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 عــــــــــــام -1
 

شركة دور للضيافة )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وتم تسجيلها 
 (. 1976ديسمبر  27هـ )الموافق 1397محرم  6خ بتاري 1010010726بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 
واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والموتيالت والتشغيل تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اإلنشاء والتملك 

تملك شطة على كما تشتمل األن .العامة والمناطق السياحيةوالخاصة واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والطرق 
بنفسها أو من خالل االشتراك مع  األنشطة بمزاولة تلكوتطويرها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها. تقوم الشركة  وبيعها األراضي

 الغير.
 

 :الموحدة في هذه القوائم المالية المدرجةو التالية التابعة تبتملك الشركاالشركة قامت 

 
 نسبة الملكية  

     ٪باشرة المباشرة وغير الم

 الشركة التابعة 
 رأس المال 

 )لاير سعودي(
 ديسمبر 31

2019 
ديسمبر  31

2018         

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

 %98.73 %98.73 59,250,000 شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
 - %60 40,000,000 (1) ا الفندقيةدنزل ششركة 

 %97.14 %97.14 27,300,000 شركة تبوك للفنادق المحدودة
 %99 %99 100,000 شركة جود العلياء المحدودة

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

 

 في هذه القوائم المالية الموحدة. المجموعة"(") مجتمعين بـلها التابعة  والشركاتيشار إلى الشركة 
 
باالستحواذ على شركة تابعة جديدة )شركة نزل شدا الفندقية(، وهي شركة ذات  قامت المجموعة 2019مارس  13بتاريخ  (1)

مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تعمل في مجال تشغيل الشقق المفروشة وتم توحيدها في القوائم المالية 
 ليس ذات أهمية نسبية للمجموعة. إن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة التابعة الموحدة للمجموعة.

 

 تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها: فيما يلي
 

 شركة مكة للفنادق المحدودة
 4031011879مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولية محدودة سعودية شركة هي  –شركة مكة للفنادق المحدودة 

داخل وخارج المملكة  الضيافة الفندقية تقديم خدماتالشركة  لتزاو، (1982يوليو  12الموافق )هـ 1402رمضان  20بتاريخ 
 تمتلك الشركة فندق مكارم أجياد بمدينة مكة المكرمة.. العربية السعودية

 

 المحدودة الشركة السعودية للخدمات الفندقية
ب السجل التجاري رقم مسجلة بموجذات مسئولية محدودة سعودية شركة هي  –المحدودة الشركة السعودية للخدمات الفندقية 

 قصر الرياض. - تمتلك الشركة فندق كراون بالزا .(1976نوفمبر  4الموافق )هـ 1396دة القع ذو 11بتاريخ  1010010454
 

 شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
ل التجاري رقم مسجلة بموجب السجذات مسئولية محدودة سعودية شركة هي  –شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة 

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

 
 شركة نزل شدا الفندقية

بتاريخ  4030166369هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  – نزل شدا الفندقيةشركة 
االنشاءات العامة للمباني السكنية، إدارة وتأجير العقارات (. ويتمثل نشاط الشركة في 2007يناير  27هـ )الموافق 1428 محرم 8

 المملوكة والمؤجرة )سكنية(، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة )غير سكنية(.
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 تتمة – عـــــــــام -1
 

 دودةشركة تبوك للفنادق المح
 3550006303هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة تبوك للفنادق المحدودة 

 (. تمتلك الشركة فندق هوليداي إن تبوك. 1985ديسمبر  17هـ )الموافق 1406ربيع الثاني  5بتاريخ 
 

 شركة جود العلياء المحدودة

 1010428949شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  هي –شركة جود العلياء المحدودة 

 (. يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التشييد والبناء.2014 ديسمبر 17هـ )الموافق 1436 صفر 25بتاريخ 
 

 

 شركة المصدر األمني المحدودة

 1010433370ودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم هي شركة سعودية ذات مسئولية محد –شركة المصدر األمني المحدودة 

الحراسة األمنية المدنية الخاصة في  ات(. يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدم2015 مايو 5هـ )الموافق 1436 رجب 16بتاريخ 

 (2014مايو 27هـ )الموافق 1435رجب  28بتاريخ  1078413/3المملكة العربية السعودية بموجب خطاب األمن العام رقم 

 

 لتطوير العقاريركة السواعد الكريمة لالستثمار واش

مسجلة بموجب السجل التجاري ذات مسئولية محدودة سعودية شركة هي  –شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري 

النقل، وتشييد، يتمثل نشاط الشركة في ال (.2015 سبتمبر 10الموافق )هـ 1436 ذو القعدة 26بتاريخ  1010437489رقم 

اإليواء السياحي بموجب ترخيص الهيئة العامة للسياحة واألثار رقم  ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبريد، والتخزين، و

 .(2015نوفمبر  18)الموافق  هـ1437صفر  6بتاريخ  0096/37 /ف
 

 شركة سفراء اإليواء الفندقية

مسجلة بموجب السجل التجاري ذات مسئولية محدودة هي شركة سعودية  –واحد( شركة سفراء اإليواء الفندقية )شركة شخص 

تقديم خدمات الضيافة يتمثل نشاط الشركة في . (2017نوفمبر  16الموافق )هـ 1439صفر  27بتاريخ  1010901133رقم 

 وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارض.
 

 شركة واحة دارة المحدودة

مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولية محدودة هي شركة سعودية  –ركة شخص واحد( شركة واحة دارة المحدودة )ش

 .تقديم خدمات السياحةفي الرئيسي يتمثل نشاط الشركة . (2017نوفمبر  16الموافق )هـ 1439صفر  27بتاريخ  1010901132
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -2
 
 أسس اإلعداد والقياس 2-1

 
واالصدارات  مملكة العربية السعودية والمعاييرللمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في الوفقاً  المالية الموحدة ه القوائمتم إعداد هذ

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في ـ "يشار إليها فيما بعد باألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )
 .("لعربية السعوديةالمملكة ا

 باللاير السعودي.لمالية الموحدة على اساس التكلفة التاريخية. يتم عرض القوائم االمالية الموحدة تم إعداد هذه القوائم 

 أسس توحيد القوائم المالية 2-2
. يتم إعداد القوائم المالية 2019ر ديسمب 31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في 

 للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
 

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لديها الحق في عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة 
الل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة على التأثير على العوائد من خ

 المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها )أي توفر الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه نشاطات الشركة  -

 المستثمر فيها(.
 لتعرض إلى، الحق في، عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها.ا -
 القدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. -
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  -2

 تتمة - أسس توحيد القوائم المالية 2-2
 

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

 ل ذلك:والظروف للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشم
 حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. أصحابالترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع  -
 الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويت محتملة. -
 

الحقائق عندما تشير الشركة المستثمر فيها أم ال وذلك فيما إذا كانت تمارس سيطرة على  بإجراء إعادة تقويم للتأكدتقوم المجموعة 
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة  واحد والظروف إلى وجود تغير في عنصر

 تابعة. تدرج موجودات على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على الشركة ال
 

ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من 
 تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

 
الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى  وحقوقبمساهمي الشركة األم  اآلخرالدخل الشامل وكل بند من بنود  يتعلق الربح أو الخسارة

 ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.
 

مع تلك المتبعة من المحاسبية  هاسياساتللشركات التابعة كي تتماشى مع  وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات على القوائم المالية
. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة لمجموعةقبل ا

 بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

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

في  احصة محتفظ بهأي س قياويتم إثبات أية أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم  الملكية األخرى.
 الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

 الهامةالمحاسبية  ملخص بالسياسات 2-3

 المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:الهامة السياسات المحاسبية بفيما يلي بيان 
 

 عمليات تجميع األعمال 
والذي يتم  ،ألعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحوليتم المحاسبة عن عمليات تجميع ا

ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من  ،قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ
كية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق المل

في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج  بالحصة التناسبية
 اإلدارية.العمومية وضمن المصاريف 

التي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير يتم، في األصل، قياس الشهرة، بالتكلفة )و
المسيطرة وأية حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد 

عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدير  بها(. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها
للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات 

دة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعا
وبعد اإلثبات األولي  الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، عندئذ يتم إثبات الربح في قائمة الدخل الموحدة.

 لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.
 

 ملكيةطريقة حقوق الب المقيدةاالستثمار في الشركات 
طريقة حقوق الملكية )"الشركة المستثمر فيها "( هي عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة ب االستثمار في الشركة المقيدةإن 

ليس تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، و
 رة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.السيط

 

 إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. 
 

الملكية، يتم في األصل  طريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوقب المقيدةتتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات 
اثبات االستثمار بالتكلفة. تعدل القيمة الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي 
موجودات الشركات المستثمر فيها منذ تاريخ االستحواذ. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركات المستثمر فيها في القيمة الدفترية 

 مار، وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.لالستث
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 تتمة –ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  2-3
 

 تتمة -  طريقة حقوق الملكيةب المقيدةاالستثمار في الشركات 
ليات الشركات المستثمر فيها. يتم إظهار أي تغير في قائمة الدخل الشامل تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عم

اآلخر لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي 
حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في تغير مباشرةً ضمن حقوق ملكية الشركات المستثمر فيها، تقوم المجموعة بإثبات 

. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة الموحدة قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 الشركات المستثمر فيها بقدر حصة المجموعة في هذه الشركات المستثمر فيها.

 

 في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بصورة مستقلة في صدر قائمة الدخل الموحدة.يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة 
 

للشركات المستثمر فيها لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء التعديالت الالزمة الموحدة تعد القوائم المالية 
 عة.كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجمو

 

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها 
في الشركات المستثمر فيها. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع 

ستثمار في الشركات المستثمر فيها. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض انخفاض في قيمة اال
نتائج صافي وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة المستثمر فيها وقيمتها الدفترية، وإثبات الخسارة كـ "حصة في 

 في قائمة الدخل الموحدة.  طريقة حقوق الملكية "مقيدة بشركات استثمار في 
 

 اإليرادات 
 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء

. يتم اثبات االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند تحويل الضيافة وإدارة العقارات إلى العمالءتقوم المجموعة بتقديم خدمات 

وض الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تلك البضاعة أو السيطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس الع

، وذلك ، باستثناء خدمات إدارة العقاراتالخدمات. وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها

 .ألنها تسيطر عادة على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل

 خدمات الضيافة
، بما في ذلك إيجار الغرف ومبيعات األطعمة فنادق المجموعةيرادات خدمات الضيافة بصورة رئيسية من عمليات تتحقق إ

 . الغرف على مدى زمني إشغال من . يتم إثبات اإليراداتفي نقطة من الزمن عند تقديم البضاعة إلى العميلوالمشروبات 

 إدارة العقاراتأتعاب 

مالك من الفنادق المدارة من قبل المجموعة وذلك عادة بموجب عقود طويلة األجل مع العقارات تتحقق إيرادات أتعاب اإلدارة 

. تتضمن أتعاب اإلدارة أتعاب أساسية، وتمثل بصورة عامة نسبة مئوية من إيرادات الفندق و/أو أتعاب تحفيزية تحدد عموما الفنادق

 أساس مبدأ االستحقاق بموجب شروط العقد.  بناًء على ربحية الفندق، ويتم إثباتها عند تحققها على 
 

 العمالت األجنبية 

ً العملة الوظيفية  . بالنسبة لكل منشأة، تقوم للمجموعةتظهر القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير سعودي والذي يعتبر أيضا

لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية 

المجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشر، وعند استبعاد العمليات الخارجية، تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى 

 ، المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة. الموحدةالدخل قائمة ضمن 

 المعامالت واألرصدة

ل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل شركات المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية في أول تاريخ يتم، في األص

 تصبح فيه المعامالت مؤهلة لإلثبات.

. يتم القوائم المالية الموحدة بتاريخالسائدة  بأسعار الصرفيعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية 

 إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الموحدة.

 ترجمة شركات المجموعة

بالنسبة موحدة تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي 

ت والمصاريف واألرباح والخسائر. تترجم عناصر للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادا

حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن الترجمة 

المتعلقة بتلك العملية  راآلخ. وعند استبعاد أي عملية خارجية، يتم إثبات بنود الدخل الشامل الشامل اآلخرالدخل بنود ضمن 

 .الخارجية في قائمة الدخل الشامل الموحدة
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 تتمة - منافع الموظفين المحددة 

 منافع الموظفين قصيرة األجل 

م الخدمات ذات العالقة. يتم إثبات التزام لقاء المبلغ المتوقع دفعه يتم إثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقدي

عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع لدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظف وأنه من 

 الممكن تقدير االلتزام بشكل موثوق به. 

 برامج االشتراكات المحددة

فع التقاعد الخاضعة ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية برنامج اشتراكات محددة. ال يوجد لدى المجموعة أي تمثل منا

التزام، فيما عدا االشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. تقوم المجموعة بإثبات االشتراكات المستحقة إلى 

 جتماعية كمصروف عند استحقاقها. المؤسسة العامة للتأمينات اال

 برامج المنافع المحددة
يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع ما بعد التوظيف بخالف برنامج االشتراكات المحددة. يمثل صافي التزام التقاعد، المثبت 

الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة  في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظيف، القيمة
. ويتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان الموحدة بتاريخ قائمة المركز المالي

ى في قائمة التغيرات في حقوق الوحدة المتوقعة. ويتم إثبات المبالغ الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، ضمن االحتياطيات األخر
والذي يشتمل على األرباح والخسائر االكتوارية  الموحدةالدخل الشامل قائمة وتدرج الزيادة أو النقص المقابل في  الموحدةالملكية 

 الناتجة عن التزام المنافع المحددة. 

 الزكاة
رة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بالمملكة العربية تخضع الشركة والشركات التابعة لها للزكاة وفقا لالئحة الزكاة الصاد

% من الربح المعدل الخاضع للزكاة أو على أساس  2.5السعودية، والتي تخضع أيضا للتفسيرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت قدره 
تقوم اإلدارة بتكوين مخصصات  على.ة )الوعاء الزكوي(، أيهما أصافي حقوق الملكية باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكا

مالئمة على أساس المبالغ المتوقع سدادها إلى الهيئة وتقوم دوريًا بإجراء تقييم لموقف اإلقرارات الزكوية وذلك فيما يتعلق بالحاالت 
زامات الزكوية التي تخضع فيها الئحة الزكاة المطبقة للتفسير. يحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. كما أن االلت

اإلضافية، إن وجدت، والمتعلقة بالربوط الزكوية للسنوات السابقة الصادرة عن الهيئة يتم المحاسبة عنها خالل الفترة التي يتم فيها 
 إصدار الربوط النهائية. 

 المخزون

متوسط المرجح. تتضمن تكلفة المخزون يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طريقة ال
سعر الشراء زائًدا كافة المصاريف المتكبدة إلحضار المخزون إلى حالته وموقعه الحالي. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع 

عند  المقدر خالل دورة األعمال العادية، ناقصا مصاريف البيع. يتم تجنيب مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف
 الضرورة.  

 الممتلكات والمعدات
 اإلثبات والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة، والتي تتضمن تكاليف القروض المرسملة، ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر 
 انخفاض في القيمة متراكمة.

 كات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أي بند من بنود الممتل

وعندما يكون ألجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة )مكونات 
 رئيسية( من الممتلكات والمعدات. 

 المصاريف الالحقة
مل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى يتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما يكون من المحت

 المجموعة.

 االستهالك 
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصا القيمة المتبقية المقدرة لها باستخدام طريقة القسط الثابت على 

 ئمة الدخل الموحدة. إن األراضي ال يتم استهالكها. مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، ويتم إثباتها في قا

 يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبال إذا كان ذلك مالئما. 
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 لمشاريع تحت االنشاءا
عندما تكون الموجودات جاهزة  المشاريع تحت االنشاءبالتكلفة وال يتم استهالكها. يبدأ استهالك االنشاء المشاريع تحت تظهر 

لالستخدام المحدد لها ويتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات. يتم رسملة تكاليف التمويل بشأن القروض المستخدمة لتمويل إنشاء 
 وجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد له.الم

 األدوات المالية 
 إن األداة المالية هي عبارة عن أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.  

 الموجودات المالية

 االثبات والقياس األولي
تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 مالي ونموذج أعمال المجموعة. المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية لألصل ال الموجوداتيتوقف تصنيف 

 الذمم المدينة التجارية
الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية. تقاس الذمم  وبالنسبة

جى الرجوع إلى السياسات المحاسبية (. ير15المدينة التجارية، بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء".

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات 
حقوق الملكية الخاصة بها كأدوات حقوق  عند اإلثبات األولي، يمكن للمجموعة أن تقوم بشكل ال رجعة فيه بتصنيف استثمارات

( 32القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي )ملكية مخصصة ب
 األدوات المالية: العرض، وأن تكون غير مقتناة ألغراض المتاجرة. يتم التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

دات المالية مطلقًا إلى قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات توزيعات األرباح ال يعاد تدوير األرباح والخسائر الناتجة عن هذه الموجو
كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد 

. ال تخضع أدوات حقوق الملكية الموحدةالدخل الشامل  قائمةجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في 
 المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقويم االنخفاض في القيمة.

 قررت المجموعة، بشكل ال رجعة فيه، تصنيف استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة الخاصة بها ضمن هذه الفئة.

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( وبالقيمة أخرى دات مالية ال يوجد لدى المجموعة أي موجو
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 التوقف عن االثبات
 يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو، عندما ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة( عند:

 ء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أوانتها ● 

التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد ● 
 :اتفاقية "ترتيبات فورية" وإذا ماآخر دون أي تأخير وفق 

 ظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو قامت المجموعة بتحويل مع )أ( 

لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة  )ب( 
 على األصل.

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
الل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، تقوم المجموعة، بتاريخ بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خ

إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي ما أو مجموعة من 
ة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيم

وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية 
 المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.

على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة أو  يشتمل الدليل
إخفاق أو تأخر في سداد المبالغ األصلية، أو احتمال اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة 

دفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت إلى وجود انخفاض قابل للقياس في الت
 االخفاق في السداد.
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 تتمة -األدوات المالية 
 تتمة -االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 ، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.للمدينين التجاريينبالنسبة 

عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر 
مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة  االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم

 السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. انظر السياسات المحاسبية
 .بشأن سياسة خسائر االئتمان المتوقعة (4-2)في اإليضاح 

 ليةالما المطلوبات

 االثبات األولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم 

يمة دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم. يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالق
 العادلة. وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً. 

 الدائنين والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة. وتشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض ألجل 

 القروض
االثبات األولي لها، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة تتعلق هذه الفئة كثيراً بالمجموعة. بعد 

عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل  قائمة الدخل الموحدةمعدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في 
 عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

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

 
 التوقف عن االثبات

ند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية ع
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل 

ة واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلي
 قائمة الدخل الموحدة.

 
 مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي 
وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة 

 المطلوبات في آن واحد.

 النقدية وشبه النقدية
، تشتمل النقدية وشبه النقدية على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية

 ستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل. تصنف الحسابات المكشوفة لدى البنوك كمطلوبات متداولة. وفترات ا

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بها للتأكد من وجود موحدة تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية

 على وقوع انخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، فإنه يتم عندئذ تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل.دليل 
 

إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية تمثل القيمة األعلى للقيمة الحالية والقيمة العادلة لألصل أو الوحدة 
 ً  تكاليف البيع. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام المدرة للنقدية ناقصا

معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولغرض 
، فإنه يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن إجراء اختبار لها بصورة فردية إلى أصغر مجموعة إجراء اختبار االنخفاض في القيمة

من الموجودات التي تدر تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والمستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الخاصة بالموجودات 
وفي حالة وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما، فإنه األخرى أو مجموعات من الموجودات )الوحدة المدرة للنقدية(.  

ت يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة إذا زاد
المقدرة الخاصة به. يتم إثبات خسائر االنخفاض في  القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد

القيمة في قائمة الدخل الموحدة. إن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة بشأن الوحدات المدرة للنقدية يتم توزيعها أواًل لخفض القيمة 
دة )مجموعة وحدات( وذلك على الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات، ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوح

 أساس تناسبي. 
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 المخصصات

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد 
القابلة لالسترداد. ويتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة وذلك فقط بالقدر الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن  القيمة

 القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة.  
 

على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن  صات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعةصيتم إثبات المخ
يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. 

لنقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس يتم تحديد المخصصات وذلك بخصم التدفقات ا
 تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم إثبات الزيادة في الخصم كتكاليف تمويل.

 عقود اإليجار
على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم  تنطوي على عقد ايجار إذا كانت الترتيبات تعتبر ايجار أويتوقف تصنيف العقد فيما 

تقويم الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام ألصل 
 أو موجودات حتى لو لم يكن ذلك الحق منصوصاً عليه صراحة في الترتيبات.

 ستأجرالمجموعة كم
يتم رسملة عقود االيجارات التمويلية التي تحول بموجبها كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية البند المستأجر إلى المجموعة 

ات عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفع
يجار بين مصاريف التمويل والنقص في التزامات اإليجار للوصول إلى معدل عمولة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. اإل

 تحمل مصاريف التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

مجموعة سوف تحصل على ملكية يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي. وفي حالة عدم وجود قناعة معقولة بأن ال
 األصل في نهاية فترة االيجار، فإن األصل يستهلك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار، أيهما أقصر. 

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

 المجموعة كمؤجر
تصنف اإليجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها كافة المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود إيجارات 

تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية تشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم 
لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل 

 الفترة التي تتحقق فيها.

 دخل اإليجار
سط الثابت على مدى فترة اإليجار، كما يتم إثبات حوافر اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من يتم إثبات دخل اإليجار بطريقة الق

 إجمالي دخل اإليجار على مدة فترة عقد اإليجار.

 قياس القيمة العادلة 
نظامية تتم بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
 

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -

ن السوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو إ
المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم 

 االقتصادية.

لعادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق يأخذ قياس القيمة ا
 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، 
 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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 تتمة  -قياس القيمة العادلة 

لموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي تصنف كافة ا
 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 .وجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار(المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لم

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 
 مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -القيمة العادلة  الهامة لقياس -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل الموحدة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية 
وى األدنى الهامة لقياس بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المست

القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر 
 وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

أو ودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها ، تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة الموجموحدة وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية
ً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية  إعادة تقويمها طبقا
المستخدمة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. كما 

التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان  تقوم المجموعة بمقارنة
التغيير معقًوالً. ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة 

 الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل 

وإذا كان للموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة عندئذ بقياس الموجودات 
 والمراكز الدائنة بسعر العرض والمطلوبات والمراكز المدينة بسعر الطلب. 

أي القيمة العادلة للعوض  –العادلة ألداة مالية ما عند اإلثبات األولي يتثمل عادة في سعر المعاملة  إن أفضل دليل على القيمة
المدفوع أو المستلم. وإذا ما ارتأت المجموعة أن القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تختلف عن سعر المعاملة وال يتم االستدالل على 

ول في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة، وال على أساس طريقة تقييم تكون فيها أي القيمة العادلة على أساس السعر المتدا
 مدخالت غير قابلة للمالحظة ليس لها أهمية فيما يتعلق بالقياس، فإنه يتم عندئذ قياس األداة المالية في األصل بالقيمة العادلة، ويتم

ت األولي وسعر المعاملة. ويتم الحقا إثبات ذلك الفرق في قائمة الدخل الموحدة تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبا
على أساس مالئم على مدى عمر األداة المالية على أن يكون ذلك قبل تاريخ التأييد الكامل لعملية التقييم ببيانات السوق القابلة 

 للمالحظة أو تاريخ إنهاء المعاملة. 

 توزيعات األرباح
عة بإثبات التزام لقاء التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين وذلك عند اعتماد التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً تقوم المجمو

على تقدير المجموعة. يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند اعتمادها من قبل الجمعية العامة. ويتم إثبات توزيعات 
 مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. هااعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم إثبات األرباح المرحلية، عند

 المعلومات القطاعية
إن القطاع هو أحد مكونات المجموعة الذي يزاول أنشطة تجارية من الممكن أن تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد بشأنها 

صاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. يتم بانتظام مراجعة مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والم
نتائج كافة القطاعات التشغيلية من قبل صانعي القرارات التشغيلية للمجموعة بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم 

 أدائه، والتي تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة.

 في السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات   2-4

( "عقود اإليجار". تم االفصاح أدناه عن طبيعة وأثر هذه 16تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
  . لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.التغيرات

 

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة 2019تطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 
   للمجموعة.
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 عقود اإليجار –( 16ر المالي )المعيار الدولي للتقري              

( عقود اإليجار، 17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2016( في يناير 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
، تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار –الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4والتفسير رقم 
الصادر عن لجنة  27عقود اإليجارات التشغيلية، الحوافز، والتفسير رقم  -الصادر عن لجنة التفسير الدائمة  15والتفسير رقم 

( 16الدولي للتقرير المالي رقم ) التفسير الدائمة لتقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار
وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار كبنود مدرجة مبادئ إثبات وقياس 

(. يتضمن 17داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
للموجودات "منخفضة القيمة")على سبيل المثال، أجهزة الحاسب اآللي  عقود اإليجار -المعيار إعفاءين إلثبات عقد اإليجار 

 شهرا أو أقل(.  12الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار لمدة 

وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإليجار )أي التزامات اإليجار(، وإثبات األصل الذي يمثل 
الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار )أي حق االستخدام األصل(. يتطلب المعيار من المستأجرين إثبات 

 مصروف العمولة عن التزامات اإليجار ومصروف االستهالك عن حق استخدام األصل بصورة مستقلة.

ع أحداث معينة )مثل تغيير فترة اإليجار، أو تغيير دفعات كما يتعين على المستأجرين إعادة قياس التزامات اإليجار عند وقو
اإليجار المستقبلية نتيجة تغير المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد تلك الدفعات(. سيقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة 

 قياس التزامات اإليجار كتسوية على حق استخدام األصل.

جــ )ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي  5ثر رجعي المبسطة المسموح بها بموجب الفقرة اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأ
. وبناءا على ذلك لم تقم المجموعة بتعديل أرقام المقارنة وقامت عوضا عن ذلك بإثبات األثر المتراكم لتطبيق هذا المعيار 16

 (.2019يناير  1طبيق األولي )كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في تاريخ الت

، تم قياس التزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، 16نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 
دات بقيمتها . وتم قياس الحق في استخدام الموجو2019يناير  1والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة بتاريخ 

الدفترية كما لو كان المعيار مطبقًا منذ تاريخ بدء عقود اإليجار، ولكن تم خصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة 
 .2019يناير  1في 

 : 2019يناير  1كما في  الموحدة األثر على قائمة المركز المالي  
 

 لاير سعودي 
  

  

 303,739,635 لموجوداتالزيادة في الحق في استخدام ا

 362,979,467 الزيادة في التزامات عقود اإليجار

 (59,239,832) النقص في األرباح المبقاة

  الحق في استخدام الموجودات / التزامات عقود اإليجار

ى عقد إيجار، ويكون عند اإلثبات األولي، وعند نشأة العقد، يجب على المجموعة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي عل
العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض. 

 يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تعود إلى المجموعة ويمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.
 

 موجوداتالحق في استخدام ال

 تطبق المجموعة نموذج التكلفة، ويقيس الحق في استخدام الموجودات بالتكلفة؛

 مخصوم منها أي إستهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة؛ إن وجدت و (أ
 معدلة إلعادة قياس التزامات اإليجار نتيجة لتعديل عقد اإليجار؛ إن وجدت (ب

 

ل إعداد الموقع والتأمينات غير المستردة وتكاليف الطلب والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إذا كانت هناك تكاليف إضافية مث
 وما إلى ذلك، فيجب إضافتها إلى قيمة الحق في استخدام الموجودات.
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 تتمة –المحاسبية الهامة  في السياساتالتغيرات  2-4

 عقود اإليجار –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )              

  التزامات عقود اإليجار

عند اإلثبات األولي، فإن التزامات عقود اإليجار تمثل القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجرين. بعد تاريخ البدء، تقوم 

 المجموعة بقياس التزامات عقود اإليجار كما يلي:

 

 دفترية لتعكس معدل التمويل على التزامات عقود اإليجار،زيادة القيمة ال (أ
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و (ب

 ر؛ إن وجدت،يجام أو تعديل عقود اإلتقييدة عالتعكس إية رفتدلالقيمة س اقيادة عاإ (ج

لمجموعة دفعه القتراض األموال يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على ا

 الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.

يتم إدراج الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة بطريقة القسط الثابت كمصروف  

شهًرا أو أقل. تشمل  12لية الموحدة الموجزة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها في قائمة الدخل الشامل األو

  .األصول منخفضة القيمة المتعلقة بالمعدات المكتبية

يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي عقود اإليجار للمجوعة على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام 

 . تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراضالمختلفة. ال
 

 المعايير الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  2-5

تعتزم المجموعة  فيما يلي بيانا بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة.
 إتباع هذه المعايير، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. 

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

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

 

( عند التعامل مع فقدان 28لي رقم )( ومعيار المحاسبة الدو10تتناول التعديالت التضارب بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت بأنه يتم إثبات 

حدد في المعيار كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل تجاري، وفقاً لما هو م
ومع ذلك فإن أي أرباح أو  تجميع األعمال، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. -( 3الدولي للتقرير المالي رقم )

خسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير 
قة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ذوي العال

 ألجل غير مسمى، لكن يجب على المنشأة التي تقوم بإتباع هذه التعديالت مبكراً تطبيقها بصورة مستقبلية.
 

 التقديرات الهامةواالفتراضات  -3
 

المالية الموحدة، قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  عند إعداد هذه القوائم
 للمجموعة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المثبتة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

 صورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية ب
 

تم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم 
لى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة ، والتي لها تأثير جوهري يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري عالموحدة المالية

المالية القادمة. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. 
د تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية ق

 ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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 تتمة - التقديرات الهامةواالفتراضات  -3
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
وحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو ال

ات القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيان
ماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات م

التكاليف العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية 
لم تلتزم بها المجموعة بعد أو على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي 

االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر 
ات النقدية الواردة القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل الخصم المستخدم بشأن طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفق

 المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

 خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
( وقامت باحتساب 9قامت المجموعة باستخدام الطريقة المبسطة بشأن االنخفاض في القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

تمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات خسائر االئ
 استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين

م تحديد التزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام عمليات تقويم إكتوارية. يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من يت
االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. تشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، والزيادات 

الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات. ونظرا للصعوبات المصاحبة للتقويم واالفتراضات  المستقبلية في الرواتب، ومعدالت
األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر كثيًرا بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة 

 االفتراضات بشكل سنوي.
 

 قية للممتلكات والمعدات األعمار اإلنتاجية والقيمة المتب
يتم المحاسبة عن أي تغير في العمر اإلنتاجي المقدر أو نمط االستهالك بأثر مستقبلي. وخالل السنة. ولو لم يكن هناك تغير في 

 األعمار اإلنتاجية.

 القطاعات التشغيلية - 4
لتقرير عنها. تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية التالية والتي تمثل قطاعاتها التي يتم ا

مثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي  –بصورة مستقلة ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة 
 ولها كذلك استراتيجيات تسويق مختلفة.

 قرير عنها:يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من القطاعات التي يتم الت
 

يمثل هذا القطاع الفنادق المملوكة من قبل المجموعة واإليرادات المحققة منها سواًء كان يتم تشغيل هذه  : الضيافة 
 الفنادق من قبل المجموعة أو من خالل جهة أخرى.

 عة.يمثل هذا القطاع تشغيل وإدارة الفنادق والعقارات غير المملوكة من قبل المجمو : إدارة العقارات

يمثل هذا القطاع العقارات المملوكة من قبل المجموعة والمؤجرة للغير. تشتمل هذه العقارات بشكل  : تأجير العقارات
 رئيسي على المجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

 يمثل هذا القطاع المركز الرئيسي وأقسام خدمات المساندة األخرى. : األخرى
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 تتمة -القطاعات التشغيلية  - 4
 ديسمبر: 31فيما يلي ملخًصا لبعض المعلومات المالية للسنتين المنتهيتين في 

       

2019 

 األخرى تأجير العقارات إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي

 

 إلجمالـيا حذوفات
              

اإليرادات من العمالء 

 111,605,597 6,632,471 435,608,058 الخارجيين

 

- 

 

- 553,846,126 

 - (28,323,508) - 10,539,069 8,375,346 9,409,093 اإليرادات بين القطاعات

 (434,669,236) - - (36,328,647) (5,079,669) (393,260,920) تكلفة اإليرادات

 119,176,890 - - 75,276,950 1,552,802 42,347,138 ربح الإجمالي 

استهالك ممتلكات ومعدات 

 71,848,787 ام موجوداتوالحق في استخد

 

- 16,333,290 3,329,148 

- 

91,511,225 

 2,492,482,172 - 89,894,891 1,484,706,717 - 917,880,564 ممتلكات ومعدات 

 298,143,110 - - 19,592,673 - 278,550,437 الحق في استخدام الموجودات

 319,425,744 - - 105,398,381 - 214,027,363 مشاريع تحت االنشاء

 3,527,826,889 - 89,894,891 1,519,498,787 - 1,918,433,211 موجودات الإجمالي 

 1,736,078,366 - - 1,260,860,545 - 475,217,821 مطلوبات الإجمالي 

             
       

2018 

 األخرى تأجير العقارات إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي

 

 اإلجمالـي الحذوفات
              

اإليرادات من العمالء 

 الخارجيين

 

352,800,574 5,389,534 95,872,309 -  - 454,062,417 

 - (28,446,154) - 6,436,378 20,277,930 1,731,846 اإليرادات بين القطاعات

 (345,981,459) - - (39,710,935) (5,158,809) (301,111,715) تكلفة اإليرادات

 108,080,958 - - 56,161,374 230,725   51,688,859   ربح الإجمالي 

 67,412,889 - 4,024,695 13,855,235 - 49,532,959   استهالك 

 1,894,297,557 - 95,978,529 905,388,119 - 892,930,909 ممتلكات ومعدات 

 685,421,245 - - 179,211,575 - 506,209,670 مشاريع تحت االنشاء

 2,924,242,521 - 95,978,529 1,124,518,092 - 1,703,745,900 موجودات الإجمالي 

 1,113,245,622 - - 904,723,922 - 208,521,700 مطلوبات الإجمالي 

       
 

 :ديسمبر 31خالل السنتين المنتهيتين في  لمجموعةلتسوية المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي يتم التقرير عنها إلى الدخل قبل الزكاة 
 

    2019    2018 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 108,080,958 119,176,890  إجمالي الربح للقطاعات التشغيلية
   المبالغ غير الموزعة:

 5,501,221 20,772,582 إيرادات أخرى 
 (1,056,191) (1,713,680) مصاريف بيع وتسويق 

 (37,493,432) (41,199,833) مصاريف عمومية وإدارية 
 (7,353,987) - أعباء إضافية عن التزامات قانونية

 1,420,543 1,608,397 إيرادات تمويلية
 - (15,947,631) أعباء مالية من التزامات عقود اإليجار

 (6,620,108) (23,336,833) مصاريف تمويلية
 (1,083,275)  (1,342,430) طريقة حقوق الملكيةب استثمارات مقيدةالحصة في صافي نتائج 

     

(46,685,229)  (61,159,428) اجمالي المبالغ غير الموزعة        

      61,395,729 58,017,462 الدخل قبل الزكاة
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  وما في حكمهاالنقدية  -5
    2019    2018 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 113,300,004  89,623,800 ودائع قصيرة األجل )*(
 25,926,151  45,287,480 لبنوك أرصدة لدى ا

      563,450  769,299 نقد في الصندوق

 135,680,579  139,789,605      

 يوًما. 90إلى  30ويتراوح متوسط استحقاق هذه الودائع بين  )*(   تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية
 

  التجاريون المدينون -6
    2019    2018 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 130,343,530  161,320,252 مدينون تجاريون 

      (26,290,230)  (20,044,133) المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 

 141,276,119  104,053,300      
 

   ديسمبر: 31خالل السنتين المنتهيتين في  المتوقعةخسائر االئتمان الحركة في مخصص 
    2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 17,251,813  26,290,230 في بداية السنة 
 1,684,780 (206,251) (25المحمل للسنة )إيضاح 

 (1,888,247) (2,461,639) خالل السنة مستردة
 - (3,578,207) ديون معدومة تم شطبها خالل السنة 
 9,241,884 -  2018يناير  1( في 9الي )أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير الم

     

 26,290,230  20,044,133 في نهاية السنة 
     

  

 المدينين التجاريينتحليل أعمار  

 :ديسمبر 31كما في المتوقعة خسائر االئتمان تحليل أعمار المدينين التجاريين وفيما يلي  
        
ً  60- 1 اإلجمالي    سنوات 3أكثر من  سنوات 3 –سنتين   سنتين -سنة  يوماً  365 – 91 يوماً  90 – 61 يوما
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
               

مخصص خسائر 

        المتوقعةاالئتمان 

2019 20,044,133 - 313,285 1,343,577 3,107,647 1,297,999 13,981,625 

2018 26,290,230 480,749 1,287,366 2,185,985 5,133,360 2,811,502 14,391,268 

المدينون 

        التجاريون

2019 161,320,252  75,188,181 19,555,196 20,622,713 18,620,075 2,604,918 24,729,169 

2018 130,343,530 29,027,836 17,058,830 25,369,410 17,550,040 7,010,981 34,326,433 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 7
 

مع  الخدمات المتبادلةمع الجهات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم هذه المعامالت وفقاً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. تمثل هذه المعامالت  بإجراء معامالتتقوم المجموعة  ،خالل دورة أعمالها العادية
 هذه الشركات.

 :الناتجة عنهاتفاصيل مبالغ المعامالت واألرصدة  وفيما
 

 ذات عالقة  مستحق من أطراف  (أ

  
 مبلغ المعاملة  

 ديسمبر 31 في تينالمنتهي تينللسن
 

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

     2019    2018    2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة قةالجهة ذات العال

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

 - 1,319,543 - 85,540 إيرادات أتعاب إدارة منتسبة جهة معذرمجمع ال

 508,673 928,775 712,824 777,917 دارةإيرادات أتعاب إ جهة منتسبة فندق ام القرى

 876,559 1,047,797 490,929 507,326 إيرادات أتعاب إدارة جهة منتسبة مجمع الياسمين

 1,381,480 532,125 416,934 362,748 إيرادات أتعاب إدارة جهة منتسبة فندق مكارم البيت

 18,365,582 - 463,521 - ةإيرادات أتعاب فني شركة زميلة شركة مكارم المعرفة للضيافة

 1,117,800 1,166,669 1,703,830 1,319,216 إيرادات أتعاب فنية منتسبة جهات أخرى

     ────────── ────────── 

     4,994,909 22,250,094 
     ══════════ ══════════ 
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 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 7
 

 ذات عالقة  مستحق إلى أطراف (ب

  
 مبلغ المعاملة  

 ديسمبر 31 في تينالمنتهي تينللسن
 

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

   2019             2018     2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات العالقة

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

 18,957,438 18,460,369 - 479,069 إيرادات أتعاب إدارة جهة منتسبة مجمعي الجزيرة والدوادية

 14,651,496 14,651,496 - - إيرادات أتعاب إدارة شركة زميلة شركة المدينة للفنادق المحدودة

 2,656,756 2,636,782 308,805 296,617 إيرادات أتعاب إدارة جهة منتسبة الروضة السكنيمجمع 

 1,759,008 1,169,043 492,377 229,367 إيرادات أتعاب إدارة جهة منتسبة فندق مكارم منى

 775,912 1,006,709 695,995 217,147 إيرادات أتعاب إدارة جهة منتسبة مجمع األندلس السكني

 644,731 235,906 532,506 287,261 اتعاب إدارية منتسبة اتجه أخرى
         

     38,160,305 39,445,341 
         

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا:

 
 مبلغ المعاملة  

 ديسمبر 31 في تينالمنتهي تينللسن
    

      2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي  
  ────────── ───────── 

 6,065,138 4,300,183  ونهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة رواتب ومكافآت
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 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -7
 

 الجهات ذات العالقة بأرصدةالشروط واألحكام المتعلقة 
 12عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل أي وال تحمل  بدون ضماناتالسنة الجهات ذات العالقة في نهاية  القائمة لدىإن األرصدة 

للجهات ذات  لقاء أي ذمم مدينة أو دائنةكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة . لم تشهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
انخفاض في قيمة الذمم المدينة  ، لم تسجل المجموعة أي2018و 2019 ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتينبالنسبة و .العالقة

 المركز المالي تقييموذلك من خالل موحدة كل قوائم مالية المستحقة من الجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقويم في فترة إعداد 
 للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه. الموحد

 
 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  -8

     2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 ────────── ───────── 

 - 17,680,000 دفعة مقدمة إليجار )*(

 4,398,209 9,027,840 متنوعةذمم 

 5,383,841 5,383,841 عقارية لمشاريع مقدمة دفعة

 1,245,649 5,301,984 دفعات مقدمة لموردين 

 4,021,946 4,474,657  دفعات مقدمة لموظفين

 3,793,302 3,751,514 تأمينات مدفوعة مقدما

 4,567,499 5,519,010 أخرى 
     

 51,138,846 23,410,446 
     

 
مقدمة الستئجار مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف. تم تصنيف الجزء طويل  دفعة منجزء  )*( يمثل هذا البند

  ضمن الموجودات غير المتداولة.مليون لاير 40,3األجل والبالغ 
 

 المخزون  -9
     2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 5,402,450  5,583,151 بياضات ومفروشات

 3,415,408  4,671,489 قطع غيار

 2,545,878  4,278,953 أطعمة ومشروبات
 3,780,442  3,718,950 إكسسوارات وفضيات

 4,573,630  2,403,355 مستلزمات تشغيل

 2,387,860  2,010,744 أدوات ومعدات مطبخ
 738,316  392,903 قرطاسية ومطبوعات

     

 23,059,545  22,843,984 
 (14,910) - ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة

     

 23,059,545  22,829,074 
     

 
  ديسمبر: 31المنتهيتين في خالل السنتين  الحركة المخزون بطيءالحركة في مخصص  

     2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 11,909  14,910 في بداية السنة 
 1,172,378  1,136,700 (24)إيضاح المحمل للسنة 

 (1,169,377)  (1,151,610) خالل السنة  مخزون مشطوب
     

 14,910 - في نهاية السنة 
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 حقوق الملكية طريقةب المقيدةات االستثمار -10
االستثمارات في الشركات التالية وهي شركات ذات مسئولية محدودة. إن كافة  حقوق الملكية طريقةب المقيدةتمثل االستثمارات 

قة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربية السعودية. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في هذه الشركات باستخدام طري
 حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة.

 
  نسبة الملكية 
    

 
  2019 

     ٪ 
  2018 

   ٪ 
    2019 

 لاير سعودي
   2018 

 لاير سعودي
         

     طريقة حقوق الملكيةب المقيدةالشركات 

 11,509,205 10,166,775 25 25 الشركة السعودية للضيافة التراثية

 9,539,705 - 50 - (*)للضيافة المعرفة  شركة مكارم

 4,142,290 4,142,290 50 50 شركة المدينة للفنادق المحدودة
   ──────── ──────── 
   14,309,065 25,191,200 
   ════════ ════════ 
 

 :ديسمبر 31خالل السنتين المنتهيتين في  حقوق الملكيةطريقة ب المقيدةالحركة في االستثمارات  

    2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 26,274,475 25,191,200 في بداية السنة 
 (1,083,275) (1,342,430) الحصة في صافي النتائج

 - (9,539,705) (*) استبعاد استثمار في شركة مقيدة بطريقة حقوق الملكية
     

 25,191,200 14,309,065 في نهاية السنة 
     

 
والذي نتج عنه شركة مكارم المعرفة للضيافة ، ببيع استثمارها في 2019ديسمبر  31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في (*)

 لاير سعودي. 489,185خساره قدرها 
 

 الحق في استخدام الموجودات -11
بيان بتفاصيل الموجودات المستأجرة من تقوم المجموعة باستئجار العديد من األصول بما في ذلك األراضي والمباني. فيما يلي 

 قبل المجموعة.
 

 اإلجمالي  مباني أراضي 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ─────────── ────────── 

    التكلفة:
 303,739,635 252,397,365 51,342,270 سنةفي بداية ال

 11,274,184 11,274,184 - (1)إيضاح  متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة
       

 51,342,270 263,671,549 315,013,819 
    االستهالك:

 (,70916,870) (15,580,517) (1,290,192) سنةمحمل لل
 ───────── ─────────── ────────── 

    صافي القيمة الدفترية:
 298,143,110 248,091,032 50,052,078 2019 رديسمب 31كما في 

       

 
  .من قبل المجموعة مقابل القيمة المتبقية للموجوداتعقود إيجار ضمانات  تتضمنال 
 
. 
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 الممتلكات والمعدات  -12
 
 :للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرةإن 

 سنوات 4 سياراتال سنة 75-50 مبانيال
 سنوات 5 معداتالجهزة واأل سنوات  10 - 5 تحسينات المباني 

 سنة 40 المصاعد وأجهزة التكييف المركزية سنوات  10 أثاث
 

 األجهزة والمعدات السيارات األثاث تحسينات المباني  المباني األراضي 
المصاعد وأجهزة 
 اإلجمالي  التكييف المركزية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                 

         التكلفة:
 2,703,306,599 63,112,221 80,806,988 8,335,587 288,989,119 91,273,743 1,446,117,622 724,671,319 في بداية السنة

 متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة
 (1)إيضاح 

 
13,751,200 

 
34,094,612 

 
- 

 
2,293,891 

 
246,005 

 
1,723,610 

 
- 

 
52,109,318 

 24,286,039 4,969,666 15,576,762 246,533 593,348 2,899,730 - - إضافات

 (3,116,814) (669,771) (24,794) (1,536,236) (487,530) - (398,483) - إستبعادات

 مشاريع تحت االنشاءمحول من 
 (    13)إيضاح 

 
- 

 
460,591,741 

 
26,862,172 

 
54,181,409 

 
- 

 
22,400,173 

 
39,879,622 

 
603,915,117 

                 

 3,380,500,259 107,291,738 120,482,739 7,291,889 345,570,237 121,035,645 1,940,405,492 738,422,519 في نهاية السنة 
                 

         االستهالك:
 809,009,042 30,032,999 32,448,425 7,954,318 203,661,472 75,549,430 459,362,398 - في بداية السنة

 تعلقة باالستحواذ على شركة تابعةم
 (1)إيضاح 

 
- 

 
2,904,427 

 
- 

 
1,579,233 

 
183,626 

 
1,490,068 

 
- 

 
6,157,354 

 75,563,594 3,458,605 13,829,428 181,502 18,775,747 6,336,769 32,981,543 - المحمل للسنة
 (2,711,903) (669,735) (18,429) (1,536,236) (487,503) - - - بعاداتإست
                 

 888,018,087 32,821,869 47,749,492 6,783,210 223,528,949 81,886,199 495,248,368 - في نهاية السنة
                 

         صافي القيمة الدفترية:

 738,422,519 2019ديسمبر  31كما في 
 

1,445,157,124 
 

39,149,446 
 

122,041,288 
 

508,679 
 

72,733,247 
 

74,469,869 
 

2,492,482,172 
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 تتمة -الممتلكات والمعدات  -12

 األجهزة والمعدات السيارات األثاث تحسينات المباني  المباني األراضي 
المصاعد وأجهزة 
  اإلجمالي التكييف المركزية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                 

         التكلفة:
 2,629,596,298 63,112,221 66,335,614 8,223,587 287,493,017 88,567,543 1,391,192,997 724,671,319 في بداية السنة

 22,602,134 - 7,856,173 112,000 1,527,761 2,706,200 10,400,000 - إضافات
 (1,689,312) - (1,289,112) - (400,200) - - - استبعادات
 مشاريع تحت االنشاءمحول من 

 (    13)إيضاح 
 
- 

 
44,524,625 

 
- 

 
368,541 

 
- 

 
7,904,313 

 
- 

 
52,797,479 

                 

 2,703,306,599 63,112,221 80,806,988 8.335.587 288.989.119 91,273,743 1,446,117,622 724.671.319 في نهاية السنة
                 

         االستهالك:
 743,285,465 27,666,517 22,833,669 7,889,585 189,825,815 62,722,017 432,347,862 - في بداية السنة
 67,412,889 2,366,482 10,903,868 64,733 14,235,857 12,827,413 27,014,536 - المحمل للسنة

 (1,689,312) - (1,289,112) - (400,200) - - - استبعادات
                 

 809,009,042 30,032,999 32,448,425 7,954,318 203,661,472 75,549,430 459,362,398 - في نهاية السنة
                 

         ية:صافي القيمة الدفتر

 724,671,319 2018ديسمبر  31كما في 
 

986,755,224 
 

15,724,313 
 

85,327,647 
 

381,269 
 

42,817,229 
 

38,620,556 
 

1,894,297,557 
                 
 

 
 :على النحو التاليديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في مصروف االستهالك في قائمة الدخل الموحدة  تم توزيع

 
      2019 

 لاير سعودي
     2018 

 لاير سعودي

 63,388,194  71,575,059  (24تكلفة اإليرادات )إيضاح 

 4,024,695  3,988,535  (25مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
         

  75,563,594  67,412,889 
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  المشاريع تحت االنشاء -13
 

 فنادق جديدة وتجديد فنادق حالية باإلضافة إلى المشاريع األخرى. تكلفة يبشكل رئيس المشاريع تحت االنشاءتمثل 
 

 :ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في  المشاريع تحت االنشاءالحركة في 
     2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
       

 383,555,729 685,421,245 في بداية السنة
   354,662,995 237,919,616 إضافات خالل السنة

 (52,797,479) (603,915,117) )*((12إلى الممتلكات والمعدات )إيضاح  محول
       

 685,421,245 319,425,744 في نهاية السنة
     

 
ار، )*( تمثل التحويالت إلى الممتلكات والمعدات تكلفة إنشاء مبنى فندق ماريوت الحي الدبلوماسي، وتجديد مبنى فندق ماريوت المط

 والمرحلة الخامسة من مجمع داراق السكني.
 

 يف االقتراض المرسملةالتك
 31مليون لاير سعودي )السنة المنتهية في 12,2 بلغت 2019 ديسمبر 31المنتهية في  سنةللتكاليف االقتراض المرسملة  بلغت

 للمتوسط المرجح للقروض. ام معدل العمولةتم تحديد المبالغ القابلة للرسملة باستخدمليون لاير سعودي(.  14,3: 2018ديسمبر 
 
 

 والمطلوبات المتداولة األخرى  المصاريف المستحقة -14
     2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
       

   57,523,713 70,187,209 إيرادات مستلمة مقدما
 30,583,463 27,075,913 محتجزات دائنة

 35,497,113 20,139,881 مستحقات لمقاولين
 22,807,868 20,038,664 مزايا موظفين مستحقة 

 3,005,953 7,505,245 مصاريف خدمات مستحقة
 910,533 1,598,987 أتعاب إدارة مستحقة 

 286,715 1,529,998 مصاريف تسويق مستحقة
 26,023,727 - (16و 11 ي)إيضاح إيجارات مستحقة

 13,563,324 16,936,282 أخرى
       

  165,012,179 190,202,409 
     

 
 ألجل القروض -15

 

مليون  748,1: 2018مليون لاير سعودي ) 973,2 يبلغ رصيدهاشكل تمويل مرابحة  يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 
عن  تنازلالو إذنية بسندات ةمضمون التمويالت . إن هذهالسائدة في السوق تحمل عمولة مرابحة وفقاً لألسعارالتي ولاير سعودي( 

 ق.ارالمتحصالت من إيجار مشروع دا

 قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة للقروض ألجل تقارب قيمتها الدفترية.
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 التزامات عقود اإليجار -16
 

 :فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار للسنوات الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
 
  2019 2018 
 لاير سعودي لاير سعودي  

 ───────── ──────────  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة –تحليل االستحقاق 

 - 32,611,952  خالل سنة

 - 106,310,585  من سنة إلى خمس سنوات

 - 485,641,756  أكثر من خمس سنوات

  ────────── ───────── 

 - 624,564,293  المخصومة غير يجارإجمالي التزامات عقود اإل

  ═════════ ═════════ 
 

 فيما يلي بيان بالقيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار:
 
  2019 2018 

 لاير سعودي لاير سعودي  
قائمة المركز المالي األولية الموحدة المدرجة في  التزامات عقود اإليجار

 ───────── ──────────  الموجزة

 - 21,347,688  عقود اإليجار التزامات لمتداول من الجزء ا

 - 10,148359,9  عقود اإليجار التزامات الجزء غير المتداول من 

  ────────── ───────── 

  381,295,798 - 

  ═════════ ═════════ 

 
 الزكاة -17
 

وعليه يتم  .على القوائم المالية الخاصة بكل شركة ة بناءً بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة مستقللها التابعة  والشركاتتقوم الشركة 
بصورة مستقلة، ويتم إظهار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن قائمة  والشركات التابعة لهاالوعاء الزكوي للشركة واحتساب تحديد 

 الدخل الموحدة للمجموعة. 

 31 وبما في ذلك لسنوات حتىعن جميع اوالدخل )الهيئة( بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة  المجموعةوقد قامت 
وحصلت على وسددت الزكاة المستحقة بموجبها  2018حتى عام عن جميع السنوات قدمت إقراراتها الزكوية ، كما 2009ديسمبر 

 .  من قبل الهيئة ربوط النهائيةالبانتظار الحصول على  المجموعةال تزال شهادة الزكاة المعنية. 
 

 :ديسمبر 31خالل السنتين المنتهيتين في  مخصص الزكاة حركة
     2019     2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
       

 15.117.862 15,627,777 في بداية السنة

 - 486,962 (1)إيضاح  تابعةمتعلقة باالستحواذ على شركة 

 5,140,558 5,250,451 مجنب خالل السنة

  - (608,239) مخصص معكوس

 (4,630,643) (7,587,475) مبالغ مسددة خالل السنة
       

 15,627,777 13,169,476 في نهاية السنة
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  التزامات -18
 

 عـــــــــاموصف 
 

األرباح والخسائر  الخاصة بإثباتحاسبية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والسياسة المالتزامات عام عن طبيعة برنامج  تم تقديم وصف
 حول القوائم المالية الموحدة. 3-2االكتوارية في اإليضاح 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

     2019     2018 
     

 %4.4 %2.9 معدل الزيادة في الرواتب

 %4.3 %2.9 معدل الخصم

 1,371 1468 مة عدد الموظفين المشمولين ببرنامج مكافأة نهاية الخد
 

 .ةعالمتوق االئتمان وحدةتم إجراء التقويم االكتواري باستخدام طريقة 
 

 :ديسمبر 31لسنتين المنتهيتين في لموظفين لل مكافأة نهاية الخدمةمصروف 
 
     2019     2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 6,202,516  9,639,070 تكلفة الخدمة الحالية

 1,463,899  692,043 موظفينلل مكافأة نهاية الخدمةولة على التزامات تكلفة العم
     

 7,666,415  10,331,113 موظفينلل مكافأة نهاية الخدمةإجمالي مصروف 
     

 
 ديسمبر: 31خالل السنتين المنتهيتين في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  اللتزاماتالحركة في القيمة الحالية 

 
     2019     2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 54.182.936  56,480,888 الرصيد االفتتاحي للقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 7,666,415 10,377,770 موظفين لل مكافأة نهاية الخدمةإجمالي مصروف 

 (11,616,445)  (9,097,897) موظفين لل مدفوعةال مكافأة نهاية الخدمة

 6,247,982  1,803,821 إكتوارية عن التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خسائر
     

 56,480,888  59,564,582 الرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
     

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التزامات تحليل حساسية 

 
 ديسمبر: 31مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في  بشأن التزاماتلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة فيما ي

 الخصممعدل  معدل الزيادة في الرواتب 
 ───────────────────── ──────────────────── 

 مستوى حساسية االفتراضات
 %1زيادة بواقع 

 باللاير السعودي
 ٪1نقص بواقع 

 للاير السعوديبا
 %1زيادة بواقع 

 باللاير السعودي
 ٪1نقص بواقع 

 باللاير السعودي
─────────────── ────────── ────────── ──────── ────────── 

2019 63,712,350 58,633,177 58,739,517 63,633,196 

2018 58,840,213 54,265,395 54,360,180 58,760,094 

 
نتيجة التغيرات التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على ية أعاله تم تحديد تحليل الحساس

المعقولة في االفتراضات األساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية. يعتمد تحليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات 
التزامات مكافأة ثابتة. إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشراً على وجود تغير فعلي في  الهامة، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى

 حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض. نهاية الخدمة
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 رأس المال -19
 :2018لاير سعودي ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  100يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم  100
 

 االحتياطي النظامي -20
من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا  %10وفقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل  

 ،من رأس المال بسبب التحويالت في السنوات السابقة %50بلغ رصيد اإلحتياطي النظامي  من رأس المال. وقد %30االحتياطي 
 قررت الشركة التوقف عن التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 
 االتفاقياالحتياطي  -21

ونظراً للتحويالت في  االتفاقيي من صافي دخلها السنوي إلى االحتياط %5المجموعة بتحويل  قامتوفقاً للنظام األساسي للشركة، 
 قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل. فقد، السنوات السابقة

 
 اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها -22

 سعودي لاير 0.25مليون لاير سعودي )بواقع  25، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 2019مارس  14في 

 25اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها  2018أغسطس  8في  .2018عام من  ثانيالنصف ال للسهم( عن

الجمعية  ا فيمتمت الموافقة عليهوالتي  2018 لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام 0.25مليون لاير سعودي )بواقع 

 .2019مايو  12العامة في اجتماعها بتاريخ 

 

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

 .2018مارس  29والتي وافقت عليها الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  2017للسهم( عن النصف الثاني من عام 

 

، مليون لاير سعودي( 47,1: 2018مليون لاير سعودي ) 47,2البالغة  ات أرباح مستحقةتتضمن المطلوبات المتداولة رصيد توزيع

سابقة ولم يتم المطالبة بها من قبلهم كما في تاريخ قائمة السنوات التمثل مبالغ مستحقة للمساهمين مقابل توزيعات أرباح في لتي او

 المركز المالي الموحدة.  

 

 األحداث الالحقة

لاير سعودي للسهم(  0.50مليون لاير سعودي )بواقع  50توزيع أرباح نقدية قدرها بس اإلدارة مجل أوصى، 2020 فبراير 18في 

  .موافقة الجمعية العامة في اجتماعها القادمل والتي تخضع 2019 ديسمبر 31السنة المنتهية في عن 

 

 مالءمن العقود مع الع اإليرادات -23
 : ديسمبر 31خالل السنتين المنتهيتين في من العقود مع العمالء فيما يلي تفصيل إليرادات المجموعة  

 

 اإلجمالي  إدارة العقارات  الضيافة 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2019

─────────────────────── ───────── ─────── ───────── 
    الخدمة:البضاعة أو نوع 

 282,159,243 - 282,159,243 رفغ

  130,093,527 -  130,093,527 أطعمة ومشروبات

  21,583,326 - 23,355,288 إيرادات فندقية أخرى 

  6,632,471  6,632,471 - أتعاب إدارة
 ────────── ──────── ───────── 

 442,240,529  6,632,471 435,608,058 من العقود مع العمالء إجمالي اإليرادات
 ══════════ ════════ ═════════ 

    اإليرادات توقيت إثبات 

  312,147,002  6,632,471  305,514,531 على مدى الزمن قدمةخدمات م

  130,093,527 -  130,093,527 بضاعة محولة عند نقطة من الزمن 
 ────────── ──────── ───────── 

 442,240,529  6,632,471 435,608,058 مالءمن العقود مع العإجمالي اإليرادات 
 ══════════ ════════ ═════════ 
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 من العقود مع العمالء اإليرادات -23 
 

 اإلجمالي  إدارة العقارات  الضيافة 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2018

──────────────────────── ────────── ─────── ─────── 
    اعة أو الخدمة:نوع البض

 222,948,733 - 222,948,733 غرف

 115,655,268 - 115,655,268 أطعمة ومشروبات

 14,196,573 - 14,196,573 إيرادات فندقية أخرى 

 5,389,534 5,389,534 - أتعاب إدارة
 ────────── ──────── ───────── 

 358,190,108 5,389,534 352,800,574 من العقود مع العمالء إجمالي اإليرادات
 ══════════ ════════ ═════════ 

    اإليراداتتوقيت إثبات 

 242,534,840 5,389,534 237,145,306 على مدى الزمن قدمةخدمات م

 115,655,268 - 115,655,268 بضاعة محولة عند نقطة من الزمن 
 ────────── ──────── ───────── 

 358,190,108 5,389,534 352,800,574 د مع العمالءمن العقوإجمالي اإليرادات 
 ══════════ ════════ ═════════ 

 
 تكلفة اإليرادات  -24

     2019     2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 146,043,129  179,978,231 رواتب وما في حكمها 

 63,388,194 88,445,768 (12و 11 ي)إيضاح استهالك ممتلكات ومعدات والحق في استخدام موجودات
 32,842,131  38,836,081 أطعمة ومشروبات
 23,343,443 35,574,495 مستلزمات تشغيل

 20,859,766  25,332,276 منافع عامة 
 12,479,810  19,803,850 أنشطة إعالنية وترويجية

 10,072,937 12,086,484 أتعاب خدمات وتشغيل
 8,269,172  11,955,319 إصالح وصيانة

 - 10,749,264 مصاريف ما قبل التشغيل
 4,742,482  6,111,655 عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

 1,172,378  1,136,700 (9 الحركة )إيضاح يءمخصص مخزون بط
 1,154,483  570,306 أمن وحراسة 

 17,932,607 - (16و 11 ي)إيضاح إيجارات
 3,680,927 4,088,807 أخرى 

     

 434,669,236  345,981,459 
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 المصاريف العمومية واإلدارية  -25
 

     2019     2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 19,297,325 24,287,981 رواتب وما في حكمها 
 4,024,695 3,988,535 ( 12)إيضاح ممتلكات ومعدات استهالك 

 2,350,000  3,179,000 س اإلدارة مكافآت أعضاء مجل
 2,470,313  2,879,086 أتعاب مهنية 

 2,818,892  2,299,829 اشتراكات
 1,901,930  1,743,581 ضيافة
 1,039,238  652,525 تدريب

 489,959 600,372 وهاتف كهرباء وماء
 424,536  506,545 مصاريف توظيف

 501,559  420,605  تأمين
 237,122 408,328  صيانة

 120,000  185,200 مصاريف ترفيه
 1,684,780 (206,251) (6)إيضاح خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 

 133,083 254,497 أخرى
     

 41,199,833 37,493,432 
     

 
 ، صافيخرىاأليرادات اإل -26

     2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 ────────── ───────── 

 1,721,791 8,645,222 استرداد ديون معدومة تم شطبها سابقا
 - 5,140,000 إيراد مقابل التنازل عن عقد

 - 4,100,000 قديمة تسوية تتعلق بمطلوبات
 3,779,430 2,887,360 ، صافيأخرى

     

 20,772,582 5,501,221 
     

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -27
 

 سماليةاالرتباطات الرأ
: 2018مليون لاير سعودي ) 98.2، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 .مشاريع تحت االنشاءمليون لاير سعودي( بشأن  129
 

 االلتزامات المحتملة 
مليون لاير  38,9: 2018سعودي ) مليون لاير 30,2قدرها أصدرت المجموعة خطابات ضمان  ،2019ديسمبر  31كما في 

 سعودي(. ال تحمل هذه الضمانات أي تأمينات نقدية.
 

 االلتزامات القانونية المحتملة 
إن المجموعة طرف في عدة قضايا قانونية خالل دورة أعمالها العادية ويتم الترافع بشأنها. في حين أنه ال يمكن تحديد النتائج 

 بناء على المشورة من المستشارين القانونيين. النهائية لهذه األمور بشكل مؤكد

تها رستأجت الممتلکار إليجادة قيمة اياب زبسبر"( جؤلمر )"اجؤمد نية ضوقانطرفاً في قضية عة ولمجمك، كانت الذعلی وة عال

من المحكمة  ، قرار نهائي غير قابل لإلستئناف2018نوفمبر  28رة"(. صدر بتاريخ لفت)"ا 2014لی إ 2009ن مرة عة للفتولمجما

المشار إليها أعاله. كانت المجموعة  مليون لاير سعودي عن الممتلكات التي استاجرتها خالل الفترة 14.3ألزم المجموعة بدفع مبلغ 

مليون لاير سعودي في السنوات السابقة مقابل االلتزامات المحتملة عن هذه القضية. قامت المجموعة  6,9قد جنبت مخصص بمبلغ 

مليون لاير سعودي على قائمة الدخل الموحدة كأعباء  7,4الحالي وبعد صدور قرار المحكمة النهائي بتحميل مبلغ  العامخالل 

 .إضافية عن هذه القضية
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 تتمة – االرتباطات وااللتزامات المحتملة -27
 

 إرتباطات عقود اإليجارات التشغيلية

 المجموعة كمستأجر
 .(16ي كانت المجموعة مستأجرة فيها في اإليضاح )تم بيان ارتباطات عقود االيجار والت

 المجموعة كمؤجر
لغاء هذه بين سنة إلى خمس سنوات. إلأبرمت المجموعة عقود إيجار تجارية. تتراوح الفترات المتبقية لعقود اإليجار غير القابلة ل

 لظروف السائدة في السوق.تتضمن كافة العقود بند يتيح للمجموعة زيادة قيمة اإليجار على أساس سنوي وفقًا ل
 

 31كما في  لغاءإلالمستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لالمستقبلية يلي بيان بالحد األدنى لإليجارات  فيما

 :ديسمبر

     2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ────────── ───────── 

 24,408,710 25,799,851 خالل سنة واحدة 
 70,095,446 64,538,560 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 94,000,000 86,245,825 أكثر من خمس سنوات
 ────────── ───────── 
 176,584,236 188,504,156 
 ═════════ ═════════ 

 
  للسهم األساسي والمخفضالربح  -28

على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة  السنةدخل  بقسمة صافي للسنةتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض 
 .2018و 2019ديسمبر  31في  السنتين المنتهيتينمليون سهم خالل  100وقدرها 

 
 إدارة رأس المال  -29

 لمواصلة تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية وذلك للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذلك
 التطوير المستقبلي لألعمال.

". يتم احتساب صافي الدين على أنه القروض "صافي الدين" إلى "حقوق الملكية تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة
موحدة( ناقًصا ألجل والدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة )كما هو ظاهر في قائمة المركز المالي ال

 .وما في حكمهاالنقدية 

 تتكون حقوق الملكية من كافة عناصر حقوق الملكية.

 ديسمبر: 31في  كماحقوق الملكية  بالمجموعة إلى نسبة الخاصفيما يلي صافي الدين 

 
     2019     2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 748,016,646 973,268,092 قروض ألجل 
 16,398,327 58,377,275 ريوندائنون تجا

 39,445,341 38,160,305 ذات عالقة مستحق إلى أطراف
     

 1,069,805,672 803,860,314 
   

 (139,789,605) (135,680,579)  وما في حكمهاناقصاً: النقدية 
     

 664,070,709 934,125,093 صافي الدين
 1,810,996,899 1,791,748,523 إجمالي حقوق الملكية 

   
 %37 %52 صافي الدين إلى نسبة حقوق الملكية 
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 األدوات المالية        -30
 

 سياسات وأهداف إدارة مخاطر األدوات المالية
تخضع المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسبب أنشطتها وتشمل: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة 

فقات النقدية ألسعار العموالت( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على التنبؤ والتد
 باألسواق المالية، ويسعى إلى التقليل من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

 
تمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة على األرصدة إن اإلدارة العليا هي المسؤولة عن إدارة المخاطر. تش

والقروض ذات العالقة  األطرافوالمبالغ المستحقة من / إلى  والمدينون التجاريونلدى البنوك والودائع قصيرة األجل واالستثمارات 
ة في السياسات المحاسبية المتعلقة بكل بند. تتم مقاصة . تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات الخاصة المتبعألجل والدائنون التجاريون

الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ 
 المطلوبات في آن واحد. المسجلة أو عند وجود نية لدى المجموعة للتسوية على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسوية

 
 مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت األرباح 
رة ومراقبة وأسعار األسهم على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها. ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدا

 التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.
 

 مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية. يتم إجراء معامالت 

، الدوالر األمريكي مثبت مقابلاللاير السعودي  حيث أن سعر صرفكي. المجموعة بشكل رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمري
 .فإن مخاطر العمالت ال تمثل مخاطر هامة

 
 تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت األجنبية عن كثب وبشكل مستمر.

 
 مخاطر أسعار العموالت

الت التعرضات لمختلف المخاطر الناتجة عن أثر التقلبات في أسعار تمثل مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمو
للمجموعة. تتعرض المجموعة بشكل رئيسي  الموحدة والتدفقات النقدية الموحد العموالت السائدة في السوق على المركز المالي

من خالل تحسين النقدية المتاحة  الخاصة بها. تدير المجموعة أنشطتها التمويلية ألجللمخاطر أسعار العموالت بشأن القروض 
 .قبة مستويات أسعار العموالت على الدوامومرا وتقليل االقتراض

 
 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية ما أو عقد مع عميل مما 
والمبالغ المستحقة  وما في حكمهاض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن المدينين التجاريين والنقدية يؤدي إلى تكبد خسارة مالية. تتعر

  ديسمبر: 31كما في  من الجهات ذات العالقة
 

     2019     2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 
 139,226,155 135,680,579 رصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل أ

 104,053,300 141,276,119 مدينون تجاريون 
 22,250,094 4,994,909 ذات عالقة أطرافمستحق من 

 ───────── ───────── 
 281,951,607 265,529,549 
 ══════════ ═════════ 

 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. 
 

 يونالمدينون التجار
يتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وفقًا للسياسة المحددة من قبل المجموعة وكذلك اإلجراءات والضوابط الرقابية ذات 
الصلة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء. كما يتم تقويم الجودة االئتمانية للعمالء على أساس تصنيفات ائتمانية شاملة وحدود 

 ردية محددة وفقا لهذا التقويم. ائتمان ف

تقوم المجموعة بقياس المدينين التجاريين ناقصا المخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة. وبالنسبة للمدينين التجاريين، تستخدم 
 المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.

طر االئتمان، ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخا
. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى موحدة االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية

 (.6الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية )انظر إيضاح  الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
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 تتمة - األدوات المالية        -30
 

 تتمة - مخاطر االئتمان
( من عمالء المجموعة هم من الشركات، وتم إثبات خسارة %36: 2018) %22، فإن أكثر من 2019ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي(. مليون 3.4: 2018لاير سعودي )مليون  3,3لقاء هؤالء العمالء بمبلغ المتوقعة االئتمان 

وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقا لخصائصهم االئتمانية، سواء كانوا أفراًدا أو شركات، وكذلك 
 موقعهم الجغرافي ومجال عملهم وتاريخ تعاملهم مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة. 

 
 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنشأ 

يتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد  مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. 

 مستمر من توفر األموال الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية الملتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية. ال

 

في الحفاظ على توازن بين استمرارية ومرونة التمويل وذلك من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى  المجموعةيتمثل هدف 

 البنوك والقروض. 

 

 31كما في  اق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومةيلخص الجدول التالي استحق

 : ديسمبر

 
 
 شهر 12إلى  3

 5إلى  أكثر من سنة
 اإلجمالي سنوات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2019 
 ───────── ───────── ────────── 

 973,268,092 841,355,862 131,912,230 قروض ألجل 

 58,377,275 - 58,377,275  تجاريون دائنون

 38,160,305 - 38,160,305 ذات عالقة أطرافمستحق إلى 
 ───────── ───────── ────────── 
 228,449,810 841,355,862 1,069,805,672 
 ═════════ ═════════ ══════════ 

 

 

 

 شهر 12إلى  3

 5إلى  أكثر من سنة

 ياإلجمال سنوات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2018 
 ───────── ───────── ───────── 

 748,016,646 655,525,586 92,491,060 قروض ألجل 

 16,398,327 - 16,398,327 تجاريون دائنون

 39,445,341 - 39,445,341 ذات عالقة أطرافمستحق إلى 
 ───────── ───────── ────────── 
 148,334,728 655,525,586 803,860,314 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -31

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 

األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية متعاملين في السوق بتاريخ القياس. تتكون 

والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من واالستثمارات الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل 

والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات التجاريين جل والدائنين الجهات ذات العالقة، بينما تتكون مطلوبات المجموعة من القروض أل

 العالقة. 

والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة واالستثمارات تبين لإلدارة بأن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل 

ستحقة إلى الجهات ذات العالقة تقارب القيمة الدفترية لها والمبالغ المالتجاريين من الجهات ذات العالقة والقروض ألجل والدائنين 

 بصورة كبيرة نظراً لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -31

  ةالموجودات المالي 
     2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

   ة كمتاحة للبيع الموجودات المالية المصنف
 7,000,000 7,000,000 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

     
   

   بالتكلفة المطفأة  المقيدةالموجودات المالية 
 104,053,300 141,276,119 مدينون تجاريون 

 22,250,094 4,994,909 ذات عالقة  أطرافمستحق من 
     

 126,303,394 146,271,028 بالتكلفة المطفأة  المقيدةدات المالية إجمالي الموجو
     

 133,303,394 153,271,028 إجمالي الموجودات المالية 
     

   
 126,303,394 146,271,028 إجمالي الموجودات المالية المتداولة 

 7,000,000 7,000,000 إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة
 ───────── ───────── 

 133,303,394 153,271,028 إجمالي الموجودات المالية
 ═════════ ═════════ 

 

 المطلوبات المالية
     2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

   
   بالتكلفة المطفأة  المقيدةالمطلوبات المالية 

 16,398,327 58,377,275 دائنون تجاريون 
 748,016,646 973,268,092  قروض ألجل
 39,445,341 38,160,305 ذات عالقة أطرافمستحق إلى 

     

 803,860,314 1,069,805,672 بالتكلفة المطفأة  المقيدةإجمالي المطلوبات المالية 
     

   
 148,334,728 228,449,810 إجمالي المطلوبات المالية المتداولة 

 655,525,586 841,355,862 غير المتداولةإجمالي المطلوبات المالية 
     

 803,860,314 1,069,805,672 إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
     

 
  إن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. 
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