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عـــــــــام-١

شركة دور للضیافة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وتم 
ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ٦بتاریخ ١٠١٠٠١٠٧٢٦تسجیلھا بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

). ١٩٧٦دیسمبر ٢٧

واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والتشغیل نشاء والتملك تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في اإل
العامة والمناطق السیاحیة، كما تشتمل والخاصة والموتیالت واالستراحات ومراكز الترفیھ ووكاالت السفر والطرق 

مات المعتمرین وزوار وتطویرھا وإقامة المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خدوبیعھاتملك األراضياألنشطة على 
.ردبشكل مشترك أو منفمباشرة أو باالشتراك مع الغیر بتلك األنشطةالمسجد النبوي الشریف. حیث تقوم الشركة 

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
رأس المال 

(لایر سعودي)
نسبة الملكیة 

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
سبتمبر٣٠

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧

%٩٩٫٤٤٪١٦٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٩٫٤٤شركة مكة للفنادق المحدودة
%٧٠%٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة

%٩٨٫٧٣%٥٩٬٢٥٠٬٠٠٠٩٨٫٧٣شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة
%٩٧٫١٤%٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠٩٧٫١٤شركة تبوك للفنادق المحدودة
%٩٩%١٠٠٬٠٠٠٩٩شركة جود العلیاء المحدودة

%٩٥%١٠٠٬٠٠٠٩٥شركة المصدر األمني المحدودة
%٩٥%١٠٠٬٠٠٠٩٥شركة السواعد الكریمة لالستثمار والتطویر العقاري

%١٠٠%١٠٠٬٠٠٠١٠٠شخص واحد)شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة 
%١٠٠%١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد)

في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة."بالمجموعة")(مجتمعة یشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة 

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:فیما یلي

المحدودةشركة مكة للفنادق 
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودیة شركة ھي –شركة مكة للفنادق المحدودة 

الضیافة الفندقیة. نشاط الشركة تمارس، )١٩٨٢یولیو ١٢الموافق (ھـ ١٤٠٢رمضان ٢٠بتاریخ ٤٠٣١٠١١٨٧٩
تمتلك الشركة فندق مكارم أجیاد بمدینة مكة المكرمة.

المحدودةلسعودیة للخدمات الفندقیةالشركة ا
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل سعودیة شركة ھي –المحدودة الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة 

تمتلك الشركة فندق كراون ، )١٩٧٦نوفمبر ٤الموافق (ھـ١٣٩٦دة القعذو١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤التجاري رقم 
قصر الریاض.-بالزا

النخیل للمناطق السیاحیة المحدودةشركة 
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري سعودیة شركة ھي –شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة 

فندق ومنتجعتمتلك الشركة). ١٩٩٢دیسمبر ١٧الموافق (ھـ ١٤١٣الثانيجمادي ٢٢بتاریخ ٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤رقم 
قریة مكارم النخیل بمدینة جدة. 

شركة تبوك للفنادق المحدودة
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم –شركة تبوك للفنادق المحدودة 

تبوك. ھولیدي إن). تمتلك الشركة فندق ١٩٨٥دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني ٥بتاریخ ٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣
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تتمة-عـــــــــام-١

شركة جود العلیاء المحدودة
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودیة شركة ھي –شركة جود العلیاء المحدودة 

في الرئیسي ویتمثل نشاط الشركة ).٢٠١٤أكتوبر ٢١الموافق (ھـ ١٤٣٥ذو الحجة ٢٧بتاریخ ١٠١٠٤٣٣٣٧٠
التشیید والبناء.

شركة المصدر األمني المحدودة
جلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولیة محدودة ومسسعودیة شركة ھي –شركة المصدر األمني المحدودة 

تقدیم خدمة نشاط الشركة في ویتمثل ).٢٠١٤أغسطس ١٢الموافق (ھـ ١٤٣٥شوال ١٦بتاریخ ١٠١٠٤٢٨٩٤٩
بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣بموجب خطاب األمن العام رقم في المملكة العربیة السعودیةالحراسة األمنیة المدنیة الخاصة 

.)٢٠١٤مایو ٢٧(الموافق ھـ١٤٣٥رجب ٢٨

لتطویر العقاريركة السواعد الكریمة لالستثمار واش
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب سعودیة شركة ھي –شركة السواعد الكریمة لالستثمار وللتطویر العقاري 

شاط الشركة ویتمثل ن).٢٠١٥یونیو١٧الموافق (ھـ ١٤٣٦شعبان ٣٠بتاریخ ١٠١٠٤٣٧٤٨٩السجل التجاري رقم 
اإلیواء السیاحي بموجب ترخیص ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبرید، والتخزین، والنقل، وفي التشیید، 

.)٢٠١٥نوفمبر ١٨(الموافق ھـ١٤٣٧صفر ٦بتاریخ ٠٠٩٦/٣٧/الھیئة العامة للسیاحة واألثار رقم ف

شركة سفراء اإلیواء الفندقیة
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب ھي شركة سعودیة –شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة ذات شخص واحد) 

، ویتمثل نشاط الشركة )٢٠١٧نوفمبر ١٦الموافق (ھـ ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٣السجل التجاري رقم 
تقدیم خدمات الضیافة وتأسیس المطاعم والفنادق والمعارض.في 

احة دارة المحدودةشركة و
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب ھي شركة سعودیة –شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد) 

، ویتمثل نشاط الشركة )٢٠١٧نوفمبر ١٦الموافق (ھـ ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٢السجل التجاري رقم 
.تقدیم خدمات السیاحةفي الرئیسي 

المحاسبیة الھامةالسیاسات -٢

أسس اإلعداد والقیاس١-٢

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

لومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المع
.٢٠١٧دیسمبر ٣١ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة. یتم عرض القوائم المالیة األولیة 
وجزة باللایر السعودي.الموحدة الم
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
سبتمبر٣٠تشتمل 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 ٢٠١٨
مماثلة.

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

العوائد من خالل ممارسة سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. یتم توحید الشركات التابعة اعتبارًا من تاریخ انتقال 
ئج كة عن ممارسة تلك السیطرة. وتدرج نتاالسیطرة إلى الشركة ویتم التوقف عن توحیدھا اعتباراً من تاریخ توقف الشر

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

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

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

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

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

الھامةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة ٣-٢
بعة في السیاسات المتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك 

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

ل بعد.وغیر ساریة المفعو

) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي ٩(تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" واللذان یتطلبان إجراء تعدیل على القوائم المالیة السابقة. وطبقاً لمعیار ١٥(

)، تم االفصاح أدناه عن طبیعة وأثر ھذه التغیرات.٣٤(المحاسبة الدولي 

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة ٢٠١٨تطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام 
األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

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

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

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

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

العقد والتكالیف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد.بشأن الحصول على
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٩

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة–التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

تتمة-اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء –) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
) باستخدام طریقة االتباع بأثر رجعي معدل، ولم یتم تعدیل ١٥قامت المجموعة باتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (

) ومعیار ١١بیانات المقارنة لكل من القوائم المالیة الرئیسیة وتم عرضھا وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (
) بشكل جوھري على ١٥لم یؤثر المعیار الدولي للتقریر المالي (قة. ) والتفسیرات ذات العال١٨المحاسبة الدولي (

.القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة

) یتم إثبات اإلیرادات عندما یسیطر العمیل على الخدمة. إن تحدید توقیت انتقال ١٥طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي (
أساس زمني) یتطلب إجراء األحكام.السیطرة (في وقت محدد أو على 

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

، ویجمع بین كافة النواحي الثالث للمحاسبة عن األدوات ٢٠١٨ینایر ١والقیاس" للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المالیة: التصنیف والقیاس واالنخفاض في القیمة ومحاسبة تغطیة المخاطر.

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

ینایر ١) على القیم الدفتریة للموجودات المالیة كما في ٩عیار الدولي للتقریر المالي (إن األثر الناتج عن تطبیق الم
یتعلق بالمتطلبات الجدیدة لالنخفاض في القیمة كما ھو مبین أدناه:٢٠١٨

االنخفاض في القیمة)أ(
بنموذج "الخسائر ٣٩نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي ٩یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 

االئتمانیة المتوقعة." ویتم تطبیق النموذج الجدید على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولیس االستثمارات في أدوات حقوق واالستثمارات في أدوات الدین بالقیمة

اسبة المحمعیاربمقارنةبصورة مسبقة یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة ٩الملكیة. ووفقاُ للمعیار الدولي للتقریر المالي 
. ٣٩الدولي 

حقوق الملكیة غیر وض الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة ) انخفا٩(لمعیار الدولي للتقریر المالياتطبیق نتج عن
ألف لایر سعودي، على التوالي والتي تم إثباتھا٦٢١وملیون لایر سعودي ٨٫٦مبلغ ب٢٠١٨ینایر ١كما في المسیطرة

.٢٠١٨سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة في 

تشتمل الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة على المدینین التجاریین والنقدیة وشبھ النقدیة.

إحدى األسس التالیة:خسائر االئتمان باستخدام ، یتم قیاس ٩وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في شھرًا. تنتج ھذه الخسارة ١٢الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى -
شھراً بعد تاریخ التقریر.١٢السداد والمحتملة خالل 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن جمیع أحداث التعثر في تنتج ھذهالخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. -
على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.المحتملة السداد 

. صلالعمر المتوقع لألالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة على مدى طریقة باستخدام االئتمانخسائر بقیاسجموعة قامت الم

قد ازدادت بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي وعند للموجودات المالیةعند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان المالي
دون تكلفة بوالمؤیدة التي تكون متوفرةقوم بتقییم المعلومات المناسبة تقدیر الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة فإن المجموعة ت

أو مجھود غیر ضروري. 

استنادًا إلى الخبرة التاریخیة للمجموعة والتقییم الت الكمیة والنوعیة على حد سواءویشمل ذلك المعلومات والتحلی
االئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨سبتمبر٣٠

١٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة–الھامةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة ٣-٢

تتمة-األدوات المالیة –) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة

للعجز لحالیة القیمة انھا أعلی نالئتمار اخسائس قیام یتالخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. 
المجموعة تحصیلھا). قع ولتي تتایة دلنقت افقادلتد وافقاً للعقللمجموعة ولمستحقة ایة دلنقت افقادلتن ابیرق لفالنقدي (أي ا

یتم خصم الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

المنخفضةالموجودات المالیة ذات القیمة االئتمانیة
تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات قیمة ائتمانیة منخفضة. وتعتبر الموجودات المالیة المدرجة الدین 
حدث أو أكثر والتي یكون لھا أثر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة عند حصول ض القیمة االئتمانیة""منخف

للموجودات المالیة.

أسس عرض الخسارة االئتمانیة
یخصم مخصص الخسائر االئتمانیة للموجودات المقیدة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة لتلك الموجودات. یتم 

فاض في القیمة للذمم المدینة التجاریة واألخرى بشكل مستقل في قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة عرض خسائر االنخ
الموجزة.

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

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

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

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

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

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

الموجزة للمجموعة. 

س معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم ): تصنیف وقیا٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
): الدفعات المحسوبة على أساس ٢أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

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

التزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعدیالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على 
شكل أسھم". وعند إتباع التعدیالت، یتعین على أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من "مسددة نقدًا" إلى "مسددة على

المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات السابقة، لكن یسمح بالتطبیق بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبیقھا على 
والوفاء بالضوابط األخرى. إن السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمجموعة بشأن الدفعات المحسوبة على الثالثةالتعدیالت 

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

أساس األسھم الخاصة بھا. وعلیھ، لیس لھذه التعدیالت أي تعدیل على شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على 
أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. 
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨سبتمبر٣٠

١١

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

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

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

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

طبیق ھذا تالتابعة. یتم في الشركاتحصتھا على )المنشاة االستثماریة(من قبل الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك 
األولي االثباتلمنشأة االستثماریة وذلك بعد التاریخ (أ) لكل شركة زمیلة أو مشروع مشترك ابصورة مستقلةالخیار

، و (ب) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع )لمنشأة االستثماریة(االزمیلة أو المشروع المشترك للشركة 
)تثماریةلمنشأة االس(استثماریة، و (ج) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك المشترك منشأة ا

إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. .ألول مرةم أشركة –

حذف اإلعفاءات –المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة ): اتباع١التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
قصیرة األجل المتاحة لمتبعي المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة

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

الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر٤-٢
األولیة الموحدة ةفیما یلي بیاناً بالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول كما في تاریخ إصدار القوائم المالی

الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر عند سریانھا وحسبما ینطبق ذلك.

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

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

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 ١٦الدولي للتقریر المالي رقم (

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

قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار "منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآللي الشخصیة) وعقود اإلیجار
شھرا أو أقل). وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإلیجار (أي التزامات١٢لمدة 

صل الذي یمثل الحق في استخدام الموجودات المعنیة خالل فترة اإلیجار (أي حق استخدام األصل). اإلیجار)، وإثبات األ
من المستأجرین إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك عن حق استخدام ار المعییتطلب 

األصل بصورة مستقلة.
غییر اإلیجار، أو تفترةتغییر مثلاإلیجار عند وقوع أحداث معینة (اتالمستأجرین إعادة قیاس التزامیتعین على كما 

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

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

بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجارات التي تمیز) ١٧في معیار المحاسبة الدولي رقم (المذكورةالتصنیف 
.ةالتمویلیوالتشغیلیة 

إفصاحات أكثر شمولیة من معیار یمدتق) من المستأجرین والمؤجرین ١٦رقم (اليللتقریر المكما یتطلب المعیار الدولي 
) على الفترات السنویة التي تبدأ في ١٦رقم (للتقریر المالي). یسري مفعول المعیار الدولي ١٧المحاسبة الدولي رقم (

رقم ليللتقریر الماالمعیار الدولي أن تتبع المنشأة. ویسمح باالتباع المبكر لھ، ولكن لیس قبل ٢٠١٩ینایر ١أو بعد 
). یمكن أن یختار المستأجر تطبیق المعیار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالیة ١٥(

.للمعیار ببعض اإلعفاءات
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
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١٢

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٤-٢

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

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

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

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

بإتباع ھذه التعدیالت مبكرًا تطبیقھا بصورة مستقبلیة.

التقدیرات الھامةاالفتراضات و-٣

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

تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

بصورةمراجعة التقدیراتالفروقات الناتجة عن راجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بشكل مستمر. یتم إثبات تتم م
.ةمستقبلی

االفتراضات والتقدیرات

عداد القوائم إتقدیرات بتاریخ تقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمس
على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة، تأثیر جوھريلھا كونقد یوالتي،المالیة

إعداد القوائم المالیةبتاریخمتاحة مؤشراتموضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس 
فتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة . ومع ذلك، فإن الظروف واالالموحدة الموجزةاألولیة

عكس التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.وف الخارجة عن سیطرة المجموعة. تللتغیرات في السوق أو الظر

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

ة ناقصا یتم احتساب القیمة العادلالقیمة 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 
ادمة ازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قطریقة 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 
معدل بأداء 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.

المدینون التجاریوناالنخفاض في قیمة 
) ٩مالي (لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر القامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الثبات االنخفاض في القیمة وفقاً 

وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوین مصفوفة مخصص بناء على 
الخبرة السابقة للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
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 

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

نویا.ھذه االفتراضات. تتم مراجعة جمیع االفتراضات س
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تتمة-االفتراضات والتقدیرات الھامة -٣
العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات

رة قامت خالل الفت.ةمستقبلیبصورةتم المحاسبة عنھ تإن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك س
بناءاً على المنفعة المستقبلیة ٦٠سنة إلى ٧٥المجموعة بتعدیل تقدیراتھا المحاسبیة لألعمار اإلنتاجیة لبعض المباني من 

القیمة ولفترة لصافي الدخل الرتفعالمتوقعة من تلك المباني ورأي خبیر ھندسي. في حال لم یتم تعدیل األعمار اإلنتاجیة 
لایر سعودي.٥٨٨٫٢٤١باني بمبلغ الدفتریة للم

القطاعات التشغیلیة-٤

لدى المجموعة القطاعات االستراتیجیة الثالثة التالیة والتي تعتبر قطاعاتھا التشغیلیة. تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة 
وى ومستالعوائدمثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت –ألن لھا خصائص اقتصادیة مختلفة مستقلةوتدار بصورة 

االستثمار الرأسمالي ولھا كذلك استراتیجیات تسویق مختلفة.

فیما یلي تقریر ملخص یبین عملیات كل قطاع:

تمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإلیرادات المحققة منھا سواًء كانت ھذه الفنادق ذاتیة التشغیل :قطاع الضیافة
ثالث.بواسطة المجموعة أو من خالل طرف 

یتمثل في تشغیل وإدارة الفنادق والعقارات غیر المملوكة للمجموعة.:إدارة العقارات
یمثل العقارات المملوكة للمجموعة والمؤجرة للغیر. تشتمل ھذه العقارات على المجمعات السكنیة :تأجیر العقارات

والمراكز التجاریة.
المساندة األخرى.تمثل المركز الرئیسي وأقسام :األخرى

٣١وكما في ٢٠١٧و٢٠١٨سبتمبر٣٠في ةأشھر المنتھیالتسعةتيفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة لفتر
:٢٠١٧دیسمبر 

٢٠١٨سبتمبر ٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

العمالء من یرادات اإل

٣٤١٫١٥٢٫٠٤٥--٢٦٥٫٨٣٠٫٢٣٩٤٫٦٨٦٫٧٩٥٧٠٫٦٣٥٫٠١١الخارجیین

-)١٩٫٦٩٦٫٢٥٨(-٥٫٥١٨٫٣٦٥٢٫٧٣٧٫٦١٤١١٫٤٤٠٫٢٧٩ما بین األقسامتإیرادا

)٢٦٠٫٩٨٢٫٦٥٩(--)٢٩٫٨١٦٫٧٤٧()٤٫٠١١٫٩٢٣()٢٢٧٫١٥٣٫٩٨٩(تكالیف القطاعات

٨٠٫١٦٩٫٣٨٦--٣٨٫٦٧٦٫٢٥٠٦٧٤٫٨٧٢٤٠٫٨١٨٫٢٦٤الربح اإلجمالي للقطاعات

٩٩٢٫٥٧٠----٩٩٢٫٥٧٠إیرادات التمویل 

٥١٫٤٦٧٫٠٤٣-٩٫٢٩٩٫١٢٧٣٫٠٢٤٫١٧٢-٣٩٫١٤٣٫٧٤٤استھالك 

١٫٨٩٥٫١٢١٫٥٤٩-٩٨٨٫٧١١٫٢٠٣٩٦٫٠٤٢٫٧٨٤-٨١٠٫٣٦٧٫٥٦٢ممتلكات ومعدات 

٥٩٣٫٥٦٣٫٣٥٥--١٥٦٫١٦٥٫٢٤٣-٤٣٧٫٣٩٨٫١١٢مشاریع تحت االنشاء

٢٫٨٣٨٫٨٧٠٫٩٦٩-١٫١٩٧٫٨٢٦٫٨١٧٩٦٫٠٤٢٫٧٨٤-١٫٥٤٥٫٠٠١٫٣٦٨إجمالي موجودات القطاعات

١٫٠٣١٫٣٨٣٫٥٤٣--٨٢٦٫٩٩٠٫٨٢٧-٢٠٤٫٣٩٢٫٧١٦إجمالي مطلوبات القطاعات 
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تتمة–القطاعات التشغیلیة -٤

٢٠١٧سبتمبر٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرىتأجیر العقاراتالعقاراتإدارة الضیافةلایر سعودي

من العمالء یرادات اإل
٣٥٦٫٠٨٩٫٣٧٩-   -٢٩٢٫٦٢٥٫٦٣٦٥٫٢٠٥٫٤١٦٥٨٫٢٥٨٫٣٢٧الخارجیین

-(٢٢٫٥٣٤٫٤٩١)-١٫٢٤٠٫٤٩٩١٦٫٤٥٤٫٩٩٥٤٫٨٣٨٫٩٩٧ما بین األقسامتإیرادا
(٢٦١٫٧١٢٫٩٧٦)--(٢٣٫٢٩٥٫٨٣٥)(٢٫٥٥٨٫٤٤٢)(٢٣٥٫٨٥٨٫٦٩٩)تكالیف القطاعات

٩٤٫٣٧٦٫٤٠٣--٥٦٫٧٦٦٫٩٣٧٢٫٦٤٦٫٩٧٤٣٤٫٩٦٢٫٤٩٢الربح اإلجمالي للقطاعات
٤٩٢٫٤٦٤----٤٩٢٫٤٦٤إیرادات التمویل 

٤٣٫٣٥٣٫٠٥٣--٥٫٣٣٦٫٠١٦-٣٨٫٠١٧٫٠٣٧استھالك 
١٫٦٩١٫٢٤١٫٦٩٨-٧٦٠٫١٩٦٫٣٤٥٩٢٫٥٠٤٫٨٣٦-٨٣٨٫٥٤٠٫٥١٧ممتلكات ومعدات 

٥٢٠٫٩١٤٫٥٧١--٢٧٨٫٦٢٠٫٣٥٨-٢٤٢٫٢٩٤٫٢١٣مشاریع تحت التنفیذ
٢٫٥١٥٫٩٧٩٫٨٤٩-٧٩٥٫٤٢٨٫١٣٧٩٢٫٥٠٤٫٨٣٦-١٫٦٢٨٫٠٤٦٫٨٧٦إجمالي موجودات القطاعات
٧١٥٫٠٩٩٫٩٤١--٥٢٣٫٠٩٤٫٩٥٠-١٩٢٫٠٠٤٫٩٩١إجمالي مطلوبات القطاعات 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

١٬٨٨٦٬٣١٠٬٨٣٣-٨٥٩٬٤٢١٬٧٢٩٩٢٬٥٠٤٬٨٣٦-٩٣٤٬٣٨٤٬٢٦٨ممتلكات ومعدات 
٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩--١٠٤٬٩١٠٬٩٢٠-٢٧٨٬٦٤٤٬٨٠٩مشاریع تحت التنفیذ

٢٬٦٠٦٬٠٨٢٬١٨٦-١٫٠٩٣٫٧٥٧٫٨٨١٩٢٬٥٠٤٬٨٣٦-١٫٤١٩٫٨١٩٫٤٦٩إجمالي موجودات القطاعات 
٧٨٠٬٨٥٠٬٥٩٢--٥٦٧٫٩٨٢٫٠٦٥-٢١٢٫٨٦٨٫٥٢٧إجمالي مطلوبات القطاعات 

المجموعة:دخلصافي إلىالقطاعات بتسویة المعلومات المتعلقة 
أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٠١٧سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

٨٠٫١٦٩٫٣٨٦٩٤٫٣٧٦٫٤٠٣دخل القطاعات التشغیلیة
مبالغ غیر موزعة:

٣٫١٢٠٫٣٠١٤٫٥٧٧٫٨٧٣إیرادات أخرى 
)٩٦٥٫٣٤٧()٨٢٣٫٨١٢(وتسویقمصاریف بیع 

)٢٢٫٩٥١٫٧٥٥()٢٧٫٠٠٣٫٣١٨(مصاریف عمومیة وإداریة 
٩٩٢٫٥٧٠٤٩٢٫٤٦٤إیرادات تمویل 

)٨٨٥٫٦٢٢()٤٫٨١٠٫٤٥٤(أعباء مالیة
ق مقیدة بطریقة حقوشركاتالحصة في صافي نتائج استثمارات 

-)٩١٦٫٩٥٧(الملكیة

)١٩٫٧٣٢٫٣٨٧()٢٩٫٤٤١٫٦٧٠(اجمالي المبالغ غیر الموزعة 

٥٠٫٧٢٧٫٧١٦٧٤٫٦٤٤٫٠١٦الربح الموحد قبل الزكاة
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الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةاالستثمارات في -٥
االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذاتالشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةتمثل االستثمارات في 

. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة مسئولیة محدودة
.الموحدة الموجزةاألولیةباستخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة ھذه الشركاتفي 

نسبة الملكیة

٢٠١٨سبتمبر٣٠
٪

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٪

٢٠١٨سبتمبر٣٠
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

االستثمارات في الشركات المقیدة بطریقة 
حقوق الملكیة

٢٥٢٥١١٫٥٠٨٫٨٥٧١٢٬٠٩٢٬٤٨١الشركة السعودیة للضیافة التراثیة
٥٠٥٠٩٫٥٣٩٫٧٠٥٩٬٥٣٩٬٧٠٥شركة مكارم المعرفة للضیافة 

٥٠٥٠٤٫١٤٢٫٢٩٠٤٬١٤٢٬٢٨٩المحدودةفنادق للشركة المدینة 
٢٥٢٥١٦٦٫٦٦٦٥٠٠٬٠٠٠شركة خدمات التسویق اإلعالمي 

────────────────
٢٥٫٣٥٧٫٥١٨٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥
════════════════

:الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةالحركة في االستثمارات في 
التسعةلفترة 

أشھر المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨

سنة المنتھیة لل
دیسمبر ٣١في 

٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

٢٦٫٢٧٤٫٤٧٥٣٠٬٤٣٦٬٣٩٢/ السنة في بدایة الفترة
)٤٬١٦١٬٩١٧()٩١٦٫٩٥٧(حصة في صافي النتائجال

٢٥٫٣٥٧٫٥١٨٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥/ السنة في نھایة الفترة
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٢٠١٨سبتمبر٣٠

١٦

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٦

المعامالت مع الجھات ذات العالقة
خدمات بین ھذه للة من قبل اإلدارة. تمثل ھذه المعامالت تبادل خالل دورة أعمالھا العادیة تقوم المجموعة بالتعامل مع الجھات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم ھذه المعامالت وفقًا للشروط المعتمد

الشركات.
إن تفاصیل مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة ھي كما یلي:

أطراف ذات عالقة منمستحق )أ
مبلغ المعاملة 

أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 
مبلغ المعاملة 

الرصیدللسنة المنتھیة في
──────────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر٢٠١٧٣٠دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٤٤١٫٠٢٠٩٩٩٫٩٩٩١٫٣٣٣٫٣٣٢١٨٫٣٤٣٫٠٨٢٢٠٬٥٥٤٬١٦٢اتعاب فنیةزمیلةشركة للضیافةشركة مكارم المعرفة

٤٦٣٫٦١٢٤٦٠٫١٩٢٤٦٠٫١٩٢١٫٢٤٠٫٥٥٥٦٣٫١٢٩اتعاب إداریةمنتسبةشركة فندق مكارم البیت
-٦٥٢٫٤٤٦--٣٤٧٫٥٩٢اتعاب إداریةمنتسبةشركة مجمع الیاسمین

-٤٠٠٫٠٠٠--٤٠٠٫٠٠٠ایجار منتسبةشركة شركة أصیلة لالستثمار
١٬٠٦٢٫٠٦٤٩٥٦٬٠٠٠١٬٣١٧٬١٣٢١٫٣١٠٫٣٤١١٫١٤٠٫٤٦١اتعاب إداریةمنتسبةشركة أخرى

────────────────────
٢١٬٩٤٦٬٤٢٤٢١٫٧٥٧٫٧٥٢

════════════════════



دور للضیافةشركة 
مساھمة سعودیة)(شركة
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٢٠١٨سبتمبر٣٠

١٧

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٦

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة 
أطراف ذات عالقة إلىمستحق )ب

مبلغ المعاملة 
أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

مبلغ المعاملة 
الرصیدللسنة المنتھیة في

───────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر٢٠١٧٣٠دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-١٤٫٦٦٧٫٣١١---اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةالمحدودةشركة المدینة للفنادق 
١٨٫٥١٢٫٩٣٥١٣٬٣٢٧٬٠٦٣---اتعاب اإلدارةشركة زمیلة دیةالجزیرة والدوامجمعي

-٧٩٥٫٨٥٠٩٦١٫٨٩٧٩٦١٫٨٩٧٥٫٤٧٩٫٧٢٧اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةمكارمفندق أم القرى
٢٤١٫٣٣٦٣١٤٫٧٨٠٤٠٨٫٩٤٥٢٫٨٨١٫٧٧٦١٥٨٬٣٣١اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةالروضة السكنيمجمع 

-٥١٢٫٦٥٧٥٢٩٫١٦٧٥٢٩٫١٦٧١٫٧٢١٫٣١٩اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةفندق مكارم منى
٣٧٩٫٩٣٣١٤٧٫٠١٨٦١٨٫٨٤٢١٫١٣٤٫٦٨٨٨٤٬٠٨٤اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةعذرالممجمع 
٤٧٨٫٧٨٢٤٥١٫٦١٩٥٩٦٫٨٢٦١٫٢٠٢٫٠٨٥١٬٣٣٠٬٢٨١اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةاألندلس السكنيمجمع 

-٥٢٢٫٢٠٢٦١٫١١٢٦٨٫٦٨٨٢٠٤٫٢٧٨اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةفندق مكارم الشرفات
١٬٧٨٦٬٣٨٩-٥٢٠٫٩٧٢٦٣٣٫٨٢٥-اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةالیاسمینمجمع 
-٨٧٠٫٩٤٩---اتعاب اإلدارةمنتسبةجھةأخرى

────────────────────

٤٦٫٦٧٥٫٠٦٨١٦٬٦٨٦٬١٤٨
══════════════════════

المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا:
مبلغ المعاملة 

أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٠١٧سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠
لایر سعوديسعوديلایر 

───────────────────
٤٫٥٤٠٫٨٠٢٤٫٠٦٣٫٩٢٧في المجموعةونھایة الخدمة لموظفي اإلدارة العلیا الرواتب والمكافآت
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨سبتمبر٣٠

١٨

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٦

الجھات ذات العالقةبأرصدةالشروط واألحكام المتعلقة 
شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة ١٢إن األرصدة المستحقة من الجھات ذات العالقة في نھایة الفترة غیر مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل 

، لم تسجل ٢٠١٧و ٢٠١٨سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةبالنسبة لفترة الموجزة. لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدینة أو الدائنة للجھات ذات العالقة
عن طریق تقویم المركز المالي للجھة ذات العالقة المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في فترة إعداد القوائم المالیة 

ل فیھ.والسوق الذي تعم

الممتلكات والمعدات -٧

:للموجودات ألغراض احتساب االستھالك ھي كما یلياألعمار اإلنتاجیة المقدرةإن 
سنوات٤سیاراتسنة٧٥-٥٠مباني

سنوات٥أجھزة ومعداتسنوات أو مدة عقد اإلیجار إیھما أقل٥تحسینات على مباني
سنة٤٠المركزیةالمصاعد وأجھزة التكییف سنوات ١٠أثاث

أجھزة ومعداتسیاراتأثاثمبانيالتحسینات مبانيأراضي
أجھزة ومصاعد ال

اإلجمالي ةمركزیالالتكییف
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٣٢٬٠٠٢٬٧٩٣٤٧٬٧٥٧٬٧٤٧٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨في بدایة الفترة

١٫٥٨٩٫٧٠٠٥٥٨٫٢٨١١١٢٫٠٠٠٥٫٩١٣٫٤٢٧١١٣٫٦٩٩٨٫٢٨٧٫١٠٧--إضافات
تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء 

٥١٫٩٩٠٫٦٥٢-٧٫٠٩٧٫٤٨٥-٣٦٨٫٥٤١-٤٤٫٥٢٤٫٦٢٦)    ٨(إیضاح 

٧٢٤٫٦٧١٫٣١٩١٫٤٧٦٫٥٢٧٫٤١٩٤٩٫٣٤٧٫٤٤٧٢٨٨٫٤١٩٫٨٣٩٨٫٣٣٥٫٥٨٧٧٢٫١٤٢٫٧٦٩٧٠٫٤٢٩٫٦٧٧٢٫٦٨٩٫٨٧٤٫٠٥٧في نھایة الفترة

االستھالك:
٤٦٥٬٢٠٥٬١٧٦٢٩٬٨٦٤٬٧٠٣١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-في بدایة الفترة

٢٠٫٩٨١٫٢١٢١٠٫٣٤٣٫٩٧٢١٠٫٤٩١٫٨٧٧٤٥٫٥٥٩٦٫٧٩٣٫٧٣٧٢٫٨١٠٫٦٨٦٥١٫٤٦٧٫٠٤٣-محمل للفترة

٤٨٦٫١٨٦٫٣٨٨٤٠٫٢٠٨٫٦٧٥٢٠٠٫٣١٧٫٦٩٢٧٫٩٣٥٫١٤٤٢٨٫٤٧٠٫١٨٦٣١٫٦٣٤٫٤٢٣٧٩٤٫٧٥٢٫٥٠٨-في نھایة الفترة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٨٧٢٤٫٦٧١٫٣١٩٩٩٠٫٣٤١٫٠٣١٩٫١٣٨٫٧٧٢٨٨٫١٠٢٫١٤٧٤٠٠٫٤٤٣٤٣٫٦٧٢٫٥٨٣٣٨٫٧٩٥٫٢٥٤١٫٨٩٥٫١٢١٫٥٤٩سبتمبر٣٠كما في 
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١٩

تتمة-الممتلكات والمعدات -٧

أجھزة ومعداتسیاراتأثاثمبانيالتحسینات مبانيأراضي
أجھزة والمصاعد 

اإلجمالي التكییف المركزیة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٧٬٨١٨٬٠٦٩١٬٢٤٨٬٧٥٦٬٢٣٤٤٢٬٥٦٠٬٢٤٢٢٤٨٬٦٩٤٬٧١٤٨٬٠٨٧٬٥٤٥٥٩٬٣٨٩٬٠٠١٣٤٬٥٢٦٬٥٠١٢٬٣٦٩٬٨٣٢٬٣٠٦في بدایة السنة

٢٬٢٥٨٬٣٢٧١٬٨٣٤٬٤٨٠١٩٣٬٥٤٢٨٬٦٩٠٬٣٩٦٨٬١٥٠٬٠٠٠٢١٬١٢٦٬٧٤٥--إضافات
)١٦٬٦٢٣٬١٠٨(-)١٣٬٤١٨٬٨٥٨()٥٧٬٥٠٠(---)٣٬١٤٦٬٧٥٠(استبعادات

تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
٤٬٤٧١٬٣١٨٢٧٬٦٣٩٬٤٧٧٢٥٥٬٢٦٠٬٣٥٥-١٨٣٬٢٤٦٬٥٥٩٢٬٩٣٩٬١٧٨٣٦٬٩٦٣٬٨٢٣-)٨

٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٣٢٬٠٠٢٬٧٩٣٤٧٬٧٥٧٬٧٤٧٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨في نھایة السنة

االستھالك:
٤٣٠٬٧٤٢٬٣٨٨٢٣٬٨٨١٬٣٢٥١٧٧٬١٩٩٬١٣٠٧٬٨١٣٬٥٢٢٢٦٬٤٦٣٬٠١٢٢٦٬٤٦٥٬٣٨٤٦٩٢٬٥٦٤٬٧٦١-السنةفي بدایة 

٣٤٬٤٦٢٬٧٨٨٥٬٩٨٣٬٣٧٨١٢٬٦٢٦٬٦٨٥١٠٦٬١١٣٨٬٥٢٨٬٤٢٨٢٬٣٥٨٬٣٥٣٦٤٬٠٦٥٬٧٤٥-محمل للسنة
)١٣٬٣٤٥٬٠٤١(-)١٣٬٣١٤٬٩٩١()٣٠٬٠٥٠(----استبعادات

٤٦٥٬٢٠٥٬١٧٦٢٩٬٨٦٤٬٧٠٣١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٧٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٦٦٬٧٩٧٬٦١٧١٧٬٨٩٣٬٠٤٤٩٧٬٦٦٧٬٢٠٢٣٣٤٬٠٠٢٣٧٬٤٥٥٬٤٠٨٤١٬٤٩٢٬٢٤١١٬٨٨٦٬٣١٠٬٨٣٣دیسمبر ٣١كما في 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)
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٢٠

المشاریع تحت اإلنشاء -٨

: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٢٨٥٫٤إنشاء فندق الحي الدبلوماسي وقدره تمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة 
دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٩٠٫٧وقدره ) ٥و٤(المراحل السكني قدارراومشروع ) ملیون لایر سعودي١٥٨٫٢
: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٤٦٫٩وتوسعة فندق مكارم الریاض وقدره ) ملیون لایر سعودي٧٠٫٢: ٢٠١٧
٤٫٢: ٢٠١٧یسمبر د٣١ملیون لایر سعودي (٧٫٩وتجدید فندق مكارم أجیاد مكة وقدره ) ملیون لایر سعودي١٣٫٦

ملیون لایر سعودي).
تكالیف االقتراض المرسملة

ملیون لایر سعودي (السنة ٨٫٧مبلغ ٢٠١٨سبتمبر٣٠بلغت تكالیف االقتراض المرسملة خالل الفترة المنتھیة في 
إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة للرسملة ھو ملیون لایر سعودي). ٩٫٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في 

) وھو یمثل معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.%٣٫٠٦: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(%٣٫٤٤

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:
التسعةلفترة 

أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

٢٠١٨
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
٣٨٣٫٥٥٥٫٧٢٩٣٧٥٬٩٧٧٬٢٢٢في بدایة الفترة / السنة

٢٦١٫٩٩٨٫٢٧٨٢٦٢٬٨٣٨٬٨٦٢خالل الفترة / السنةإضافات
)٢٥٥٬٢٦٠٬٣٥٥()٥١٫٩٩٠٫٦٥٢()٧تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

──────────────────
٥٩٣٫٥٦٣٫٣٥٥٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩في نھایة الفترة / السنة

══════════════════

ألجلالقروض-٩
٣١ملیون لایر سعودي (١٫٤٢٤شكل تمویل مرابحة بقیمة إجمالیة قدرھا يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 

ه. إن ھذالسائدة في السوقوالتي تحمل عمولة مرابحة وفقًا لألسعارملیون لایر سعودي) ٣٧١٫٩: ٢٠١٧دیسمبر 
ق.ررامضمون بسندات ألمر والتنازل عن المتحصالت من إیجار مشروع داتالتمویال

قدرت اإلدارة أن القیمة العادلة للقروض ألجل تقارب قیمتھا الدفتریة.

الزكاة-١٠
ركة، على القوائم المالیة الخاصة بكل شتقوم الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناءاً 

وعلیھ یتم تحدید الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة للشركة وكل من شركاتھا التابعة بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي 
للمجموعة. الموجزة الموحدة الشامل األولیة الزكاة المقدرة ضمن قائمة الدخل 

ى لسنوات حتعن جمیع اوقد قامت شركة دور للضیافة بإنھاء موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) 
وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا ٢٠١٧عامحتىلسنوات عن جمیع ا، وقدمت إقراراتھا الزكویة ٢٠٠٩دیسمبر ٣١

وال تزال بانتظار الحصول على ربوط الھیئة النھائیة. 
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٢٠١٨سبتمبر٣٠

٢١

تتمة-الزكاة-١٠
حركة مخصص الزكاة:

أشھر التسعةلفترة 
المنتھیة في 

٢٠١٨سبتمبر٣٠
للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
١٥٫١١٧٫٨٦٢١٧٬٩١٧٬٢٢٢في بدایة الفترة / السنة

٤٫٢٣٠٫٠٠٠٥٫٠٦٥٫١٢٠مجنب خالل الفترة / السنة
-٦٫٣٩٨٫٦٢٩خالل الفترة / السنةمستردة

)٧٬٨٦٤٬٤٨٠()٦٫٥٤٧٫٣٨٣(السنةالفترة / المسدد خالل 
──────────────────

١٩٫١٩٩٫١٠٨١٥٬١١٧٬٨٦٢في نھایة الفترة / السنة
══════════════════

رأس المال-١١
لایر سعودي ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 

لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠١٧:١٠٠دیسمبر ٣١(

اإلعالن عن توزیعات األرباح واعتمادھا-١٢

٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٢٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٨أغسطس٨في 
.٢٠١٨من عام ول سعودي للسھم) عن النصف األلایر

٠٫٣ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٠، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٨فبرایر٢٦في 
. تم إعتماد ھذه التوزیعات، باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس ٢٠١٧لایر سعودي للسھم) عن النصف الثاني من عام 

. ٢٠١٨مارس٢٩ملیون لایر سعودي في إجتماع الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ ١٫٨اإلدارة والبالغة 

٠٫٤٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٤٠مرحلیة قدرھا ، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة٢٠١٧سبتمبر١٢في 
. ٢٠١٧من عام  سعودي للسھم) عن النصف األوللایر

٠٫٤٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٤٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧فبرایر٧في 
. تم اعتماد ھذه التوزیعات باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس ٢٠١٦لایر سعودي للسھم) عن النصف الثاني من عام 

.٢٠١٧إبریل ٢٠في اجتماع الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ ١٫٨اإلدارة والبالغة 

سھمللاألساسي والمخفضربح ال-١٣
تم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة 

ملیون سھم خالل الفترة.١٠٠والقائمة وقدرھا 

االرتباطات وااللتزامات المحتملة-١٤

االرتباطات الرأسمالیة
ملیون ١٠٥٫٥، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٨سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةخالل فترة 

ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.٢٧٣٫٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي (

االلتزامات المحتملة 
دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٠٫٢مة قدرھا كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائ٢٠١٨سبتمبر٣٠كما في 
ال تحمل ھذه الضمانات أي تأمینات نقدیة.ملیون لایر سعودي).٣٩٫٢: ٢٠١٧
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تتمة-االرتباطات وااللتزامات المحتملة-١٤

االلتزامات القانونیة المحتملة 
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 

.للمجموعةاألولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیةى یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري عل

ت لممتلکار إلیجادة قیمة ایاب زبسبر") جؤلمر ("اجؤمد نیة ضوقانطرف في قضیة عة ولمجمافإنك ، لذعلی وة عال
بتقدیر من المحكمة رة"). صدر قرار مبدئي (غیر ملزم) لفت("ا٢٠١٤لی إ٢٠٠٩ن مرة عة للفتولمجماتھا رستأجا

ملیون لایر. وقد تم استنئاف ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف اإلداریة ضد ھذا ١٢٫٥إجمالي قیمة اإلیجار للفترة بمبلغ 
ملیون لایر في القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة والتي تعتقد إدارة ٦٫٢الحكم األولي. تم تجنیب مخصص بمبلغ 

المجموعة أنھ كافي.

ت عقود اإلیجارات التشغیلیةارتباطا

المجموعة كمستأجر
یبلغ الحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء كما یلي:

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
٢١٫٤٢٥٫٦١٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠خالل سنة واحدة 

٩٤٫٤٨٤٫٩٥٧٩١٫٥٢٣٫٢١٣أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 
٤١٩٫٦٣٢٫١٧٨٤٤٤٫٠١٩٫٥٣٢أكثر من خمس سنوات 

──────────────────
٥٣٥٫٥٤٢٫٧٤٥٥٥٠٫٥٤٢٫٧٤٥
══════════════════

ملیون لایر سعودي. كما ٢١بدأت الشركة بالتفاوض مع مؤجر لخفض مبلغ اإلیجار السنوي ألحد الفنادق المؤجرة من 
، لم یتم استكمال نتائج ھذه المفاوضات.المالیة األولیة الموحدة الموجزةالقوائم تاریخ 

المجموعة كمؤجر
نوات. سمن سنة إلى خمسالمتبقیةأبرمت المجموعة عقود إیجار تجاریة. تكون فترة عقود اإلیجار غیر القابلة لاللغاء 

تشتمل جمیع العقود على بند یمكن المجموعة من التعدیل المستقبلي لالیجار على أساس سنوي وفقًا لشروط السوق 
السائدة.

مجموعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لاللغاء كما یلي:للتبقیةلذمم عقود اإلیجار المبلغ الحد األدنى 
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر٣٠

لایر سعوديلایر سعودي
──────────────────

-٢٤٫٤٠٨٫٧١٠خالل سنة واحدة 
٢٣٫٣٨٦٫٢٩٣٢١٫٤٦٠٫٠٠٠أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٢٢٫٥٢٨٫٠٣٧١٤٫٠٠٠٫٠٠٠سنواتأكثر من خمس 
──────────────────
٧٠٫٣٢٣٫٠٤٠٣٥٫٤٦٠٫٠٠٠

══════════════════

األولیةالنتائج -١٥

ة.على النتائج السنویة للمجموعدقیقاً مؤشرًا األولیةقد ال تكون النتائج 
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٢٣

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٦

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

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

ألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من القیمة العادلة لقامت اإلدارة بتقویم أن 
یة تقارب قیمتھا الدفتروالمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة والدائنین واألخرىل جھات ذات عالقة والقروض ألج

قصیرة األجل لھذه األدوات.فترة االستحقاقوذلك یعود بشكل كبیر إلى 

الموجودات المالیة)أ
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر٣٠

لایر سعوديلایر سعودي
────────────────

متاحھ للبیعكالموجودات المالیة المصنفة 
٧٫٠٠٠٫٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠اآلخرالدخل الشامل خاللبالقیمة العادلة من شركةاستثمارات في 

────────────────
بالتكلفة المطفأةالمقیدةالموجودات المالیة 

٩٣٫٥١٠٫٦٢٧٨٤٫٣١٣٫٣٩٢مدینون تجاریون 
٢١٫٩٤٦٫٤٢٤٢١٫٧٥٧٫٧٥٢مستحق من أطراف ذات عالقة

────────────────
١١٥٫٤٥٧٫٠٥١١٠٦٫٠٧١٫١٤٤إجمالي الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة

────────────────
١٢٢٫٤٥٧٫٠٥١١١٣٫٠٧١٫١٤٤إجمالي الموجودات المالیة

════════════════

١١٥٫٤٥٧٫٠٥١١٠٦٫٠٧١٫١٤٤إجمالي الموجودات المالیة المتداولة
٧٫٠٠٠٫٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة

────────────────
١٢٢٫٤٥٧٫٠٥١١١٣٫٠٧١٫١٤٤إجمالي الموجودات المالیة

════════════════

المطلوبات المالیة )ب
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١سبتمبر٣٠

لایر سعوديلایر سعودي
────────────────

المطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة
١٦٫٤٣٩٫٤٨٩٣٤٫٦٤٤٫٧٩٥دائنون تجاریون 

٦٦٤٫٣٣٩٫٩٤٨٤٦٩٫٧٤٩٫٧١٤ألجلقروض
٤٦٫٦٧٥٫٠٦٨١٦٫٦٨٦٫١٤٨مستحق إلى أطراف ذات عالقة

────────────────
٧٢٧٫٤٥٤٫٥٠٥٥٢١٫٠٨٠٫٦٥٧إجمالي المطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة

════════════════
١٤٢٫٤١٤٫٥٥٧٨٨٫٨٢٢٫٠٠٧إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة

٥٨٥٫٠٣٩٫٩٤٨٤٣٢٫٢٥٨٫٦٥٠إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة
────────────────
٧٢٧٫٤٥٤٫٥٠٥٥٢١٫٠٨٠٫٦٥٧
════════════════

قیمتھا العادلة.المالیة تقاربللموجودات والمطلوبات الدفتریةإن القیمة 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة-١٧
.)٢٠١٨نوفمبر٦ھـ (الموافق: ١٤٤٠صفر ٢٨في الموجزةالموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 


