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عـــــــــام-١

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

مدن أخرى في المملكة العربیة السعودیة.والریاض وجدة والخبر 

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

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

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة 

%المباشرة وغیر المباشرة 

الشركة التابعة 
مارس ٣١

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

بلد التأسیسالنشاط الرئیسي٢٠١٨

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

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة 
واأللعاب الترفیھیة لألطفال واأللعاب 

اإللكترونیة

اإلمارات 
العربیة المتحدة

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

اإللكترونیة

جمھوریة مصر 
العربیة

إنشاء وتشغیل مشاریع المرافق %٨٥%٨٥للضیافةشركة أصول المزایا 
الریاضیة

المملكة العربیة 
السعودیة

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

أسس اإلعداد١-٢

األوليالتقریر المالي ) ٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. 

ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

ة یتم عرض القوائم المالیة األولیالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة.ھذه تم إعداد 
دي، ویتم تقریب كافة المبالغ ألقرب (ألف لایر سعودي)، ما لم یرد خالف ذلك.الموحدة الموجزة باللایر السعو
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٧

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
مارس ٣١تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 

. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك باستخدام سیاسات محاسبیة ٢٠١٩
مماثلة.

على الشركة المستثمر فیھا وذلك عندما تتعرض بشأنھا لمخاطر أو یكون لدیھا حقوق في تقوم المجموعة بالسیطرة
العوائد المتغیرة الناتجة عن ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا وكذلك عندما یكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك 

شركات التابعة اعتبارًا من تاریخ انتقال العوائد من خالل ممارسة سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. یتم توحید ال
السیطرة إلى الشركة ویتم التوقف عن توحیدھا اعتباراً من تاریخ توقف الشركة عن ممارسة تلك السیطرة. وتدرج نتائج 

رًا الشركات التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة اعتبا
من التاریخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاریخ الفعلي لالستبعاد، حسبما یكون مالئماً.

تمثل حقوق الملكیة غیر المسیطرة ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي الموجودات المتعلق بالحقوق غیر المملوكة، 
إظھارھا بصورة مستقلة في قائمة الدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، من قبل الشركة أو الشركات التابعة لھا ویتم

الشامل األولیة الموحدة الموجزة وضمن حقوق المساھمین في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة بصورة 
مستقلة عن حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم.

ومصاریف غیر محققة ناتجة عن المعامالت یتم حذف األرصدة بین الشركة والشركات التابعة لھا، وأي إیرادات 
المتداخلة بین المجموعة عند إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ویتم حذف الخسائر غیر المحققة بنفس 

طریقة حذف األرباح غیر المحققة، ولكن فقط بقدر عدم وجود دلیل على االنخفاض في القیمة.

حاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدةالتغیرات في السیاسات الم٣-٢
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في 

الجدیدة ، فیما عدا اتباع المعاییر ٢٠١٨دیسمبر ٣١إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
. ولم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة ٢٠١٩ینایر ١الساریة كما في 

وغیر ساریة المفعول بعد.

لمعیار المحاسبة الدولي ووفقا" عقود اإلیجار) "١٦المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت
)، تم االفصاح أدناه عن طبیعة وأثر ھذه التغیرات.٣٤(

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

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

ما إذا كان الترتیب ینطوي تحدید –الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٤اإلیجار، والتفسیر رقم 
عقود اإلیجارات التشغیلیة، الحوافز، والتفسیر -الصادر عن لجنة التفسیر الدائمة ١٥على عقد إیجار، والتفسیر رقم 

تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار لالصادر عن لجنة التفسیر الدائمة ٢٧رقم 
) مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین ١٦ریر المالي رقم (الدولي للتق

المحاسبة عن كافة عقود اإلیجار كبنود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلي 
عقود اإلیجار للموجودات -اءین إلثبات عقد اإلیجار ). یتضمن المعیار إعف١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

"منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآللي الشخصیة) وعقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار 
شھرا أو أقل). ١٢لمدة 

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

المستأجرین إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك عن حق استخدام األصل بصورة 
مستقلة.
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تتمة-الھامة السیاسات المحاسبیة-٢
التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة٣-٢

تتمة-عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
اإلیجار، أو تغییر فترةتغییر مثلاإلیجار عند وقوع أحداث معینة (اتالمستأجرین إعادة قیاس التزامیتعین على كما 

مستخدم لتحدید تلك الدفعات). سیقوم المستأجر بشكل عام المعدل الأو نتیجة تغیر المؤشردفعات اإلیجار المستقبلیة 
استخدام األصل.یة على حقوكتساإلیجار اتبإثبات مبلغ إعادة قیاس التزام

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

تم قیاس ) و٢٠١٩ینایر ١(لتطبیق األولي بتاریخ اللمجموعة مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافيوالالمتبقیة، 
والمعدل بأیة دفعات ایجار مدفوعة مقدما أو المؤجرة بمبلغ یعادل التزامات عقود اإلیجار، ستخدام االحقموجودات 

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

لسیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ھي تتماشى مع تلك المستخدمة إن ا
باستثناء السیاسات الموضحة أدناه نظرا ٢٠١٨دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في 

ینایر ١، إن السیاسات المحاسبیة التالیة ھي ساریة المفعول اعتبارًا من ١٦رقم لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي
لتحل محل / تعدل أو تضاف إلى السیاسات المحاسبیة ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة لسنة ٢٠١٩
٢٠١٨.

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

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

تلك الموجودات.

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

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

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

.موجودات حق اإلستخدامفیجب إضافتھا إلى قیمة 

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

بقیاس التزامات عقود اإلیجار كما یلي:المجموعةقوم ت

القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل على التزامات عقود اإلیجار.زیادة )أ
تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار؛ و)ب
إن وجدت.ر؛یجاأو تعدیل عقود اإلمتقییدةعالتعكس إیةرفتدلالقیمةاسقیادةعاإ)ج
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٤-٢

األولیة الموحدة تاریخ إصدار القوائم المالیة كما فيالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بفیما یلي بیاناً 
ینطبق ذلك.وحسبماللمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر عند سریانھا الموجزة

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

) عند التعامل ٢٨() ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠رقم (للتقریر الماليتتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي 
مع فقدان السیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح 

بات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل إثالتعدیالت بأنھ یتم 
تجمیع األعمال، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة -) ٣رقم (للتقریر الماليالمعیار الدولي تجاري، وفقاً لما ھو محدد في 

ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة أو مشروعھ المشترك.
لشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قام عمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في ا

مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة التي تقوم 
.بصورة مستقبلیةبإتباع ھذه التعدیالت مبكرًا تطبیقھا 

التقدیرات الھامةاألحكام واالفتراضات و-٣

، قامت اإلدارة بإصدار األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي الموحدة الموجزةاألولیةعند إعداد ھذه القوائم المالیة 
ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المصرح للمجموعة تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة 

ت.عنھا. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرا

بصورةمراجعة التقدیرات الفروقات الناتجة عن تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بشكل مستمر. یتم إثبات 
.ةمستقبلی

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

یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا القیمة الحالیة. وأوالتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة تكالیف البیع على أساس البیانات 

أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكالیف العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس 
ازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس المو

وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز 
بمعدل أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد كثیرًا 

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

مكافأة نھایة الخدمة للموظفینالتزامات
یتم تحدید القیمة الحالیة لمخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین باستخدام التقویم االكتواري. یتضمن التقویم االكتواري 
إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه االفتراضات على تحدید 

، ومعدالت الوفیات وزیادة المعاشات التقاعدیة في المستقبل. نظرا لتعقید معدل الخصم، وزیادة الرواتب في المستقبل
عملیات التقویم، واالفتراضات المعنیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن مبلغ اإللتزام المحدد شدید الحساسیة للتغیرات في 

ھذه االفتراضات. تتم مراجعة جمیع االفتراضات سنویا.
قیة للممتلكات والمعداتالعمر اإلنتاجي والقیمة المتب

قامت اإلدارة بتقدیر أن العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات لم تتغیر بشكل كبیر. إن أي تغیر في العمر 
اإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك ستتم المحاسبة عنھ بصورة مستقبلیة.



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

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

١٠

االستثمارات في المشاریع المشتركة-٤
ستثمارات في المشاریع المشتركة االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة باستثناء تمثل اال

شركة السیاحة والتنمیة العقاریة وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة 
المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في 

المالیة األولیة الموحدة الموجزة.
نسبة الملكیة

مارس ٣١
٢٠١٩
٪

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

٪

٢٠١٩مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────────────

المشاریع المشتركة
٤٨٫٥٤٨٫٥٦١٬٢٨٣٦٢٬٠٨١شركة السیاحة والتنمیة العقاریة

٥٠٫٠٥٠٫٠١٦٬٨٧١١٨٬٤٤٩شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠١٥٬٤٣٧١٢٬٤٣٧شركة القصیم التجاریة المحدودة

٥٠٫٠٥٠٫٠٣٬٣٦١٣٬٦٢٧شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٥٠شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة

──────────────
٩٧٫٠٠٢٩٦٫٦٤٤

══════════════

الحركة في االستثمارات في المشاریع المشتركة:١-٤
لفترة الثالثة أشھر 

٣١المنتھیة في 
٢٠١٩مارس 

سنة المنتھیة في لل
٢٠١٨دیسمبر ٣١

الریاالت بآالف 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٩٦٬٦٤٤٩٨٬٦٢٨في بدایة الفترة / السنة 

١٬٠٧٢١٥٬٩٥٠الحصة في صافي النتائج
)٩٧(-الحصة في الخسارة الشاملة األخرى

٧٤١٥٬٩٥٦تحمل خسائر 
)٢٣٬٧٩٣()١٬٤٥٥(توزیعات أرباح

──────────────
٩٧٬٠٠٢٩٦٬٦٤٤في نھایة الفترة / السنة 

══════════════

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-٥
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

إیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────

٢١٬٢٥٠٬٤٠٢١٬٢٧٢٬٥٥٤-٥و١-٥ممتلكات ومعدات
٤٤٢٬٢٨٤٣٧٬٠٥٢-٥و٣-٥مشاریع تحت اإلنشاء

──────────────
١٬٢٩٢٬٦٨٦١٬٣٠٩٬٦٠٦
══════════════

الممتلكات والمعدات١-٥
إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستھالك ھي كما یلي:

، أیھما أقصراإلنتاجیة أو فترة اإلیجارعمار األتحسینات المباني المباني و
سنوات١٠إلى ٤معدات الترفیھ

سنوات٨إلى ٤والتركیباتاألثاث 
سنوات٥إلى ٤السیارات

سنوات١٠إلى ٤أجھزة التكییف
سنوات٤أجھزة الحاسب اآللي

سنوات١٠إلى ٣األدوات



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

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

١١

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٥
تحسینات المباني و
الترفیھمعدات المباني 

األثاث 
أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات

أجھزة الحاسب 
اإلجمالي األدواتاآللي

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

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

١٬١٦١٬٥٠١٦٥٠٬٠٧٤٢٦٦٬٩٦٥٢٩٬٥٢٣٨١٬٦٥٠٨١٬٧١٦١٧٣٬٩١٩٢٬٤٤٥٬٣٤٨في بدایة الفترة
٢٬٤٧٤١٬٢٢٨١٦١١٥٬٣١٢-٥٬٦٤٤٤٬٤٧٥١٬٣٣٠إضافات

)١٬٠٧١(---)٧٩()٤٧()٧٦٣()١٨٢(استبعادات
٦٥١١٣٥١١٧٤٬٠٢٧-٢٬٨٤٠١٦٤١٢٠)٤-٥تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 

────────────────────────────────────────────────────────
١٬١٦٩٬٨٠٣٦٥٣٬٩٥٠٢٦٨٬٣٦٨٢٩٬٤٤٤٨٤٬٧٧٥٨٣٬٠٧٩١٧٤٬١٩٧٢٬٤٦٣٬٦١٦في نھایة الفترة

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

٣٣٨٬٩٣٤٤١٦٬٦٣٥١٨١٬٧٣١٢٦٬٥٩٧٤٤٬٦٥٦٦٠٬٠٩٤١٠٤٬١٤٧١٬١٧٢٬٧٩٤في بدایة الفترة
١٦٬١٨٦١٠٬٣٩٤٥٬١٦٠٥٣٢٢٬٢٧١٢٬٧٧٥٣٬٣٣٧٤٠٬٦٥٥محمل للفترة

)٢٣٥(---)٧٩()٣٧()٥١()٦٨(استبعادات
────────────────────────────────────────────────────────

٣٥٥٬٠٥٢٤٢٦٬٩٧٨١٨٦٬٨٥٤٢٧٬٠٥٠٤٦٬٩٢٧٦٢٬٨٦٩١٠٧٬٤٨٤١٬٢١٣٬٢١٤في نھایة الفترة
────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٩٨١٤٬٧٥١٢٢٦٬٩٧٢٨١٬٥١٤٢٬٣٩٤٣٧٬٨٤٨٢٠٬٢١٠٦٦٬٧١٣١٬٢٥٠٬٤٠٢مارس ٣١كما في 

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



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

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

١٢

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٥
تحسینات المباني و

معدات الترفیھالمباني
األثاث 

أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات
أجھزة الحاسب 

اإلجمالي األدواتاآللي
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

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

التكلفة:
١٬٠٢٦٬٦٩٥٦٣٦٬٨٠٧٢٤٨٬٥٩٢٢٩٬٦٩١٧٥٬٥٣٦٧٩٬٩٦٩١٦٨٬٦٦٢٢٬٢٦٥٬٩٥٢في بدایة السنة

٣٢٬٥٠٣٣٦٬٣٩٩٨٬٨٨٣١٣٤٬٠٤٠٥٬٩٢٦٢٬٠٧٣٨٩٬٨٣٧إضافات
)٨٣٬٦٠٢()٥٠()٧٬٠٠٥()٣٠٨()١٤٠()١٬٥٧٧()٢٤٬٨١٦()٤٩٬٧٠٦(استبعادات

)١٬٥٠٢(-----)١٬٥٠٢(-جھة ذات عالقةبیع إلى 
)٣٬٨٤٥()١٬٤٧١()٦()١٧٢()٤١()١٬٦٧٢(-)٤٨٣(جھة ذات عالقة، صافي إلىتحویل 

٢٬٥٥٤٢٬٨٣٢٤٬٧٠٥١٧٨٬٥٠٨-١٥٢٬٤٩٢٣٬١٨٦١٢٬٧٣٩)٤-٥اإلنشاء (إیضاح تحویل من مشاریع تحت 
────────────────────────────────────────────────────────

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

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

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

)٧١٥(-----)٧١٥(-جھة ذات عالقةبیع إلى 
)٢٬٤٥٠()٤٤٩()١٠()١٥١()٤١()١٬٦٧٢(-)١٢٧(جھة ذات عالقة، صافي إلىتحویل 

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

────────────────────────────────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٨٨٢٢٬٥٦٧٢٣٣٬٤٣٩٨٥٬٢٣٤٢٬٩٢٦٣٦٬٩٩٤٢١٬٦٢٢٦٩٬٧٧٢١٬٢٧٢٫٥٥٤دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════════════════════════════



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

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

١٣

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

رئیسي في المجموعة وشركات منتسبة المساھم الومباني مؤجرة من يضاعلى أرمقامة الموجودات أعاله إن٢-٥
وجھات أخرى.

المشاریع تحت اإلنشاء٣-٥

مراكز ترفیھیة) أربعة: ٢٠١٨دیسمبر ٣١مراكز ترفیھیة جدیدة (ثالثةتمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة 
حالیًا قید ھيوفي المملكة العربیة السعودیة : مركز تجاري جدید) ٢٠١٨دیسمبر ٣١ومركز تجاري جدید (

ھ.ھیمراكز الترفیالوالقائمة، باإلضافة إلى تكالیف تجدید الفنادق اإلنشاء
تكالیف االقتراض المرسملة

دیسمبر ٣١(السنة المنتھیة في ٢٠١٩مارس ٣١تكالیف االقتراض خالل الفترة المنتھیة في لم یتم رسملة
٣١للسنة المنتھیة في إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة للرسملة ملیون لایر سعودي). ١٫٨: ٢٠١٨

وھو یمثل معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.%٥٫١ھو٢٠١٨دیسمبر 

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:٤-٥
لفترة الثالثة أشھر 

٣١المنتھیة في 
٢٠١٩مارس 

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٨دیسمبر 

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
٣٧٬٠٥٢١٤١٬٨٨٦في بدایة الفترة / السنة

٩٬٢٥٩٧٨٬٠٨٨إضافات
)٤٬٤١٤(-تحویل إلى المساھم الرئیسي

)١٧٨٬٥٠٨()٤٬٠٢٧()١-٥تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 
──────────────

٤٢٬٢٨٤٣٧٬٠٥٢في نھایة الفترة / السنة
══════════════

ستخدام االحق موجودات -٦
باستئجار العدید من الموجودات والتي تشتمل على األراضي والمباني والمساحات في المراكز التجاریة تقوم المجموعة 

والوحدات السكنیة. إن المعلومات حول الموجودات المستأجرة من قبل المجموعة ھي كما یلي:

المباني والمكاتبيضااألر
مساحات المركز 

اإلجمالي وحدات سكنیةالتجاریة
الریاالت بآالف 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

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

التكلفة:
١٥٤٬٢٩٧١٬٢٨٢٬٤٥٢٤٣٦٬٥٦٢١٠٬١١٨١٬٨٨٣٬٤٢٩الفترة في بدایة

االستھالك:
٤٬٦٢٠٢٥٬٧١٩١٩٬١٢٥٩٥٠٥٠٬٤١٤المحمل خالل الفترة 

───────────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٩١٤٩٬٦٧٧١٬٢٥٦٬٧٣٣٤١٧٬٤٣٧٩٬١٦٨١٬٨٣٣٬٠١٥مارس ٣١كما في 
═══════════════════════════════════

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

لایر سعودي لفترة الثالثة ٤٫٢٥١٫٢٦٩مبلغ قدره علیھا شھرًا) ١٢) (عقود اإلیجار والتي مدتھا أقل من ١٦المالي (
.٢٠١٩مارس ٣١أشھر المنتھیة في 
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٢٠١٩مارس ٣١

١٤

القروض-٧

من بنوك محلیة. تحمل ھذه القروض تكالیف اقتراض بأسعار علیھاتم الحصول تمثل القروض تمویالت مرابحة و
العموالت التجاریة السائدة.

وفیما یلي ملخص للقروض:
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٦٦٬٥٥١١٦٣٬٢٧٩قسط متداول من قروض طویلة األجل

٦٠٬٩٤٣٥٦٬٠٠٠قروض قصیرة األجل
──────────────
٢٢٧٬٤٩٤٢١٩٬٢٧٩

٣٨٨٬٢٠٦٤٠٥٬٤٨٦قسط غیر متداول من قروض طویلة األجل
──────────────
٦١٥٬٧٠٠٦٢٤٬٧٦٥
══════════════

تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق بالمحافظة على نسب معینة من الرفع المالي، ونسبة الدین إلى حقوق )أ(
المساھمین، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا 

لم یتم الوفاء بأي من ھذه التعھدات. 

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

: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٦٧٫٨بلغت القیمة العادلة للقروض طویلة األجل والتي تحمل عمولة )ج(
دي) وقد تم تحدیدھا بناًءا على طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم ملیون لایر سعو٣٨١٫٢

الذي یعكس تكالیف االقتراض للمصدر كما في نھایة الفترة المالیة. قدرت مخاطر عدم األداء على أنھا لیست 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩مارس٣١ذات أھمیة نسبیة كما في 

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

اإلیجارعقود التزامات -٨
القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة كما یلي:بلغ الحد األدنى لدفعات اإلیجار للسنوات الالحقة لتاریخ 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–االستحقاقتحلیل 
-٣٦٥٫٢٢٩خالل سنة واحدة

-٨٨٢٫١٤٢سنوات خمسبعد سنة وأقل من 
-١٫٤١٨٫٨٧٦أكثر من خمس سنوات 

──────────────
-٢٫٦٦٦٫٢٤٧غیر المخصومةعقود اإلیجارإجمالي 

══════════════
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١٥

تتمة–اإلیجار عقود التزامات -٨
دفعات عقود اإلیجار ھي كما یلي:لإن صافي القیمة الحالیة 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

األولیة المركز المالي قائمةاإلیجار المدرجة في عقودإلتزامات
الموحدة الموجزة

-٢٧٢٫٢٨١اإلیجارعقود قسط متداول من التزامات 
-١٫٧١٤٫٣٦٦اإلیجارعقود قسط غیر متداول من التزامات 

──────────────
١٫٩٨٦٫٦٤٧-
══════════════

الزكاة-٩

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

٢٠١٧عن كافة السنوات حتى إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة 
. بناء على ھذه الربوط، طالبت الھیئة من الشركة ٢٠١١حتى٢٠٠٧من استلمت الشركة الربوط الزكویة لألعوام و

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

خالل افیة على ھذا القرار. . وعلیھ، قامت الشركة باستئناف االعتراض لدى اللجنة االستئن٢٠١١حتىالھیئة لألعوام 
١٫٦زكاة بمبلغ اللجنة االستئنافیة حكمھا لصالح الشركة، وعلیھ قامت الشركة بعكس مخصص، أصدرت٢٠١٨عام 

. تم عكس مخصص الزكاة على ٢٠١١ملیون لایر سعودي والذي تم تجنیبھ مقابل الربوط الزكویة لكافة السنوات حتى 
.٢٠١٨حدة الموجزة خالل الربع الرابع من عام قائمة الدخل الشامل األولیة المو

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

حركة مخصص الزكاة:١-٩
لفترة الثالثة أشھر 

المنتھیة في 
٢٠١٩مارس ٣١

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٦٫٨٧٨١٨٫٤٧٢في بدایة الفترة / السنة

)١٫٥٩٤(-مجنب خالل الفترة / السنة
──────────────

١٦٫٨٧٨١٦٫٨٧٨الفترة / السنةفي نھایة 
══════════════

رأس المال-١٠

لایر سعودي ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٥٥یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠١٨:٥٥دیسمبر ٣١(
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١٦

العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع الجھات ذات -١١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-١١

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

فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة
──────────────────────

٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١

طبیعة المعاملةالجھة ذات العالقة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

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

١٩٬٠٠٠١٨٫٩٧١مصاریف إیجار (أ)مساھم رئیسي
١٬١٠٠٦٢٦إیرادات

٥٢٣-مصاریف إدارة مشاریع

٧٧٩٨٣٦رواتب وما في حكمھا أعضاء مجلس إدارة

٦٠٢٧١٤إیرادات أتعاب إدارة مشاریع مشتركة

٢٬٩٣٥٢٫٦٠٣مصاریف إیجار (أ)شركات منتسبة
٤٩١٥٦١إیرادات إیجار 

٣٠٦٦٧إیرادات أتعاب إدارة 
١٩٣٢٣١إیرادات

٧١٨٩٨٤رواتب وما في حكمھا المدیرین التنفیذیین الرئیسیین

٢٤: ٢٠١٨مارس٣١(عقارًا ٢٦یمثل ھذا المبلغ مصاریف اإلیجار التي دفعتھا المجموعة مقابل استئجار )أ(
منتسبة.اتمملوكاً للمساھم الرئیسي وشركعقارًا) 

الجھات ذات العالقةبالمبالغ المستحقة منالشروط واألحكام المتعلقة ٢-١١
الجھات ذات العالقة في نھایة الفترة غیر مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق المستحقة منإن األرصدة 

. لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة األولیة الموحدة الموجزةشھرا من تاریخ قائمة المركز المالي١٢خالل 
، لم تسجل ٢٠١٨و ٢٠١٩مارس ٣١یة في ة المنتھبالنسبة للفترالقةبخصوص الذمم المدینة أو الدائنة للجھات ذات الع

المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في فترة إعداد 
المالي للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فیھ.یم المركزتقومالیة عن طریق القوائم ال

ةاألعباء المالی-١٢
الثالثة أشھر المنتھیة فيلفترة

٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٧٫٥٠٠٥٫٥٥٤قروض الأعباء مالیة على 
-٢٢٫٦٩٤یجار اإلعقود أعباء مالیة على التزامات 

──────────────
٣٠٫١٩٤٥٫٥٥٤

══════════════
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١٧

ة للسھموالمخفضةاألساسیخسارةال-١٣
الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم خسارةللفترة بقسمة صافي ة للسھموالمخفضةاألساسیخسارةالتم احتساب 

.خالل الفترةملیون سھم ٥٥المصدرة والقائمة وقدرھا 

المحتملةااللتزامات االرتباطات و-١٤

المحتملة القانونیة االلتزامات ١-١٤
إن المجموعة طرف في عدة قضایا قانونیة خالل دورة أعمالھا العادیة ویتم الترافع بشأنھا. في حین أنھ ال یمكن تحدید 
النتائج النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارین القانونیین، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن 

حیث أنھ تم أو نتائج العملیات، الموحدة الموجزةاألولیةى قائمة المركز المالي یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري عل
.الموحدة الموجزةاألولیةفي القوائم المالیة ات كافیةمخصصتجنیب

االرتباطات الرأسمالیة٢-١٤
یسمبر د٣١ملیون لایر سعودي (٦٥٫٨، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٩مارس ٣١كما في 
ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.٦٦٫٨: ٢٠١٨

االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان٣-١٤
ملیون لایر ٢٧٫٩كان لدى المجموعة اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠١٩مارس ٣١كما في 

ملیون لایر سعودي).٢٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١سعودي (

المعلومات القطاعیة-١٥

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

.األولیة الموحدة الموجزةلقوائم المالیة ل

للتقریر الماليیار الدولي ـــبموجب المعوالتي یتم إعداد تقاریر بشأنھافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-١٥
:٨رقم 

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

یتمثل نشاط ھذا القطاع في إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة مدن األلعاب ومراكز الترفیھ والمنتزھات القطاع الترفیھي:
والحدائق.

عملیات المركز الرئیسي والمراكز التجاریة وقطاعات أخرى.تشتمل على قطاعات أخرى:

شركتین تابعتین في اإلمارات العربیة في المملكة العربیة السعودیة مع وجود بشكل رئیسيأعمال المجموعة تتركز
ت . ومع ذلك، فإن إجمالي موجودات ومطلوباوشركة أساطیر للترفیھ والسیاحة في مصرشركة سباركیز المتحدة وھي

. تتم الموحدة الموجزةاألولیةبالنسبة للقوائم المالیة ت جوھریةالتابعة لیساتوالتزامات ونتائج عملیات ھذه الشرك
المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقا لشروط معتمدة من قبل اإلدارة. ال توجد بنود جوھریة للدخل أو المصاریف 

موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة.بین القطاعات التشغیلیة. تتكون غالبیة 
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

١٨

تتمة-المعلومات القطاعیة-١٥
٣١وكما في ٢٠١٨و ٢٠١٩مارس ٣١فیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

:٢٠١٨دیسمبر 

٢٠١٩مارس ٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات من العمالء 
٢٦٠٬٧٣٢-١٤٢٬٤٦٠١٠٠٬٠٩٧١٨٬١٧٥الخارجیین

-)٨٦٧(١١٨٥٦-إیرادات ما بین األقسام
٥٩٬٧٠٣-٢٩٬١٧٨٢٨٬٢٢١٢٬٣٠٤اجمالي الربح

٦٣٬٠٠٩-٣٦٬٤٠٠١٦٬٩٢٨٩٬٦٨١المصاریف
٣٠٬١٩٤-١٥٬٣٦٠٦٬٧١٦٨٬١١٨أعباء مالیة

٣٦٥-١٠٣٤١١٤، صافيإیرادات أخرى
نتائج صافي حصة في 

١٬٠٧٢-١٬٠٧٢--مشاریع مشتركة
)٣٢٬٠٦٣(-)١٤٬٤٠٧(٤٬٩١٧)٢٢٬٥٧٣(صافي (الخسارة) الدخل

ممتلكات ومعدات 
١٬٢٩٢٬٦٨٦-٦٠٧٬١٤٧٦٢٤٬٨٤١٦٠٬٦٩٨ومشاریع تحت اإلنشاء

٣٬٥٣١٬٠٤٩-٢٬٠٣٥٬٦٢٨١٬١٧٩٬١٧٥٣١٦٬٢٤٦إجمالي الموجودات
استثمارات في مشاریع 

٩٧٬٠٠٢-٩٧٬٠٠٢--مشتركة
٢٬٩٨٠٬٧٩٤-١٬٥٤٨٬٣٦٣٦١٨٬٦٤٨٨١٣٬٧٨٣إجمالي المطلوبات

٢٤٬٥٧١-٦٬١٧٤١٦٬٨٣٥١٬٥٦٢المصاریف الرأسمالیة

٢٠١٨مارس ٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات من العمالء 
٢٧٠٬٩٩٥-١٤٩٬٣٤٤١٠٨٬٠١٥١٣٬٦٣٦الخارجیین

-)٨٧٦(٩٧٢١٧٥٨األقسامإیرادات ما بین 
٥٦٬٩٧٧-٢٢٬٤٣٥٣١٬١٤٢٣٬٤٠٠اجمالي الربح

٦٤٬٣٢٨-٣٧٬٠٨٤١٩٬٠٩٦٨٬١٤٨المصاریف
٥٬٥٥٤-٥٬٥٥٤--أعباء مالیة

، أخرى(خسارة) إیرادات 
)٤٩٤(-)٢٢٦()٢٧٧(٩صافي

نتائج صافي حصة في 
٥٬٨٧٨-٥٬٨٧٨--مشاریع مشتركة

)٧٬٥٢١(-)٤٫٦٥٠(١١٬٧٦٩)١٤٬٦٤٠(صافي (الخسارة) الدخل

٢٠١٨دیسمبر ٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

ممتلكات ومعدات 
١٬٣٠٩٬٦٠٦-٦٢٣٬٥٢١٦٢٨٬٩٠٩٥٧٬١٧٦ومشاریع تحت اإلنشاء

١٬٧٥٣٬٠٥٥-٨٤٦٬١٤٣٧١٠٬٥٤٨١٩٦٬٣٦٤إجمالي الموجودات
استثمارات في مشاریع 

٩٦٬٦٤٤-٩٦٬٦٤٤--مشتركة
١٬١٧٠٬٧٢٣-٣٢٠٬٨٨٨١٥٨٬٩٠٧٦٩٠٬٩٢٨إجمالي المطلوبات

١٦٧٬٩٢٥-٥٩٬٣٤٠١٠٥٬٠٠٠٣٬٥٨٥مصاریف رأسمالیة



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

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

١٩

تتمة –المعلومات القطاعیة -١٥

فیما یلي بیان بالتعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغیلیة:٢-١٥

٢٠١٩مارس ٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
─────────────────────────────────────────

١٣٩٬٦٠٣٣٥٬٣٣١٣١٬٩٤٠٢٠٦٬٨٧٤الموجودات
٤٬٢٠٤١٤٬٤٢٥٩٬٢٥٥٢٧٬٨٨٤االرتباطات وااللتزامات المحتملة

٢٠١٨دیسمبر ٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
─────────────────────────────────────────

١٤٨٬٢٤٦٣٠٬١٩١٣٨٬٥٦٩٢١٧٬٠٠٦الموجودات
٣٬٠٥٣١٠٬٧٠٠٩٬٢٥٥٢٣٬٠٠٨االرتباطات وااللتزامات المحتملة

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

األولیةالنتائج -١٦

على النتائج السنویة للمجموعة.دقیقاً مؤشرًا األولیةقد ال تكون النتائج 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٧

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

والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والمدینین 
والمبالغ المستحقة إلى الجھات والتزامات عقود اإلیجار المالیة من القروض البنكیة قصیرة وطویلة األجل والدائنین 

ذات العالقة.

التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من ألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة القیمة العادلة لقامت اإلدارة بتقویم أن 
فترة االستحقاقتقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى والدائنینجھات ذات عالقة والقروض قصیرة األجل 

قصیرة األجل لھذه األدوات.

٣١(لایر سعودي ملیون٣٦٧٫٨مبلغ قدرهتبلغ القیمة العادلة للقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة للمجموعة
ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل ملیون لایر سعودي) ٣٨١٫٢: ٢٠١٨دیسمبر 

الخصم الذي یعكس معدل االقتراض للمصدر كما في نھایة فترة إعداد القوائم المالیة. تم تقویم مخاطر عدم األداء كما 
لى أنھا غیر ھامة.ع٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩مارس ٣١في 

من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة. ال تحتفظ ٣تندرج القیمة العادلة للقروض طویلة األجل ضمن المستوى 
باستخدام مدخالت ھامة غیر قابلة للمالحظة.لھا المجموعة بمطلوبات مالیة أخرى یتم تحدید القیمة العادلة 

لمالیة األولیة الموحدة الموجزةاعتماد القوائم ا-١٨
).٢٠١٩مایو٦ھـ (الموافق: ١٤٤٠رمضان١في الموجزةالموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 


