة الدخل 

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٥٧٬٤٦٥٥٧٬٨٨٨اإلیرادات
)١٩٬٧٦٨()١٥٬٦٠٧(المصاریف

)١٤٬٢٩٤()١٠٬٧٥٢(مصاریف إداریة، بما في ذلك االستھالك 
-)١٥٠(المالیةاألعباء 

──────────────
٣٠٬٩٥٦٢٣٬٨٢٦الدخل قبل الزكاة 

)٨٥٦(٤٧٤(عكس)الزكاة 
──────────────

٣١٬٤٣٠٢٢٬٩٧٠صافي دخل السنة 
──────────────

٣١٬٤٣٠٢٢٬٩٧٠إجمالي الدخل الشامل للسنة 
──────────────

١٥٬٧١٥١١٬٤٨٥حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة 
══════════════

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-٩

٢٠١٩٢٠١٨

إیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────

١١٬١٩١٬٣٩٠١٬٢٧٢٬٥٥٤-٩ممتلكات ومعدات
٤٢٤٬٢٧٦٣٧٬٠٥٢-٩و ٣-٩و٢-٩مشاریع تحت اإلنشاء

──────────────
١٬٢١٥٬٦٦٦١٬٣٠٩٬٦٠٦
══════════════

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-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٨

تتمة–الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٩

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٩
مباني ال
معدات الترفیھتحسیناتالو

األثاث 
أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات

أجھزة الحاسب 
٢٠١٩اإلجمالي 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:

١٬١٦١٬٥٠١٦٥٠٬٠٧٤٢٦٦٬٩٦٥٢٩٬٥٢٣٨١٬٦٥٠٨١٬٧١٦١٧٣٬٩١٩٢٬٤٤٥٬٣٤٨السنةفي بدایة 
٢٧٬٩٢٥١٩٬٧١٣١٠٬٦٥٧٢٣٧٣٬٨٤٨٤٬٨٣٧٩٨٨٦٨٬٢٠٥إضافات

)١١١٬٣٤٠()٥٬٢٢١()٢٬٠٤٤()١٬٤٦٥()٢٬٠٠٠()٦٬٦٧٥()٢٣٬٣٨١()٧٠٬٥٥٤(استبعادات
-)٦٬٩٩٧(٣١٦٩٣-٦٬٥٨٣١٤٨)١٤٣(یفنإعادة تص

٢٬٥٧٦٩٩٣٤٬٤٢٩٤٩٬٣٧٦-٣١٬٨١٨٥٬٦٢٩٣٬٩٣١)٤-٩تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
)٣٧٠(-١-١٢)٥٤٤(١٧٠أخرى

──────────────────────────────────────────────────────────
١٬١٥٠٬٧١٧٦٥٨٬٠٧٤٢٧٥٬٠٢٧٢٧٬٧٦٢٨٦٬٩٢٥٨٥٬٥٩٦١٦٧٬١١٨٢٬٤٥١٬٢١٩السنةفي نھایة 

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

٣٣٨٬٩٣٤٤١٦٬٦٣٥١٨١٬٧٣١٢٦٬٥٩٧٤٤٬٦٥٦٦٠٬٠٩٤١٠٤٬١٤٧١٬١٧٢٬٧٩٤السنة في بدایة 
٦٧٬٥١٦٤٣٬٥٠٦٢٠٬٣٢٥٢٬٠٢٣٨٬٠٨٤١٠٬١٤٥١٢٬٧٧٢١٦٤٬٣٧١للسنةمحمل 

)٧٧٬٠٨٧()٤٬٧٣٥()٢٬٠٠٠()٨٥١()١٬٩٧١()٤٬٩٥٤()٢٠٬٦١٣()٤١٬٩٦٣(استبعادات
-)٦٬٢٦٨(٣١٦٨٩-٥٬٨٣٦٨٧)٦٠(إعادة تصنیف

)٢٤٩(-١-١-)٣٠٤(٥٣أخرى
──────────────────────────────────────────────────────────

٣٦٤٬٤٨٠٤٤٥٬٠٦٠١٩٧٬١٨٩٢٦٬٦٥٠٥٢٬٢٠٥٦٨٬٣٢٩١٠٥٬٩١٦١٬٢٥٩٬٨٢٩السنةفي نھایة 
──────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٩٧٨٦٬٢٣٧٢١٣٬٠١٤٧٧٬٨٣٨١٬١١٢٣٤٬٧٢٠١٧٬٢٦٧٦١٬٢٠٢١٬١٩١٬٣٩٠دیسمبر ٣١كما في 

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



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٩

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

بآالف الریاالت 
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
٢٬٥٥٤٢٬٨٣٢٤٬٧٠٥١٧٨٬٥٠٨-١٥٢٬٤٩٢٣٬١٨٦١٢٬٧٣٩)٤-٩تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 

)٥٬٣٤٧()١٬٤٧١()٦()١٧٢()٤١()١٬٦٧٢()١٬٥٠٢()٤٨٣(أخرى
──────────────────────────────────────────────────────────

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

االستھالك:
٣٠٧٬٧٥٠٣٩٣٬١٠٨١٦٣٬٧٣٨٢٤٬٣٦٨٣٧٬٨٢٢٥٥٬٩٨٤٩٠٬٦٤٢١٬٠٧٣٬٤١٢السنةفي بدایة 

٦٣٬٢١٨٤٨٬١٠٩٢٠٬٨٠٥٢٬٤١١٧٬٢٧٣١٠٬٩١١١٣٬٩٤١١٦٦٬٦٦٨للسنةمحمل 
)٦٤٬١٢١(١٣)٦٬٧٩١()٢٨٨()١٤١()١٬١٤٠()٢٣٬٨٦٧()٣١٬٩٠٧(استبعادات

)٣٬١٦٥()٤٤٩()١٠()١٥١()٤١()١٬٦٧٢()٧١٥()١٢٧(أخرى
──────────────────────────────────────────────────────────

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

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨٨٢٢٬٥٦٧٢٣٣٬٤٣٩٨٥٬٢٣٤٢٬٩٢٦٣٦٬٩٩٤٢١٬٦٢٢٦٩٬٧٧٢١٬٢٧٢٬٥٥٤دیسمبر٣١كما 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-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٠

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٩

المشاریع تحت اإلنشاء٢-٩

) مراكز ترفیھیةاربعة: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(جدیدةثالثة مراكز ترفیھیةتمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة
في المملكة العربیة السعودیة وھي حالیًا قید )مركز تجاري واحد: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(ومركز تجاري واحد

ة.والمراكز الترفیھیالحالیةاإلنشاء، باإلضافة إلى تكالیف تجدید الفنادق 

رسملة تكالیف االقتراض٣-٩
دیسمبر ٣١المنتھیة في (السنة ٢٠١٩دیسمبر ٣١لم یتم رسملة تكالیف االقتراض خالل السنة المنتھیة في 

٣١ملیون لایر سعودي). إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة للرسملة للسنة المنتھیة في ١٫٨: ٢٠١٨
وھو یمثل معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.%٥٫١ھو ٢٠١٨دیسمبر 

:ردیسمب٣١للسنتین المنتھیتین في لحركة في المشاریع تحت اإلنشاءا٤-٩

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٣٧٬٠٥٢١٤١٬٨٨٦السنةفي بدایة 
٣٦٬٦٠٠٧٨٬٠٨٨إضافات

)٤٬٤١٤(-)١-٢٠تحویل إلى مساھم رئیسي (
)١٧٨٬٥٠٨()٤٩٬٣٧٦()١-٩إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح تحویل

──────────────
٢٤٬٢٧٦٣٧٬٠٥٢السنةفي نھایة 

══════════════

موجودات حق االستخدام -١٠

تقوم المجموعة باستئجار العدید من الموجودات والتي تشتمل على األراضي والمباني والمساحات في المراكز التجاریة 
كما یلي:والوحدات السكنیة. إن المعلومات حول الموجودات المستأجرة من قبل المجموعة ھي 

المباني والمكاتباألراضي
كز امساحات المر

اإلجمالي وحدات سكنیةالتجاریة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

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

التكلفة:
١٨١٬٧٢٩١٬٢٨٢٬٤٥٢٥٦٢٬٤٤٤١٠٬١١٨٢٬٠٣٦٬٧٤٣الفترة في بدایة
٨٣٩---٨٣٩إضافات

)٣٤٨٬٠٢٤(--)٣٢٥٬٨٢٢()٢٢٬٢٠٢((*)استبعادات
)١٢٬٢٧١(-٧٬٤١٧)١٩٬٠٢٥()٦٦٣(تعدیالت

───────────────────────────────────
١٥٩٬٧٠٣٩٣٧٬٦٠٥٥٦٩٬٨٦١١٠٬١١٨١٬٦٧٧٬٢٨٧نھایة الفترة في 

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

١٨٬١٤١١٠٢٬٢٣١٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢٢٠٠٬٢٢٢للسنةالمحمل 
)٢٣٬٤٢٠(--)٢٠٬٤١٥()٣٬٠٠٥(استبعادات

───────────────────────────────────
١٥٬١٣٦٨١٬٨١٦٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢١٧٦٬٨٠٢

───────────────────────────────────القیمة الدفتریة:صافي
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٩١٤٤٬٥٦٧٨٥٥٬٧٨٩٤٩٣٬٨٧٣٦٬٢٥٦١٬٥٠٠٬٤٨٥

═══════════════════════════════════

تبدأ بعد.لم یكن ھناك عقود إیجار مع ضمان للقیمة المتبقیة لألصل أو عقود إیجار التزمت بھا المجموعة ولم 
بلغت المصاریف المرتبطة بعقود اإلیجار والتي قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات المذكورة في المعیار الدولي للتقریر 

المنتھیة للسنةلایر سعودي ١٤٬٥١٥٬٧٧٣مبلغ قدره شھرًا ١٢) والتي مدتھا أقل من ) (عقود اإلیجار١٦(رقم المالي 
.٢٠١٩دیسمبر٣١في 
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(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣١

تتمة-حق االستخدام موجودات -١٠
التوقف عن إثباتعقد إیجار فندق ماریوت جبل عمر مما أدى إلى اختیاریاأنھت المجموعة ،٢٠١٩(*) خالل عام 

الند الدمام و شقق يھابملیون لایر سعودي كما أنھت المجموعة عقود إیجار٣٠٤٫٣موجودات حق استخدام بقیمة 
ملیون لایر١٫١و سعوديلایر١٩٫٢موجودات حق االستخدام البالغة التوقف عن إثباتالتخصصي مما ادى الى

.سعودي

الدائنون والمطلوبات المتداولة األخرى -١١
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٠١٬٤٢٧١٠٠٬٤٦٢دائنون تجاریون 

٧٠٬٣١٠٨٤٬٧٠٤مصاریف مستحقة الدفع
٣٥٬٠٢٥١٬٢٢٦)٣-٢٠مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة (إیضاح 

٢٢٬٤٦٢٢٧٬٩٤٠)١-١١إیرادات مؤجلة (إیضاح 
١٥٬٩٣٥١٣٨٬٣٨٠إیجارات مستحقة 
٨٬٠٢٦٩٬٦٠٣مطلوبات أخرى 

──────────────
٢٥٣٬١٨٥٣٦٢٬٣١٥
══════════════

یتم تسجیل المبالغ المستلمة مقدماً من العمالء وضیوف الفنادق كإیرادات مؤجلة. الحركة في اإلیرادات المؤجلة ١-١١
كما یلي:دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

القروض-١٢

سعار ألوفقاً تمویلمن بنوك محلیة. تحمل ھذه القروض تكالیف علیھاتم الحصول تمثل القروض تمویالت مرابحة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في %٤٬٥٢بلغ متوسط معدل العمولة على تمویالت المرابحة العموالت التجاریة السائدة.

.)%٥٬٠٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

:دیسمبر٣١كما في وفیما یلي ملخص للقروض
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٧٤٬٩٨٠١٦٣٬٢٧٩قسط متداول من قروض طویلة األجل

٦٨٬١٧٦٥٦٬٠٠٠قروض قصیرة األجل
──────────────
٢٤٣٬١٥٦٢١٩٬٢٧٩

٣٧٩٬٠٦١٤٠٥٬٤٨٦قسط غیر متداول من قروض طویلة األجل
──────────────
٦٢٢٬٢١٧٦٢٤٬٧٦٥
══════════════

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٢٧٬٩٤٠٢٥٬٧٩٠السنةفي بدایة 
١٢٨٬٧٧١١٣٣٬٢٨٥مستلم خالل السنة 

)١٣١٬١٣٥()١٣٣٬٩٥٩(إیرادات معترف بھا  
-)٢٩٠(دفعات مستردة 

──────────────
٢٢٬٤٦٢٢٧٬٩٤٠السنةفي نھایة 

══════════════



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٢

تتمة-القروض -١٢
إجماليمعینة من الرفع المالي، وبشكل رئیسي بالمحافظة على نسبتتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق ) ١(

، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري الملكیةالدین إلى حقوق 
٣١تزمة بتعھدات ھذه القروض كما في ملالمجموعةللقروض إذا لم یتم الوفاء بأي من ھذه التعھدات. كانت 

ك. حصلت المجموعة من البنوك على وبنثالثة تخص والتي تتعھداالبعضباستثناء ٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر 
خطابات اعفاء من ھذه التعھدات قبل نھایة السنة المالیة. 

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

: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٦٧٫٦بلغت القیمة العادلة للقروض طویلة األجل والتي تحمل عمولة ) ٣(
قدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم ملیون لایر سعودي) وقد تم تحدیدھا بناًءا على طریقة التدفقات الن٣٨١٫٢

الذي یعكس تكالیف االقتراض للمصدر كما في نھایة الفترة المالیة. قدرت مخاطر عدم األداء على أنھا لیست 
.٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١ذات أھمیة نسبیة كما في 

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

التزامات عقود اإلیجار-١٣
المالي الموحدة كما یلي:ائمة المركزبلغ الحد األدنى لدفعات اإلیجار للسنوات الالحقة لتاریخ ق

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–تحلیل االستحقاق 
-٣٤٧٬٣٤٢خالل سنة واحدة

-٧٣٣٬٠٤٣بعد سنة وأقل من خمس سنوات 
-١٬١٩٣٬٥٦٧أكثر من خمس سنوات 

──────────────
-٢٬٢٧٣٬٩٥٢إجمالي عقود اإلیجار غیر المخصومة

══════════════

صافي القیمة الحالیة لدفعات عقود اإلیجار ھي كما یلي:
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
كما في الموحدة المركز المالي قائمةاإلیجار المدرجة في التزامات عقود

دیسمبر:٣١
-٢٦٩٬٧١٩قسط متداول من التزامات عقود اإلیجار

-١٬٤٤٠٬٨٦٥قسط غیر متداول من التزامات عقود اإلیجار
──────────────
١٬٧١٠٬٥٨٤-
══════════════

في قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة للسنة المنتھیة في المقیدةالمبالغ 
دیسمبر:٣١

-٩٧٬٢٠٩أعباء مالیة على التزامات عقود اإلیجار
-٩٬٣٧٣مدفوعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في قیاس التزامات اإلیجار

-١٤٬٥١٦یجار قصیرة االجلاالمصاریف متعلقة بعقود 



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٣

تتمة-التزامات عقود اإلیجار-١٣
لدى المجموعة عقود إیجار معینة تتضمن خیارات التمدید واإلنھاء. یتم التفاوض على ھذه الخیارات من قبل یوجد

تحدید یخضعالمؤجرة والتوافق مع احتیاجات أعمال المجموعة. الموجوداتاإلدارة لتوفیر المرونة في إدارة محفظة 
.ألحكام اإلدارةما إذا كانت خیارات التمدید واإلنھاء ھذه مؤكدة بشكل معقول 

الزكاة-١٤

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

٢٠١٨عن كافة السنوات حتى إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة 
، طالبت الھیئة من الشركة . بناء على ھذه الربوط٢٠١١حتى ٢٠٠٧من استلمت الشركة الربوط الزكویة لألعوام و

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على ھذه الربوط إلى لجنة ٩٫٢٥سداد التزامات زكویة إضافیة قدرھا 
االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة. قامت لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة بتأیید الربوط الصارة من 

، قامت الشركة باستئناف االعتراض لدى اللجنة ٢٠١٨خالل عام . وعلیھ٢٠١١حتى٢٠٠٧من الھیئة لألعوام 
أصدرت اللجنة االستئنافیة قرارھا والذي كان في صالح الشركة.،٢٠١٨خالل عام االستئنافیة على ھذا القرار.

ع السنوات حتى ملیون لایر سعودي عن الربوط الزكویة عن جمی١٫٦قامت الشركة بعكس قید مخصص زكاة قدره 
.الموحدةقائمة الدخل الشامل. تم قید عكس مخصص الزكاة على ٢٠١١عام 

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

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في حركة مخصص الزكاة١-١٤

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٦٬٨٧٨١٨٬٤٧٢السنةفي بدایة 
)١٬٥٩٤(-السنةخالل عكس مخصص

──────────────
١٦٬٨٧٨١٦٬٨٧٨السنةفي نھایة 

══════════════

عناصر الوعاء الزكوي:ملخص بیبین الجدول أدناه ٢-١٤
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

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

١٬٩١٧٬٤٢٢٥٦٠٬٨٥٧مخصصات أول الفترة وتسویات أخرى 
)١٬٤٠١٬٦٣١()٢٬٦٥٧٬٣٧٢(صافي القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل

──────────────
)١٧١٬١٦٥()١٥٧٬٦١٨(

)١٠٠٬٨٨٢()١٣٤٬٩٩٥(للسنةالخسارة المعدلة
──────────────

)٢٧٢٬٠٤٧()٢٩٢٬٦١٣(الوعاء الزكوي
══════════════
ال یوجد زكاة محملة على قائمة الدخل الشامل الموحدة حیث أن وعاء الزكاة سالب. 



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٤

التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٥

امـــــــــع١-١٥

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 الرئیسیة٢-١٥

٢٠١٩٢٠١٨
────────────

%٣٫٢%١٬٧٢معدل الزیادة في الرواتب
%٤٫٢%٢٬٧٢معدل الخصم

٣٬٣٦٤٤٬٠٣٧للموظفینعدد الموظفین المشمولین ببرنامج مكافأة نھایة الخدمة

تم إجراء التقویم االكتواري باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

:تيیتضمن اآلدیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في لموظفینلمكافأة نھایة الخدمةمصروف ٣-١٥

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١١٬٢٨٤١٠٬٧٧٧تكلفة الخدمة الحالیة
٢٬٣٩٢٢٬١٩٧المستحقةالمكافآتتكلفة العمولة على 

──────────────
١٣٬٦٧٦١٢٬٩٧٤المكافآتإجمالي مصروف 

══════════════

دیسمبر:٣١للسنتین المنتھیتین في لتزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفینالقیمة الحالیة الفي حركة ال٤-١٥

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٦٤٬٥٦٦٦٨٬٦٨٦لتزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفینقیمة الحالیة الرصید االفتتاحي للال
١٣٬٦٧٦١٢٬٩٧٤)٣-١٥المكافآت (إیضاح مصروف إجمالي 
)١٨٬٦١٩()١٥٬٢٠٩(مدفوعةمكافآت

١٩٨)٦٣٤(محول من جھات ذات عالقة
١٬٣٢٧)٣٢٣(كافأة نھایة الخدمة للموظفینلمخسائر إكتواریة (أرباح) 

──────────────
٦٢٬٠٧٦٦٤٬٥٦٦لتزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفینقیمة الحالیة الرصید الختامي للال

══════════════

التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفینتحلیل حساسیة ٥-١٥
:دیسمبر٣١كما في التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفینفیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على 

معدل الخصممعدل الزیادة في الرواتب
───────────────────────────────────────

مستوى حساسیة االفتراضات

زیادة٪١
بآالف الریاالت 

السعودیة

٪ نقص١
بآالف الریاالت 

السعودیة

٪ زیادة١
بآالف الریاالت 

السعودیة

٪ نقص١
بآالف الریاالت 

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

٥٬٩٩٣)٥٬١٣٣()٥٬٥٠٧(٢٠١٩٦٬٣٢٧
٣٬٦٨٩)٣٬٣٧٦()٣٬٧٣٠(٢٠١٨٤٬٠١٤



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٥

تتمة-التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٥

التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفینتحلیل حساسیة ٥-١٥
معدل الوفیاتاالنسحابمعدل 

────────────────────────────────────

مستوى حساسیة االفتراضات

٪ زیادة١٠
بآالف الریاالت 

السعودیة

٪ نقص١٠
بآالف الریاالت 

السعودیة

نقصان سنة
بآالف الریاالت 

السعودیة

زیادة سنة
بآالف الریاالت 

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

٤(٢٩٧٤)٢٩٤(٢٠١٩(
١)١(٦٦٦)٦٤٨(٢٠١٨

استقراء نتیجة الخدمة للموظفینالتزامات مكافأة نھایةم األثر على یتم تحدید تحلیل الحساسیة أعاله بناء على طریقة تقو
یستند تحلیل الحساسیة .٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر٣١تغیرات 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 
یبلغ حیث أنھ من غیر المرجح أن تحدث التغیرات في االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.مخصص المكافآت 

دیسمبر ٣١(سنة ٨٬٩٦فترة قدرھا٢٠١٩دیسمبر٣١كما في مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمتوسط فترة برنامج 
.سنة)٥٫٤٧: ٢٠١٨

رأس المال-١٦
لایر سعودي ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٥٥یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 

.لایر سعودي)١٠سھم، قیمة كل سھم ملیون ٥٥: ٢٠١٨دیسمبر٣١(

االحتیاطي النظامي-١٧
النظامي. یمكن للشركة التوقف من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي %١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة، یجب تحویل 

من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.%٣٠عن إجراء مثل ھذا التحویل إذا بلغ مجموعة ھذا االحتیاطي 
جزء إطفاء) على ٢٠١٩نوفمبر ٢٨ھـ (الموافق ١٤٤١ربیع الثاني ١وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

للشركة. تمثل نظامياالحتیاطي الملیون لایر سعودي من ٧١٬٧تحویل مبلغ من خاللمن الخسائر المتراكمة للشركة 
٪ من رأس مال الشركة.١٨٫٥٨ما نسبتھ٢٠١٩دیسمبر ٣١الخسائر المتراكمة كما في 

االحتیاطیات األخرى -١٨
االكتواريالتقویم
مكافأة نھایة تاللتزاما
للموظفینالخدمة

فروقات ترجمة 
لعملیات لالعمالت 
اإلجمالياألجنبیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

─────────────────────
)٨٬٤٧٩()٢٬٤٤٧()٦٬٠٣٢(٢٠١٩ینایر ١كما في 

ترجمة العمالت فروقاتصافي التغیر في
١٤٧١٤٧-األجنبیةللعملیات 
التزامات مكافأة نھایة الخدمة یم إعادة تقو
٣٢٣-٣٢٣)٤-١٥(إیضاح للموظفین

٣٢٣١٤٧٤٧٠اآلخرالدخل الشامل 
─────────────────────

)٨٬٠٠٩()٢٬٣٠٠()٥٬٧٠٩(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
═════════════════════



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٦

تتمة–االحتیاطیات األخرى -١٨

االكتواريالتقویم
مكافأة نھایة تاللتزاما

الخدمة للموظفین

فروقات ترجمة 
العمالت للعملیات 

اإلجمالياألجنبیة
بآالف الریاالت بآالف الریاالت السعودیة

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────

)٧٬٠٧٣()٢٬٤٦٥()٤٬٦٠٨(٢٠١٨ینایر ١كما في 
صافي التغیر في فروقات ترجمة العمالت 

١٨١٨-للعملیات األجنبیة
التزامات مكافأة نھایة الخدمة یم تقوإعادة 

)١٬٤٢٤(-)١٬٤٢٤()١-٨و٤-١٥(إیضاح للموظفین
)١٬٤٠٦(١٨)١٬٤٢٤(اآلخرالدخل الشامل (الخسارة)

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

═════════════════════

مكافأة أعضاء مجلس االدارة-١٩
ملیون ٢٫٣البالغة ٢٠١٨على مكافأة مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٩مایو١٣وافقت الجمعیة العامة في اجتماعھا المنعقد في 

.لایر سعودي

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٢٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-٢٠

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

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

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

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

٨٢٬٣٠٧٧٦٬٦١٢مصاریف إیجار (أ)رئیسيمساھم
٣٬٤١٦٤٬٥٣٦إیرادات
٤٬٤١٤-)٤-٩(إیضاح مشروع تحت االنشاء تحویل 

٣٬٢٥٨٣٬١٣٧رواتب وما في حكمھا (ب)أعضاء مجلس إدارة
٣٬١٨٥٢٬٣٠٠)١٩مكافآت (إیضاح 

٢٬١٩٥٢٬٦٩٢إیرادات أتعاب إدارة (ج)مشاریع مشتركة

١١٬٣٠٥١١٬٣٢٤مصاریف إیجار (أ)شركات منتسبة
٢٬٢٢٨٢٬١١٨إیرادات إیجار (د)

٧٥٠١٬٢٧٨إیرادات أتعاب إدارة (ج)
المدیرین التنفیذیین 

٢٬٨٨٩٢٬٨٩١)ھـرواتب وما في حكمھا (الرئیسیین

ةمملوكعقارًا) ٢٥: ٢٠١٨(عقارًا ٢٦ھذا المبلغ مصاریف اإلیجار التي دفعتھا المجموعة مقابل استئجار یمثل )أ(
منتسبة.اتللمساھم الرئیسي وشرك

إلى دفعت لایر سعودي) ملیون٣٫١: ٢٠١٨(لایر سعودي ملیون٣٫٣قدرھا مبالغ رواتب وما في حكمھا تمثل)ب(
المشاركین في إدارة الشركة.إثنین من أعضاء مجلس اإلدارة 

)فندقین: ٢٠١٨(وفندقینترفیھیة): تسعة مراكز٢٠١٨(مراكز ترفیھیةتسعةتمثل ھذه المبالغ أتعاب إدارة )ج(
.منتسبةلمشروع مشترك وشركة مملوكة



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٧

تتمة-المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٢٠

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-٢٠
یمثل ھذا البند إیجار من شركة نقاھة للرعایة الصحیة المحدودة (شركة منتسبة) لقاء المساحة المستخدمة من قبل )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)
. إن المدیرین التنفیذیین المجموعةمن كبار المسؤولین التنفیذیین في ثالثةإلى )لایر سعوديملیون ٢٠١٨:٢٫٩(

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

الجھات ذات العالقةباألرصدة معالشروط واألحكام المتعلقة ٢-٢٠
وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق بدون ضماناتالجھات ذات العالقة في نھایة الفترة المستحقة منإن األرصدة 

ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص . لم یكن الموحدةشھرا من تاریخ قائمة المركز المالي١٢خالل 
، لم تسجل ٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر 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 الئم قواالإعداد 

أرصدة الجھات ذات العالقة٣-٢٠

:دیسمبر٣١كما في فیما یلي تفاصیل األرصدة مع الجھات ذات العالقة

المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة)١(

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨
الریاالت بآالف 

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

١١٬٩٨٩١٧٬٩٦٦مساھم رئیسي
٥٬١٠٠١٠٬٥٢١شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة (مشروع مشترك)

٤٬٩٩٤٣٬٣٠٦شركة نقاھة للخدمات الصحیة المحدودة (شركة منتسبة)
٤٬٥٤٨٤٬٣٠١(مشروع مشترك)مشاریع المحدودةوالسیاحة للشركة ترفیھ 

-٣٬٨٩٢(مشروع مشترك)شركة الترفیھ الفاخر
٣٬٠٨٢٢٬٦٣٢فندق مینا البرشاء دبي (جھة منتسبة)

٣٩٦٢٬٢٩٥شركة مینا للتعلیم والتطویر (شركة منتسبة)
٣٬٧٩٩-المحدودة (مشروع مشترك)التجاریةشركة القصیم 

٢٬٣١٤-المحدودة (مشروع مشترك)شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة 
٧٠١٢٣٠أخرى

──────────────
٣٤٬٧٠٢٤٧٬٣٦٤

══════════════

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

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

-٣٢٬٦٩٠المحدودة (مشروع مشترك)التجاریةشركة القصیم 
١٬٣٣٠١٬٠٩١مصنع الریاض للبالستیك (جھة منتسبة)

-٨٧٠شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة (مشروع مشترك)
١٣٥١٣٥(جھة منتسبة)شركة الریاض للمشاریع السیاحیة والترفیھیة والتجاریة 

──────────────
٣٥٬٠٢٥١٬٢٢٦

══════════════
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تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٨

اإلیرادات -٢١
:إیرادات المجموعة من العقود مع العمالءفیما یلي تفاصیل 

٢٠١٩دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة
اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة

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

٤٠٧٬٣١١-٤٠٧٬٣١١غرف
١٦٩٬٤٨٣-١٦٩٬٤٨٣أطعمة ومشروبات 

٤٤٩٬١٣٤٤٤٩٬١٣٤-متنزھاتوألعاب إیرادات
١٩٬٦١٩-١٩٬٦١٩أخرى للفنادقإیرادات 

─────────────────────
٥٩٦٬٤١٣٤٤٩٬١٣٤١٬٠٤٥٬٥٤٧إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

═════════════════════
٢٠١٩دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

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

اإلیرادات إثباتتوقیت 
٤٢٦٬٩٣٠٤٤٩٬١٣٤٨٧٦٬٠٦٤على أساس زمنيالخدمات تقدیم

١٦٩٬٤٨٣-١٦٩٬٤٨٣وقت محددتحویل البضاعة في 
─────────────────────

٥٩٦٬٤١٣٤٤٩٬١٣٤١٬٠٤٥٬٥٤٧إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء
═════════════════════

٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة
اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة

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

٤٢٤٬٨٤٨-٤٢٤٬٨٤٨غرف
١٩٨٬٠٠٦-١٩٨٬٠٠٦أطعمة ومشروبات 

٤٤٣٬٨٠٩٤٤٣٬٨٠٩-متنزھاتألعاب وإیرادات
٢٧٬١٦٧-٢٧٬١٦٧أخرى للفنادقإیرادات 

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

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

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

٦٥٠٬٠٢١٤٤٣٬٨٠٩١٬٠٩٣٬٨٣٠اإلیرادات من العقود مع العمالءإجمالي 
═════════════════════

مصاریف البیع والتسویق-٢٢
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٢٨٬٣٢٣٣٥٬١٧٦ھدایا، وترویج ودعایة وإعالن 

١٦٬٤٣٩١٦٬٢٢٨رواتب وما في حكمھا 
١٠٬٢٠٣١١٬٧٨٣عموالت بیع

٨٬٩٩٦٩٬٤٩٧)١-٢٢أتعاب تسویق (إیضاح 
٤٬٠٧٧٤٬٩٨٩أخرى 

──────────────
٦٨٬٠٣٨٧٧٬٦٧٣
════════════

إن بعض عقود االمتیاز تتطلب من المجموعة أن تقوم بتحمل جزء من النشاطات التسویقیة المقدمة من قبل ١-٢٢
االمتیاز ویتم احتسابھا كنسبة من إیرادات الفنادق.أصحاب 
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٣٩

المصاریف العمومیة واإلداریة -٢٣
٢٠١٩٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١١٥٬٩١٨١٣٢٬٠١٦رواتب وما في حكمھا 

١١٬٨٨٦٩٬٨٦٨رسوم حكومیة 
٨٬٣٨٧٨٬٤٤٧رسوم بنكیة 

٥٬٩٢٤٥٬٣٠٦صیانة
)٤٬٢٨٥(٤٬٦٣٤)١-٥صافي (إیضاح ،(عكس) انخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریةمخصص 

٤٬٥٣٦٤٬٣٩٩منافع عامة 
٤٬٥١٦٣٬٦٧٧أتعاب مھنیة 

٤٬٠٨٥٤٬٦٨٠سفر
٣٬٢٤٦٣٬٠٢٦ضیافة
٣٬٢٢٠٣٬٣٥٣تأمین
٢٬٠٠٩٤٬٧٩٠إیجار

٩٨٣٣٬٨٧٤مصاریف ما قبل التشغیل
٢٦٬٣٠٧٢٠٬٥٣٨أخرى

──────────────
١٩٥٬٦٥١١٩٩٬٦٨٩
════════════

، صافياألخرىالمصاریف-٢٤

٢٠١٩٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

)١٧٬٤٤٢()٣٠٬٢٢٨(استبعاد ممتلكات ومعدات ةخسار
-)١٨٬١٨٥(انھاء عقود ایجارمصاریف

-٣٬٢٨٩موجودات حق االستخداماستبعاد ربح
٥٬٣٢١٥١إیرادات أخرى

──────────────
)١٧٬٣٩١()٣٩٬٨٠٣(

════════════

ةوالمخفضةاألساسیالسھمخسارة-٢٥

على المتوسط المرجح لعدد األسھم السنةخسارةبقسمة صافي للسنةةوالمخفضةاألساسیالسھمخسارةتم احتساب 
ملیون سھم.٥٥وقدرھا السنةخالل المصدرة والقائمة 

االلتزامات المحتملةاالرتباطات و-٢٦

المحتملة القانونیة االلتزامات ١-٢٦
مطالبات ضد المجموعة لم یتم االعتراف بھا كدیون ومطالبات تتعلق بالموظفین، وال الغالب فيااللتزاماتھذهتمثل

بشكل معقول.االلتزامتقدیریمكن 

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

حیث أنھ تم تجنیب مخصصاتأو نتائج العملیات، الموحدة یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري على قائمة المركز المالي 
.القوائم المالیة الموحدةفي كافیة 
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٤٠

االلتزامات المحتملةاالرتباطات و-٢٦
االرتباطات الرأسمالیة٢-٢٦

دیسمبر٣١ملیون لایر سعودي (٣٢٬٧، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.ملیون لایر سعودي)٦٦٬٨: ٢٠١٨

االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان٣-٢٦
ملیون لایر ١٨٬١كان لدى المجموعة اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠١٩دیسمبر٣١كما في 

ملیون لایر سعودي).٢٣: ٢٠١٨دیسمبر٣١سعودي (

المعلومات القطاعیة-٢٧
األعمال بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات حول توزیع لقطاعاتتقوم اإلدارة التنفیذیة بمراقبة النتائج التشغیلیة 

وارد وتقویم األداء. یتم تقویم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل متسق مع الربح أو الخسارة الم
.لقوائم المالیة الموحدةل

للتقریر الماليبموجب المعیار الدولي والتي یتم إعداد تقاریر بشأنھافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-٢٧
:٨رقم 

یتمثل نشاط ھذا القطاع في تقدیم الخدمات الفندقیة والسیاحة والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة.الفنادق:قطاع 
یتمثل نشاط ھذا القطاع في إدارة وتشغیل وصیانة مدن األلعاب ومراكز الترفیھ والمنتزھات والحدائقالقطاع الترفیھي:

.والمطاعم وكذلك المقاھي
تشتمل على عملیات المركز الرئیسي والمراكز التجاریة وقطاعات أخرى.أخرى:

شركة سباركیز وھيةتابعثالث شركات في المملكة العربیة السعودیة مع وجود بشكل رئیسيأعمال المجموعة تتركز
. ومع ذلك، فإن فیھوشركة أصول المزایا للتروشركة أساطیر للترفیھ والسیاحة في مصرفي اإلمارات العربیة المتحدة 

بالنسبة للقوائم المالیة ةجوھریتالتابعة لیساتإجمالي موجودات ومطلوبات والتزامات ونتائج عملیات ھذه الشرك
. تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقا لشروط معتمدة من قبل اإلدارة. ال توجد بنود جوھریة للدخل أو الموحدة

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

:٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر٣١في للسنتین المنتھیتین فیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة 
٢٠١٩

اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

١٬١١٠٬٠١٩-٥٩٦٬٤١٣٤٤٩٬١٣٤٦٤٬٤٧٢من العمالء الخارجییناإلیرادات
-)٤٬٤٥٨(١٬٢٨٨١٠٩٣٬٠٦١إیرادات ما بین األقسام 

٢٧٢٬٠٨٠-١٣٠٬١٩٢١٤١٬١٩٦٦٩٢اجمالي الربح
٢٦٣٬٦٨٩-١٥٣٬٠٧٢٧٤٬٣٦٩٣٦٬٢٤٨المصاریف
١٢٧٬٨٣٨-٦١٬٢٧٩٣٣٬٥٢٤٣٣٬٠٣٥أعباء مالیة
)٣٩٬٨٠٣(-١٬٦٨٣)١٦٬٥٠٤()٢٤٬٩٨٢(أخرىمصاریف 
نتائج مشاریع صافي حصة في 
١٦٬٢٦١-١٦٬٢٦١--مشتركة

)١٤٢٬٩٨٩(-)٥٠٬٦٤٧(١٦٬٧٩٩)١٠٩٬١٤١(صافي (الخسارة) الدخل 
ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت 

١٬٢١٥٬٦٦٦-٥٥٥٬٨٥٢٥٩٥٬٧٩٥٦٤٬٠١٩اإلنشاء
١٬٥٠٠٬٤٨٥-٨٤١٬٥٨٠٥٤٤٬٩٧٢١١٣٬٩٣٣موجودات حق استخدام

٣٬١٠٤٬٧٥٣-١٬٥٨٠٬٤٩٣١٬٢١٥٬٤٨٤٣٠٨٬٧٧٦إجمالي الموجودات
١١٤٬٧٩٥-١١٤٬٧٩٥--استثمارات في مشاریع مشتركة

٢٬٦٦٤٬٩٤٠-١٬١٥٨٬٨٣٢٦٧٢٬٧٦٩٨٣٣٬٣٣٩إجمالي المطلوبات
١٠٤٬٨٠٥-٢٧٬٩٠٩٥٧٬٩٩١١٨٬٩٠٥مصاریف رأسمالیة
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تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤١

تتمة-المعلومات القطاعیة-٢٧

بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي والتي یتم إعداد تقاریر بشأنھافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-٢٧
:تتمة-٨رقم 

٢٠١٨
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

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(صافي (الخسارة) الدخل 
ممتلكات ومعدات ومشاریع 

١٬٣٠٩٬٦٠٦-٦٢٣٬٥٢١٦٢٨٬٩٠٩٥٧٬١٧٦اإلنشاءتحت 
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

فیما یلي بیان بالتعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغیلیة:٢-٢٧

٢٠١٩دیسمبر٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة

──────────────────────────────────────────────
١٤٤٬٢٧٦٦٢٣٬٢٩١٦٬٠١٠٩٠٩٬١٨٩الموجودات

٢٬٣٠٠١٢٬٥٢٠٣٬٢٨٤١٨٬١٠٤وااللتزامات المحتملةاالرتباطات 

٢٠١٨دیسمبر٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة

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

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

لدى البنوك والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من جھات بالنسبة لألرصدة مخاطر االئتمان للمجموعة تتعرض ا
ذات عالقة.

إدارة رأس المال -٢٨
یتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في التأكد من الحفاظ على نسبة رأسمال جیدة من أجل دعم 

ملیون لایر ٤٣٩٬٨عملیاتھا وزیادة المنفعة للمساھمین. ویتضمن ھیكل رأس المال كافة بنود حقوق المساھمین وقدرھا 
ملیون لایر سعودي). وتقوم المجموعة بإدارة ھیكل ٥٨٢٬٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(٢٠١٩دیسمبر ٣١سعودي كما في 

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

مساھمین أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة.ال
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تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٢

تتمة-إدارة رأس المال -٢٨
تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي یتم احتسابھا على أساس صافي الدین مقسوًما 

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

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

٢٠١٩
الریاالت بآالف 

السعودیة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٦٢٢٬٢١٧٦٢٤٬٧٦٥إجمالي القروض (قروض متداولة وغیر متداولة)
)٥٣٬٦٥٥()٣٣٬٨٢٨(ناقصاً: نقدیة وشبھ نقدیة 

────────────────
٥٨٨٬٣٨٩٥٧١٬١١٠صافي الدین

٤٣٩٬٨١٣٥٨٢٬٣٣٢حقوق المساھمین 
────────────────

١٬٠٢٨٬٢٠٢١٬١٥٣٬٤٤٢إجمالي رأس المال
────────────────

%٤٩٫٥%٥٧٬٢نسبة الرفع المالي
══════════════

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

بشأن ١٢المال. إن االخفاق في الوفاء بالتعھدات المالیة یسمح للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. انظر إیضاح 
الخاصة بإدارة رأس المال خالل االلتزام بتعھدات القروض. لم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات

.٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٩
تحویل إلتزام ما في معاملة نظامیة بین ه عند بیع أصل ما أو سدادسیتم استالمھ عند القیمة العادلة ھي السعر الذي 

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

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

ألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من القیمة العادلة لقامت اإلدارة بتقویم أن 
تقارب قیمتھا الدفتریة والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة وض قصیرة األجل جھات ذات عالقة والقر

قصیرة األجل لھذه األدوات.االستحقاقفترة وذلك یعود بشكل كبیر إلى 
٣١(ملیون لایر سعودي ٣٦٧٬٦مبلغ قدرهتبلغ القیمة العادلة للقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة للمجموعة

ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل ملیون لایر سعودي)٣٨١٬٢: ٢٠١٨دیسمبر 
. تم تقویم مخاطر عدم الموحدةالخصم الذي یعكس معدل االقتراض للمصدر كما في نھایة فترة إعداد القوائم المالیة

ا غیر ھامة.على أنھ٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر٣١األداء 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-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٣

إدارة المخاطر لألدوات المالیة-٣٠

مخاطر أسعار العموالت١-٣٠
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 
المحافظة على مستویات القروض المرتبطة بعمولة عائمة ضمن مستویات من خالل وذلك لمخاطر أسعار العموالت 

.مستویات العمولة بانتظاممراقبة مالئمة و

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

ةالشاملالخسارةمالي أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على إجةالشاملالخسارةإجمالي على یمثل األثر 
والقائمة كما عائمة ، بناًء على القروض المرتبطة بعمولة ٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١في للمجموعة للسنتین المنتھیتین

.٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

ةالشاملالخسارةاألثر على إجمالي 
دیسمبر٣١فيللسنتین المنتھیتین 

الزیادة / (النقص) في نقاط األساس

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٢٬٤١٦٣٬٤٨٨+٥٠
٥٬٥٣٣٦٬٥٩٨+١٠٠
٣٬٤٨٨()٢٬٤١٦(-٥٠(
٦٬٥٩٨()٥٬٥٣٣(-١٠٠(

مخاطر االئتمان٢-٣٠
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 

طراف األتتم 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. ویتمالمعتمدة
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 ٢٠١٨، و٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في یمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة 
) أعاله.٢٧في اإلیضاح (المبینة

مخاطر العمالت ٣-٣٠
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. 

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

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



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

تتمة-الموحدةالقوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٤

تتمة-إدارة المخاطر لألدوات المالیة -٣٠

مخاطر السیولة٤-٣٠
أظھرت قائمة المركز المالي الموحدة زیادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة ، ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

المجموعة تدفقات حققت، مع ذلك). ملیون لایر سعودي٢٥١٫٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٠٩٬١بمبلغ 
. إضافة ٢٠٢٠وقع استمرارھا خالل عام توت٢٠١٩دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في من العملیاتإیجابیة نقدیة 

إلى ذلك، قامت المجموعة باتخاذ بعض الخطوات لمواصلة تلبیة متطلبات رأس المال العامل على النحو التالي:

.٢٠٢٠المصرفیة القائمة والتي تستحق خالل تجدید التسھیالت -
٢٦٠قروض بمبلغ جدولةمقدرة على الولدیھاالمجموعة تخطط.  ٢٠٢٠بعض األقساط المستحقة خالل جدولة-

.٢٠٢٠ملیون لایر سعودي في 
ي والت٢٠١٩دیسمبر ٣١في نھایة كما ملیون لایر سعودي ٢٥٠وقدرھا حوالي المستغلةاستخدام التسھیالت غیر -

یحق للمجموعة سحبھا.

على ٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر 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

────────────────────────────
٢٠١٩
٨٦٬٢٢٣١٥٦٬٩٣٣٣٧٩٬٠٦١٦٢٢٬٢١٧طویل األجلقصیرة وقرض 
١٠١٬٤٢٧-٥٩٬٤٤٥٤١٬٩٨٢دائنون

٣٥٬٠٢٥-٣٥٬٠٢٥-جھات ذات عالقةالىلغ مستحقة امب

٢٠١٨
٩٦٬٢٨٨١٢٢٬٩٩١٤٠٥٬٤٨٦٦٢٤٬٧٦٥قرض قصیرة وطویل األجل

١٠٠٬٤٦٢-٥٣٬٨٢٢٤٦٬٦٤٠دائنون
١٬٢٢٦-١٬٢٢٦-مبالغ مستحقة الى جھات ذات عالقة

ةالحقالث احداأل-٣١
بشكلأعمال المجموعة، علىالتأثیر) في ١٩-كوفیدمن انتشار الفیروس (مخاوف الخالل الفترة الالحقة، تسببت 

العامة اعتباًرا األماكنمراكز التسوق وبعض بإغالقالنظامیةالجھاتقطاع الترفیھ الخاص بھا، حیث أمرت اساسي
التقلباتالستمرارنظًرا و. الحاليالوقتفي یقدقبشكلاألحداثهومدة ھذأثربالتنبؤ یمكنال . ٢٠٢٠مارس ١٥من 

المالیة الموحدة. یمكن القوائمفي تاریخ اعتماد ھذه كمابھموثوقبشكلاألحداثهأثر ھذتقدیرال یمكن االقتصادیة،
.للمجموعةالمستقبلي والمركز الماليالمستقبلیة على النتائج المالیة والتدفقات النقدیة األحداثأن تؤثر ھذه 

على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ المجموعة قدرةعلىجوھريأثرھذه األحداث لتوقع أن یكون یالومع ذلك، 
.االستمراریة

القوائم المالیة الموحدةاعتماد -٣٢
).٢٠٢٠مارس ٢٦ھـ (الموافق: ١٤٤١شعبان٢في من مجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدةتم اعتماد 


