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عـــــــــام
شركة دور للضيافة ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست طبقا ً ألحكام نظام الشركات وتم
تسجيلها بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010010726بتاريخ  6محرم 1397هـ (الموافق
 27ديسمبر .)1976
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اإلنشاء والتملك والتشغيل واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم
والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والطرق الخاصة والعامة والمناطق السياحية ،كما تشتمل
األنشطة على تملك األراضي وبيعها وتطويرها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها ،وتقديم خدمات المعتمرين وزوار
المسجد النبوي الشريف .حيث تقوم الشركة بتلك األنشطة مباشرة أو باالشتراك مع الغير بشكل مشترك أو منفرد.
قامت الشركة باالستثمار في الشركات التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة:
نسبة الملكية
المباشرة وغير المباشرة %
رأس المال
(لاير سعودي)

الشركة التابعة
شركة مكة للفنادق المحدودة
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة
شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
شركة نزل شدا الفندقية
شركة تبوك للفنادق المحدودة
شركة جود العلياء المحدودة
شركة المصدر األمني المحدودة
شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة شخص واحد)
شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد)
شركة المشروعات المثالية العقارية (شركة شخص واحد)
شركة الصرح االنيق للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد)

 31مارس
2020

 31ديسمبر
2019

٪99.44 165,600,000
٪70 70,000,000
%98.73 59,250,000
%60 40,000,000
%97.14 27,300,000
%99
100,000
%95
100,000
%95
100,000
%100
100,000
%100
100,000
%100
100,000
%100
100,000

%99.44
%70
%98.73
%60
%97.14
%99
%95
%95
%100
%100
-

يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة مجتمعة ("بالمجموعة") في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .قامت
المجموعة خالل الربع األول من عام  2020بتأسيس كل من شركة المشروعات المثالية العقارية و شركة الصرح
االنيق للتشغيل والصيانة والتي لم تزاول نشاطاتها التجارية بعد.
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها:
شركة مكة للفنادق المحدودة
شركة مكة للفنادق المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 4031011879بتاريخ  20رمضان 1402هـ (الموافق  12يوليو  ،)1982تمارس الشركة نشاط الضيافة الفندقية.
تمتلك الشركة فندق مكارم أجياد بمدينة مكة المكرمة.
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010010454بتاريخ  11ذو القعدة 1396هـ (الموافق  4نوفمبر  ،)1976تمتلك الشركة فندق كراون
بالزا  -قصر الرياض.
شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري
رقم  4030092204بتاريخ  22جمادي الثاني 1413هـ (الموافق  17ديسمبر  .)1992تمتلك الشركة فندق ومنتجع
قرية مكارم النخيل بمدينة جدة.
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عـــــــــام  -تتمة
شركة نزل شدا الفندقية
شركة نزل شدا الفندقية – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 4030166369بتاريخ  8محرم 1428هـ (الموافق  27يناير  .)2007ويتمثل نشاط الشركة في االنشاءات العامة
للمباني السكنية ،إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة (سكنية) ،وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة
(غير سكنية).
شركة تبوك للفنادق المحدودة
شركة تبوك للفنادق المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 3550006303بتاريخ  5ربيع الثاني 1406هـ (الموافق  17ديسمبر  .)1985تمتلك الشركة فندق هوليدي إن تبوك.
شركة جود العلياء المحدودة
شركة جود العلياء المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010428949بتاريخ  25صفر 1436هـ (الموافق  17ديسمبر  .)2014ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التشييد
والبناء.
شركة المصدر األمني المحدودة
شركة المصدر األمني المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010433370بتاريخ  16رجب 1436هـ (الموافق  5مايو  .)2015ويتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمة الحراسة
األمنية المدنية الخاصة في المملكة العربية السعودية بموجب خطاب األمن العام رقم  3/1078413بتاريخ  28رجب
1435هـ (الموافق  27مايو .)2014
شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010437489بتاريخ  26ذو القعدة 1436هـ (الموافق  10سبتمبر  .)2015ويتمثل نشاط
الشركة في التشييد ،والنقل ،والتخزين ،والتبريد ،وخدمات المال واألعمال باإلضافة إلى اإليواء السياحي بموجب
ترخيص الهيئة العامة للسياحة واألثار رقم ف 37/0096 /بتاريخ  6صفر 1437هـ (الموافق  18نوفمبر .)2015
شركة سفراء اإليواء الفندقية
شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010901133بتاريخ  27صفر 1439هـ (الموافق  16نوفمبر  ،)2017ويتمثل نشاط الشركة
في تقديم خدمات الضيافة وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارض.
شركة واحة دارة المحدودة
شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010901132بتاريخ  27صفر 1439هـ (الموافق  16نوفمبر  ،)2017ويتمثل نشاط الشركة
الرئيسي في تقديم خدمات السياحة.
شركة المشروعات المثالية العقارية
شركة المشروعات المثالية العقارية (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة
بموجب السجل التجاري رقم  1010596957بتاريخ  30محرم 1441هـ (الموافق  29سبتمبر  ،)2019ويتمثل نشاط
الشركة الرئيسي في إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية والغير سكنية.
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عـــــــــام  -تتمة
شركة الصرح األنيق للتشغيل والصيانة
شركة الصرح األنيق للتشغيل والصيانة (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة
بموجب السجل التجاري رقم  1010596958بتاريخ  30محرم 1441هـ (الموافق  29سبتمبر  ،)2019ويتمثل نشاط
الشركة الرئيسي في تنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشاء.

-2

السياسات المحاسبية الهامة

1-2

أسس اإلعداد والقياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي"
المعتمد في المملكة العربية السعودية.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية
ويجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاريخية .يتم عرض القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة باللاير السعودي.

2-2

أسس توحيد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  31مارس
 .2020يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس سنة إعداد القوائم المالية للشركة وذلك باستخدام سياسات محاسبية
مماثلة.
تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تتعرض بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في
العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على التأثير على تلك
العوائد من خالل ممارسة سلطتها على الشركة المستثمر فيها .يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال
السيطرة إلى الشركة ويتم التوقف عن توحيدها اعتبارا ً من تاريخ توقف الشركة عن ممارسة تلك السيطرة .وتدرج نتائج
الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة ،إن وجدت ،في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة اعتبارا ً
من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد ،حسبما يكون مالئماً.
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي الموجودات المتعلق بالحقوق غير المملوكة،
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها ويتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة الدخل
الشامل األولية الموحدة الموجزة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بصورة مستقلة
عن حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم.
يتم حذف األرصدة بين الشركة والشركات التابعة لها ،وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت
المتداخلة بين المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ويتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس
طريقة حذف األرباح غير المحققة ،ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على االنخفاض في القيمة.

3-2

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المتبعة في
إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019صدرت العديد من التعديالت
والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  ،2020ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
للمجموعة.
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االفتراضات والتقديرات الهامة
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،قامت اإلدارة بإصدار التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها .قد
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بشكل مستمر .يتم إثبات الفروقات الناتجة عن مراجعة التقديرات بصورة
مستقبلية.
إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية ،والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة،
موضحة أدناه .قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس مؤشرات متاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية
األولية الموحدة الموجزة .ومع ذلك ،فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة
للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة .تعكس التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد،
والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا
تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة
أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس
طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة
وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل
الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو
المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدية.

االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون

قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الثبات االنخفاض في القيمة وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ()9
وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .كما قامت المجموعة بتكوين مصفوفة مخصص بناء على
الخبرة السابقة للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد القيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقويم االكتواري .يتضمن التقويم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .تشتمل هذه االفتراضات على تحديد
معدل الخصم ،وزيادة الرواتب في المستقبل ،ومعدالت الوفيات وزيادة المعاشات التقاعدية في المستقبل .نظرا لتعقيد
عمليات التقويم ،واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن مبلغ اإللتزام المحدد شديد الحساسية للتغيرات في
هذه االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات سنويا.

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات
إن أي تغير في العمر اإلنتاجي المقدر أو طريقة االستهالك ستتم المحاسبة عنه بصورة مستقبلية.
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القطاعات التشغيلية
لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية الثالثة التالية والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية .تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة
وتدار بصورة مستقلة ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة – مثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت العوائد ومستوى
االستثمار الرأسمالي ولها كذلك استراتيجيات تسويق مختلفة.
فيما يلي تقرير ملخص يبين عمليات كل قطاع:
الضيافة

:

تمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإليرادات المحققة منها سوا ًء كانت هذه الفنادق ذاتية التشغيل
بواسطة المجموعة أو من خالل طرف ثالث.

إدارة العقارات :

يتمثل في تشغيل وإدارة الفنادق والعقارات غير المملوكة للمجموعة.

تأجير العقارات :

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

األخرى

:

تمثل المركز الرئيسي وأقسام المساندة األخرى.

فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية كما في وللفترتين المنتهيتين في  31مارس  2020و:2019
 31مارس 2020
لاير سعودي
اإليرادات من العمالء
الخارجيين
إيرادات ما بين األقسام
تكاليف القطاعات
الربح اإلجمالي للقطاعات
استهالك ممتلكات ومعدات
والحق في استخدام موجودات
ممتلكات ومعدات
الحق في استخدام الموجودات
مشاريع تحت االنشاء
إجمالي موجودات القطاعات
إجمالي مطلوبات القطاعات

الضيافة

إدارة العقارات

تأجير العقارات

109,177,580
2,052,244
()96,801,810
12,375,770

516,756
2,823,606
()1,104,898
()588,142

30,219,562
1,608,910
()9,295,643
20,923,919

19,070,001
909,074,460
271,859,897
230,265,450
1,935,130,191
272,382,524

-

5,023,718
1,482,416,084
19,982,213
112,228,473
1,497,866,574
1,446,810,253
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حذوفات

أخرى

1,089,446
88,632,480
88,632,480
-

()6,484,760
-

-

اإلجمالـي

139,913,898
()107,202,351
32,711,547
25,183,165
2,480,123,024
291,842,110
342,493,923
3,521,629,245
1,719,192,777
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القطاعات التشغيلية  -تتمة
 31مارس 2019
لاير سعودي
اإليرادات من العمالء
الخارجيين
إيرادات ما بين األقسام
تكاليف القطاعات
الربح اإلجمالي للقطاعات
استهالك ممتلكات ومعدات
والحق في استخدام موجودات
ممتلكات ومعدات
الحق في استخدام الموجودات
مشاريع تحت االنشاء
إجمالي موجودات القطاعات
إجمالي مطلوبات القطاعات

الضيافة

إدارة العقارات

تأجير العقارات

87,600,832
718,709
()78,475,256
9,125,576

823,663
3,852,259
()1,233,145
()409,482

26,072,644
1,611,118
()10,600,215
15,472,429

15,113,433
880,388,501
279,267,668
537,409,428
1,745,291,696
229,542,565

-

أخرى

3,373,256
912,457,539
20,441,165
228,629,153
1,544,614,997
1,392,457,991

-

حذوفات

()6,182,086

-

-

-

-

980,257
93,136,131
93,136,131
-

-

تسوية المعلومات المتعلقة بالربح اإلجمالي للقطاعات إلى الدخل قبل الزكاة للمجموعة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
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 31مارس 2020
لاير سعودي

 31مارس 2019
لاير سعودي

الربح اإلجمالي للقطاعات
بنود غير موزعة:
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات تمويلية
أعباء مالية
أعباء مالية من التزامات عقود اإليجار
إيرادات أخرى ،صافي
الحصة في صافي نتائج استثمارات في شركات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

32,711,547

24,188,523

()369,553
()11,303,740
206,610
()6,635,371
()4,111,875
1,607,827
-

()109,833
()10,553,642
276,770
()5,919,083
()4,043,924
7,248,818
()442,428

اجمالي المبالغ غير الموزعة

()20,606,102

()13,543,322

الدخل قبل الزكاة

12,105,445

10,645,201

المدينون التجاريون

مدينون تجاريون
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
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 31مارس 2020
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

149,948,825
()21,293,141

143,209,328
()20,044,133

128,655,684

123,165,195

اإلجمالـي

114,497,139
()90,308,616
24,188,523
19,466,946
1,885,982,171
299,708,833
766,038,481
3,383,042,824
1,622,000,556
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
خالل دورة أعمالها العادية تقوم المجموعة بالتعامل مع الجهات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم هذه المعامالت وفقا ً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة .تمثل هذه المعامالت تبادل للخدمات بين هذه الشركات.
إن تفاصيل مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة الهامة هي كما يلي:
أ)

مستحق من أطراف ذات عالقة
مبلغ المعاملة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
────────────────────

الجهة ذات العالقة
────────────────
فندق مكارم الصقرية
فندق أم القرى
مجمع الياسمين
مجمع المعذر
أخرى

العالقة
─────────
جهة منتسبة
جهة منتسبة
جهة منتسبة
جهة منتسبة
جهات منتسبة

طبيعة المعاملة
─────────
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية

 31مارس 2020
لاير سعودي
────────
119,491
62,962
124,432
97,636
74,601

12

 31مارس 2019
لاير سعودي
─────────
71,414
117,732
556,283

مبلغ المعاملة
للسنة المنتهية في
──────────
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
────────
920,000
777,917
507,326
85,540
1,052,597

الرصيد
────────────────────
 31مارس 2020
لاير سعودي
─────────
1,775,750
1,394,302
1,047,797
258,162
475,957
─────────
4,951,968
═════════

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
─────────
1,656,259
928,775
1,047,797
1,319,543
1,698,794
─────────
6,651,168
═════════
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها – تتمة
ب)

مستحق إلى أطراف ذات عالقة
مبلغ المعاملة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
───────────────────

الجهة ذات العالقة
───────────────
مجمعي الجزيرة والدوادية
شركة المدينة للفنادق
المحدودة
مجمع الروضة السكني
فندق مكارم منى
مجمع األندلس السكني
أخرى

مبلغ المعاملة
للسنة المنتهية في
─────────

الرصيد
────────────────────

العالقة
──────────
جهة منتسبة

طبيعة المعاملة
─────────
إدارة عقارات

 31مارس 2020
لاير سعودي
────────
-

 31مارس 2019
لاير سعودي
───────
-

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
──────────
-

 31مارس 2020
لاير سعودي
─────────
18,460,369

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
─────────
18,460,369

شركة زميلة
جهة منتسبة
جهة منتسبة
جهة منتسبة
جهات منتسبة

إدارة عقارات
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية
اتعاب إدارية

76,593
1,476
49,034
16,366

66,994
10,343
18,316

296,617
229,367
217,147
287,261

14,651,496
2,540,026
1,128,008
1,037,809
935,892
─────────
38,753,600
═══════

14,651,496
2,636,782
1,169,043
1,006,709
235,906
─────────
38,160,305
════════

المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا:
مبلغ المعاملة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة

 31مارس 2020
لاير سعودي

 31مارس 2019
لاير سعودي

──────────
1,022,560

─────────
1,524,336

الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة
إن األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في نهاية الفترة  /السنة غير مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل  12شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.
لم يكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدينة أو الدائنة للجهات ذات العالقة بالنسبة للسنة المنتهية في  31مارس  2020و  ،2019لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم
المدينة المستحقة من الجهات ذات العالقة .يتم إجراء هذا التقويم في سنة إعداد القوائم المالية عن طريق تقويم المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه.
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المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة األخرى

مدينون أخرون
دفعة مقدمة إليجار (*)
مساهمات عقارية
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
تأمينات مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة لموظفين
أخرى

 31مارس 2020
لاير سعودي
──────────
26,420,250
17,680,000
5,383,841
5,001,068
5,477,153
3,195,568
6,541,778

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
─────────
27,053,348
17,680,000
5,383,841
5,301,984
3,751,514
4,474,657
5,519,010

69,699,658

69,164,354

(*) يمثل هذا البند دفعة مقدمة الستئجار مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف .تم تصنيف الجزء طويل األجل والبالغ 41,1
مليون لاير سعودي ضمن الموجودات غير المتداولة.
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الحق في استخدام الموجودات
تقوم المجموعة باستئجار العديد من األصول بما في ذلك األراضي والمباني .فيما يلي بيان بتفاصيل الموجودات المستأجرة من قبل المجموعة.
 31مارس 2020

أراضي
لاير سعودي
─────────

مباني
لاير سعودي
───────────

اإلجمالي
لاير سعودي
──────────

في بداية الفترة

51,342,270

263,671,549

315,013,819

في بداية الفترة
محمل للفترة
تعديالت

1,290,192
429,454
─────────
1,719,646
─────────

15,580,517
4,075,506
1,796,040
───────────
21,452,063
───────────

16,870,709
4,504,960
1,796,040
──────────
23,171,709
──────────

كما في  31مارس 2020

49,622,624

242,219,486

291,842,110

 31ديسمبر 2019

أراضي
لاير سعودي
─────────

مباني
لاير سعودي
───────────

اإلجمالي
لاير سعودي
──────────

في بداية السنة
متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة

51,342,270
-

252,397,365
11,274,184

303,739,635
11,274,184

51,342,270

263,671,549

315,013,819

محمل للسنة

()1,290,192
─────────

()15,580,517
───────────

()16,870,709
──────────

كما في  31ديسمبر 2019

50,052,078

248,091,032

298,143,110

التكلفة:
االستهالك:

في نهاية الفترة

صافي القيمة الدفترية:

التكلفة:

االستهالك:
صافي القيمة الدفترية:

ال تتضمن عقود إيجار ضمانات من قبل المجموعة مقابل القيمة المتبقية للموجودات.
ال يوجد عقود إيجار التزمت بها المجموعة ولم يتم تسليم العقارات للمجموعة.
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الممتلكات والمعدات
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي:
مباني
تحسينات للمباني
أثاث

 75-50سنة
 10- 5سنوات
 10سنوات
أراضي
لاير سعودي

سيارات
أجهزة ومعدات
المصاعد وأجهزة التكييف المركزية

مباني
لاير سعودي

تحسينات المباني
لاير سعودي

 4سنوات
 10 – 5سنوات
 40سنة

أثاث
لاير سعودي

سيارات
لاير سعودي

أجهزة ومعدات
لاير سعودي

المصاعد وأجهزة
التكييف المركزية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

345,570,237
135,652

7,291,889
84,634

120,482,739
5,084,311

107,291,738
62,360

3,380,500,259
6,097,233

التكلفة:
في بداية الفترة
إضافات
تحويل من مشاريع تحت
اإلنشاء (إيضاح )10
في نهاية الفترة

121,035,645 1,940,405,492 738,422,519
730,276
-

-

-

121,765,921 1,940,405,492 738,422,519

-

-

2,221,824

-

2,221,824

345,705,889

7,376,523

127,788,874

107,354,098

3,388,819,316

في بداية الفترة
محمل للفترة

-

495,248,368
8,248,874

81,886,199
2,579,507

223,528,949
4,899,260

6,783,210
38,795

47,749,492
3,818,849

32,821,869
1,092,920

888,018,087
20,678,205

في نهاية الفترة

-

503,497,242

84,465,706

228,428,209

6,822,005

51,568,341

33,914,789

908,696,292

117,277,680

554,518

76,220,533

73,439,309

2,480,123,024

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31مارس 2020

37,300,215 1,436,908,250 738,422,519
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الممتلكات والمعدات  -تتمة
أراضي
لاير سعودي

مباني
لاير سعودي

تحسينات المباني
لاير سعودي

أثاث
لاير سعودي

سيارات
لاير سعودي

أجهزة ومعدات
لاير سعودي

المصاعد وأجهزة
التكييف المركزية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

724,671,319

1,446,117,622

91,273,743

288,989,119

8,335,587

80,806,988

63,112,221

2,703,306,599

13,751,200
-

34,094,612
()398,483

2,899,730
-

2,293,891
593,348
()487,530

246,005
246,533
()1,536,236

1,723,610
15,576,762
()24,794

4,969,666
()669,771

52,109,318
24,286,039
()3,116,814

460,591,741

26,862,172

54,181,409

-

22,400,173

39,879,622

603,915,117

1,940,405,492

121,035,645

345,570,237

7,291,889

120,482,739

107,291,738

3,380,500,259

في بداية السنة
متعلقة باالستحواذ على
شركة تابعة
محمل للسنة
استبعادات

-

459,362,398

75,549,430

203,661,472

7,954,318

32,448,425

30,032,999

809,009,042

-

2,904,427
32,981,543
-

6,336,769
-

1,579,234
18,775,746
()487,503

183,626
181,502
()1,536,236

1,490,068
13,829,428
()18,429

3,458,605
()669,735

6,157,355
75,563,593
()2,711,903

في نهاية السنة

-

495,248,368

81,886,199

223,528,949

6,783,210

47,749,492

32,821,869

888,018,087

1,445,157,124

39,149,446

122,041,288

508,679

72,733,247

74,469,869

2,492,482,172

التكلفة:
في بداية السنة
متعلقة باالستحواذ على
شركة تابعة
إضافات
استبعادات
تحويل من مشاريع تحت
اإلنشاء (إيضاح )10
في نهاية السنة

738,422,519

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019

738,422,519
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المشاريع تحت اإلنشاء
الحركة في المشاريع تحت اإلنشاء:

في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
تحويالت إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح )*()9
في نهاية الفترة  /السنة

لفترة لثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2020

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019

لاير سعودي
─────────
319,425,744
25,290,003
()2,221,824
─────────
342,493,923
═════════

لاير سعودي
─────────
685,421,245
237,919,616
()603,915,117
─────────
319,425,744
═════════

(*) تمثل التحويالت إلى الممتلكات والمعدات تكلفة إنشاء مبنى فندق ماريوت الحي الدبلوماسي ،وتجديد مبنى فندق ماريوت المطار،
والمرحلة الخامسة من مجمع داراق السكني في  31ديسمبر .2019

تكاليف االقتراض المرسملة
بلغت تكاليف االقتراض المرسملة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020مبلغ  3,5مليون لاير سعودي (السنة المنتهية
في  31ديسمبر  12,2 :2019مليون لاير سعودي) .إن المعدل المستخدم في تحديد المبالغ القابلة للرسملة يمثل معدل العمولة
للمتوسط المرجح للقروض.
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المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

إيرادات مستلمة مقدما
محتجزات دائنة
مستحقات لمقاولين
مزايا موظفين مستحقة
مصاريف خدمات مستحقة
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف تسويق مستحقة
أخرى
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كما في 31
مارس 2020

كما في 31
ديسمبر 2019

لاير سعودي
─────────
68,993,055
28,383,560
21,920,498
15,326,270
3,094,418
562,226
396,066
15,250,974
─────────
153,927,067
═════════

لاير سعودي
─────────
70,187,209
27,075,913
21,710,724
20,038,664
7,505,245
1,598,987
1,529,998
16,936,282
─────────
166,583,022
═════════

القروض ألجل
حصلت المجموعة على قروض ألجل في شكل تمويل مرابحة يبلغ رصيدها  965,3مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019
 973,2مليون لاير سعودي) والتي تحمل عمولة مرابحة وفقا ً لألسعار السائدة في السوق .إن هذه التمويالت مضمون بسندات ألمر
والتنازل عن المتحصالت من إيجار مشروع دارراق.
قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة للقروض ألجل تقارب قيمتها الدفترية.
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التزامات عقود اإليجار
فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار للسنوات الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة:

تحليل االستحقاق – التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
خالل سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

 31مارس 2020
لاير سعودي
──────────
32,644,380
107,890,451
472,576,417
──────────
613,111,248
═════════

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
─────────
32,611,952
106,310,585
485,641,756
─────────
624,564,293
═════════

فيما يلي بيان بالقيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار:

التزامات عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة
الموجزة
الجزء المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإليجار
الجزء غير المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإليجار
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 31مارس 2020
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

──────────
17,134,651
358,790,805
──────────
375,925,456
═════════

─────────
21,347,688
359,948,110
──────────
381,295,798
═════════

الزكاة

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة مستقلة بناءا ً على القوائم المالية الخاصة بكل شركة ،وعليه يتم تحديد
الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة للشركة وكل من شركاتها التابعة بصورة مستقلة ،ويتم إظهار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن قائمة
الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
وقد قامت شركة دور للضيافة بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر
 ،2009وقدمت إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  2018وسددت الزكاة المستحقة بموجبها وال تزال بانتظار الحصول
على الربوط النهائية من الهيئة.
حركة مخصص الزكاة:

في بداية الفترة  /السنة
متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة
مجنب خالل الفترة  /السنة
أخرى
المسدد خالل الفترة  /السنة
في نهاية الفترة  /السنة
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لفترة لثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2020

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019

لاير سعودي
─────────
13,169,476
1,417,500
484,211
─────────
15,071,187
═════════

لاير سعودي
─────────
15,627,777
486,962
5,250,451
()608,239
()7,587,475
─────────
13,169,476
═════════

رأس المال
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  100مليون سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر
 100 :2019مليون سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي).
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اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها
في  19فبراير  ،2020أوصى مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها  50مليون لاير سعودي (بواقع  0.50لاير سعودي
للسهم) عن عام  2019والتي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ  12ابريل .2020
في  14مارس  ،2019أوصى مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها  25مليون لاير سعودي (بواقع  0.25لاير سعودي
للسهم) عن النصف الثاني من عام  2018والتي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ  12مايو .2019
تتضمن المطلوبات المتداولة رصيد توزيعات أرباح مستحقة البالغة  47,2مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  47,2 :2019مليون
لاير سعودي) ،والتي تمثل مبالغ مستحقة للمساهمين مقابل توزيعات أرباح في السنوات السابقة ولم يتم المطالبة بها من قبلهم كما
في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.
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اإليرادات األخرى ،صافي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2019
 31مارس 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
──────────
708,000
7,144,667
697,031
104,151
202,796

غرامات تأخير
استرداد ديون معدومة تم شطبها سابقا
أخرى ،صافي

1,607,827
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7,248,818

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخل الفترة  /السنة العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة وقدرها  100مليون سهم خالل الفترة.
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات الرأسمالية
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها  7,1مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر  13,2 :2019مليون لاير سعودي) بشأن مشاريع تحت اإلنشاء.

االلتزامات المحتملة
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرها  29,6مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر  30,2 :2019مليون لاير 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
النهائية لهذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارين القانونيين ،فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن يكون لهذه األمور
أثر سلبي جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
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النتائج األولية

قد ال تكون النتائج األولية مؤشرا ً دقيقا ً على النتائج السنوية للمجموعة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل
عادل .تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة ،بينما
تتكون المطلوبات المالية من القروض ألجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.
قامت اإلدارة بتقويم أن القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والمدينين التجاريين والمبالغ
المستحقة من جهات ذات عالقة والقروض ألجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة تقارب قيمتها الدفترية وذلك
يعود بشكل كبير إلى سنة االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
أ)

الموجودات المالية

الموجودات المالية المصنفة كمتاحه للبيع
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
مدينون تجاريون
مستحق من أطراف ذات عالقة
إجمالي الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
إجمالي الموجودات المالية
إجمالي الموجودات المالية المتداولة
إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة
إجمالي الموجودات المالية

 31مارس 2020
لاير سعودي
─────────

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
────────

7,000,000
─────────

7,000,000
─────────

128,655,684
4,951,968
─────────
133,607,652
─────────
140,607,652
═════════

131,897,918
6,651,168
─────────
138,549,086
─────────
145,549,086
═════════

133,607,652
7,000,000
─────────
140,607,652
═════════

138,549,086
7,000,000
─────────
145,549,086
═════════

ب) المطلوبات المالية

المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
دائنون تجاريون
قروض ألجل
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
إجمالي المطلوبات المالية المتداولة
إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة
إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة.
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 31مارس 2020
لاير سعودي
───────────

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
─────────

62,098,049
965,247,299
38,753,600
───────────
1,066,098,948
═══════════
321,777,356
744,321,592
───────────
1,066,098,948
═══════════

58,377,275
973,268,092
38,160,305
──────────
1,069,805,672
══════════
228,449,810
841,355,862
──────────
1,069,805,672
══════════
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األحداث الجوهرية
خالل عام  ،2020تسببت المخاوف من انتشار الفيروس (كوفيد  )19 -في التأثير على أعمال المجموعة ،حيث اتخذت الجهات
النظامية بعض اإلجراءات االحترازية خالل شهر مارس  .2020تتوقع المجموعة تأثر إيراداتها الفندقية تأثرا ً جوهريا ً اعتبارا ً من
ونظرا الستمرار التقلبات االقتصادية،
الربع الثاني لعام  .2020ال يمكن التنبؤ بأثر ومدة هذه األحداث بشكل دقيق في الوقت الحالي.
ً
ال يمكن تقدير أثر هذه األحداث بشكل موثوق به كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .يمكن أن تؤثر
هذه األحداث على النتائج المالية والتدفقات النقدية المستقبلية والمركز المالي المستقبلي للمجموعة .ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير
بنا ًء على التطورات المستقبلية.
ومع ذلك ،ال يتوقع أن يكون لهذه األحداث أثر جوهري على قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية.
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اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة في  12رمضان 1441هـ (الموافق  5مايو .)2020
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