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عـــــــــام -١

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

١٩٧٦ .(

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

المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خدمات المعتمرین وزوار المسجد النبوي الشریف. حیث وتطویرھا وإقامة وبیعھا األراضي
.بشكل مشترك أو منفردمباشرة أو باالشتراك مع الغیر بتلك األنشطةتقوم الشركة 

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة  

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
رأس المال  

(لایر سعودي)
مارس٣١

٢٠٢١
دیسمبر٣١

٢٠٢٠

٪٩٩٫٤٤٪١٦٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٩٫٤٤شركة مكة للفنادق المحدودة
٪٧٠٪٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠المحدودةللخدمات الفندقیةالشركة السعودیة 

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

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

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

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

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:فیما یلي

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

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

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

قصر -تمتلك الشركة فندق كراون بالزا، )١٩٧٦نوفمبر ٤الموافق (ھـ ١٣٩٦دة القعذو١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤
الریاض.

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

قریة مكارم فندق ومنتجعتمتلك الشركة). ١٩٩٢دیسمبر ١٧الموافق (ھـ ١٤١٣الثانيجمادي ٢٢بتاریخ ٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤
النخیل بمدینة جدة. 
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شركة نزل شدا الفندقیة 
٤٠٣٠١٦٦٣٦٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم –نزل شدا الفندقیةشركة 
االنشاءات العامة للمباني السكنیة، إدارة وتأجیر ویتمثل نشاط الشركة في  ).  ٢٠٠٧ینایر  ٢٧ھـ (الموافق  ١٤٢٨محرم٨بتاریخ  

العقارات المملوكة والمؤجرة (سكنیة)، وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (غیر سكنیة). 

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

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

شركة جود العلیاء المحدودة 
١٠١٠٤٢٨٩٤٩دودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ذات مسئولیة مح سعودیة  شركة  ھي  –شركة جود العلیاء المحدودة  

في التشیید والبناء.الرئیسي ویتمثل نشاط الشركة ).٢٠١٤دیسمبر١٧الموافق (ھـ ١٤٣٦صفر٢٥بتاریخ 

شركة المصدر األمني المحدودة 
جاري رقم ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التسعودیة شركة ھي –شركة المصدر األمني المحدودة 

تقدیم خدمة الحراسة األمنیة نشاط الشركة في ویتمثل ).٢٠١٥مایو٥الموافق (ھـ ١٤٣٦رجب١٦بتاریخ ١٠١٠٤٣٣٣٧٠
ھـ١٤٣٥رجب ٢٨بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣بموجب خطاب األمن العام رقم في المملكة العربیة السعودیةالمدنیة الخاصة 

.)٢٠١٤مایو ٢٧(الموافق 

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

مثل نشاط الشركة في التشیید، ویت).٢٠١٥سبتمبر١٠الموافق  (ھـ  ١٤٣٦ذو القعدة٢٦بتاریخ  ١٠١٠٤٣٧٤٨٩التجاري رقم  
اإلیواء السیاحي بموجب ترخیص الھیئة العامة للسیاحة ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبرید، والتخزین، والنقل، و

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

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

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

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

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

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

)، ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي ٢٠٢٠سبتمبر٢٩الموافق  ھـ (١٤٤١محرم٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٧السجل التجاري رقم  
.إدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنیة والغیر سكنیةفي 
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شركة الصرح األنیق للتشغیل والصیانة  
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب –(شركة ذات شخص واحد)  الصرح األنیق للتشغیل والصیانة  شركة  

)، ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي ٢٠٢٠سبتمبر٢٩ھـ (الموافق  ١٤٤١محرم٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٨السجل التجاري رقم  
.نشاءإلتنظیف المباني الجدیدة بعد افي 

السیاسات المحاسبیة الھامة  -٢

اد والقیاس أسس اإلعد١-٢

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

المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة فيأن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في

الموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة. یتم عرض القوائم المالیة األولیة 
الموجزة باللایر السعودي. 

األولیة الموحدة الموجزة أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
. یتم ٢٠٢١مارس٣١تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 

إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة.سنةإعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس 

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

ركات التابعة اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى الشركة ویتم ممارسة سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. یتم توحید الش
التوقف عن توحیدھا اعتبارًا من تاریخ توقف الشركة عن ممارسة تلك السیطرة. وتدرج نتائج الشركات التابعة المستحوذ علیھا 

 من التاریخ الفعلي لالستحواذ أو حتى ، إن وجدت، في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة اعتباراً سنةأو المستبعدة خالل ال
التاریخ الفعلي لالستبعاد، حسبما یكون مالئمًا.

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

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

إیرادات ومصاریف غیر محققة ناتجة عن المعامالت المتداخلة بین یتم حذف األرصدة بین الشركة والشركات التابعة لھا، وأي  
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.

الھامة اسات المحاسبیة  التغیرات في السی٣-٢
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد 

بشكل مبكر أي معیار أو المجموعةلم تطبق .٢٠٢٠دیسمبر ٣١القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
، ٢٠٢١العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام  صدرتالمفعول بعد.ةساریصادرة وغیرتفسیر أو تعدیل  

للمجموعة.الموجزة على القوائم المالیة األولیة الموحدة جوھري ولكن لیس لھا أي أثر 

،  ٣٩، ومعاییر المحاسبة الدولیة ٩المالي للتقریر ت على المعاییر الدولیة : تعدیال٢المرحلة - معیار سعر الفائدة تعدیل 
١٦ر الدولي للتقریر المالي ا ، والمعی٤ر الدولي للتقریر المالي ا ، والمعی٧ر الدولي للتقریر المالي اوالمعی

) بسعر IBORاستبدال سعر فائدة معروض بین البنوك (توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقاریر المالیة عندما یتم 
). RFRفائدة بدیل شبھ خاٍل من المخاطر (

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:
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السیاسات المحاسبیة الھامة  -٢
تتمة - التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة٣-٢

أو تغییرات في التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلصالح مباشرة، لیتم التعامل معھا على تعاقدیة،وسیلة عملیة تتطلب تغییرات  ·
.أنھا تغییرات في سعر الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق

ف عالقة لیتم إجراؤھا للتحوط من التخصیصات ووثائق التحوط دون وقIBORتغییرات التصاریح التي یتطلبھا إصالح ·
.التحوط

كتحوط RFRمن االضطرار إلى تلبیة متطلبات محددة بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة  للشركاتتوفیر إعفاء مؤقت  ·
.لمكون المخاطر

تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملیة في لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للشركة.
ترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.الف

التقدیرات الھامة االفتراضات و -٣
التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق ، قامت اإلدارة بإصدار الموحدة الموجزةاألولیةعند إعداد ھذه القوائم المالیة 

ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا. قد تختلف النتائج للمجموعة السیاسات المحاسبیة 
الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

.ةمستقبلیبصورةمراجعة التقدیرات  الفروقات الناتجة عن  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بشكل مستمر. یتم إثبات  
، إعداد القوائم المالیةتقدیرات بتاریخ  تقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمس

ة المالیة القادمة، موضحة أدناه. قامت على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنتأثیر جوھريلھا كونقد یوالتي
إعداد القوائم المالیة بتاریخمتاحة مؤشراتالمجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس 

. ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في الموحدة الموجزةاألولیة
عكس التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.وف الخارجة عن سیطرة المجموعة. تالظرالسوق أو 

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

یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع على أساس القیمة الحالیة.  وأة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد  القیمة األعلى للقیم
البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في 

األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم السوق ناقصا التكالیف العرضیة لبیع 
تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا 

ا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھ
طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك  فياالنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد كثیرًا بمعدل الخصم المستخدم  

.التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدیة

المدینون التجاریون االنخفاض في قیمة 
) وقامت ٩االنخفاض في القیمة وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الثبات

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

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
إجراء یتم تحدید القیمة الحالیة لمخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین باستخدام التقویم االكتواري. یتضمن التقویم االكتواري

العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، 
وزیادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفیات وزیادة المعاشات التقاعدیة في المستقبل. نظرا لتعقید عملیات التقویم، 

ھا طویلة األجل، فإن مبلغ اإللتزام المحدد شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. تتم واالفتراضات المعنیة وطبیعت
مراجعة جمیع االفتراضات سنویا.

العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات 
إن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك ستتم المحاسبة عنھ بصورة مستقبلیة.

مبدأ االستمراریة 
على  المجموعةبإجراء تقویم لمقدرة المجموعةوفقًا لمبدأ االستمراریة. قامت إدارة القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة تم إعداد 

لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المجموعةاالستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن 
على االستمرار وفقاً لمبدأ  المجموعةعالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكًا حول مقدرة المنظور. 

.تمراریةاالس
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القطاعات التشغیلیة -٤

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

سویق مختلفة.ولھا كذلك استراتیجیات ت

فیما یلي تقریر ملخص یبین عملیات كل قطاع:

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

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

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

:٢٠٢٠و٢٠٢١مارس٣١في المنتھیتینفترتین كما في وللفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة 

٢٠٢١مارس ٣١
اإلجمالـي حذوفات أخرى تأجیر العقارات إدارة العقارات الضیافة لایر سعودي 

١٠٠٬١٨٠٬٨٣٧--٦٩٬٦٩٠٬٧٣٤٣٠٩٬٦٢٥٣٠٬١٨٠٬٤٧٨اإلیرادات من العمالء الخارجیین 
- ) ٦٬٤٨٤٬٧٦٠(-٢٬٠٧٢٬٩٧٧٢٬٨٠٢٬٩١٥١٬٦٠٨٬٨٦٨إیرادات ما بین األقسام 

) ٩٧٬٣٩٢٬٣٠٠(- - ) ١٢٬٦٤٠٬١٦٠() ٢٬٦٧٧٬١٦٩() ٨٢٬٠٧٤٬٩٧١(تكالیف القطاعات 
ةاإلجمالیالخسارة) (الربح 

٢٬٧٨٨٬٥٣٧- - ١٧٬٥٤٠٬٣١٨) ٢٬٣٦٧٬٥٤٤() ١٢٬٣٨٤٬٢٣٧(للقطاعات 
ممتلكات ومعدات والحق  استھالك 

٢٨٬٥٠١٬٠٢٣-٢١٬٥٨٢٬٤٥٥٩٥٬٦٨٥٬٥٨١٬٢٣٢٬٩٧٩في استخدام موجودات 
٢٬٧١٥٬٣٦٦٬١٤٥- ٩٩٥٬٣٠١٬٤٣٨١٬٦٢٣٬٠٢٥٬٣١٣٩٧٬٠٣٩٬٣٩٤ممتلكات ومعدات  

٢٥٤٬٧٩٨٬٥٢٠- ٢٣٧٬٣٥٢٬٦٥٤١٧٬٤٤٥٬٨٦٦الحق في استخدام الموجودات 
١٢٩٬٩٢٤٬٢٥٨- ٨٧٬٩٧٦٬٦١٥٤١٬٩٤٧٬٦٤٣االنشاء مشاریع تحت 

٣٬٤٧١٬٩٢٨٬١٨٥- ١٬٩٠٥٬٠٦٤٬٨٨٥١٬٤٧٩٬٣٢٧٬٨٠٥٨٧٬٥٣٥٬٤٩٥إجمالي موجودات القطاعات 
١٬٧٧٢٬٩٤٤٬٨٦٨- ٢٧٥٬٨٣٢٬١٨٢١٬٤٩٧٬١١٢٬٦٨٦إجمالي مطلوبات القطاعات  

٢٠٢٠مارس  ٣١
اإلجمالـي حذوفات أخرى العقارات تأجیر  إدارة العقارات الضیافة  سعودي لایر

١٣٩٬٩١٣٬٨٩٨--١٠٩٬١٧٧٬٥٨٠٥١٦٬٧٥٦٣٠٬٢١٩٬٥٦٢اإلیرادات من العمالء الخارجیین 
- ) ٦٬٤٨٤٬٧٦٠(- ٢٬٠٥٢٬٢٤٤٢٬٨٢٣٬٦٠٦١٬٦٠٨٬٩١٠إیرادات ما بین األقسام 

) ١٠٧٬٢٠٢٬٣٥١(- - ) ٩٬٢٩٥٬٦٤٣() ١٬١٠٤٬٨٩٨() ٩٦٬٨٠١٬٨١٠(تكالیف القطاعات 
ةاإلجمالیالخسارة) (الربح 

٢٠٬٩٢٣٬٩١٩) ٥٨٨٬١٤٢(١٢٬٣٧٥٬٧٧٠للقطاعات 
 -

 -٣٢٬٧١١٬٥٤٧
ممتلكات ومعدات  استھالك 

٢٥٬١٨٣٬١٦٥-٥٬٠٢٣٬٧١٨١٬٠٨٩٬٤٤٦-١٩٬٠٧٠٬٠٠١والحق في استخدام موجودات 
٢٬٤٨٠٬١٢٣٬٠٢٤- ١٬٤٨٢٬٤١٦٬٠٨٤٨٨٬٦٣٢٬٤٨٠- ٩٠٩٬٠٧٤٬٤٦٠ممتلكات ومعدات  

٢٩١٬٨٤٢٬١١٠- - ١٩٬٩٨٢٬٢١٣- ٢٧١٬٨٥٩٬٨٩٧الحق في استخدام الموجودات 
٣٤٢٬٤٩٣٬٩٢٣- - ١١٢٬٢٢٨٬٤٧٣- ٢٣٠٬٢٦٥٬٤٥٠مشاریع تحت االنشاء 

٣٬٥٢١٬٦٢٩٬٢٤٥- ١٬٤٩٧٬٨٦٦٬٥٧٤٨٨٬٦٣٢٬٤٨٠- ١٬٩٣٥٬١٣٠٬١٩١إجمالي موجودات القطاعات 
١٬٧١٩٬١٩٢٬٧٧٧- - ١٬٤٤٦٬٨١٠٬٢٥٣- ٢٧٢٬٣٨٢٬٥٢٤إجمالي مطلوبات القطاعات  



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٢

تتمة -القطاعات التشغیلیة  -٤

لمجموعة:قبل الزكاة لدخلالإلى الربح اإلجمالي للقطاعات ب تسویة المعلومات المتعلقة 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
لایر سعوديلایر سعودي 

٢٬٧٨٨٬٥٣٧٣٢٬٧١١٬٥٤٧الربح اإلجمالي للقطاعات 
غیر موزعة: بنود

)٣٦٩٬٥٥٣()٢٩٤٬٠٢٨(مصاریف بیع وتسویق  
)١١٬٣٠٣٬٧٤٠() ٤٬٢٨٢٬٢٦٧(مصاریف عمومیة وإداریة 

٢٤٬٩٠٥٢٠٦٬٦١٠یةإیرادات تمویل
)٦٬٦٣٥٬٣٧١() ٥٬٧٥٨٬٢٨٦(أعباء مالیة 

)٤٬١١١٬٨٧٥() ٤٬٠٣٤٬٦٧٨(أعباء مالیة من التزامات عقود اإلیجار 
١٤٬٢٥٨٬٨٧٥١٬٦٠٧٬٨٢٧إیرادات أخرى، صافي  

)٢٠٬٦٠٦٬١٠٢() ٨٥٬٤٧٩(اجمالي المبالغ غیر الموزعة 

٢٬٧٠٣٬٠٥٨١٢٬١٠٥٬٤٤٥الدخل قبل الزكاة 

وما في حكمھاالنقدیة -٥
٢٠٢٠ر دیسمب٢٠٢١٣١مارس٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

١١٥٬٤١٤٬٦٣٥٧٧٬٩١٦٬٩٧٧أرصدة لدى البنوك  
٦٬٠٥٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠٬٠٠٠) أودائع قصیرة األجل (

٩٧٥٬٨٢٩٩١١٬٤٩٠نقد في الصندوق 

١٢٢٬٤٤٦٬٤٦٤٩٤٬٨٢٨٬٤٦٧

وتحمل یوًما٩٠إلى ٣٠تمثل الودائع قصیرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجاریة ویتراوح متوسط استحقاق ھذه الودائع بین )أ(
لایر سعودي  ٢٤٬٩٠٥، ٢٠٢١مارس٣١فيالمنتھیة  للفترة  اإلیرادات التمویلیة  بلغت  نقطة أساس. ٢٥عمولة مرابحة قدرھا  متوسط  

.سعودي)لایر ٢٠٦٬٦١٠: ٢٠٢٠(

لایر سعودي یتضمن نقد غیر مسحوب من التسھیالت  ملیون  ٢٥٦٬٥، فإن المجموعة لدیھا نقد متاح والبالغ  ٢٠٢١مارس٣١كما في  )ب(
النقدیة الممنوحة. 

٣١كما في لایر سعوديألف٨٤٢رصید بالدوالر األمریكي قدره بمبلغ ، جــ)–١٩(المذكورة في االیضاح تتضمن التعامالت )ج(
لدى المؤسسة المالیة ولم تقم الشركة باستخدامھ أو المحاسبة عنھ.٢٠٢١مارس

المدینون التجاریون  -٦

٢٠٢٠ر دیسمب٢٠٢١٣١مارس٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

١٣٨٬٤٥٥٬٤٥٣١٤٣٬٣٨٦٬٦٦١مدینون تجاریون 
)٢٦٬٤٤٥٬٧٩٣()٢٢٬٩٩١٬٥٩٠(المتوقعة مخصص خسائر االئتمان  

١١٥٬٤٦٣٬٨٦٣١١٦٬٩٤٠٬٨٦٨
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المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  -٧
٢٠٢٠ر دیسمب٢٠٢١٣١مارس٣١

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

٥٨٬٨١٨٬٦٠٧٥٨٬٨١٨٬٦٠٧)إیضاح (أ) أدناهدفعة مقدمة إلیجار (
١٤٬٩٤٩٬٩٠٢١٢٬٥٦٥٬٤٤٦مدفوعة مقدما مصاریف

٥٬٣٨٣٬٨٤١٥٬٣٨٣٬٨٤١عقاریةلمشاریعمقدمةدفعة
٥٬٣٣٤٬٨١٨٣٧٬٣٢٦٬٨٧٠دفعات مقدمة لموردین  
٣٬٢٢٢٬٤٦٤٢٬٩٧٧٬٩٠٧دفعات مقدمة لموظفین

٢٬٢٧١٬١٨٥٢٬٣٦٧٬٨٠٩أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من 
١٠٬١٥٦٬٧٢٥١١٬٢٨١٬٧٢٤أخرى 

١٠٠٬١٣٧٬٥٤٢١٣٠٬٧٢٢٬٢٠٤

یمثل ھذا البند جزء من دفعة مقدمة الستئجار مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف. قامت الشركة بانھاء عقد االیجار  )أ(
وجاري استرداد المبلغ من المؤجر وعلیھ تم تصنیف كامل الدفعة المقدمة ضمن الموجودات المتداولة. إن صك أرض  ٢٠٢٠خالل عام  

بل المؤجر مرھون لصالح الشركة كضمان مقابل الدفعة المقدمة. الفندق والمملوكة من ق

الحق في استخدام الموجودات -٨
الموجودات المستأجرة من قبل  تفاصیل راضي والمباني. فیما یلي بیان بتقوم المجموعة باستئجار العدید من األصول بما في ذلك األ

. المجموعة

اإلجمالي  مباني أراضي ٢٠٢١مارس ٣١
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

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

٥٤٬٩٧٤٬٢١٠٢٥٨٬٨٦٥٬٠٧٠٣١٣٬٨٣٩٬٢٨٠ینایر   ١في 
)٢٠٬٦٥٤٬٣٥٥()١٧٬٠٣٦٬٣٩٩()٣٬٦١٧٬٩٥٦() إیضاح (أ) أدناه(تسویات علي عقود اإلیجار 

───────────────────────────
٥١٬٣٥٦٬٢٥٤٢٤١٬٨٢٨٬٦٧١٢٩٣٬١٨٤٬٩٢٥مارس ٣١في 

االستھالك: 
٤٬٢٣٨٬١٦٩٣٠٬١٩٢٬٦٣٢٣٤٬٤٣٠٬٨٠١ینایر   ١في 

٤٨٦٬٩٠٥٣٬٤٦٨٬٦٩٩٣٬٩٥٥٬٦٠٤فترة محمل لل
──────────────────────────────

٤٬٧٢٥٬٠٧٤٣٣٬٦٦١٬٣٣١٣٨٬٣٨٦٬٤٠٥مارس ٣١في 
──────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢١٤٦٬٦٣١٬١٨٠٢٠٨٬١٦٧٬٣٤٠٢٥٤٬٧٩٨٬٥٢٠مارس ٣١كما في  



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٤

(تتمة) الموجودات الحق في استخدام -٨

تمثل التسویات على عقود االیجار التغیرات التي تحدث على دفعات االیجار والفترات الزمنیة المتفق علیھا مع المؤجر. )أ(

ال یوجد عقود إیجار التزمت بھا المجموعة ولم  .للموجودات من قبل المجموعة مقابل القیمة المتبقیة  عقود إیجار ضمانات تتضمنال )ب(
. یتم تسلیم العقارات للمجموعة

اإلجمالي مبانيأراضي٢٠٢٠دیسمبر ٣١
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة:
٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٦٣٬٦٧١٬٥٤٩٣١٥٬٠١٣٬٨١٩ینایر   ١في 

٣٬٦٣١٬٩٤٠-٣٬٦٣١٬٩٤٠أضافات خالل السنة  
)٤٬٨٠٦٬٤٧٩()٤٬٨٠٦٬٤٧٩(-تسویات علي عقود اإلیجار 

٥٤٬٩٧٤٬٢١٠٢٥٨٬٨٦٥٬٠٧٠٣١٣٬٨٣٩٬٢٨٠دیسمبر ٣١في 

االستھالك: 
١٬٢٩٠٬١٩٢١٥٬٥٨٠٬٥١٧١٦٬٨٧٠٬٧٠٩ینایر   ١في 

٢٬٩٤٧٬٩٧٧١٤٬٦١٢٬١١٥١٧٬٥٦٠٬٠٩٢سنة محمل لل
──────────────────────────────

٤٬٢٣٨٬١٦٩٣٠٬١٩٢٬٦٣٢٣٤٬٤٣٠٬٨٠١دیسمبر ٣١في 
──────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٥٠٬٧٣٦٬٠٤١٢٢٨٬٦٧٢٬٤٣٨٢٧٩٬٤٠٨٬٤٧٩ر دیسمب٣١كما في  



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -مراجعة) (غیر األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٥

الممتلكات والمعدات -٩
: للموجودات ألغراض احتساب االستھالك ھي كما یلياألعمار اإلنتاجیة المقدرةإن 

سنوات ٤سیاراتسنة٧٥-٥٠مباني
سنوات ١٠–٥أجھزة ومعدات سنوات  ١٠-٥مباني للتحسینات 

سنة٤٠المصاعد وأجھزة التكییف المركزیةسنوات  ١٠أثاث 

األجھزة والمعدات السیارات األثاث تحسینات المباني  المباني األراضي ٢٠٢١مارس ٣١
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي التكییف المركزیة 

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

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩٢٬١٢٧٬٠٣٥٬٨٧٤١٣٧٬٤٠٣٬١٠٢٣٧٩٬٥١٩٬٢٤٩٧٬٤٢١٬١٧٢١٦٨٬٢١٧٬٠٣٦١١٣٬١٣٤٬٦٤٠٣٬٦٧١٬١٥٣٬٥٩٢ینایر   ١في 
٤١٬٤٨٦٬٥٥٤-٢٬١٨٥٬٤٨٠-٥٬٦٥٠٬٠٠٠٣٠٬٢١٩٬٦٥٩٣٤٩٬١٢٧٣٬٠٨٢٬٢٨٨إضافات 

٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩٢٬١٥٧٬٢٥٥٬٥٣٣١٣٧٬٧٥٢٬٢٢٩٣٨٢٬٦٠١٬٥٣٧٧٬٤٢١٬١٧٢١٧٠٬٤٠٢٬٥١٦١١٣٬١٣٤٬٦٤٠٣٬٧١٢٬٦٤٠٬١٤٦مارس ٣١في 
االستھالك: 

٥٣٢٬٧٩٤٬٣٦٣٨٩٬٧٠٧٬٣٣٨٢٤٣٬٧٢٥٬٥٠٧١٦٬٩٤٣٬٦٦١٦٣٬١٧١٬٠١٣٦٬٣٨٦٬٧٠٢٢٩٧٢٬٧٢٨٬٥٨-ینایر   ١في 
١٠٬٥٦٥٬٥٠٧٢٬٢٨٢٬٧٠٨٥٬٩٤٣٬٧٣٢٤٢٬١٣٨٤٬٨١٤٬٨٢٦٨٩٦٬٥٠٨٢٤٬٥٤٥٬٤١٩-فترة محمل لل

٥٤٣٬٣٥٩٬٨٧٠٩١٬٩٩٠٬٠٤٦٢٤٩٬٦٦٩٬٢٣٩٦٬٩٨٥٬٧٩٩٦٧٬٩٨٥٬٨٣٧٣٧٬٢٨٣٬٢١٠٩٩٧٬٢٧٤٬٠٠١-مارس ٣١في 
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢١٧٤٤٬٠٧٢٬٥١٩١٬٦١٣٬٨٩٥٬٦٦٣٤٥٬٧٦٢٬١٨٣١٣٢٬٩٣٢٬٢٩٨٤٣٥٬٣٧٣١٠٢٬٤١٦٬٦٧٩٧٥٬٨٥١٬٤٣٠٢٬٧١٥٬٣٦٦٬١٤٥مارس ٣١كما في  

األجھزة والمعدات السیارات األثاث تحسینات المباني  المباني األراضي ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي التكییف المركزیة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة:
٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٩٤٠٬٤٠٥٬٤٩٢١٢١٬٠٣٥٬٦٤٥٣٤٥٬٥٧٠٬٢٣٧٧٬٢٩١٬٨٨٩١٢٠٬٤٨٢٬٧٣٩١٠٧٬٢٩١٬٧٣٨٣٬٣٨٠٬٥٠٠٬٢٥٩ینایر   ١في 

٩٬٢١٦٬٨٥٥٢٬٣٦٧٬٤٥٧٣٬٢٣٠٬٦٧١١٢٩٬٢٨٣١٤٬٥٦١٬٤١٣٤٨٥٬٧٠٠٢٩٬٩٩١٬٣٧٩-إضافات 
) ٢٬٦٨٩٬٦٤٢()٦٩٬٩٤٠() ٢٣٧٬٩٦٧(-)١٬٧٩٧٬٨٩٨(-) ٥٨٣٬٨٣٧(-إستبعادات 
٣٣٬٤١٠٬٨٥١٥٬٤٢٧٬١٤٢٢٦٣٬٣٥١٬٥٩٦-١٧٧٬٩٩٧٬٣٦٤١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٢٬٥١٦٬٢٣٩-)     ١٠(إیضاح مشاریع تحت االنشاء محول من  

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩٢٬١٢٧٬٠٣٥٬٨٧٤١٣٧٬٤٠٣٬١٠٢٣٧٩٬٥١٩٬٢٤٩٧٬٤٢١٬١٧٢١٦٨٬٢١٧٬٠٣٦١١٣٬١٣٤٬٦٤٠٣٬٦٧١٬١٥٣٬٥٩٢دیسمبر ٣١في 
االستھالك: 

٤٩٥٬٢٤٨٬٣٦٨٨١٬٨٨٦٬١٩٩٢٢٣٬٥٢٨٬٩٤٩٦٬٧٨٣٬٢١٠٤٧٬٧٤٩٬٤٩٢٣٢٬٨٢١٬٨٦٩٨٨٨٬٠١٨٬٠٨٧-في بدایة السنة 
٣٨٬١٢٩٬٨٣٢٧٬٨٢١٬١٣٩٢١٬٩٩٤٬٤٥٦١٦٠٬٤٥١١٥٬٦٥٩٬٤٨٦٣٬٦٣٤٬٧٧٣٨٧٬٤٠٠٬١٣٧-المحمل للسنة 

) ٢٬٦٨٩٬٦٤٢()٦٩٬٩٤٠() ٢٣٧٬٩٦٧(-)١٬٧٩٧٬٨٩٨(-) ٥٨٣٬٨٣٧(-إستبعادات 
٥٣٢٬٧٩٤٬٣٦٣٨٩٬٧٠٧٬٣٣٨٢٤٣٬٧٢٥٬٥٠٧٦٬٩٤٣٬٦٦١٦٣٬١٧١٬٠١١٣٦٬٣٨٦٬٧٠٢٩٧٢٬٧٢٨٬٥٨٢-دیسمبر ٣١في 

الدفتریة:صافي القیمة 
٢٠٢٠٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٥٩٤٬٢٤١٬٥١١٤٧٬٦٩٥٬٧٦٤١٣٥٬٧٩٣٬٧٤٢٤٧٧٬٥١١١٠٥٬٠٤٦٬٠٢٥٧٦٬٧٤٧٬٩٣٨٢٬٦٩٨٬٤٢٥٬٠١٠دیسمبر ٣١كما في  



للضیافة دور شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٦

المشاریع تحت اإلنشاء  -١٠
الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:

لفترة لثالثة أشھر  
المنتھیة في

٢٠٢١مارس ٣١
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
سعوديلایر لایر سعودي 

──────────────────
١٢٤٬٩٤٦٬٤٦٠٣١٩٬٤٢٥٬٧٤٤السنةالفترة /  في بدایة 

٤٬٩٧٧٬٧٩٨٦٨٬٨٧٢٬٣١٢السنةالفترة / إضافات خالل
)٢٦٣٬٣٥١٬٥٩٦(-) ٩تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

──────────────────
١٢٩٬٩٢٤٬٢٥٨١٢٤٬٩٤٦٬٤٦٠السنة الفترة /  في نھایة 

══════════════════

إنشاء فنادق جدیدة وتجدید فنادق حالیة باإلضافة إلى المشاریع األخرى. یتضمن  بشكل رئیسي تكلفةالمشاریع تحت االنشاء تمثل  )أ(
ھذا البند تكالیف المقاولین باإلضافة الى مصاریف إدارة المشاریع ومصاریف التصامیم ومصاریف متنوعة أخرى.

تكلفة إنشاء كال من مبنى  بشكل رئیسي،٢٠٢٠دیسمبر ٣١في ةالمنتھیالسنةخاللتمثل التحویالت إلى الممتلكات والمعدات)ب(
مجمع  والوادي السكني وتجدید كال من مبنى فندق ماریوت المطار، مشروعوالسكني طویق مشروعفندق ھولیداي ان الجبیل، 

). التخصصي بالزا

ملیون لایر  ٢٬٨: ٢٠٢٠(٢٠٢١مارس٣١سنة المنتھیة في لللایر سعوديألف ١٩٥٬٤تكالیف االقتراض المرسملةبلغت)ج(
للمتوسط المرجح للقروض. تم تحدید المبالغ القابلة للرسملة باستخدام معدل العمولةسعودي). 

المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى -١١
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

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

٦٧٬٧٠٧٬٤١٠٦٠٬٧٧٥٬١٥٢إیرادات مستلمة مقدما 
٣٩٬٦٥٨٬٤٩٢٤٠٬١٥٨٬٤٩٢مستحقات لمقاولین
٢١٬٧٥١٬٠١٩٢٣٬٠٩٢٬٢٥٣للمقاولینمحتجزات دائنة

١٧٬٩٤٦٬٦٢٢١٨٬٨٩٠٬٩٠٦مزایا موظفین مستحقة 
٩٬٢٢٦٬٢١٤٧٬٦٤٧٬٩٦٤مصاریف خدمات مستحقة
١٧٬٨٧٤٬٣١٩١٨٬٦٨٢٬٨٩٣مصاریف مستحقة أخرى

──────────────────
١٧٥٬١٦٤٬٠٧٦١٦٩٬٢٤٧٬٦٦٠
══════════════════

ألجل القروض-١٢
: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٬٠٣٩رصیدھا بلغیشكل تمویل مرابحة يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 

مضمون بسندات ألمر  ت التمویال. إن ھذهالسائدة في السوقوالتي تحمل عمولة مرابحة وفقاً لألسعار ملیون لایر سعودي) ١٬٠٣٣
ق. ار ر والتنازل عن المتحصالت من إیجار مشروع دا

الدین إلى حقوق  إجماليمعینة من الرفع المالي، وبشكل رئیسي بالمحافظة على نسبتتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق 
، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا لم یتم الوفاء بأي من  الملكیة

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١مارس ٣١كما في ملتزمة بتعھدات ھذه القروض كما في المجموعةھذه التعھدات. كانت 

وفیما یلي ملخص للقروض: 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

١٧٤٬٥٣٤٬٩٤٣٢٠٩٬٥٣٧٬٩٨٤جزء متداول –قروض ألجل
٨٦٤٬٨١٧٬٦٨٥٨٢٤٬٣٦٧٬٤٤٨جزء غیر متداول – ألجل قروض  

١٬٠٣٩٬٣٥٢٬٦٢٨١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢



للضیافة دور شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٧

یجار اإلالتزامات عقود -١٣
: األولیة الموحدة الموجزةاإلیجار للسنوات الالحقة لتاریخ قائمة المركز الماليفیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–تحلیل االستحقاق 
٥٬١٦١٬١٢٥٢٧٬٩٩٤٬١١٨خالل سنة
٧٬٣٢٣٬٣٥٠١٤٩٬٤٨٦٬٦٩١إلى خمس سنوات من سنة 

٥٧٠٬٨٧٧٬٣٧٤٤٣٢٬٨٨١٬٠٤٠سنوات خمسمنأكثر 
────────────────────

٥٨٣٬٣٦١٬٨٤٩٦١٠٬٣٦١٬٨٤٩المخصومة غیر إجمالي التزامات عقود اإلیجار 
════════════════════

اإلیجار:فیما یلي بیان بالقیمة الحالیة لصافي دفعات 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────

قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المدرجة في التزامات عقود اإلیجار 
الموجزة 

٣١٬٦٣٧٬٤٢٠٢٩٬٤٣٣٬١١٤الجزء المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإلیجار  
٣٣٢٬٠٧٦٬٠٧٤٣٥٦٬٤٤٧٬٣٤٤الجزء غیر المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإلیجار  

────────────────────
٣٦٣٬٧١٣٬٤٩٤٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨
════════════════════

الزكاة -١٤
تقوم الشركة والشركات التابعة لھا بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناًء على القوائم المالیة الخاصة بكل شركة. وعلیھ یتم 
تحدید واحتساب الوعاء الزكوي للشركة والشركات التابعة لھا بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن قائمة  

وعة.  الدخل الموحدة للمجم

حركة مخصص الزكاة:

لفترة لثالثة أشھر  
٣١المنتھیة في 

٢٠٢١مارس 
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠دیسمبر 
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────
١٣٬٣٢٣٬٢٩٨١٣٬١٦٩٬٤٧٥السنةالفترة /في بدایة

١٬٣٧١٬٧١٢٧٬٥٧٩٬٣٠٠السنةالفترة / مجنب خالل
)٧٬٤٢٥٬٤٧٧()١٩٢٬٤١٣(السنةالفترة / المسدد خالل

───────────────────
١٤٬٥٠٢٬٥٩٧١٣٬٣٢٣٬٢٩٨السنة الفترة /في نھایة

═══════════════════

: الموقف الزكوي
عن جمیع السنوات حتى عام  إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") إقراراتھا الزكویة الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیم قامت 
.  غیر المقیدةویةالزكاتشھادالوسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وحصلت على  ٢٠٢٠

زكویة  بسداد مبالغ، طالبت الھیئة الشركة . بناء على ھذه الربوط ٢٠١٨حتى ٢٠١٤لألعوام من ةط الزكویواستلمت الشركة الرب
، ربطھا المعدل لھذه  ٢٠٢٠والتي اعترضت الشركة علیھا. أصدرت الھیئة خالل عام ملیون لایر سعودي٤٫٩إضافیة قدرھا 

ن  ألف لایر سعودي. اعترضت الشركة على الربط المعدل والذي الیزال قائم لدى لجا٨٦٤السنوات وطالبت الشركة بسداد مبلغ 
االعتراض لدى الھیئة.



للضیافة دور شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٨

رأس المال -١٥
دیسمبر  ٣١لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم  ١٠٠یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من  

لایر سعودي). ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠٢٠:١٠٠

اإلعالن عن توزیعات األرباح واعتمادھا -١٦
لایر سعودي  ٠٫٥٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٥٠توزیع أرباح نقدیة قدرھا بمجلس اإلدارة أوصى، ٢٠٢٠فبرایر ١٨في 

ابریل  ٢٦والتي تم الموافقة علیھا في اجتماع الجمعیة العامة المنعقد بتاریخ ٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في للسھم) عن 
٢٠٢٠.

:  ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (٤٤٬٢تتضمن المطلوبات المتداولة رصید توزیعات أرباح مستحقة البالغة  ،  ٢٠٢١مارس٣١كما في  
ملیون لایر سعودي)، والتي تمثل مبالغ مستحقة للمساھمین مقابل توزیعات أرباح في السنوات السابقة ولم یتم المطالبة بھا  ٤٤٬٣

.الموجزةالموحدةاألولیة  من قبلھم كما في تاریخ قائمة المركز المالي  

، صافي خرىاألیرادات اإل-١٧
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────
-٩٬١٢٠٬٠٠٠دخل من تسویة مع أحد المقاولین
-٥٬٠٠٠٬٠٠٠مبالغ مستحقة انتفى الغرض منھا 

٧٠٨٬٠٠٠-غرامات تأخیر 
٦٩٧٬٠٣١-استرداد دیون معدومة تم شطبھا سابقا 

١٣٨٬٨٧٥٢٠٢٬٧٩٦، صافي أخرى

١٤٬٢٥٨٬٨٧٥١٬٦٠٧٬٨٢٧

للسھماألساسي والمخفضالربح  -١٨
على المتوسط  العائد لمساھمي الشركة األم سنةال/ الفترة بقسمة صافي دخل فترةتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض لل

.فترةملیون سھم خالل ال١٠٠المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة وقدرھا 

االرتباطات وااللتزامات المحتملة -١٩

االرتباطات الرأسمالیة )أ(
ملیون لایر سعودي  ٦٤١، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في فترة الثالثة أشھر خالل 

ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.٦٣٩: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(
االلتزامات المحتملة  )ب(

ملیون لایر سعودي  ٢٩٬٦اكان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرھ ٢٠٢١مارس٣١المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر خالل  
ملیون لایر سعودي). ال تحمل ھذه الضمانات أي تأمینات نقدیة. ٢٨٬٥: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

االلتزامات القانونیة المحتملة  )ج(
ولم تقم بالمحاسبة عنھا في ھذه  مع مؤسسة مالیة محلیةتین لمقایضة أسعار الفائدة ("االتفاقیات") تطعن الشركة في صحة اتفاقی

أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیةالمحلیة  مالیة الالمؤسسةضد  قضائیة دعوى أقامت الشركة القوائم المالیة الموحدة.  
نبؤ بالمحصلة  ال یمكن حالیا الت.٢٠٢١مارس ٣١كما في لجنة والتي ال تزال قید نظر ال("اللجنة") في المملكة العربیة السعودیة

وبشكل مطمئن بأن الحكم في الدعوى  النھائیة لھذه الدعوى بصورة موثوقة. من وجھة نظر اإلدارة والمستشار القانوني، فإنھم یروا  
فإن األثر التراكمي  ضد الشركة،قرار  صدور بالمقابل، في حالة.  والمؤسسة المالیةبین الشركة  االتفاقیاتسوف ینتھي إلى إبطال  

٢٠٢١مارس ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٧٥٬١قدرهالمجموعة بمبلغ موجودات صافي سیخفضلالتفاقیات ة العادلقیمةلل
إن األثر التراكمي قد یتغیر بالسلب او االیجاب وفقا للتغیرات المستقبلیة في  .ملیون لایر سعودي)٩٠٫٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(

القیمة العادلة لالتفاقیات.   

األولیة النتائج -٢٠
على النتائج السنویة للمجموعة. دقیقاً مؤشرًا األولیةقد ال تكون النتائج  



للضیافة دور شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

١٩

القیمة العادلة لألدوات المالیة  -٢١
القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل  

من  عادل. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة 
والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما  التجاریین والمدینین االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

تتكون المطلوبات المالیة من القروض ألجل والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة. 
والمدینین  االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر و نقدیة وما في حكمھا للالقیمة العادلة قامت اإلدارة بتقویم أن  

مصاریف ووالمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة  والدائنین  والمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة والقروض ألجل  التجاریین  
االستحقاقسنةتقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى التزامات عقود اإلیجار وات متداولة أخرى مستحقة ومطلوب

قصیرة األجل لھذه األدوات. 

الموجودات المالیة)أ
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١

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

كمتاحھ للبیع الموجودات المالیة المصنفة 
١٬٩٤٢٬٣٢٢١٬٩٤٢٬٣٢٢استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

١٢١٬٤٧٠٬٦٣٥٩٣٬٩١٦٬٩٧٧نقدیة وما في حكمھا 
١١٥٬٤٦٣٬٨٦٣١١٦٬٩٤٠٬٨٦٨مدینون تجاریون 

٢٬٢٧١٬١٨٥٢٬٣٦٧٬٨٠٩من أطراف ذات عالقةةمستحقمبالغ 
──────────────────

٢٣٩٬٢٠٥٬٦٨٣٢١٣٬٢٢٥٬٦٥٤إجمالي الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
──────────────────

٢٤١٬١٤٨٬٠٠٥٢١٥٬١٦٧٬٩٧٦إجمالي الموجودات المالیة 
══════════════════

٢٣٩٬٢٠٥٬٦٨٣٢١٣٬٢٢٥٬٦٥٤الموجودات المالیة المتداولةإجمالي  
١٬٩٤٢٬٣٢٢١٬٩٤٢٬٣٢٢إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة 

── ───────── ───────
٢٤١٬١٤٨٬٠٠٥٢١٥٬١٦٧٬٩٧٦إجمالي الموجودات المالیة 

══════════════════

المطلوبات المالیة  )ب
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١

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

بالتكلفة المطفأة المقیدة المطلوبات المالیة 
٣٩٬٥٠٢٬١٨٩٣٦٬٣٦٨٬٠٧٩دائنون تجاریون  

١٨٩٬٦٦٦٬٦٧٣١٨٢٬٥٧٠٬٩٥٨مصاریف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
١٬٠٣٩٬٣٥٢٬٦٢٨١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢ألجلقروض

٣٦٣٬٧١٣٬٤٩٤٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨التزامات عقود اإلیجار 
٣٧٬٦٥٠٬٦٤٧٣٧٬٩٧٤٬٢١٦إلى أطراف ذات عالقة ةمستحقمبالغ 

٤٤٬٢٠٨٬٧٧٠٤٤٬٢٥٩٬٢٠٩توزیعات أرباح مستحقة
─── ────── ────────────

١٬٧١٤٬٠٩٤٬٤٠١١٬٧٢٠٬٩٥٨٬٣٥٢إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
═══ ══════════════════

٥١٧٬٢٠٠٬٦٤٢٥٤٠٬١٤٣٬٥٦٠إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة 
١٬١٩٦٬٨٩٣٬٧٥٩١٬١٨٠٬٨١٤٬٧٩٢إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة 

─────────────────────
١٬٧١٤٬٠٩٤٬٤٠١١٬٧٢٠٬٩٥٨٬٣٥٢بالتكلفة المطفأة إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة 

════════════ ═════════

قیمتھا العادلة. المالیة تقاربللموجودات والمطلوبات الدفتریةإن القیمة 



للضیافة دور شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١مارس ٣١

٢٠

الجوھریة األحداث -٢٢
قبل منظمة الصحة العالمیة  ، وتم تصنیفھ كجائحة من ٢٠٢٠") في أوائل العام١٩-تأكد وجود فیروس كورونا المستجد ("كوفید

. ٢٠٢٠خالل مارس 
وقد قامت حكومة المملكة العربیة السعودیة، على غرار العدید من الحكومات األخرى حول العالم، باتخاذ تدابیر مختلفة لمكافحة  

تجاریة رونا، بما في ذلك فرض قیود على السفر، وفرض الحجر الصحي وحظر التجوال، وإغالق األعمال الوتفشي فیروس ك
فور تطبیق حظر اإلیرادات ونسب إشغال الفندقوغیرھا من األماكن، وإغالق مناطق معینة. وقد شھدت الشركة انخفاًضا في 

فور رفع القیود. في الزیادةتبدأنسب اإلشغالالتجوال، غیر أن 
ال یمكن قیاس األثر المالي على مدى االثني  وعملیاتھا من الممكن التأكد منھ، غیر أنھ  المجموعةإن مدى تأثیر الجائحة على أعمال  

عشر شھًرا المقبلة بشكل موثوق بھ حیث أن ذلك یتوقف على العدید من العوامل الحالیة والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن  
اتتفشي، وظھور موج من تقدیرھا بشكل موثوق خالل السنة الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال الفیروس، ومدة الالمجموعة

من الفیروس واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات على  جدیدة
النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بعمالء الشركة وغیرھا من العوامل. 

ثر الناتج على األعمال التجاریة واالقتصادیة، تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف مع  وفي ضوء تحدیات عدم التأكد من حجم ومدى األ
، واستدامة سلسلة اإلمداد، والحفاظ على السیولة الكافیة، وسالمة الموظفین. إضافة إلى  النزالءالتركیز المستمر على ضمان سالمة  

بما في ذلك إجراءات خفض التكالیف. ذلك، قامت اإلدارة باتخاذ عدة خطوات للتخفیف من آثار الجائحة، 
وفي ضوء ما ورد أعاله، قامت اإلدارة بإجراء بعض التقدیرات واالفتراضات وقد یترتب عن أي تغیر في االفتراضات والتقدیرات  

یة. ونظًرا  نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في السنوات المستقبل
الستمرار تطور الموقف، ستواصل اإلدارة تقییم األثر استنادا إلى التطورات المتوقعة.

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة -٢٣
).٢٠٢١مایو ٣الموافق ھـ (١٤٤٢رمضان ٢١فيالموجزةالموحدة  األولیة  تم اعتماد القوائم المالیة  


