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شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٦

النشطةا-١

یة شركة دور للضیافة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وتم تسجیلھا بالمملكة العرب
). ١٩٧٦دیسمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ٦بتاریخ ١٠١٠٠١٠٧٢٦السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

ا للشركة في  الرئیسیة  واالستراحات  تتمثل األنشطة  والموتیالت  والمطاعم  واالستئجار للفنادق  والمشاركة  واإلدارة  والتملك والتشغیل  إلنشاء 
مة  ومراكز الترفیھ ووكاالت السفر والطرق الخاصة والعامة والمناطق السیاحیة. كما تشتمل األنشطة على تملك األراضي وبیعھا وتطویرھا وإقا

تقوم الشركة بتلك األنشطة مباشرة أو باالشتراك مع الغیر  دمات المعتمرین وزوار المسجد النبوي الشریف.  المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خ
بشكل مشترك أو منفرد.

تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على المعلومات المالیة للشركة والشركات التابعة التالیة (یشار إلیھم مجتمعة بـ "المجموعة"):
الملكیة المباشرة نسبة 

وغیر المباشرة %
──────────────────

الشركات التابعة 
رأس المال 
لایر سعودي 

یونیو ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

٪٩٩٫٤٤٪ ١٦٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٩٫٤٤شركة مكة للفنادق المحدودة 
٪٧٠٫٠٠٪ ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٫٠٠الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة المحدودة 

٪٩٨٫٧٣٪ ٥٩٬٢٥٠٬٠٠٠٩٨٫٧٣شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة 
٪٦٠٫٠٠٪ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٫٠٠شركة نزل شدا الفندقیة

٪٩٧٫١٤٪ ٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠٩٧٫١٤شركة تبوك للفنادق المحدودة 
٪٩٩٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠٩٩٫٠٠شركة جود العلیاء المحدودة 

٪٩٥٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠٩٥٫٠٠شركة المصدر األمني المحدودة 
٪٩٥٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠٩٥٫٠٠شركة السواعد الكریمة لالستثمار والتطویر العقاري
٪١٠٠٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٫٠٠شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة شخص واحد) 
٪١٠٠٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٫٠٠شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد) 

٪١٠٠٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٫٠٠كة شخص واحد)شركة المشروعات المثالیة العقاریة (شر 
٪١٠٠٫٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٫٠٠شركة الصرح االنیق للتشغیل والصیانة (شركة شخص واحد) 

فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا: 

شركة مكة للفنادق المحدودة 
٢٠بتاریخ  ٤٠٣١٠١١٨٧٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة مكة للفنادق المحدودة  

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

للخدمات الفندقیة المحدودة الشركة السعودیة 
١٠١٠٠١٠٤٥٤ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة المحدودة  

قصر الریاض. -تمتلك الشركة فندق كراون بالزا ). ١٩٧٦نوفمبر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٦ذو القعدة ١١بتاریخ 

النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة شركة 
٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة 

جدة. تمتلك الشركة فندق ومنتجع قریة مكارم النخیل بمدینة ). ١٩٩٢دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤١٣جمادي الثاني ٢٢بتاریخ 



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٧

(تتمة) االنشطة-١

شركة نزل شدا الفندقیة
محرم  ٨بتاریخ  ٤٠٣٠١٦٦٣٦٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة نزل شدا الفندقیة  

ویتمثل نشاط الشركة في االنشاءات العامة للمباني السكنیة، إدارة وتأجیر العقارات المملوكة والمؤجرة ). ٢٠٠٧ینایر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٢٨
(سكنیة)، وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (غیر سكنیة).

شركة تبوك للفنادق المحدودة 
٥بتاریخ  ٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  – شركة تبوك للفنادق المحدودة  

لك الشركة فندق ھولیدي إن تبوك. تمت). ١٩٨٥دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني 

شركة جود العلیاء المحدودة 
٢٥بتاریخ  ١٠١٠٤٢٨٩٤٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة جود العلیاء المحدودة  

والبناء. ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في التشیید ). ٢٠١٤دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر 

شركة المصدر األمني المحدودة 
بتاریخ  ١٠١٠٤٣٣٣٧٠ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة المصدر األمني المحدودة  

الخاصة في  ).  ٢٠١٥مایو  ٥ھـ (الموافق  ١٤٣٦رجب  ١٦ الحراسة األمنیة المدنیة  المملكة العربیة ویتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمة 
).٢٠١٤مایو ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥رجب ٢٨بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣السعودیة بموجب خطاب األمن العام رقم 

شركة السواعد الكریمة لالستثمار والتطویر العقاري 
العقاري   وللتطویر  لالستثمار  الكریمة  السواعد  الس–شركة  بموجب  ومسجلة  محدودة  مسئولیة  ذات  سعودیة  شركة  رقم ھي  التجاري  جل 

ویتمثل نشاط الشركة في التشیید، والنقل، والتخزین، والتبرید،  ).  ٢٠١٥سبتمبر  ١٠ھـ (الموافق  ١٤٣٦ذو القعدة  ٢٦بتاریخ  ١٠١٠٤٣٧٤٨٩
صفر  ٦بتاریخ  ٠٠٩٦/٣٧وخدمات المال واألعمال باإلضافة إلى اإلیواء السیاحي بموجب ترخیص الھیئة العامة للسیاحة واألثار رقم ف/  

).٢٠١٥نوفمبر ١٨ھـ (الموافق ١٤٣٧

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

كة في تقدیم خدمات الضیافة وتأسیس المطاعم  ویتمثل نشاط الشر ). ٢٠١٧نوفمبر ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٣
والفنادق والمعارض. 

شركة واحة دارة المحدودة 
واحد)   ذات شخص  المحدودة (شركة  دارة  واحة  رقم –شركة  التجاري  ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل  شركة سعودیة  ھي 

یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تقدیم خدمات السیاحة. و). ٢٠١٧نوفمبر ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٢

شركة المشروعات المثالیة العقاریة 
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري  –شركة المشروعات المثالیة العقاریة (شركة ذات شخص واحد) 

ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إدارة وتأجیر العقارات  ).   ٢٠١٩سبتمبر  ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٤١محرم  ٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٧رقم  
كنیة وغیر السكنیة.المملوكة أو المؤجرة الس

شركة الصرح األنیق للتشغیل والصیانة 
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري  – شركة الصرح األنیق للتشغیل والصیانة (شركة ذات شخص واحد)  

الشركة الرئیسي في تنظیف المباني الجدیدة  ویتمثل نشاط  ).  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٤١محرم  ٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٨رقم  
بعد اإلنشاء. 
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٨

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

أسس اإلعداد ١-٢
) "التقریر المالي االولي" المعتمد في المملكة العربیة ٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي (

السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.
الدولیة للتقریر للمعاییر ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة وفقا  

دیسمبر ٣١بیة السعودیة ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في  المالي المعتمدة في المملكة العر 
٢٠٢١.

أسس القیاس ٢-٢
ات بالقیمة  ثمار أعدت القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي باستثناء االست

ئتمان  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تقاس بالقیمة العادلة ومنافع نھایة الخدمة للموظفین والتي تم قیاسھا وفقا لطریقة وحدة اال
كما تم اعداد ھذه القوائم المالیة االولیة الموحدة الموجزة باستخدام طریقة االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمراریة. المتوقعة. 

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣-٢
موعة. تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض للمج

التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢
الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة  الموحدة  األولیةتتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة  

.٢٠٢١دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

،  ٢٠٢٢ینایر  ١قبلقامت المجموعة بتطبیق بعض المعاییر والتعدیالت التالیة ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو  
الموجزة للمجموعة.الموحدة  والتي لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة 

)٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-بالعقود تكالیف الوفاء -العقود المتوقع خسارتھا 
اًء  إن عقد المعاوضة ھو عقد بموجبھ تتجاوز التكالیف التي ال یمكن تجنبھا (أي التكالیف التي ال یمكن للمجموعة تجنبھا بسبب العقد) استیف

لك العقد.    لاللتزامات بموجب العقد متجاوزًة المنافع االقتصادیة المتوقع استالمھا بموجب ذ

بعقد  تنص التعدیالت على أنھ عند تقییم ما إذا كان العقد معاوضة أو أنھ یؤدي إلى خسائر، یجب أن یشمل الكیان التكالیف التي ترتبط مباشرة  
الیف التي ترتبط  ما لتقدیم بضائع او خدمات كًال من التكالیف اإلضافیة (على سبیل المثال تكالیف العمالة المباشرة والمواد) وتخصیص التك
ال تتعلق التكالیف  مباشرة بأنشطة العقد (على سبیل المثال: استھالك المسعدات المستخدمة لتأدیة القد وتكالیف اإلدارة واإلشراف في العقد).
العقد. العمومیة واإلداریة بشكل مباشر بالعقد، ویتم استبعادھا، مالم یتم تحمیل تلك التكالیف صراحة على الطرف اآلخر بموجب

)   ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي 
ة الصادرة  تستبدل التعدیالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من إطار المفھوم الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة باإلشارة إلى النسخة الحالی

المتطلبات. م دون أي تغییر في ٢٠١٨في مارس 

"   الیوم الثانيلتجنب مسألة مكاسب او خسائر "٣كما أضافت التعدیالت أیضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعیار الدولي للتقریر المالي  
لوبات المحتملة  "المخصصات والمط٣٧المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات الطارئة التي قد تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي  

رقم   أو تفسیر لجنة المعاییر الدولیة  المحتملة"  تطبیق  "الرسوم" حال تكبدھا بشكل منفصل. ٢١والموجودات  المنشآت  من  االستثناء  یتطلب 
فاھیمي، لتحدید ما  )، على التوالي، بدال من اإلطار الم٢١) أو تفسیر لجنة المعاییر الدولیة (٣٧المعاییر الواردة في المعیار الدولي للمحاسبة (

)  ٣في نفس الوقت، تضیف التعدیالت أیضاً فقرة جدیدة إلى المعیار الدولي للتقریر المالي (إذا كان االلتزام الحالي قائما في تاریخ االستحواذ. 
القوائم المالیة األولیة  لتوضح أن الموجودات المحتملة غیر مؤھلة لالعتراف بھا في تاریخ االستحواذ.  لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على 

تجة خالل الفترة.  االموحدة الموجزة للمجموعة نظرا لعدم وجود التزامات محتملة ومطلوبات طارئة ضمن نطاق التعدیالت الن



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٢

(تتمة) التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢
١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -المتحصالت قبل االستخدام المقصود والمعدات:الممتلكات واآلالت  

تمنع التعدیالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بیع السلع التي یتم انتاجھا 
الالزمة وحالتھ  موقعھ  إلى  األصل  ذلك  احضار  مالئمة. أثناء  اإلدارة  تراھا  التي  بالطریقة  بإثبات  للتشغیل  المنشأة  تقوم  ذلك،  عن  وعوًضا 

المتحصالت من بیع مثل ھذه البنود وتكالیف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة. 

الشركة التابعة المطبقة للمعاییر –مرة  تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول  – )  ١التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
الدولیة ألول مرة

) لقیاس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام  ١"أ") من المعیار الدولي للتقریر المالي (١٦-یسمح التعدیل للشركة التابعة باختیار تطبیق الفقرة (د
االم، استنادًا إلى تاریخ تحول الشركة االم إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي. وذلك إذا  المبالغ المصفح عنھا في القوائم المالیة الموحدة للشركة 

یتم تطبیق ھذا التعدیل  لم یتم اجراء أیة تعدیالت إلجراءات التوحید وأثر تجمیع األعمال التي استحوذت فیھا الشركة األم على الشركة التابعة.
). ١(أ) من المعیار الدولي للتقریر المالي (١٦المشترك الذي یختار تطبیق الفقرة د أیًضا على الشركة الزمیلة أو المشروع

بالمئة" للتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة١٠الرسوم في اختبار "الـ -) "األدوات المالیة" ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن  یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا ع

تشتمل ھذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك  شروط االلتزام المالي األصلي.
ال توجد تعدیالت مثیلة مقترحة للمعیار الدولي للمحاسبة  الجھة المقرضة نیابة عن اآلخر.الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو 

اإلثبات والقیاس. القوائم المالیة:٣٩

الضرائب في قیاسات القیمة العادلة-) الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي (
الذي یقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدیة المتعلقة بالضرائب  ٤١المحاسبة الدولي من معیار ٢٢یلغي التعدیل المطلب الوارد في الفقرة 

.٤١عند قیاس القیمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي 

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٥-٢
اختارت الشركة عدم  م.٢٠٢٢ینایر  ١أو بعددیالت التالیة والتي تسري في  أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر المحاسبیة والتع 

التطبیق المبكر لھذه اإلصدارات ولیس لھا أي أثر جوھري على القوائم المالیة االولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

المطلوباتعند تصنیف "عرض القوائم المالیة"-١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
) "عرض القوائم المالیة" أنھ یتوقف تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر ١توضح التعدیالت ضیقة النطاق ھذه على معیار المحاسبة الدولي (

وائم المالیة (على  ال یتأثر التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاریخ إعداد القمتداولة على الحقوق الموجودة في نھایة الفترة المالیة. 
) عندما یشیر إلى "تسویة" التزام. ١كما توضح التعدیالت ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي (سبیل المثال: استالم إعفاء أو خرق للتعھدات). 

التسویة تأجیلالحق في 
یكون لدى المنشاة الحق في تأجیل  المحددة، قرر مجلس اإلدارة في انھ في حال خضوع حق الشركة في تأجیل تسویة اللتزام المنشأة للشروط  

بتلك الشروط في ذلك التاریخ.سداد االلتزام في نھایة فترة التقریر المالي في حال التزامھا

الوجود في نھایة فترة التقریر المالي
النظر عن اختبارات المقرض في االلتزام  یتناول التعدیل أیضا توضیح متطلبات أن الحق في الوجود في نھایة فترة التقریر المالي ینطبق بغض  

في ذلك التاریخ أو في تاریخ الحق.

م.٢٠٢٣ینایر  ١تدخل ھذه التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

٨ومعیار المحاسبة الدولي ٢وبیان الممارسات ١تعدیالت ضیقة النطاق على معیار المحاسبة الدولي 
حاسبیة  تھدف التعدیالت إلى تحسین إفصاحات السیاسة المحاسبیة ومساعدة مستخدمي القوائم المالیة على التمییز بین التغییرات في التقدیرات الم

والتغیرات في السیاسات المحاسبیة. 

م.٢٠٢٣ینایر  ١تدخل ھذه التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٠

محاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات ال-٢

(تتمة) المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٥-٢

٢٠٢٠"عقود التامین" المعدل في یونیو ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي 
.  ١٧المالي للتقریر یتعلق التعدیل بانتقال شركات التأمین إلى المعیار الجدید فقط ال یؤثر على أي متطلبات أخرى في المعیار الدولي 

ات  بالنسبة لبعض شركلألدوات المالیة لھما متطلبات انتقالیة مختلفة.  ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي  ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي  
المعلومات   األصول المالیة والتزامات عقود التأمین في  االختالفات في عدم تطابق مؤقت في المحاسبة بین  ھذه  أن تتسبب  التأمین ، یمكن 

یساعد  سألول مرة.  ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي  ١٧المقارنة التي تقدمھا في بیاناتھا المالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  
یقوم بذلك من  التعدیل شركات التأمین على تجنب عدم التطابق المحاسبي المؤقت ، وبالتالي ، سیحسن فائدة المعلومات المقارنة للمستثمرین.  

خالل تزوید شركات التأمین بخیار عرض معلومات مقارنة حول األصول المالیة.  

م.٢٠٢٣ینایر  ١تبدأ في أو بعد تدخل ھذه التعدیالت على الفترات السنویة التي 

)٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تعریف التقدیرات المحاسبیة 
كما أنھا توضح كیفیة توضح التعدیالت الفرق بین التغیرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء.

المدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبیة.استخدام المنشآت لتقنیات القیاس و 

م.٢٠٢٣ینایر  ١تدخل ھذه التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة -)١٢التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
الشركات إثبات الضرائب المؤجلة عن المعامالت التي، عند اإلثبات األولي لھا ینشأ عنھا مبالغ متساویة للفروقات  تتطلب ھذه التعدیالت من  

الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع والخاضعة للضریبة.

م.٢٠٢٣ینایر  ١تدخل ھذه التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

والتقدیرات الھامة األحكام واالفتراضات-٣
الموجزة، قامت اإلدارة بإجراء بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق  الموحدة  عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة  

وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه  والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف.السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمبالغ المصرح عنھا للموجودات 
التقدیرات. 

تنتج الفروقات عن التعدیالت على التقدیرات المعترف بھا بشكل بأثر مستقبلي.تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة.

تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات كانت  إن األحكام الجوھریة التي وضعتھا اإلدارة في سیاق  
ة السنویة الموحدة للمجموعة.یمماثلة لتلك األحكام الواردة في القوائم المال

قیاس القیمة العادلة
تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع أصل ما أو سداده عند 

یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما: السوق بتاریخ القیاس.

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو −
فائدة للموجودات والمطلوبات. في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق−

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض  إن السوق الرئیسي أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة.
المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وبافتراض أن 

یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریق  االقتصادیة. 
على النحو األفضل وبأقصى حد. االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل

ة للمالحظة  تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابل
وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. 



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١١

تتمة)األحكام واالفتراضات والتقدیرات الھامة (-٣

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
لة ناقصاً تكالیف  یظھر انخفاض القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القیمة القابلة لالسترداد باعتبارھا القیمة العاد

العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد على أساس البیانات المتاحة من معامالت البیع  یتم احتساب القیمة البیع أو قیمتھا قید االستعمال ــ أیھما أعلى. 
یتم  الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل.

التدفقات النقدیة   لمدة خمس  المخصومة. احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة  التقدیریة  التدفقات النقدیة على أساس الموازنة  یتم تحدید 
أداء األصل  سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز  

تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة  في القیمة.للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض 
المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
) بشأن االنخفاض في القیمة وقامت باحتساب خسائر ٩قة المبسطة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت المجموعة بتطبیق الطری

قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة االئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
م تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. في خسائر االئتمان، والتي یت

مخصص منافع نھایة الخدمة للموظفین
یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید من االفتراضات التي  یتم تحدید التزامات المنافع المحددة للموظفین باستخدام عملیات التقویم اإلكتواري.

وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت  الفعلیة في المستقبل.قد تختلف عن التطورات
ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع  الوفیات والزیادة المستقبلیة في المعاشات.

یتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.ورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات. المحددة یتأثر بص

األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات 
وسیتم المحاسبة عن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو نمط االستھالك بأثر مستقبلي. 

مبدأ االستمراریة
أجرت إدارة المجموعة تقییماً لقدرة المجموعة على االستمرار الموجزة وفقاً لمبدأ االستمراریة.الموحدة  علیھ، تم إعداد القوائم المالیة االولیة 

ك، فإنَّ اإلدارة  عالوة على ذلوفقاً لمبدأ االستمراریة، ولدیھا قناعة أن لدي المجموعة الموارد الكافیة الستمرار اعمالھا في المستقبل القریب.
یة.لیست على درایة بأي حالة ھامة من عدم التیقن قد تثیر شكوًكا كبیرة حیال قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرار 

القطاعات التشغیلیة -٤

تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار بصورة مستقلة التشغیلیة.لدى المجموعة القطاعات االستراتیجیة الثالثة التالیة والتي تعتبر قطاعاتھا  
اقتصادیة مختلفة   خصائص  لھا  استراتیجیات  – ألن  كذلك  ولھا  الرأسمالي  االستثمار  ومستوى  مثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت العوائد 

تسویق مختلفة.

فیما یلي تقریر ملخص یبین عملیات كل قطاع: 

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

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

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



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٢

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٤

:٢٠٢١و٢٠٢٢یونیو ٣٠فیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة كما في وللفترتین المنتھیتین في 

٢٠٢٢یونیو ٣٠
أخرى تأجیر العقارات إدارة العقارات الضیافة لایر سعودي 

حذوفات بین  
اإلجمالي القطاعات 

اإلیرادات من العمالء  
٢٧٠٬٤٤٣٬٥٩٩- - ٢٠٥٬٨١٥٬٣٩٦١٬٣٤٥٬١٢١٦٣٬٢٨٣٬٠٨٢الخارجیین 

- ) ١٤٬٨٢٧٬٩١٥(- ١٬٣٦٠٬٠٠٠٩٬٧٦١٬١٢٩٣٬٧٠٦٬٧٨٦إیرادات بین القطاعات 
٢١٥٬٨٧٩٬٩٧٥) ١٤٬٦٢٥٬٤١٥(- ٢٠٤٬٥٢٩٬٨٥٣٢٬١٦٩٬٨٩٢٢٣٬٨٠٥٬٦٤٥تكلفة اإلیرادات 

٥٤٬٥٦٣٬٦٢٤) ٢٠٢٬٥٠٠(- ٢٬٦٤٥٬٥٤٣٨٬٩٣٦٬٣٥٨٤٣٬١٨٤٬٢٢٣اجمالي الربح 
استھالك ممتلكات ومعدات  
٥٧٬٧٤١٬٢٧٦- - ١١٬٩٧٢٬١٨٣- ٤٥٬٧٦٩٬٠٩٣وموجودات حق االستخدام 

٢٬٦٧٠٬٣٨٦٬٠٠٥- - ٨٨٤٬٥٥١٬٣٨٤- ١٬٧٨٥٬٨٣٤٬٦٢١ممتلكات ومعدات 
٢٠٨٬٩٢٦٬٣٦٦- - ١٨٬٩٨٤٬٢٢٨- ١٨٩٬٩٤٢٬١٣٨موجودات حق االستخدام 

١٤٣٬٧٠٣٬١٣٥- - ٢٨٬٠١٢٬٦١٨- ١١٥٬٦٩٠٬٥١٧مشاریع تحت اإلنشاء 
٣٬٤٠٨٬٨٦٦٬٦٢١- ١٬٠٦٢٬٦٧٤٬٤٧٥٦٬٠٣٧٬٧٤٦١٬٦٩٥٬١٧٩٬١٣٥٦٤٤٬٩٧٥٬٢٦٥إجمالي الموجودات 
١٬٧١٧٬٩٨٤٬٨٥٩- ١٬٥٥٦٬٥٨٨٬٢١٥١٤٬٢١١٬٠٣٨١٤٦٬٣١٤٬٣٨٣٨٧١٬٢٢٣إجمالي المطلوبات 

٢٠٢١یونیو ٣٠
أخرى إیجار عقارات إدارة العقارات الضیافة لایر سعودي 

حذوفات بین  
اإلجمالي القطاعات 

اإلیرادات من العمالء  
الخارجیین 

٢١٣٬٧٤٢٬٠٢٠-- ١٥١٬٨٦٠٬٤٣٢٨٠٢٬٦٨٤٦١٬٠٧٨٬٩٠٤

- ) ١٢٬٥٦٣٬١٧٤(- ١٬٥٠٥٬٩٦١٧٬٨٣٩٬٣٥٢٣٬٢١٧٬٨٦١إیرادات بین القطاعات 
١٩٨٬٧٣٢٬٦١٤) ١٢٬٣١٥٬٦٧٤(- ١٨٧٬٠٣٩٬٠٠٣١٬٦٥٤٬٤٦٦٢٢٬٣٥٤٬٨١٩تكلفة اإلیرادات 
١٥٬٠٠٩٬٤٠٦) ٢٤٧٬٥٠٠(- ٦٬٩٨٧٬٥٧٠٤١٬٩٤١٬٩٤٦) ٣٣٬٦٧٢٬٦١٠((الخسارة) إجمالي الربح/  

استھالك ممتلكات ومعدات  
٥٧٬١٨٧٬٣٢٠- - ١١٬٣٧٨٬١٩٩- ٤٥٬٨٠٩٬١٢١وموجودات حق االستخدام 

٢٬٦٨٩٬٠٧٤٬٢٠٩- - ١٬٧٨٤٬٨٥٥٬٨٣٥٢٨٬٦٩٣٩٠٤٬١٨٩٬٦٨١ممتلكات ومعدات 
٢٦٨٬٦٨٨٬٩٠٤- - ١٩٬٤٢٨٬١٢٥- ٢٤٩٬٢٦٠٬٧٧٩موجودات حق االستخدام 

١٣٣٬١٢٣٬٢٠٨- - ٥٬٧٢٧٬٠٦٢- ١٢٧٬٣٩٦٬١٤٦مشاریع تحت اإلنشاء 
٣٬٤٤٠٬٤٧٠٬٨٤٨- ١٬٢٢٢٬٠٦٤٬٣٦٠٤٬٠٥٢٬٧٨٤١٬٥٦٨٬٠٢٠٬٨٨١٦٤٦٬٣٣٢٬٨٢٣إجمالي الموجودات 
١٬٧٤٥٬١٩٤٬٦٩٠- ١٬٥٨٥٬٥٧١٬٩١١١٠٬٧٩٢٬١١٦١٤٧٬٨٤٧٬٤٩٤٩٨٣٬١٦٩إجمالي المطلوبات 

تسویة المعلومات المتعلقة بالربح اإلجمالي للقطاعات إلى الدخل قبل الزكاة للمجموعة 

یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعودي لایر سعودي 

٥٤٬٥٦٣٬٦٢٤١٥٬٠٠٩٬٤٠٦ات اجمالي ربح القطاع
مبالغ غیر موزعة  

) ٥١٩٬٠٢٣() ١٬٥٤٤٬٢٦٠(وتسویقمصاریف بیع 
)١٢٬٣٣٨٬٢١٨() ٢٠٬٩٧٥٬٧٢٥(مصاریف عمومیة وإداریة 

٢٧٬٨٧٠٣٣٬٣٥٨إیرادات تمویل
) ١١٬٦٠٧٬٩٤٣() ١٧٬٦٨٥٬٠٤٥(أعباء مالیة 

)٧٬١٤٧٬٥٥٤() ٦٬٩٧٩٬٠٧٤(أعباء مالیة على التزامات اإلیجار 
٢٬٩٦٠٬٩٧٧١٦٬٩٤١٬٤١٩إیرادات أخرى، صافي 

-٥٩٣٬٥٥٦الحصة في نتائج الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقًا لطریقة حقوق الملكیة 
──────────────────

)١٤٬٦٣٧٬٩٦١() ٤٣٬٦٠١٬٧٠١(اجمالي مبالغ غیر موزعة 
──────────────────

١٠٬٩٦١٬٩٢٣٣٧١٬٤٤٥الدخل قبل الزكاة
══════════════════



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٣

النقدیة وما في حكمھا  -٥
یونیو٣٠

٢٠٢٢
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٨٥٬٢٦٤٬٤٣٢٧٣٬٨٦٠٬٤٧٤أرصدة لدى البنوك 
٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع قصیرة األجل (أ) 

٧٤٩٬٢٣٦٧٨٧٬٤٥٨نقد في الصندوق 
──────────────────

٩٢٬٠١٣٬٦٦٨٩١٬٦٤٧٬٩٣٢
══════════════════

یوًما وتحمل٩٠إلى  ٣٠تمثل الودائع قصیرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجاریة محلیة ویتراوح متوسط استحقاق ھذه الودائع بین  )أ(
٢٧٬٨٧٠مبلغ  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠بلغت اإلیرادات التمویلیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  نقطة أساس.  ١٠٧متوسط عمولة مرابحة قدرھا  

لایر سعودي). ٣٣٬٣٥٨: ٢٠٢١سعودي (لایر

١٧١٬٣: ٢٠٢١دیسمبر ٣١سعودي (ملیون لایر ٢٢٩٬٨نقدیة متاحة والبالغة تسھیالت، فإن المجموعة لدیھا ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في )ب(
ملیون لایر سعودي) حیث تمثل نقد غیر مسحوب من القروض النقدیة الممنوحة. 

ملیون لایر سعودي ٣٣٫٥٤األمریكي قدره بمبلغ  على حساب بنكي مكشوف بالدوالر٢٢تتضمن التعامالت المذكورة في االیضاح  )ج(
٣٫٠١ سعودي) لدى المؤسسة المالیة. عالوة على ذلك، تم إیداع مبلغ  ملیون لایر٢٠٫٨٣:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(٢٠٢٢یونیو٣٠كما في  

في أحد الحسابات البنكیة للمجموعة فیما یتعلق في ھذه التعامالت. ولم تقم المجموعة  : ال شيء)  ٢٠٢١دیسمبر ٣١سعودي (ملیون لایر 
باستخدامھ أو المحاسبة عنھ.

المدینون التجاریون-٦
یونیو٣٠

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي 

١٨٣٬٠٠٩٬٧٦٢١٧٠٬٤٧٥٬٣٦٢مدینون تجاریون
) ٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢()٢٨٬١٢٢٬٢٥٤(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

──────────────────
١٥٤٬٨٨٧٬٥٠٨١٤٥٬٢٤١٬٣٩٠

══════════════════

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١و ٢٠٢٢یونیو ٣٠فیما یلي الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كما في 

یونیو٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢٢٦٬٤٤٥٬٧٩٣ینایر  ١
٣٬٢٣٥٬٠١٢٧٣٨٬٩٩١المحمل للفترة/ للسنة

)١٬٤٧٣٬١٧٣()٣٤٦٬٧٣٠(المسترد خالل الفترة / السنة
) ٤٧٧٬٦٣٩(-دیون معدومة مشطوبة خالل الفترة / السنة  

─────────────────
٢٨٬١٢٢٬٢٥٤٢٥٬٢٣٣٬٩٧٢في نھایة الفترة/ السنة 

═════════════════



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٤

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -٧

یونیو٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٥٨٬٨١٨٬٦٠٧٥٨٬٨١٨٬٦٠٧دفعة مقدمة إلیجار (إیضاح (أ) ) 
١١٬٧٣١٬٠٨٦١٠٬٩٧٨٬٢٦٠مصاریف مدفوعة مقدًما 

٥٬٩٨٠٬٧٥٣٥٬٧٦٩٬٢١٧موجودات العقود 
٥٬٤٠١٬٧٠٣٢٬٠٣٤٬٢١٦دفعات مقدمة لموردین

٣٬٨٧٤٬٩٩١٣٬٧١٠٬٨٩٩مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
٣٬٠١١٬٣١٤٣٬٣١٠٬٢١٠دفعات مقدمة للموظفین 

١٬٧٩٦٬١٠٤١٬٧٩٦٬١٠٤دفعة مقدمة لمشاریع عقاریة
١٢٬٩٤٣٬١١٤٨٬٦٨٤٬٦٦٢أخرى

──────────────────
١٠٣٬٥٥٧٬٦٧٢٩٥٬١٠٢٬١٧٥

══════════════════

تمثل الدفعة المقدمة لإلیجار مبلغا مدفوعا الستئجار مبنى فندقي في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف. أنھت الشركة عقد اإلیجار  )أ(
وتعتقد  ، وسیتم استرداد المبلغ من المؤجر، وعلیھ، تم تصنیف كامل مبلغ الدفعة المقدمة ضمن الموجودات المتداولة.  ٢٠٢٠خالل عام  
مبلغ قابل لالسترداد بالكامل ألن صك ملكیة أرض الفندق المملوك للمؤجر مرھون لصالح الشركة، وحیث أن القیمة العادلة  اإلدارة أن ال

ر  ٢٠٢١وخالل عام  . ٢٠٢٢یونیو  ٣٠لألرض تتجاوز مبلغ الدفعة المقدمة إلیجار كما في   ، أقامت الشركة دعوى قضائیة بحقِّ المؤجِّ
.٢٠٢٢وتتوقع اإلدارة تحصیل المبلغ خالل عام یذ على صك أرض الفندق واسترداد الدفعة المقدمة. من أجل البدء بإجراءات التنف

الموجودات حق االستخدام -٨

فیما یلي بیان بتفاصیل الموجودات المستأجرة من قبل المجموعة. تقوم المجموعة باستئجار العدید من األصول بما في ذلك األراضي والمباني.

اإلجمالي المبانياألراضي٢٠٢٢یونیو ٣٠
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة:
٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٢١٬١٢٧٬٨٢٩٢٧٦٬١٠١٬٣٨٢ینایر ١في كما 

)١٣٬٧١٨٬٨٣٠()١٣٬٧١٨٬٨٣٠(-تسویات على عقود اإلیجار (أ)  
───────────────────────────

٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٠٧٬٤٠٨٬٩٩٩٢٦٢٬٣٨٢٬٥٥٢یونیو  ٣٠في كما 
───────────────────────────

االستھالك:
٥٬٧١٠٬٥٦٠٤٠٬٨٢٩٬٧١٤٤٦٬٥٤٠٬٢٧٤ینایر  ١في 

١٬١٩٢٬١٨٤٥٬٧٢٣٬٧٢٨٦٬٩١٥٬٩١٢المحمل للفترة
───────────────────────────

٢٠٢٢٦٬٩٠٢٬٧٤٤٤٦٬٥٥٣٬٤٤٢٥٣٬٤٥٦٬١٨٦یونیو ٣٠كما في 
───────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٢٤٨٬٠٧٠٬٨٠٩١٦٠٬٨٥٥٬٥٥٧٢٠٨٬٩٢٦٬٣٦٦یونیو ٣٠كما في 

═══════════════════════════



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٥

الموجودات حق االستخدام (تتمة) -٨

اإلجمالي المبانياألراضي
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢١دیسمبر ٣١

التكلفة:
٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٥٩٬٧٢١٬٠٣٣٣١٤٬٦٩٤٬٥٨٦ینایر ١كما في 

١٩٬٨٠٩٬٩٠٧١٩٬٨٠٩٬٩٠٧-إضافات خالل السنة 
) ٥٨٬٤٠٣٬١١١() ٥٨٬٤٠٣٬١١١(-تسویات على عقود اإلیجار (أ) 

 ─────── ─────── ───────
٢٠٢١٥٤٬٩٧٣٬٥٥٣٢٢١٬١٢٧٬٨٢٩٢٧٦٬١٠١٬٣٨٢دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك:
٣٬٣٢٧٬٤٤٠٣١٬٩٥٨٬٦٦٧٣٥٬٢٨٦٬١٠٧ینایر ١كما في 

٢٬٣٨٣٬١٢٠١١٬٩٨٤٬٣٠١١٤٬٣٦٧٬٤٢١المحمل للسنة
)٣٬١١٣٬٢٥٤()٣٬١١٣٬٢٥٤(-تسویات على عقود اإلیجار (أ) 

 ─────── ─────── ───────
٢٠٢١٥٬٧١٠٬٥٦٠٤٠٬٨٢٩٬٧١٤٤٦٬٥٤٠٬٢٧٤دیسمبر ٣١في كما 

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

٢٠٢١٤٩٬٢٦٢٬٩٩٣١٨٠٬٢٩٨٬١١٥٢٢٩٬٥٦١٬١٠٨دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════

تمثل التسویات على عقود اإلیجار التغییرات على دفعات عقود اإلیجار والشروط المتفق علیھا مع المؤجر.  )أ(

ال یتضمن عقد اإلیجار ضمانات مقدمة من المجموعة مقابل القیمة المتبقیة للموجودات. ال یوجد عقود إیجار التزمت بھا المجموعة ولم  )ب(
یتم تسلیم العقارات للمجموعة. 



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٦

الممتلكات والمعدات -٩

یلي: إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستھالك ھي كما 
سنوات ٤السیارات سنة ٧٥-٥٠المباني 

سنوات ١٠–٥المكائن والمعدات سنوات١٠-٥تحسینات المباني 
سنوات ٤٠المصاعد وأجھزة التكییف المركزیةسنوات١٠األثاث 

المكائن والمعدات السیارات األثاث تحسینات المباني المباني األراضي ٢٠٢٢یونیو ٣٠
وأجھزة  المصاعد 

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

التكلفة: 
٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٧٣٬٩٤٢٬٦٧٠١٤٢٬٣٣٧٬٣١٨٤٠٣٬٤٥٨٬٠٧٣٧٬٧٨٣٬٦٧٨١٨٧٬٦٥٣٬٦٦٧١١٤٬٨١٣٬٩٤١٣٬٧٧٤٬٠٦١٬٨٦٦ینایر   ١في كما 

٢٬٥٢١٬٠٠٠١٬٩٢٧٬٨٢٧١٬٨٦٥٬٥٨٥٣٦٬٤٥٠٣٬٩٨٣٬١٩٢١٤٨٬٢٥٠١٠٬٤٨٢٬٣٠٤- إضافات 
) ١٥٬٣٥٤٬٣٣١(- ) ٥٥١٬٦١٩() ٤٥٠٬٠٩٦() ١٤٬٣٥٢٬٦١٦(- - - استبعادات 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠٢٢٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٧٦٬٤٦٣٬٦٧٠١٤٤٬٢٦٥٬١٤٥٣٩٠٬٩٧١٬٠٤٢٧٬٣٧٠٬٠٣٢١٩١٬٠٨٥٬٢٤٠١١٤٬٩٦٢٬١٩١٣٬٧٦٩٬١٨٩٬٨٣٩یونیو ٣٠

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

٥٧٦٬٦٥١٬٨٢٦٩٣٬٨٧٤٬٨٢٠٢٦٥٬٩٩٣٬٩٠٩٧٬٠٣٦٬٥٧٦٧٩٬٠٣٧٬٥٤٤٣٩٬٩٧٧٬٠١٧١٬٠٦٢٬٥٧١٬٦٩٢- ینایر   ١في كما 
٢٠٬٩٤١٬٣٤٠٥٬٥٢٩٬١٠١١٣٬١٦٩٬٣٩٠١٠٧٬٦٧٠٩٬٥٣٤٬١١٣١٬٧٠٢٬٨٨٧٥٠٬٩٨٤٬٥٠١- المحمل للفترة 

) ١٤٬٧٥٢٬٣٥٩(- ) ٤٤٢٬٤٩٧() ٤٥٠٬٠٩٦() ١٣٬٨٥٩٬٧٦٦(- - - استبعادات 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٥٩٧٬٥٩٣٬١٦٦٩٩٬٤٠٣٬٩٢١٢٦٥٬٣٠٣٬٥٣٣٦٬٦٩٤٬١٥٠٨٨٬١٢٩٬١٦٠٤١٬٦٧٩٬٩٠٤١٬٠٩٨٬٨٠٣٬٨٣٤- ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

القیمة الدفتریة: صافي 
٢٠٢٢٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩١٬٥٧٨٬٨٧٠٬٥٠٤٤٤٬٨٦١٬٢٢٤١٢٥٬٦٦٧٬٥٠٩٦٧٥٬٨٨٢١٠٢٬٩٥٦٬٠٨٠٧٣٬٢٨٢٬٢٨٧٢٬٦٧٠٬٣٨٦٬٠٠٥یونیو ٣٠كما في 

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



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٧

والمعدات (تتمة) الممتلكات -٩

السیارات األثاث تحسینات المباني المباني األراضي ٢٠٢١دیسمبر ٣١
المكائن  
والمعدات 

المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي التكییف المركزیة

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
التكلفة: 

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩٢٬١٢٧٬٠٣٥٬٨٧٤١٣٧٬٤٠٣٬١٠٢٣٧٩٬٥١٩٬٢٤٩٧٬٤٢١٬١٧٢١٦٨٬٢١٧٬٠٣٦١١٣٬١٣٤٬٦٤٠٣٬٦٧١٬١٥٣٬٥٩٢في بدایة السنة كما 
٥٬٦٥٠٬٠٠٠٣١٬٠٢٠٬٦٦٠٧٬٣١٠٬٥٧٧٧٬٠٠٤٬٩٦٨٤٢٥٬٥٠٦١٣٬١٨٨٬٠٤٢٤٣٬٥١٢٦٤٬٦٤٣٬٢٦٥إضافات 

) ١٠٬٦٠٨٬٨٣٢(- ) ٣٬٧٠٩٬٣٤٦() ٦٣٬٠٠٠() ٣٬٤٩٠٬٨٠٠() ٣٬٣٤٥٬٦٨٦(- - استبعادات 
٩٬٩٥٧٬٩٣٥١٬٦٣٥٬٧٨٩٥٥٬٥٥٠٬٣٠٩- ٢٢٬٥٦٢٬٦٠٤٩٦٩٬٣٢٥٢٠٬٤٢٤٬٦٥٦- )  ١٠محول من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 

) ٦٬٦٧٦٬٤٦٨(- - - - - ) ٦٬٦٧٦٬٤٦٨(- تسویات (أ) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٧٣٬٩٤٢٬٦٧٠١٤٢٬٣٣٧٬٣١٨٤٠٣٬٤٥٨٬٠٧٣٧٬٧٨٣٬٦٧٨١٨٧٬٦٥٣٬٦٦٧١١٤٬٨١٣٬٩٤١٣٬٧٧٤٬٠٦١٬٨٦٦دیسمبر٣١في 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

االستھالك المتراكم 
٥٣٢٬٧٩٤٬٣٦٣٨٩٬٧٠٧٬٣٣٨٢٤٣٬٧٢٥٬٥٠٧٦٬٩٤٣٬٦٦١٦٣٬١٧١٬٠١١٣٦٬٣٨٦٬٧٠٢٩٧٢٬٧٢٨٬٥٨٢- في بدایة السنة كما 

٤٤٬٠٧٠٬٢٧٥٧٬٥١٣٬١٦٨٢٥٬٦٨١٬٥٣٠١٥٥٬٩١٥١٩٬٣٨١٬٤٢٢٣٬٥٩٠٬٣١٥١٠٠٬٣٩٢٬٦٢٥- المحمل للسنة 
) ١٠٬٣٣٦٬٧٠٣(- ) ٣٬٥١٤٬٨٨٩() ٦٣٬٠٠٠() ٣٬٤١٣٬١٢٨() ٣٬٣٤٥٬٦٨٦(- - استبعادات 

) ٢١٢٬٨١٢(- - - - - ) ٢١٢٬٨١٢(- تسویات (أ) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٥٧٦٬٦٥١٬٨٢٦٩٣٬٨٧٤٬٨٢٠٢٦٥٬٩٩٣٬٩٠٩٧٬٠٣٦٬٥٧٦٧٩٬٠٣٧٬٥٤٤٣٩٬٩٧٧٬٠١٧١٬٠٦٢٬٥٧١٬٦٩٢- دیسمبر ٣١في كما 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢١٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩١٬٥٩٧٬٢٩٠٬٨٤٤٤٨٬٤٦٢٬٤٩٨١٣٧٬٤٦٤٬١٦٤٧٤٧٬١٠٢١٠٨٬٦١٦٬١٢٣٧٤٬٨٣٦٬٩٢٤٢٬٧١١٬٤٩٠٬١٧٤دیسمبر ٣١كما في 

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

ملیون لایر سعودي. ٦٫٧بنود المشاریع بمبلغ ، قامت المجموعة بإعادة تقدیر تكلفة بعض ٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في )أ(



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٨

المشاریع تحت االنشاء-١٠

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء: 
لفترة الستة أشھر  

المنتھیة في
٢٠٢٢یونیو٣٠

للسنة المنتھیة في
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٩٥٬٥٠٧٬٠٥٥١٢٤٬٩٤٦٬٤٦٠في بدایة الفترة/ السنة
٤٨٬١٩٦٬٠٨٠٢٦٬١١٠٬٩٠٤إضافات خالل الفترة/ السنة 

) ٥٥٬٥٥٠٬٣٠٩(-) ٩محول إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح 
──────────────────

١٤٣٬٧٠٣٬١٣٥٩٥٬٥٠٧٬٠٥٥في نھایة الفترة/ السنة 
══════════════════

یشمل ھذا البند  إنشاء فنادق جدیدة وتجدید الفنادق القائمة باإلضافة إلى مشاریع أخرى.تمثل المشاریع قید اإلنشاء بشكل رئیسي تكلفة  )أ(
والمصروفات المتنوعة األخرى. یقوم مجلس اإلدارة  امیم  ومصروفات التص اریع  تكالیف المقاولین باإلضافة إلى مصاریف إدارة المش
المناسب ولم یتم اتخاذ قرار بإلغاء أي من ھذه المشاریع. بمراجعة التقدم المحرز في ھذه المشاریع في الوقت 

ملیون لایر سعودي تمثل بشكل رئیسي تكلفة تجدید فندق مكة. ٥٥٫٦بمبلغ ٢٠٢١التحویالت إلى ممتلكات ومعدات خالل عام )ب(

المصاریف المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى-١١

یونیو٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٧٤٬٣٥١٬٢١٧٦٧٬٥٠٤٬٣٣٧مطلوبات عقود 
٢٢٬١٦٢٬٢٩٦٢٤٬٨٧٧٬٥١٨مستحق الدفع لمقاولین  

١٤٬٩١٧٬٤٥٠١٤٬٤٥٣٬٦٣٦محتجزات دائنة للمقاولین
١٦٬٦٥١٬٥٥٤١٧٬٥٥٧٬٨٧٤منافع موظفین مستحقة

١٣٬٥٨٢٬٥٤٢١٤٬٩١٣٬٣٧٠منافع  وخدمات أخرى مستحقة
٣٬٧٩٩٬٢١٣٨٬٦٨٨٬٣٣٠أتعاب مھنیة وخدمات أخرى مستحقة  

٨٬٥٦٩٬٩٧١١٣٬٥٩٣٬٢٣١أخرى
──────────────────
١٥٤٬٠٣٤٬٢٤٣١٦١٬٥٨٨٬٢٩٦
══════════════════

القروض ألجل -١٢

ملیون  ١٫٠١٧: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٫٠٤٠حصلت المجموعة على قروض ألجل في شكل تمویل مرابحة یبلغ رصیدھا 
یتم ضمان ھذا التمویل من خالل سندات دفع والتنازل عن متحصالت  .  والتي تحمل عمولة مرابحة وفقاً لألسعار السائدة في السوق لایر سعودي)  

إیجارات بعض المشاریع. 

الملكیة  تضمنت حقوق  إلى  الدین  وإجمالي  المالي  الرفع  من  معینة  نسب  بالحفاظ على  أساسي  بشكل  تتعلق  تعھدات  على  القروض  اتفاقیات 
وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، فإنھ یحق للبنوك طلب السداد الفوري للقروض في حالة عدم الوفاء بأي من تلك التعھدات.والتعھدات األخرى.

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١و ٢٠٢٢یونیو ٣٠لتزمة بتعھدات القرض كما في ممجموعةكانت ال

وفیما یلي ملخًصا للقروض: 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

لایر سعوديلایر سعودي 

٢٦٣٬٥٠١٬٨٧٦٢٧١٬٧٦١٬٠٨٨جزء متداول -قروض ألجل 
٧٧٦٬٦١٧٬٦٥٤٧٤٥٬٥١٠٬٥٧٥جزء غیر متداول-قروض ألجل 

────────────────────
١٬٠٤٠٬١١٩٬٥٣٠١٬٠١٧٬٢٧١٬٦٦٣
════════════════════



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٩

التزامات عقود اإلیجار-١٣

فیما یلي بیان القیم الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار والحركة خالل الفترة / السنة: 
لفترة الستة أشھر  

المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠٢٢

للسنة المنتھیة في
دیسمبر٣١

٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي 

٣٤٥٬٦٥٢٬٩٣٥٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨في بدایة الفترة/ السنة
١٩٬٨٠٩٬٩٠٧-إضافات 

) ٥٦٬٣٤٨٬٠٢٨()١٣٬٧١٨٬٨٣٠(تسویات على عقود اإلیجار  
٧٬٤٣١٬٦٥٩١٤٬٦٣٢٬٨٨٥عمولة

) ١٨٬٣٢٢٬٢٨٧() ٧٬٩٥٧٬٣٣٠(مدفوعات 
-)٢٥١٬٠٣٥(١٩كوفید منح حقوق ایجار بسبب 

──────────────────
٣٣١٬١٥٧٬٣٩٩٣٤٥٬٦٥٢٬٩٣٥في نھایة الفترة/ السنة 

══════════════════
فیما یلي القیمة الحالیة لصافي دفعات اإلیجار: 

٢٧٬١١٦٬٦١٦٤٣٬٣٤٣٬١٥٩متداول 
٣٠٤٬٠٤٠٬٧٨٣٣٠٢٬٣٠٩٬٧٧٦غیر متداول

:الموجزةالموحدةاألولیة المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشاملفیما یلي 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو٣٠
٢٠٢٢

یونیو٣٠
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٦٬٧٥٦٬٧٧٥٨٬١٠٦٬٦٣٩مصروف استھالك موجودات حق االستخدام 
٦٬٩٧٩٬٠٧٤٧٬١٤٧٬٥٥٤أعباء مالیة على التزامات اإلیجار 

──────────────────
١٣٬٧٣٥٬٨٤٩١٥٬٢٥٤٬١٩٣: الموجزةالموحدةاألولیة إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل  

══════════════════

الزكاة -١٤

ت یتم  وعلیھ  شركة.  بكل  الخاصة  المالیة  القوائم  على  بناًء  مستقلة  بصورة  الزكویة  إقراراتھا  بتقدیم  لھا  التابعة  والشركات  الشركة  حدید  تقوم 
دة  الموحواحتساب الوعاء الزكوي للشركة والشركات التابعة لھا بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن قائمة الدخل االولیة 

الموجزة للمجموعة. 

الحركة في مخصص الزكاة: 
لفترة الستة أشھر  

٣٠المنتھیة في 
٢٠٢٢یونیو

للسنة المنتھیة في
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

١٣٬٦٦٢٬١٩٨١٣٬٣٢٣٬٢٩٨في بدایة الفترة/ السنة
٣٬٠٦٠٬٩٩٩٩٬٣١٢٬٢٨٧مجنب خالل الفترة/ السنة 

)٨٬٩٧٣٬٣٨٧() ٧٬٠٢٦٬٧١٣(خالل الفترة/ السنةمدفوع 
──────────────────

٩٬٦٩٦٬٤٨٤١٣٬٦٦٢٬١٩٨في نھایة الفترة/ السنة 
══════════════════

الموقف الزكوي: 
م  ٢٠٢١السنوات حتى عام جمیع") عن ھیئةالزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئةقامت الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة إلى  

وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وحصلت على الشھادات الزكویة غیر المقیدة. 



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٠

الزكاة (تتمة) -١٤

الموقف الزكوي  (تتمة):  
من   حتى  لألعوام  للشركة  الزكوي  الوضع  إنھاء  الربوط..٢٠١٨إلى  ٢٠١٥تم  ھذه  على  اعتراضات  الشركة  على  قدمت  الھیئة  وافقت 

وافقت األمانة  ض إلى األمانة العامة للجان الضریبیة.ارفعت الشركة االعتر .٢٠١٥ملیون لایر سعودي لسنة  ٠٬٨٦االعتراضات باستثناء مبلغ  
خالل  ملیون لایر سعودي. ٠٬٢٥ملیون لایر سعودي بینما رفضت اعتراضات بقیمة  ٠٬٦٢العامة للجان الضریبیة على االعتراضات بمبلغ  

قدمت  ، اعترضت الھیئة لدى لجنة االستئناف للمخالفات الضریبیة وفض المنازعات ضد قرار األمانة العامة للجان الضریبیة.٢٠٢٢مایو  
لشركة ردھا إلى لجنة االستئناف للمخالفات الضریبیة وفض المنازعات خالل الفترة المحددة وتتنظر حالیاً النتیجة. ا

قامت الشركة بدفع جمیع المبالغ غیر ملیون لایر سعودي. ٣٬٠٣مما ادى إلى فروقات زكویة بمبلغ ٢٠١٩أصدرت الھیئة ربطا زكویا لسنة 
نتج عن ذلك إصدار ربط معّدل من  ملیون لایر سعودي وأبدت اعتراضات على باقي البنود المتنازع علیھا. ١٫٢ا القابلة لالعتراض وإجمالیھ

أصدرت  قّدمت الشركة اعتراًضا إلى األمانة العامة للجان الضریبیة للنظر في البند محل االعتراض.ملیون لایر سعودي.١٫٠٤قبل الھیئة بمبلغ  
المخالفات الضریبیة قرارھا ورفضت اعتراض الشركة. تقوم الشركة حالیا باالستئناف لدى لجنة استئناف الفصل  لجنة الفصل في المناعات و 

.في المنازعات والمخالفات الضریبیة

قامت الشركة بدفع جمیع المبالغ غیر ملیون لایر سعودي. ٢٬١١مما ادى إلى فروقات زكویة بمبلغ  ٢٠٢٠لسنة  أصدرت الھیئة ربطا زكویا 
بعد أن درست الھیئة االعتراض،  ملیون لایر سعودي وأبدت اعتراضات على باقي البنود المتنازع علیھا.١٫٧٦القابلة لالعتراض وإجمالیھا  

معدًال، والذي تضمن قبول جمیع البنود المعترض علیھا من قبل الشركة، وبالتالي إلغاء جمیع التزامات الزكاة المتعلقة  أصدرت الھیئة ربطاً 
. ٢٠٢٠بعام 

. ٢٠١٨بعة لجمیع السنوات حتى سنة اأصدرت الھیئة ربوطاً زكویة للشركات الت

رأس المال -١٥

: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم  ١٠٠بالكامل من  یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع  
لایر سعودي). ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠

توزیعات أرباح مستحقة الدفع  -١٦

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٤٣٫٨، تتضمن االلتزامات المتداولة رصید توزیعات األرباح المستحقة الدفع بمبلغ ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 
ملیون لایر سعودي)، والتي تمثل المبالغ المستحقة للمساھمین عن أرباح األسھم في السنوات السابقة التي لم یطالبوا بھا كما في  ٤٣٫٩: ٢٠٢١

ریخ قائمة المركز المالي االولیة الموحدة الموجزة. تا



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢١

اإلیرادات -١٧

فیما یلي أدناه تفصیل إیرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء: 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
اإلجمالي العقارات  إدارةتأجیر العقارات الضیافة اإلجمالي إدارة العقارات قطاع اإلیجار الضیافة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
نوع البضائع أو الخدمات 

٩٩٬٠٢٤٬٨٣٣--١٤١٬٥٩٩٬٧٤٧٩٩٬٠٢٤٬٨٣٣--١٤١٬٥٩٩٬٧٤٧ُغرف -خدمات ضیافة 
٣٦٬٢٨١٬٤١٧--٥٤٬٩٠٥٬٠٠٤٣٦٬٢٨١٬٤١٧--٥٤٬٩٠٥٬٠٠٤أطعمة ومشروبات -مبیعات بضائع 

١٦٬٥٥٤٬١٨٢--٩٬٣١٠٬٦٤٥١٦٬٥٥٤٬١٨٢--٩٬٣١٠٬٦٤٥إیرادات ضیافة أخرى 
٦١٬٠٧٨٬٩٠٤-٦١٬٠٧٨٬٩٠٤-٦٣٬٢٨٣٬٠٨٢-٦٣٬٢٨٣٬٠٨٢-دخل إیجارات 

٨٠٢٬٦٨٤٨٠٢٬٦٨٤--١٬٣٤٥٬١٢١١٬٣٤٥٬١٢١--أتعاب إدارة 
٢٠٥٬٨١٥٬٣٩٦٦٣٬٢٨٣٬٠٨٢١٬٣٤٥٬١٢١٢٧٠٬٤٤٣٬٥٩٩١٥١٬٨٦٠٬٤٣٢٦١٬٠٧٨٬٩٠٤٨٠٢٬٦٨٤٢١٣٬٧٤٢٬٠٢٠إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

توقیت االعتراف باإلیرادات 
١٥٠٬٩١٠٬٣٩٢٦٣٬٢٨٣٬٠٨٢١٬٣٤٥٬١٢١٢١٥٬٥٣٨٬٥٩٥١١٥٬٥٧٩٬٠١٥٦١٬٠٧٨٬٩٠٤٨٠٢٬٦٨٤١٧٧٬٤٦٠٬٦٠٣على مدى الزمن 

٣٦٬٢٨١٬٤١٧--٥٤٬٩٠٥٬٠٠٤٣٦٬٢٨١٬٤١٧--٥٤٬٩٠٥٬٠٠٤في نقطة من الزمن 
٢٠٥٬٨١٥٬٣٩٦٦٣٬٢٨٣٬٠٨٢١٬٣٤٥٬١٢١٢٧٠٬٤٤٣٬٥٩٩١٥١٬٨٦٠٬٤٣٢٦١٬٠٧٨٬٩٠٤٨٠٢٬٦٨٤٢١٣٬٧٤٢٬٠٢٠إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

٢٠٢١یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة ٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الضیافة اإلجمالي إدارة العقارات تأجیر العقارات الضیافة 
تأجیر  
العقارات 

إدارة 
اإلجمالي العقارات  

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
الخدمات نوع البضائع أو 
٥٤٬٢٢٨٬٧١٥--٦٢٬٣٦١٬٨٨١٥٤٬٢٢٨٬٧١٥--٦٢٬٣٦١٬٨٨١ُغرف -خدمات ضیافة 
١٩٬١١٣٬٥٧٦--٢٥٬٦٢٨٬٢٢٢١٩٬١١٣٬٥٧٦--٢٥٬٦٢٨٬٢٢٢أطعمة ومشروبات -مبیعات بضائع 

٨٬٨٢٧٬٤٠٧--٣٬٩٧٠٬٥٠٧٨٬٨٢٧٬٤٠٧--٣٬٩٧٠٬٥٠٧إیرادات ضیافة أخرى 
٣٠٬٨٩٨٬٤٢٦-٣٠٬٨٩٨٬٤٢٦-٣١٬٩١٢٬٤٤٩-٣١٬٩١٢٬٤٤٩-إیجارات دخل 

٤٩٣٬٠٥٩٤٩٣٬٠٥٩--٩٠٧٬١١٥٩٠٧٬١١٥--أتعاب إدارة 
٩١٬٩٦٠٬٦١٠٣١٬٩١٢٬٤٤٩٩٠٧٬١١٥١٢٤٬٧٨٠٬١٧٤٨٢٬١٦٩٬٦٩٨٣٠٬٨٩٨٬٤٢٦٤٩٣٬٠٥٩١١٣٬٥٦١٬١٨٣إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

توقیت االعتراف باإلیرادات 
٦٦٬٣٣٢٬٣٨٨٣١٬٩١٢٬٤٤٩٩٠٧٬١١٥٩٩٬١٥١٬٩٥٢٦٣٬٠٥٦٬١٢٢٣٠٬٨٩٨٬٤٢٦٤٩٣٬٠٥٩٩٤٬٤٤٧٬٦٠٧على مدى الزمن 

١٩٬١١٣٬٥٧٦--٢٥٬٦٢٨٬٢٢٢١٩٬١١٣٬٥٧٦--٢٥٬٦٢٨٬٢٢٢في نقطة من الزمن 
٩١٬٩٦٠٬٦١٠٣١٬٩١٢٬٤٤٩٩٠٧٬١١٥١٢٤٬٧٨٠٬١٧٤٨٢٬١٦٩٬٦٩٨٣٠٬٨٩٨٬٤٢٦٤٩٣٬٠٥٩١١٣٬٥٦١٬١٨٣العقود المبرمة مع العمالء إجمالي اإلیرادات من 



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٢

تكلفة اإلیرادات -١٨
٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

یونیو 
٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

سعوديلایر لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 

٤٤٬٦٣٣٬٧٤٠٣٩٬٨٣٢٬٣٣٤٨٨٬٥٤١٬٨٣١٧٩٬٢٠٨٬٧٤١رواتب وما في حكمھا
٢٨٬٢٣٨٬٣٨٩٢٧٬٠٢٧٬٧٨٩٥٧٬٠٥٤٬٦٩٦٥٤٬٥٨٤٬٤٩٥استھالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام

٥٬٦٩٨٬٦٥٢١١٬١٨٧٬٠٩٩١٦٬٢١٧٬٨٢٥٢١٬٤٨٧٬٣٦٦لوازم تشغیل 
٧٬٠٨٤٬٠٦١٦٬٨٤٧٬٥١٥١٦٬٤٣٨٬٧٩٩١٢٬٩٣٥٬٣٧٩أطعمة ومشروبات 

٦٬٤٨٦٬٧٣٨٦٬٣٣٩٬٦٨١١٢٬٢٤٩٬٨٩٩١١٬٥٨٧٬١٤٦منافع عامة
٣٬٩٤٠٬٠٣٠٣٬٠٨٨٬٢٩٦٦٬٦٨٨٬٦٤٠٥٬٦٢٦٬٣٧٨صیانة وإصالح 

٢٬٢٦٠٬٧١٥٢٬٤٩٦٬٠٥٤٤٬٨٤٨٬٨٩٤٣٬٤٦٩٬٨٧٦أتعاب خدمات وتشغیل 
٤٬٠٢٦٬٦١٤٢٬٥٥٥٬٧٠٧٨٬٠٧٩٬٠٨١٥٬٢٨٩٬٣٨٦أنشطة دعایة وإعالن وترویج 

١٬٤٨٢٬٢٥٨١٬٢٣٩٬٢٦٢٣٬٢٢١٬٨٦٨٢٬٩١٧٬١٧١عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان
١٣٠٬٢٦٢٢٣٨٬٨٩٦٢٩٤٬٨٦٢٤٠٩٬٤٧٩أمن وحراسة 

١٬٤٣٩٬٩٦٦٤٨٧٬٦٨١٢٬٢٤٣٬٥٨٠١٬٢١٧٬١٩٧أخرى
─────────────────────────────────

١٠٥٬٤٢١٬٤٢٥١٠١٬٣٤٠٬٣١٤٢١٥٬٨٧٩٬٩٧٥١٩٨٬٧٣٢٬٦١٤
═════════════════════════════════

المصاریف العمومیة واإلداریة-١٩

اإلیرادات األخرى، صافي -٢٠
لفترة الثالثة أشھر

یونیو ٣٠المنتھیة في 
٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي سعوديلایر لایر سعودي 

٢٬٢٢٠٬١٥٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠--مبالغ مستحقة الدفع لم تعد مطلوبة 
٢٥١٬٠٣٥-١٩٢٥١٬٠٣٥منح حقوق ایجار بسبب كوفید 

٩٬١٢٠٬٠٠٠---دخل من تسویة مع مقاول
١٬٧٩٩٬٠٨٨-١٬٧٩٩٬٠٨٨-("الھیئة")  مبالغ مستردة من ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك

٣٨٤٬١٨٧٨٨٣٬٤٥٦٤٨٩٬٧٨٧١٬٠٢٢٬٣٣١أخرى، صافي  
──────────────────────────────────
٦٣٥٬٢٢٢٢٬٦٨٢٬٥٤٤٢٬٩٦٠٬٩٧٧١٦٬٩٤١٬٤١٩

══════════════════════════════════

لفترة الثالثة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
یونیو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي

٦٬٠٢٢٬٥٩٩٤٬٩٥١٬٤٣٥١١٬٤٢٤٬٠٧١٩٬٧٣٨٬٢٢٨رواتب ومنافع موظفین أخرى 
) ٣٬٦٧١٬٣٨١(٢٬٨٨٨٬٢٨٢) ٢١٧٬١٨٠(٢٤١٬٢٩٨) ٦مخصص (عكس قید) خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح 

٥٥٤٬٩١٧٤٥٣٬٢٣٦١٬١١١٬٩٤٩٩٥١٬٣٥٨أتعاب مھنیة
١٬٢٣٠٬٨٧٠١٬١٤٩٬٧٥٠٢٬١١٨٬٣٧٠٢٬٠٢٤٬٥٠٠اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس  

٥٥٣٬٠٧٥٥٩٣٬٩٩٣١٬٢٨٢٬٨٧٤١٬٠٠٩٬٥٥٩اشتراكات
٣٤٤٬١٩٠٦٦٣٬١٧٦٦٨٦٬٥٨٠١٬٣٧٩٬٥٢٤استھالك ممتلكات ومعدات

١٢٢٬٥٢٦٧٩٬٥٣٣٥٥٦٬٨٩٢١٩١٬٨٣٩ضیافة 
٤٠٩٬٩٧٥٣٨٢٬٠٠٨٩٠٦٬٧٠٧٧١٤٬٥٩١أخرى

───────────────────────────────────
٩٬٤٧٩٬٤٥٠٨٬٠٥٥٬٩٥١٢٠٬٩٧٥٬٧٢٥١٢٬٣٣٨٬٢١٨
═══════════════════════════════════



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٣

الربح األساسي والمخفض للسھم -٢١

القائمة  یتم احتساب ربح السھم   المخفض وذلك بقسمة ربح الفترة المتعلق بالمساھمین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
م عادیة. خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة المخفضة إلى أسھ

یونیو٣٠
٢٠٢٢

یونیو٣٠
٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

)١٬٨٦٩٬٣٦١(٨٬٢٢٠٬٥١٧أرباح الفترة العائدة للمساھمین في الشركة األم 
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

────────────────
)٠٫٠٢(٠٫٠٨الربح األساسي والمخفض للسھم 

════════════════

االرتباطات وااللتزامات المحتملة -٢٢

االرتباطات الرأسمالیة )(أ
:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٣٣٣٬٤، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠خالل الفترة المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء. ١١٧٬٨

االلتزامات المحتملة
ملیون ٣٠٬٢:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٢٩٬٣١أصدرت المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرھا  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما في  )أ

ال تحمل ھذه الضمانات أي ھوامش نقدیة. لایر سعودي). 

) ١٤لمزید من المعلومات حول الزكاة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح ()ب

االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائیة)ج
، طعنت الشركة ٢٠٢٠اتفاقیتي مشتقات لمبادلة أسعار الفائدة ("االتفاقیات") مع مؤسسة مالیة محلیة. وخالل عام  ٢٠١٨أبرمت الشركة في عام  

الفصل في منازعات األوراق المالیة ("اللجنة"). في صحة ھذه االتفاقیات وأقامت دعوى قضائیة ("الدعوى") ضد المؤسسة المالیة أمام لجنة  
م، أصدرت اللجنة قرارھا النھائي في الدعوى وحكمت بعدم اختصاصھا بنظر النزاع وأن االختصاص ینعقد للجنة المنازعات  ٢٠٢١وخالل عام  

.  المصرفیة والتمویلیة إلبطال العقدین، أقامت الشركة دعوى قضائیة جدیدة أمام لجنة المنازعات  ٢٠٢٢مارس  ١٠المصرفیة والتمویلیة. في  
وقعة ال تزال الدعوى الجدیدة في مراحلھا األولیة لدى لجنة المنازعات المصرفیة والتمویلیة. في الوقت الحالي، ال یمكن تحدید النتیجة المت

للمطالبة الجدیدة بصورة موثوقة. 

النتائج األولیة -٢٣

یونیو ٣٠وعلیھ، فإن نتائج العملیات لفترة الستة أشھر المنتھیة في  للمجموعة تتأثر بالتغیرات الموسمیة خالل السنة.إن العملیات واإلیرادات  
لیست بالضرورة أن تكون مؤشًرا للنتائج السنویة للمجموعة. ٢٠٢٢



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٤

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٤

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

التجاریین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض ألجل  خالل الدخل الشامل االخر والمدینین
والدائنین التجاریین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة. 

لدخل الشامل االخر والمدینین التجاریین قامت اإلدارة بتقویم أن القیمة العادلة للنقدیة وما في حكمھا واالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل ا
وجدت أنھا  تقارب قیمتھا  ووالمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة والقروض ألجل والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة

الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات. 

الموجودات المالیة)أ
یونیو٣٠

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة  
٢٬١٠١٬٦٥٧٢٬١٠١٬٦٥٧استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

──────────────────
الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 

٩٢٬٠١٣٬٦٦٨٩١٬٦٤٧٬٩٣٢حكمھا نقدیة وما في 
١٥٤٬٨٨٧٬٥٠٨١٤٥٬٢٤١٬٣٩٠مدینون تجاریون

٣٬٨٧٤٬٩٩١٣٬٧١٠٬٨٩٩مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
──────────────────

٢٥٠٬٧٧٦٬١٦٧٢٤٠٬٦٠٠٬٢٢١إجمالي الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
──────────────────

٢٥٢٬٨٧٧٬٨٢٤٢٤٢٬٧٠١٬٨٧٨الموجودات المالیة إجمالي  
══════════════════

٢٥٠٬٧٧٦٬١٦٧٢٤٠٬٦٠٠٬٢٢١إجمالي الموجودات المالیة المتداولة
٢٬١٠١٬٦٥٧٢٬١٠١٬٦٥٧المتداولة إجمالي الموجودات المالیة غیر 

──────────────────
٢٥٢٬٨٧٧٬٨٢٤٢٤٢٬٧٠١٬٨٧٨إجمالي الموجودات المالیة 

══════════════════

المطلوبات المالیة)ب
یونیو٣٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
٣٩٬٧٦٥٬٢٥٧٤١٬٣٢٧٬٨٩٥دائنون تجاریون
١٬٠٤٠٬١١٩٬٥٣٠١٬٠١٧٬٢٧١٬٦٦٣قروض ألجل

٣٦٬٤٢٠٬٨٤٧٣٧٬١٥٨٬٧٤٧مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
٤٣٬٧٨٨٬٩٢٨٤٣٬٩٣٩٬٢٩٤توزیعات أرباح مستحقة

────────────────────
١٬١٦٠٬٠٩٤٬٥٦٢١٬١٣٩٬٦٩٧٬٥٩٩إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 

════════════════════
٣٨٣٬٤٧٦٬٩٠٨٣٩٤٬١٨٧٬٠٢٤المطلوبات المالیة المتداولة إجمالي  

٧٧٦٬٦١٧٬٦٥٤٧٤٥٬٥١٠٬٥٧٥إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة 
────────────────────

١٬١٦٠٬٠٩٤٬٥٦٢١٬١٣٩٬٦٩٧٬٥٩٩إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
════════════════════

إن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب بصورة معقولة  قیمتھا العادلة.



شركة دور للضیافة
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٥

األحداث الھامة -٢٥

وألغت حظر التجوال وخففت إجراءات   حیث رفعت حكومة المملكة العربیة السعودیة الحظر على السفر ١٩-انخفضت مؤشرات جائحة كوفید
ال تزال العدید من المنشآت تعاني  من خسائر في  على أعمال الشركات واالنظمة االقتصادیة.  ١٩-كوفیدلكن قد یستمر تأثیر العزل الصحي. 

اإلیرادات وتعطل سالسل التورید. 

على مدى االثني عشر شھًرا المقبلة بشكل موثوق  ١٩-أثر رفع القیود على أعمال المجموعة إیجابیا إال أنھ ال یمكن تحدید األثر المالي لكوفید
بھ حیث أن ذلك یتوقف على العدید من العوامل الحالیة والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل 

ومن بین ھذه العوامل ُمعدل انتقال الفیروس ومدة تفشیھ واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا الحكومة للحدِّ من انتشار الجائحة للفترة الحالیة.
وتأثیر ھذه اإلجراءات على النشاط االقتصادي وأعمال عمالء المجموعة وعوامل أخرى. 

على األعمال واالقتصاد ومدى ذلك التأثیر، فقد أجرت إدارة الشركة تقییًما لمستوى ھذا التأثیر على  ومع صعوبة التنبؤ حالًیا بالتأثیر الكلي
لك.  عملیات المجموعة ككل، وتقیِّم حالًیا متطلبات السیولة واحتیاجات العمل، بما في ذلك قیود السفر والطلب على عقارات الشركة وما إلى ذ

إضافة إلى عدم التیقن حیال  راضات والتقدیرات الُمستخَدمة المذكورة أعاله بسبب حاالت الغموض ھذه.ویتعذَّر المجموعة تأكید صحة االفت
عالوة  كالیف.  تحجم ومدة وامتداد تأثر الجائحة، فإن اإلدارة اتخذت بعض اإلجراءات للحد من تأثیرات الجائحة بما في ذلك إجراءات تخفیض ال

النقدیة، بما في ذلك التسھیالت البنكیة واستمراریة عقود اإلیجار الحالیة وجاھزیة اإلجراءات التشغیلیة عند على ذلك، فقد قیَّمت وضْع التدفقات  
تحسُّن الوضع. 

لدفتریة وفي ضوء عدم التیقن الحالي، یمكن أن یؤدي تغیر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیًال جوھریاً على القیمة ا 
وستستمر إدارة المجموعة في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المتوقعة،  دات أو المطلوبات المدرجة  التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة.للموجو 

إلدارة  وبناًء على المركز المالي وتقییم السیناریوھات المحتَملة، ال تعتقد اوستبقي المساھمین على اطالع كلما توفرت المزید من المعلومات.  
بوجود أي مخاطر جوھریة تتعلق بمبدأ االستمراریة.

األحداث الالحقة -٢٦

ة األولیة  ال توجد أمور أخرى نشأت حتى تاریخ اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة یمكن أن تؤثر تأثیرا جوھریا على القوائم المالی
.  ٢٠٢٢یونیو ٣٠الموحدة الموجزة واإلفصاحات ذات الصلة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

وحدة الموجزة اعتماد القوائم المالیة األولیة الم -٢٧

).٢٠٢٢أغسطس ١٨ھـ (الموافق ١٤٤٤محرم٢٠تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة في 


