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.ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةجزءاً ٢٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
١٠

الموحدةقائمة التدفقات النقدیة
٢٠١٨دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

إیضاح
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي

النشاطات التشغیلیة 
٦١٬٣٩٥٬٧٢٩٩٥٫٩٣١٫٣٤٥الدخل قبل الزكاة

التعدیالت لــ :
١١٦٧٬٤١٢٬٨٨٩٦٤٫٠٦٥٫٧٤٥استھالك

٣٢٠٫٨٣٠)٢٠٣٬٤٦٦(، صافيتجاریةبشأن ذمم مدینة متوقعة ئر خسامخصص 
٩١٬١٧٢٬٣٧٨٩٠٥٫٥١٠مخزون بطيء الحركة مخصص

١٠١٬٠٨٣٬٢٧٥٤٫١٦١٫٩١٧حقوق الملكیةطریقةباستثمارات مقیدةحصة في صافي نتائج 
)٣٫٠٧٩٫٣٨٨(-ربح بیع ممتلكات ومعدات

١٦٧٬٦٦٦٬٤١٥٥٫٦٩٣٫٢٦٧مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص 

١٣٨٬٥٢٧٬٢٢٠١٦٧٫٩٩٩٫٢٢٦
:الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالتغیرات في

)١٧٫٨٨٧٫٢١٣()١٩٬٥٣٦٬٤٤٢(مدینون تجاریون
٧٫٢٦٧٫٤٨٦)٣٬٥٤٥٬٧٧٨(مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

١٫٨٩٢٫٧٨٥)٢٠٣٬٠١٢(مخزون
)١٤٫٩١٩٫٩٨٧()٤٩٢٬٣٤٢(ذات عالقةأطرافمستحق من 

١٣٫٣٠٦٫١٠٣)١٨٬٢٤٦٬٤٦٩(دائنون تجاریون 
٤٠٬٣٣٢٬٧٠٦٢٧٫٦٣٥٫٥٣٣مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىمصاریف

)١٫٤٧٨٫٢٢٣(٢٢٬٧٥٩٬١٩٣ذات عالقةأطرافمستحق إلى 

١٥٩٬٥٩٥٬٠٧٦١٨٣٫٨١٥٫٧١٠النقدیة من العملیات  

)٧٫٨٦٤٫٤٨٠()٧٬٧٤٧٬٧٢٦(١٥مدفوعة زكاة 
)٣٫٣١٧٫٩٠١()١١٬٦١٦٬٤٤٥(١٦للموظفینمدفوعةمنافع

١٤٠٬٢٣٠٬٩٠٥١٧٢٫٦٣٣٫٣٢٩صافي النقدیة من النشاطات التشغیلیة

النشاطات االستثماریة
)٢١٫١٢٦٫٧٤٥()٢٢٬٦٠٢٬١٣٤(١١إضافات إلى ممتلكات ومعدات

)٢٦٢٫٨٣٨٫٨٦٢()٣٥٤٬٦٦٢٬٩٩٥(١٢مشاریع تحت االنشاءإضافات إلى 
٦٫٣٥٧٫٤٥٥-بیع ممتلكات ومعداتمتحصالت من 

-٣٥٠٬٠٠٠توزیعات أرباح من استثمارات

)٢٧٧٫٦٠٨٫١٥٢()٣٧٦٬٩١٥٬١٢٩(صافي النقدیة المستخدمة في النشاطات االستثماریة

النشاطات التمویلیة 
٢٧٨٬٢٦٦٬٩٣٢١٥٤٫٨٥٦٫٨٥٣، صافيمستلمةقروض ألجل

)٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠()٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠(٢٠توزیعات أرباح للمساھمین 
)١٣٥٫١٧٥(-توزیعات أرباح لحقوق الملكیة غیر المسیطرة

٢٢٣٬٢٦٦٬٩٣٢٦٩٫٧٢١٫٦٧٨صافي النقدیة من النشاطات التمویلیة

)٣٥٫٢٥٣٫١٤٥()١٣٬٤١٧٬٢٩٢(وما في حكمھافي النقدیة النقصصافي 
١٥٣٫٢٠٦٫٨٩٧١٨٨٫٤٦٠٫٠٤٢السنةبدایة يفوما في حكمھاالنقدیة 

١٣٩٬٧٨٩٬٦٠٥١٥٣٫٢٠٦٫٨٩٧السنةنھایة يفوما في حكمھاالنقدیة 
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الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١١

ـام-١ ـــــــــــ ع

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

واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والموتیالت والتشغیل نشاء والتملك تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في اإل
تملك كما تشتمل األنشطة على .العامة والمناطق السیاحیةوالخاصة واالستراحات ومراكز الترفیھ ووكاالت السفر والطرق 

مات المعتمرین وزوار المسجد النبوي الشریف. تقوم وتطویرھا وإقامة المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خدوبیعھااألراضي
بنفسھا أو من خالل االشتراك مع الغیر.األنشطةبمزاولة تلكالشركة 

:الموحدةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةتبتملك الشركاالشركة قامت 
نسبة الملكیة 

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
رأس المال 
(لایر سعودي)

دیسمبر٣١
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%٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠٩٧٫١٤تبوك للفنادق المحدودةشركة 

%٩٩%١٠٠٬٠٠٠٩٩شركة جود العلیاء المحدودة
%٩٥%١٠٠٬٠٠٠٩٥شركة المصدر األمني المحدودة

%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)

في ھذه القوائم المالیة الموحدة.المجموعة")"(مجتمعین بـلھا التابعة والشركاتیشار إلى الشركة 

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:فیما یلي

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

داخل وخارج المملكة الضیافة الفندقیةتقدیم خدماتالشركة تزاول، )١٩٨٢یولیو ١٢الموافق (ھـ ١٤٠٢رمضان ٢٠بتاریخ 
یاد بمدینة مكة المكرمة.تمتلك الشركة فندق مكارم أج. العربیة السعودیة

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

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

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

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

شركة تبوك للفنادق المحدودة
٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣مسجلة بموجب السجل التجاري رقم شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ھي –شركة تبوك للفنادق المحدودة 

تبوك. إني اھولید). تمتلك الشركة فندق ١٩٨٥دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني ٥بتاریخ 

شركة جود العلیاء المحدودة
١٠١٠٤٢٨٩٤٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم –شركة جود العلیاء المحدودة 

). یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في التشیید والبناء.٢٠١٤دیسمبر١٧ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر٢٥بتاریخ 

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

الحراسة األمنیة المدنیة الخاصة في ات). یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدم٢٠١٥مایو٥ھـ (الموافق ١٤٣٦رجب١٦بتاریخ 
).٢٠١٤مایو ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥رجب ٢٨بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣المملكة العربیة السعودیة بموجب خطاب األمن العام رقم 
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تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٢

ـام-١ ـــــــــــ تتمة-ع

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

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

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

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

تقدیم خدمات الضیافة یتمثل نشاط الشركة في . )٢٠١٧نوفمبر ١٦الموافق (ھـ ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٣رقم 
رض.وتأسیس المطاعم والفنادق والمعا

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

ـ ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٢ .تقدیم خدمات السیاحةفي الرئیسي یتمثل نشاط الشركة . )٢٠١٧نوفمبر ١٦الموافق (ھ

المحاسبیة الھامةالسیاسات -٢

أسس اإلعداد والقیاس١-٢

االصدارات ومملكة العربیة السعودیة والمعاییرللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في الوفقاً المالیة الموحدةتم إعداد ھذه القوائم
مدة في المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعت"ـ یشار إلیھا فیما بعد باألخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (

.)"المملكة العربیة السعودیة
باللایر السعودي.لمالیة الموحدة على اساس التكلفة التاریخیة. یتم عرض القوائم االمالیة الموحدة تم إعداد ھذه القوائم 

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
. یتم إعداد القوائم المالیة ٢٠١٨دیسمبر ٣١القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في تشتمل القوائم المالیة الموحدة على 

للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة.

درة بالشركة المستثمر فیھا ولدیھا المقتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة أو یكون لدیھا الحق في عوائد متغیرة من عالقتھا 
على التأثیر على العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة 

المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:

تي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ نشاطات الشركة القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فیھا (أي توفر الحقوق ال-
المستثمر فیھا).

التعرض إلى، الحق في، عوائد متغیرة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.-

حقوق التصویت. وتأییدًا لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى المجموعة وبشكل عام، ھناك افتراض بأن السیطرة تنتج عن أغلبیة
أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار كافة الحقائق 

والظروف للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا ویشمل ذلك:

حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا.أصحابترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع ال-
الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصویت محتملة.-

الحقائق عندما تشیرمستثمر فیھا أم ال وذلك فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة البإجراء إعادة تقویم للتأكدتقوم المجموعة 
أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة واحدوالظروف إلى وجود تغیر في عنصر

رج موجوداتعلى الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تد
ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالیة الموحدة اعتبارًا من 

تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

الملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى وحقوقبمساھمي الشركة األم اآلخروكل بند من بنود الدخل الشامل یتعلق الربح أو الخسارة
ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.
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ك المتبعة من مع تلالمحاسبیة ھاسیاساتللشركات التابعة كي تتماشى مع على القوائم المالیةوعند الضرورة، یتم إجراء التسویات 
. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واالیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة قبل المجموعة

لیة.بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم الما

عة في حالة فقدان المجمووویتم المحاسبة عن أي تغیر في ملكیة الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. 
ر حقوق یطرة وعناصالسیطرة على الشركة التابعة، عندئذ یتم التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة غیر المس

في بھاحصة محتفظأي س قیاثبات أیة أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة. یتم ویتم إالملكیة األخرى.
الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.

الھامةالمحاسبیة ملخص بالسیاسات٣-٢
عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:المتبعة من قبل المجموعة الھامة السیاسات المحاسبیة بفیما یلي بیان 

عملیات تجمیع األعمال
الذي یتم و،یتم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول

ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة من ،قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ
عملیات تجمیع األعمال، تقوم المجموعة بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو 

وتدرج مستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة كمصاریففي صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة البالحصة التناسبیة
اإلداریة.العمومیة وضمن المصاریف 

یتم، في األصل، قیاس الشھرة، بالتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكیة غیر 
لقابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد المسیطرة وأیة حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات ا

بھا). وفي حالة زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة 
عة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجالتقدیر للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة

االجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر زیادة القیمة العادلة 
وبعد اإلثبات لموحدة.لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، عندئذ یتم إثبات الربح في قائمة الدخل ا

األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.

طریقة حقوق الملكیةبالمقیدةاالستثمار في الشركات 
طریقة حقوق الملكیة ("الشركة المستثمر فیھا ") ھي عبارة عن منشأة تمارس علیھا المجموعة باالستثمار في الشركة المقیدةإن 

تأثیرًا ھامًا. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السیاسات والقرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، 
ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

ة. ریة لتحدید السیطرة على الشركات التابعإن االعتبارات الموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك تأثیر ھام تماثل االعتبارات الضرو

طریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم في األصل بالمقیدةتتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات 
في صافي المجموعةاثبات االستثمار بالتكلفة. تعدل القیمة الدفتریة لالستثمار وذلك إلثبات التغیرات التي تطرأ على حصة 

موجودات الشركات المستثمر فیھا منذ تاریخ االستحواذ. تدرج الشھرة المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا في القیمة الدفتریة 
لالستثمار، وال یتم اختبارھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا بصورة مستقلة.

یات الشركات المستثمر فیھا. یتم إظھار أي تغیر في قائمة الدخل الشامل تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمل
اآلخر لتلك الشركات المستثمر فیھا كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي 

ي صتھا في أي تغیرات، عندما ینطبق ذلك، فتغیر مباشرًة ضمن حقوق ملكیة الشركات المستثمر فیھا، تقوم المجموعة بإثبات ح
. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة الموحدةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة

الشركات المستثمر فیھا بقدر حصة المجموعة في ھذه الشركات المستثمر فیھا.

ي ربح أو خسارة الشركة المستثمر فیھا بصورة مستقلة في صدر قائمة الدخل الموحدة.یتم اظھار إجمالي حصة المجموعة ف

للشركات المستثمر فیھا لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء التعدیالت الالزمة الموحدة تعد القوائم المالیة 
ة.كي تتفق السیاسات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموع

وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قیمة استثمارھا 
في الشركات المستثمر فیھا. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وقوع 

ر في الشركات المستثمر فیھا. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض انخفاض في قیمة االستثما
نتائج افي صوذلك بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة المستثمر فیھا وقیمتھا الدفتریة، وإثبات الخسارة كـ "حصة في 

ائمة الدخل الموحدة. طریقة حقوق الملكیة " في قمقیدة بشركات استثمار في 
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اإلیرادات 
االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء

حویل العمالء عند ت. یتم اثبات االیرادات من العقود المبرمة معالضیافة وإدارة العقارات إلى العمالءتقوم المجموعة بتقدیم خدمات 
السیطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس العوض الذي یتوقع أن تستحقھ المجموعة مقابل تلك البضاعة أو 

وذلك ،، باستثناء خدمات إدارة العقاراتالخدمات. وقد تبین للمجموعة أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات االیرادات الخاصة بھا
.ر عادة على البضاعة أو الخدمات قبل تحویلھا إلى العمیلألنھا تسیط

خدمات الضیافة
، بما في ذلك إیجار الغرف ومبیعات األطعمة فنادق المجموعةتتحقق إیرادات خدمات الضیافة بصورة رئیسیة من عملیات 

. الغرف على مدى زمنيإشغالمن. یتم إثبات اإلیراداتفي نقطة من الزمن عند تقدیم البضاعة إلى العمیلوالمشروبات 

إدارة العقاراتأتعاب 
مالك من الفنادق المدارة من قبل المجموعة وذلك عادة بموجب عقود طویلة األجل مع العقارات تتحقق إیرادات أتعاب اإلدارة 

. تتضمن أتعاب اإلدارة أتعاب أساسیة، وتمثل بصورة عامة نسبة مئویة من إیرادات الفندق و/أو أتعاب تحفیزیة تحدد الفنادق
عموما بناًء على ربحیة الفندق، ویتم إثباتھا عند تحققھا على أساس مبدأ االستحقاق بموجب شروط العقد.  

العمالت األجنبیة
تقوم . بالنسبة لكل منشأة،للمجموعةتظھر القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر أیضًا العملة الوظیفیة 

المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تقوم 
دام طریقة التوحید المباشر، وعند استبعاد العملیات الخارجیة، تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنیفھا إلى المجموعة باستخ

، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقة.الموحدةالدخل قائمة ضمن 

المعامالت واألرصدة
باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة في أول تاریخیتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل شركات المجموعة 

تصبح فیھ المعامالت مؤھلة لإلثبات.

موحدة. یتم القوائم المالیة البتاریخالسائدة بأسعار الصرفیعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة 
إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الموحدة.

ات المجموعةترجمة شرك
بالنسبة موحدةتترجم القوائم المالیة للعملیات الخارجیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ كل قائمة مركز مالي 

للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحویل لكل فترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف واألرباح والخسائر. تترجم عناصر 
حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. یتم اثبات فروقات التحویل الناتجة عن الترجمة 

المتعلقة بتلك العملیةاآلخر. وعند استبعاد أي عملیة خارجیة، یتم إثبات بنود الدخل الشامل لشامل اآلخراالدخل بنود ضمن 
الخارجیة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

منافع الموظفین المحددة

منافع الموظفین قصیرة األجل 
یتم إثبات منافع الموظفین قصیرة األجل كمصاریف عند تقدیم الخدمات ذات العالقة. یتم إثبات التزام لقاء المبلغ المتوقع دفعھ 
عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع لدفع ھذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظف وأنھ من 

زام بشكل موثوق بھ. الممكن تقدیر االلت

برامج االشتراكات المحددة
تمثل منافع التقاعد الخاضعة ألنظمة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة برنامج اشتراكات محددة. ال یوجد لدى المجموعة أي 

ة إلى االشتراكات المستحقالتزام، فیما عدا االشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. تقوم المجموعة بإثبات
المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة كمصروف عند استحقاقھا. 
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تتمة-منافع الموظفین المحددة

برامج المنافع المحددة
منافع ما بعد التوظیف بخالف برنامج االشتراكات المحددة. یمثل صافي التزام التقاعد، المثبت یمثل برنامج المنافع المحددة برنامج 

في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظیف، القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المتوقعة 
ب التزام المنافع المحددة سنویا من قبل اكتواریین مؤھلین باستخدام طریقة ائتمان . ویتم احتساالموحدةبتاریخ قائمة المركز المالي

الوحدة المتوقعة. ویتم إثبات المبالغ الناتجة عن إعادة القیاس، إن وجدت، ضمن االحتیاطیات األخرى في قائمة التغیرات في حقوق 
والذي یشتمل على األرباح والخسائر االكتواریة الموحدةل الشامل الدخقائمة وتدرج الزیادة أو النقص المقابل في الموحدةالملكیة 

الناتجة عن التزام المنافع المحددة. 
الزكاة

تخضع الشركة والشركات التابعة لھا للزكاة وفقا لالئحة الزكاة الصادرة عن الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بالمملكة العربیة
من الربح المعدل الخاضع للزكاة أو على أساس %٢٫٥للتفسیرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت قدره السعودیة، والتي تخضع أیضا 

تقوم اإلدارة بتكوین مخصصات ة (الوعاء الزكوي)، أیھما أعلى.صافي حقوق الملكیة باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكا
دورًیا بإجراء تقییم لموقف اإلقرارات الزكویة وذلك فیما یتعلق بالحاالت مالئمة على أساس المبالغ المتوقع سدادھا إلى الھیئة وتقوم 

التي تخضع فیھا الئحة الزكاة المطبقة للتفسیر. یحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. كما أن االلتزامات الزكویة 
فیھا ھیئة یتم المحاسبة عنھا خالل الفترة التي یتماإلضافیة، إن وجدت، والمتعلقة بالربوط الزكویة للسنوات السابقة الصادرة عن ال

إصدار الربوط النھائیة. 
المخزون

یقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. تتضمن تكلفة المخزون 
ن إلى حالتھ وموقعھ الحالي. یمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع سعر الشراء زائًدا كافة المصاریف المتكبدة إلحضار المخزو

المقدر خالل دورة األعمال العادیة، ناقصا مصاریف البیع. یتم تجنیب مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف عند 
الضرورة.  

الممتلكات والمعدات
اإلثبات والقیاس

یتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة، والتي تتضمن تكالیف القروض المرسملة، ناقًصا االستھالك المتراكم وأي خسائر 
انخفاض في القیمة متراكمة.

یتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة. 
جزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنھ یتم المحاسبة عنھا كبنود مستقلة (مكونات وعندما یكون أل

رئیسیة) من الممتلكات والمعدات. 

المصاریف الالحقة
صاریف إلى للمیتم رسملة المصاریف الالحقة فقط عندما یكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة 

المجموعة.

االستھالك 
یتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصا القیمة المتبقیة المقدرة لھا باستخدام طریقة القسط الثابت على 

مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، ویتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. إن األراضي ال یتم استھالكھا. 

م مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا مستقبال إذا كان ذلك مالئما. یت
المشاریع تحت االنشاء

عندما تكون الموجودات جاھزةالمشاریع تحت االنشاءبالتكلفة وال یتم استھالكھا. یبدأ استھالك االنشاء المشاریع تحت تظھر 
لالستخدام المحدد لھا ویتم تحویلھا إلى الممتلكات والمعدات. یتم رسملة تكالیف التمویل بشأن القروض المستخدمة لتمویل إنشاء 

الموجودات المؤھلة خالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد لھ.
األدوات المالیة 

األداة المالیة ھي عبارة عن أي عقد ینتج عنھ أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى. إن 
الموجودات المالیة

االثبات والقیاس األولي
اآلخر، الدخل الشاملتصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل 

وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
المالیة عند اإلثبات األولي لھا على خصائص التدفقات النقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة. الموجوداتیتوقف تصنیف 
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تتمة–األدوات المالیة
تتمة –الموجودات المالیة 

الذمم المدینة التجاریة
الذمم المدینة التجاریة التي ال تشمل مكون تمویل ھام أو التي بشأنھا قامت المجموعة باستخدام وسیلة عملیة. تقاس الذمم وبالنسبة

). یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة ١٥المدینة التجاریة، بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
ة مع العمالء"."اإلیرادات من العقود المبرم

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات 
حقوق الملكیة الخاصة بھا كأدوات حقوق عند اإلثبات األولي، یمكن للمجموعة أن تقوم بشكل ال رجعة فیھ بتصنیف استثمارات

ملكیة مخصصة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تفي بتعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 
) األدوات المالیة: العرض، وأن تكون غیر مقتناة ألغراض المتاجرة. یتم التصنیف على أساس كل أداة على حدة.٣٢(

یعاد تدویر األرباح والخسائر الناتجة عن ھذه الموجودات المالیة مطلًقا إلى قائمة الدخل الموحدة. یتم إثبات توزیعات األرباح ال 
كإیرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقیة دفعھا، إال إذا كانت المجموعة تستفید من ھذه المتحصالت كاسترداد 

. ال تخضع أدوات حقوق الملكیة الموحدةالدخل الشامل قائمة المالي، وفي ھذه الحالة، تقید ھذه األرباح في جزء من تكلفة األصل 
المخصصة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقویم االنخفاض في القیمة.

ة بھا ضمن ھذه الفئة.قررت المجموعة، بشكل ال رجعة فیھ، تصنیف استثمارات حقوق الملكیة غیر المدرجة الخاص
مقتناة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدین) وبالقیمة أخرى ال یوجد لدى المجموعة أي موجودات مالیة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
التوقف عن االثبات

من مجموعة من موجودات مالیة متشابھة) عند:یتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو، عندما ینطبق ذلك، جزء منھ أو جزء 
انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أو● 
التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف قیام المجموعة بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد● 

:یبات فوریة" وإذا مااتفاقیة "ترتآخر دون أي تأخیر وفق 
قامت المجموعة بتحویل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو (أ) 

لم تقم المجموعة بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة (ب) 
على األصل.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
للموجودات المالیة غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، تقوم المجموعة، بتاریخ بالنسبة 

إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة أصل مالي ما أو مجموعة من 
المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة منخفضة القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي الموجودات المالیة. یعتبر األصل 

على وقوع االنخفاض في القیمة كنتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات 
الیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ.النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات الم

یشتمل الدلیل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو 
حظة لقابلة للمالإخفاق أو تأخر في سداد المبالغ األصلیة، أو احتمال اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات ا

إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت 
االخفاق في السداد.

، تستخدم المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.بالنسبة للمدینین التجاریین
 تقوم المجموعة بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر علیھ، ال

االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة 
یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. انظر السیاسات المحاسبیة السابقة في خسائر االئتمان، والتي

بشأن سیاسة خسائر االئتمان المتوقعة. )٤-٢(في اإلیضاح 
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تتمة-األدوات المالیة 
المالیةالمطلوبات

االثبات األولي والقیاس
تصنف المطلوبات المالیة عند االثبات األولي لھا كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم 
دائنة أو كمشتقات تم تخصیصھا كأدوات تغطیة فعالة، حسبما ھو مالئم. یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة 

ض والذمم الدائنة، یتم إظھارھا بعد خصم تكالیف المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة. العادلة. وبالنسبة للقرو
الدائنین والمبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة. وتشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على القروض ألجل 

القروض
قة قروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریتتعلق ھذه الفئة كثیرًا بالمجموعة. بعد االثبات األولي لھا، تقاس ال

عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل قائمة الدخل الموحدةمعدل العمولة الفعلي. یتم إثبات األرباح والخسائر في 
عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلي.

العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءاً ال یتجزأ تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار 
من معدل العمولة الفعلي، ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل الموحدة.

التوقف عن االثبات
في العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل المطلوبات یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد 

المالیة الحالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تمامًا أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مثل 
ة المعنیة یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلیة واثبات مطلوبات جدیدة. 

في قائمة الدخل الموحدة.

مقاصة األدوات المالیة
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي 

الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة 
المطلوبات في آن واحد.

النقدیة وشبھ النقدیة
، تشتمل النقدیة وشبھ النقدیة على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع الموحدةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة

ة أشھر أو أقل. تصنف الحسابات المكشوفة لدى البنوك كمطلوبات متداولة. وفترات استحقاقھا األصلیة ثالث

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة الخاصة بھا للتأكد من وجود موحدةتقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة

متھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، فإنھ یتم عندئذ تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل.دلیل على وقوع انخفاض في قی

إن القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة تمثل القیمة األعلى للقیمة الحالیة والقیمة العادلة لألصل أو الوحدة 
تخدامسالمدرة للنقدیة ناقصاً تكالیف البیع. وعند تقدیر القیمة الحالیة، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى القیمة الحالیة با

معدل الخصم لما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولغرض 
إجراء اختبار االنخفاض في القیمة، فإنھ یتم تجمیع الموجودات التي ال یمكن إجراء اختبار لھا بصورة فردیة إلى أصغر مجموعة 

ات نقدیة من االستخدام المستمر والمستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الخاصة بالموجودات من الموجودات التي تدر تدفق
األخرى أو مجموعات من الموجودات (الوحدة المدرة للنقدیة).  وفي حالة وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أصل ما، فإنھ 

ة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. یتم إثبات خسارة انخفاض في القیمة إذا زادتیتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدی
القیمة الدفتریة لألصل أو وحدتھ المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد المقدرة الخاصة بھ. یتم إثبات خسائر االنخفاض في 

ة بتة بشأن الوحدات المدرة للنقدیة یتم توزیعھا أوًال لخفض القیمالقیمة في قائمة الدخل الموحدة. إن خسائر االنخفاض في القیمة المث
الدفتریة ألي شھرة مخصصة للوحدات، ثم لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة وحدات) وذلك على 

أساس تناسبي. 

حدید ة إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتبالنسبة للموجودات فیما عدا الشھرة، یتم عكس قید خسارة االنخفاض في القیم
القیمة القابلة لالسترداد. ویتم عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة وذلك فقط بالقدر الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة لألصل عن 

القیمة.  م یتم إثبات خسارة االنخفاض فيالقیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، فیما لو ل
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المخصصات
على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن صصات عند وجود التزامات قانونیة حالیة أو متوقعةیتم إثبات المخ

یتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ. 
ي یعكس لما قبل الضریبة والذیتم تحدید المخصصات وذلك بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام معدل الخصم

تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المصاحبة لاللتزام. یتم إثبات الزیادة في الخصم كتكالیف تمویل.
عقود اإلیجار

أة العقد. یتم شعلى جوھر الترتیبات عند نإذا كانت الترتیبات تعتبر ایجار أو تنطوي على عقد ایجاریتوقف تصنیف العقد فیما 
تقویم الترتیبات للتأكد فیما إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام ألصل 

أو موجودات حتى لو لم یكن ذلك الحق منصوصًا علیھ صراحة في الترتیبات.
المجموعة كمستأجر

تحول بموجبھا كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة البند المستأجر إلى المجموعة یتم رسملة عقود االیجارات التمویلیة التي
ت اعند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار. یتم تجزئة دفع

یجار للوصول إلى معدل عمولة ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام. اإلیجار بین مصاریف التمویل والنقص في التزامات اإل
تحمل مصاریف التمویل ضمن تكالیف التمویل في قائمة الدخل الموحدة.

یستھلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي. وفي حالة عدم وجود قناعة معقولة بأن المجموعة سوف تحصل على ملكیة 
االیجار، فإن األصل یستھلك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االیجار، أیھما أقصر. األصل في نھایة فترة

إن عقد اإلیجار التشغیلي ھو إیجار یختلف عن عقد اإلیجار التمویلي. یتم إثبات دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة 
ة القسط الثابت على مدى فترة االیجار.كمصاریف تشغیلیة في قائمة الدخل الموحدة بطریق

المجموعة كمؤجر
تصنف اإلیجارات التي ال تحول المجموعة بموجبھا كافة المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود إیجارات 

إلى القیمة الدفتریة تشغیليتشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة األولیة التي یتم تكبدھا أثناء التفاوض والترتیب بشأن عقد إیجار 
لألصل المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإلیجار وفق نفس األسس كدخل إیجار. یتم إثبات اإلیجارات الشرطیة كإیرادات خالل 

الفترة التي تتحقق فیھا.
دخل اإلیجار

ن حوافر اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ میتم إثبات دخل اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار، كما یتم إثبات
إجمالي دخل اإلیجار على مدة فترة عقد اإلیجار.

قیاس القیمة العادلة 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم 

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

في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، أو-
في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.-

ون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة. تقاس القیمة العادلة للموجودات أو إن السوق الرئیس أو األكثر فائدة یجب أن تك
المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل 

مصالحھم االقتصادیة.
ار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریق یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتب

االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
دخالت العادلة وزیادة استخدام المتستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقًا للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة 

القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي 
أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى

.المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار)
و ة للمالحظة بصورة مباشرة أقابل-الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

غیر مباشرة.

غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثالث: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 
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١٩

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

تتمة -قیاس القیمة العادلة 
تحویل بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم الالموحدة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة 

بین التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس 
ككل) في نھایة كل فترة مالیة. تقوم المجموعة بتحدید السیاسات واإلجراءات لكل من قیاس القیمة العادلة المتكرر القیمة العادلة 

وقیاس القیمة العادلة غیر المتكرر.

، تقوم المجموعة بتحلیل التغیرات في قیمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قیاسھا أوموحدةوبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة
إعادة تقویمھا طبقًا للسیاسات المحاسبیة للمجموعة. وألغراض ھذا التحلیل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئیسیة 
المستخدمة في آخر تقییم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقییم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. كما 

لتغیرات في القیمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجیة ذات العالقة للتأكد فیما إذا كان تقوم المجموعة بمقارنة ا
التغییر معقًوًال. ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة 

ھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل ال
وإذا كان للموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة عندئذ بقیاس الموجودات 

والمراكز الدائنة بسعر العرض والمطلوبات والمراكز المدینة بسعر الطلب. 
أي القیمة العادلة للعوض –لعادلة ألداة مالیة ما عند اإلثبات األولي یتثمل عادة في سعر المعاملة إن أفضل دلیل على القیمة ا

المدفوع أو المستلم. وإذا ما ارتأت المجموعة أن القیمة العادلة عند اإلثبات األولي تختلف عن سعر المعاملة وال یتم االستدالل 
في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة، وال على أساس طریقة تقییم تكون على القیمة العادلة على أساس السعر المتداول

فیھا أي مدخالت غیر قابلة للمالحظة لیس لھا أھمیة فیما یتعلق بالقیاس، فإنھ یتم عندئذ قیاس األداة المالیة في األصل بالقیمة 
األولي وسعر المعاملة. ویتم الحقا إثبات ذلك الفرق في قائمة العادلة، ویتم تعدیلھا لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة عند اإلثبات 

الدخل الموحدة على أساس مالئم على مدى عمر األداة المالیة على أن یكون ذلك قبل تاریخ التأیید الكامل لعملیة التقییم ببیانات 
السوق القابلة للمالحظة أو تاریخ إنھاء المعاملة. 

توزیعات األرباح
بإثبات التزام لقاء التوزیعات النقدیة أو غیر النقدیة للمساھمین وذلك عند اعتماد التوزیع وأن التوزیع لم یعد متوقفًا تقوم المجموعة

على تقدیر المجموعة. یتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة. ویتم إثبات توزیعات 
مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.ھاعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. یتم إثباتاألرباح المرحلیة، عند ا

المعلومات القطاعیة
إن القطاع ھو أحد مكونات المجموعة الذي یزاول أنشطة تجاریة من الممكن أن تحقق منھا المجموعة إیرادات وتتكبد بشأنھا 

والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. یتم بانتظام مراجعة مصاریف، بما في ذلك اإلیرادات 
نتائج كافة القطاعات التشغیلیة من قبل صانعي القرارات التشغیلیة للمجموعة بشأن الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقییم 

أدائھ، والتي تتوفر بشأنھا معلومات مالیة منفصلة.

رات في السیاسات المحاسبیة الھامةالتغی٤-٢
(اإلیرادات من ١٥(األدوات المالیة) والمعیار الدولي للتقریر المالي ٩تطبق المجموعة ألول مرة المعیار الدولي للتقریر المالي 

. وقد تم أدناه اإلفصاح عن ٢٠١٨ینایر ١العقود المبرمة مع العمالء) ویتطلب ذلك تعدیل القوائم المالیة السابقة وذلك اعتباًرا من 
طبیعة وأثر ھذه التغیرات. لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة 

المفعول بعد. 
یة الموحدة ، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المال٢٠١٨یسري مفعول العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في 

للمجموعة. 
): اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (

) ١٨) "عقود االنشاء" ومعیار المحاسبة الدولي (١١) محل معیار المحاسبة الدولي (١٥یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (
كافة اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء، مالم تقع تلك العقود "اإلیرادات" والتفسیرات ذات العالقة، ویطبق على 

ضمن نطاق المعاییر األخرى. یحدد المعیار الجدید طریقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االیرادات الناتجة عن العقود 
االیرادات بالمبلغ الذي یعكس العوض الذي تتوقع )، یتم إثبات١٥المبرمة مع العمالء. وطبًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
المنشأة استحقاقھ مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات للعمیل.

من المنشآت ممارسة األحكام مع األخذ في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كافة خطوات یتطلب المعیار
كما یحدد المعیار المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على العقد والتكالیف المتعلقة الطریقة على العقود المبرمة مع العمالء. 

مباشرة بالوفاء بالعقد. 
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢
تتمة-المبرمة مع العمالء): اإلیرادات من العقود ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (

) باستخدام طریقة التطبیق بأثر رجعي معدل والتي بموجبھا لن یتم ١٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
حاسبة ) ومعیار الم١١تعدیل بیانات المقارنة لكافة القوائم المالیة األساسیة ویتم عرضھا وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (

) أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة ١٥) والتفسیرات ذات العالقة. لم یكن التباع المعیار الدولي للتقریر المالي (١٨الدولي (
للمجموعة. 

. إن والبضاعة)، یتم إثبات اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على الخدمات١٥طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
یتطلب إبداء األحكام. –عند نقطة من الزمن أو على مدى الزمن –تحدید توقیت نقل السیطرة 

): األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
ي ): اإلثبات والقیاس ویسري على الفترات السنویة الت٣٩) محل معیار المحاسبة الدولي (٩یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (

. یجمع المعیار بین كافة النواحي الثالث للمحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، واالنخفاض ٢٠١٨ینایر ١تبدأ في أو بعد 
في القیمة، ومحاسبة تغطیة المخاطر.  

). لم یتم ٩نتیجة اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧ینایر ١لم تقم المجموعة بتعدیل بیانات المقارنة للفترة التي تبدأ في 
). ٣٩تعدیل بیانات المقارنة لكل من القوائم المالیة األساسیة وتم عرضھا وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (

یتعلق فقط بالمتطلبات ٢٠١٨ینایر ١) على القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في ٩دولي للتقریر المالي (إن أثر اتباع المعیار ال
قیمة كما ھو مبین بالتفصیل أدناه:الجدیدة لالنخفاض في ال

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

االئتمان المتوقعة". یتم تطبیق نموذج االنخفاض في القیمة الجدید على الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، وموجودات 
لدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وال یطبق على االستثمارات في أدوات حقوق العقود واستثمارات ا

)، یتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة خالل فترة أبكر من تلك المنصوص علیھا ٩الملكیة. وطبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
). ٩في معیار المحاسبة الدولي (

) نقص في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة ٩ن اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (وقد نتج ع
ألف لایر سعودي على التوالي، وتم إثباتھ في قائمة التغیرات ٦٢١ملیون لایر سعودي و٨٫٦بمبلغ قدره ٢٠١٨ینایر ١كما في 

. ٢٠١٨دیسمبر ٣١نتھیة في في حقوق الملكیة الموحدة للسنة الم
تتكون الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدینة التجاریة والنقدیة وشبھ النقدیة. 

)، یتم قیاس مخصص خسائر االئتمان وفقا لألسس التالیة:٩وطبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
شھًرا والتي تنتج عن أحداث ١٢ا: تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى شھرً ١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى -

شھًرا بعد تاریخ إعداد القوائم المالیة، و١٢التعثر المحتملة خالل 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر: تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن كافة أحداث التعثر -

على مدى العمر المتوقع ألداة مالیة. المحتملة
تقوم المجموعة بقیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

وعند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي وأیضا عند تقدیر 
االئتمان المتوقعة، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار المعلومات المؤیدة والمعقولة ذات الصلة التي تكون متاحة دون تكلفة مخاطر

أو جھد ال مبرر لھما.

ویشتمل ذلك على تحلیالت ومعلومات نوعیة وكمیة تستند إلى الخبرة السابقة للمجموعة وتقویم االئتمان الشامل بما في ذلك 
ات المستقبلیة.المعلوم

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة
ھي عبارة عن تقدیر مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان. یتم قیاس خسائر االئتمان باعتبارھا القیمة إن خسائر االئتمان المتوقعة

الحالیة لكافة حاالت العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمجموعة وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع 
ن المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. المجموعة استالمھا). یتم خصم خسائر االئتما

الموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض
تقوم المجموعة، بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد فیما إذا كانت الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات 

الي ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات مستوى ائتماني منخفض. یعتبر األصل الم
النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢
تتمة-): األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (

عرض االنخفاض في القیمة
تم عرض . ویللموجوداتیتم خصم مخصص خسائر ائتمان الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة

خسائر االنخفاض المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة واألخرى بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحدة.

المعامالت بالعمالت األجنبیة والعوض مقدًما–الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ) ٢٢التفسیر رقم (
یوضح التفسیر أنھ عند تحدید سعر الصرف الفوري الستخدامھ عند االثبات األولي للموجودات أو المصاریف أو االیرادات المعنیة 

لي لموجودات أو مطلوبات غیر نقدیة تتعلق بالعوض مقدًما، فإن تاریخ المعاملة (أو أي جزء منھا) عند التوقف عن االثبات األو
یعتبر التاریخ الذي ستقوم فیھ المنشأة أصًال بإثبات الموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة عن العوض مقدًما. وفي حالة 

عندئذ تحدید التاریخ الذي تم فیھ استالم أو سداد العوض وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدمًا، فإنھ یجب على المنشاة 
. مقدًما. إن ھذا التفسیر لیس لھ أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة

تحویل االستثمارات العقاریة-) ٤٠التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
بتحویل العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطویر إلى أو توضح التعدیالت التاریخ الذي یجب أن تقوم فیھ المنشأة 

خارج االستثمارات العقاریة. تنص التعدیالت بأن تغیر االستخدام یحدث عند استیفاء العقار أو توقفھ عن استیفاء شروط تعریفھ 
إلدارة بشأن استخدام العقار ال یعتبر دلیًال علىكاستثمار عقاري، ووجود دلیل على تغیر االستخدام. إن مجرد وجود تغیر في نیة ا

. تغیر االستخدام. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة

): تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
): الدفع على أساس األسھم. تتناول التعدیالت ٢الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (أصدر مجلس معاییر المحاسبة 

ثالث نقاط رئیسیة ھي: أثار شروط االكتساب عند قیاس معاملة الدفع على أساس األسھم المسددة نقدًا، وتصنیف معاملة الدفع على 
لتزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعدیالت في شروط أساس األسھم مع صافي خصائص السداد المتعلقة با

وأحكام معامالت الدفع على أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من "مسددة نقدًا" إلى "مسددة على شكل أدوات حقوق الملكیة". وعند 
عي إذا ما تقرر قة، لكن یسمح بالتطبیق بأثر رجإتباع التعدیالت، یتعین على المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات الساب

تطبیقھا على التعدیالت الثالثة والوفاء بالضوابط األخرى. إن السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمجموعة بشأن معامالت الدفع على 
مجموعة معامالت دفع إضافة إلى ذلك، ال یوجد لدى الأساس األسھم المسددة نقدًا تتماشى مع الطریقة الموضحة في التعدیالت.

على أساس األسھم مع صافي خصائص السداد المتعلقة بالتزامات ضریبة االستقطاع ولم تقم بإجراء أي تعدیل على شروط وأحكام 
معامالت الدفع على أساس األسھم الخاصة بھا. علیھ، لیس لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

األدوات المالیة مع المعیار الدولي -) ٩): تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (٤المعیار الدولي للتقریر المالي (علىالتعدیالت
عقود التأمین-) ٤للتقریر المالي (

تطبیق المعیار )، قبل٩التعدیالت المخاوف الناتجة عن تطبیق معیار األدوات المالیة الجدید، المعیار الدولي للتقریر المالي (تتناول
). تقدم التعدیالت خیارین للمنشآت ٤عقود التأمین، والذي یحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي (-) ١٧الدولي للتقریر المالي (

) وطریقة المنھج التركیبي. إن ھذه التعدیالت ٩التي تصدر عقود تأمین: اعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
تنطبق على المجموعة.ال

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

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

صص في شركة زمیلة أو مشروع مشترك وتعتبر منشأة استثماریة، حده. وإذا كان للمنشأة، التي ھي نفسھا منشأة غیر استثماریة، ح
فإنھ یجوز للمنشأة عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة االبقاء على قیاس القیمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزمیلة أو المشروع 

عة. یتم االستثماریة في الشركات التابالمشترك لتلك المنشاة االستثماریة على حصة الشركة الزمیلة والمشروع المشترك للمنشأة 
ھذا االختیار بصورة مستقلة لكل شركة زمیلة أو مشروع مشترك للمنشأة االستثماریة وذلك بعد التاریخ (أ) الذي قامت فیھ الشركة 

میلة أو المشروع الزالزمیلة أو المشروع المشترك للمنشأة االستثماریة باإلثبات األولي فیھ، و (ب) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة
الشركة –المشترك منشأة استثماریة، و (ج) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك للمنشأة االستثماریة 

إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.األم أوًال.

حذف اإلعفاءات قصیرة –): اتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة ١المالي (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 
األجل المتاحة لمتبعي المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة

) حیث أنھا قد حققت١من المعیار الدولي للتقریر المالي (٧ھـ –٣تم حذف اإلعفاءات قصیرة األجل الواردة في الفقرات ھـ 
الغرض المنشود منھا. إن ھذه التعدیالت ال تنطبق على المجموعة.
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المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد٥-٢
فیما یلي بیانا بالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للمجموعة. تعتزم 

المجموعة إتباع ھذه المعاییر، إذا ینطبق ذلك، عند سریانھا. 
عقود اإلیجار–) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

): عقود اإلیجار، ١٧، ویحل محل معیار المحاسبة الدولي (٢٠١٦) في شھر ینایر ١٦للتقریر المالي (لقد صدر المعیار الدولي 
) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، ٤والتفسیر (
) الصادر عن لجنة ٢٧الحوافز، والتفسیر (–ود اإلیجارات التشغیلیة عق–) الصادر عن لجنة التفسیر الدائمة ١٥والتفسیر (

) على ١٦التفسیر الدائمة: تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. ینص المعیار الدولي للتقریر المالي (
ات كافة عقود اإلیجار بموجب طریقة مبادئ إثبات وقیاس وعرض واالفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین إثب

). یشتمل المعیار ١٧داخل قائمة المركز المالي تماماً مثل المحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي (
عقود وعقود إیجار الموجودات "المنخفضة القیمة" (مثل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة)–على إعفاءین من اإلثبات للمستأجرین 

شھر أو أقل). وبتاریخ بدء عقود اإلیجار، سیقوم المستأجر بإثبات االلتزامات ١٢اإلیجار قصیرة األجل (مثل عقود اإلیجار لمدة 
من أجل سداد اإلیجار (أي التزامات اإلیجار)، وإثبات األصل الذي یمثل الحق في استخدام األصل المعني خالل فترة اإلیجار (أي 

صل). یجب على المستأجرین إثبات مصروف العمولة على التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك على حق حق استخدام األ
استخدام األصل بصورة مستقلة.

كما یتعین على المستأجرین إعادة قیاس التزامات اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل تغییر فترة اإلیجار، وتغییر دفعات اإلیجار 
تغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید تلك الدفعات). یقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قیاس المستقبلیة نتیجة ال

التزامات اإلیجار كتسویة لحق استخدام األصل.
ینایر ١عقود اإلیجار اعتباراً من تاریخ التطبیق االلزامي لھ في –) ١٦ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

وذلك باتباع طریقة التحول المبسطة المسموح بھا طبًقا لألحكام االنتقالیة المحددة في المعیار وبالتالي لن یتم تعدیل بیانات ٢٠١٩
١اإلیجار كما في وإلتزامقوق استخدام الموجودات المجموعة بإتمام عملیة احتساب المبلغ النھائي لحتقوم.٢٠١٨المقارنة لعام 

.٢٠١٩ینایر 
) بدون تعدیل عن المحاسبة الحالیة بموجب معیار ١٦لقد بقیت المحاسبة بالنسبة للمؤجر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (

ئ التصنیف المذكورة في معیار ). سیستمر المؤجر في تصنیف كافة عقود اإلیجار باستخدام نفس مباد١٧المحاسبة الدولي (
)، والتمییز بین أنواع عقود اإلیجار: عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي.١٧المحاسبة الدولي (

) من المستأجرین والمؤجرین تقدیم إفصاحات مكثفة بشكل أكبر من تلك المذكورة في ١٦یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي (
ینایر ١) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١٦. یسري المعیار الدولي للتقریر المالي ()١٧معیار المحاسبة الدولي (

. ویسمح باالتباع المبكر لھ. ویمكن للمستأجر أن یختار تطبیق المعیار باستخدام إما طریقة التطبیق بأثر رجعي كامل أو ٢٠١٩
لمعیار تسمح ببعض اإلعفاءات. التطبیق بأثر رجعي معدل. كما أن األحكام االنتقالیة ل

عدم التأكد من المعالجات الضریبیة-) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر (
یتناول التفسیر المحاسبة عن ضریبة الدخل عندما یصاحب المعالجات الضریبیة شكوكًا تؤثر على تطبیق معیار المحاسبة الدولي 

). كما أنھ ال یشتمل ١٢یطبق ھذا التفسیر على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي ()، وال ١٢(
:بشكل محدد على المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضریبیة غیر المؤكدة. یتناول التفسیر تحدیًدا ما یلي

.ر في المعالجات الضریبیة غیر المؤكدة بشكل مستقلفیما إذا كانت المنشأة تنظ•
.االفتراضات التي تجریھا منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة•
كیفیة قیام المنشأة بتحدید األرباح الخاضعة للضریبة (الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر •

.واالعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة، والشرائح الضریبیةالمستخدمة، 
.الكیفیة التي تأخذ فیھا المنشأة بعین االعتبار التغیرات في الوقائع والظروف•

یجب على المنشأة أن تقرر فیما إذا كان من الواجب النظر في كل معالجة ضریبیة غیر مؤكدة على حدة أو سویًا مع معالجة 
ة واحدة أو أكثر. ینبغي اتباع الطریقة التي یتوقع بموجبھا حل عدم التأكد ھذا بشكل أفضل. یسري التفسیر على ضریبیة غیر مؤكد

، لكن یوجد ھناك بعض اإلعفاءات االنتقالیة. ستقوم المجموعة بتطبیق التفسیر ٢٠١٩ینایر ١الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ھ.اعتبارًا من تاریخ السریان الفعلي ل

): الدفع مقدًما بمیزة التعویض العكسي٩على المعیار الدولي للتقریر المالي (التعدیالت
)، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٩طبًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم (اختبار الدفعات فقط من على أن تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة دفعات 
وأن یتم االحتفاظ باألداة المالیة ضمن نموذج األعمال المالئم لذلك التصنیف. المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم)

األصل المالي یجتاز اختبار "الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة ) أن ٩توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
على المبلغ القائم" بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف سیقوم 

، ٢٠١٩ینایر ١بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من یجب تطبیق التعدیالت بدفع أو استالم التعویض المعقول لقاء اإلنھاء المبكر للعقد.
الموحدة للمجموعة.ویسمح بالتطبیق المبكر لھا. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة
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بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك 

مع فقدان السیطرة ) عند التعامل٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١٠تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي للتقریر المالي (
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 تجاري، وفقاً لما ھو محدد في المعیار الدولي 

ومع ذلك، فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو )، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.٣لتقریر المالي (ل
المساھمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة 

ام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن الزمیلة أو المشروع المشترك. ق
سوف تطبق المجموعة ھذه التعدیالت عند سریانھا.یجب على المنشأة التي تقوم بتطبیق ھذه التعدیالت مبكراً االلتزام بھا مستقبًال.

برنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ): تعدیل ال١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
) المحاسبة عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة ١٩تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

تعین یالمالیة. تنص التعدیالت على أنھ عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة المالیة السنویة، فإنھ
على المنشأة القیام بما یلي:

تحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام االفتراضات االكتواریة ● 
ت المستخدمة إلعادة قیاس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة الذي یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودا

البرنامج بعد ذلك الحدث.

تحدید صافي العمولة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام صافي التزام (أصل) المنافع المحددة ● 
الذي یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قیاس 

.في التزام (أصل) المنافع المحددةصا

توضح التعدیالت أیًضا أن المنشأة تحدد أوًال تكلفة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسویتھا دون النظر في أثر 
دیل ت بعد تعسقف الموجودات. یتم إثبات ھذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة عندئذ بتحدید أثر سقف الموجودا

الدخل ائمة قالبرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ. یتم إثبات أي تغیر في ذلك األثر، فیما عدا المبالغ المدرجة ضمن صافي العمولة، في 
.الموحدةالشامل 

تبدأ في ةتسري التعدیالت على عملیات تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، والتي تحدث في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنوی
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. تسري ھذه التعدیالت فقط على أیة تعدیالت أو تقلیصات أو تسویات ٢٠١٩ینایر ١أو بعد 

مستقبلیة على البرنامج من قبل المجموعة.

كة): الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتر٢٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
) على الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة أو ٩توضح التعدیالت أن المنشآت تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي (

المشاریع المشتركة التي ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة ولكنھا، من حیث الجوھر، تشكل جزًءا من صافي االستثمار في 
المشترك (الحصص طویلة األجل). یعتبر ھذا التوضیح مالئًما ألنھ یشیر ضمنًیا إلى أن طریقة خسائر الشركة الزمیلة أو المشروع 

) تنطبق على ھذه الحصص طویلة األجل.٩االئتمان المتوقعة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

ال تأخذ المنشأة في االعتبار أیة خسائر متعلقة بالشركة )،٩توضح التعدیالت أیًضا أنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
الزمیلة أو المشروع المشترك أو أیة خسائر انخفاض في القیمة ناتجة عن صافي االستثمار تم اثباتھا كتعدیالت على صافي 

تثمارات في الشركات الزمیلة االس-) ٢٨االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي (
والمشاریع المشتركة.

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ونظًرا ألن المجموعة ٢٠١٩ینایر ١یتعین تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من 
مھا أي أثر على قوائلیس لدیھا حصص طویلة األجل في شركاتھا الزمیلة أو مشاریعھا المشتركة، فإنھ لن یكون لھذه التعدیالت

المالیة الموحدة.
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٢٤

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تتمة-المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد٥-٢

)٢٠١٧(الصادرة في شھر دیسمبر ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة لألعوام من 

:تشمل ھذه التحسینات

): عملیات تجمیع األعمال٣المالي (المعیار الدولي للتقریر ·
توضح التعدیالت بأنھ عند حصول المنشأة على السیطرة على عمل تجاري یعتبر بمثابة عملیة مشتركة، فإنھا تطبق المتطلبات 
الخاصة بعملیة تجمیع األعمال التي تم إنجازھا على مراحل، بما في ذلك إعادة قیاس الحصص المقتناة سابًقا في موجودات 

طلوبات العملیة المشتركة بالقیمة العادلة. وللقیام بذلك، تقوم الشركة المستحوذة بإعادة قیاس كامل حصتھا المقتناة سابًقا في وم
.العملیة المشتركة

تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على عملیات تجمیع األعمال التي یكون تاریخ االستحواذ لھا في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنویة 
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ال تسري ھذه التعدیالت اآلن على المجموعة ولكن قد تسري على ٢٠١٩ینایر ١تبدأ في أو بعد 

.عملیات تجمیع األعمال المستقبلیة الخاصة بالمجموعة

): الترتیبات المشتركة١١المعیار الدولي للتقریر المالي (·
مشتركة، ولیس لدیھ سیطرة مشتركة علیھا، على السیطرة المشتركة على العملیة قد یحصل الطرف الذي یشارك في عملیة 

). توضح ٣المشتركة التي یشكل فیھا نشاط العملیة المشتركة عمل تجاري وفًقا لما نص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (
.المشتركةالتعدیالت أنھ ال یتم إعادة قیاس الحصص المقتناة سابًقا في تلك العملیة

تقوم المنشأة بتطبیق ھذه التعدیالت على المعامالت التي تحصل فیھا على السیطرة المشتركة في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنویة 
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ال تسري ھذه التعدیالت اآلن على المجموعة ولكن قد تسري على ٢٠١٩ینایر ١تبدأ في أو بعد 

.المعامالت المستقبلیة

): ضریبة الدخل١٢معیار المحاسبة الدولي (·
توضح التعدیالت أن أثار ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالمعامالت أو األحداث السابقة التي 

األرباح إثبات آثار ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعاتحققت أرباح قابلة للتوزیع أكثر من التوزیعات إلى المالك. علیھ، تقوم المنشأة ب
ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة وفًقا لمكان إثبات المنشأة في األصل لھذه المعامالت أو األحداث 

.السابقة

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. عندما ٢٠١٩ینایر١تطبق المنشأة ھذه التعدیالت للفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
تطبق المنشأة ھذه التعدیالت ألول مرة، فإنھا تطبقھا على آثار ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح المثبتة في أو بعد بدایة 

.الموحدة للمجموعةإن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیةأول فترة مقارنة. 

): تكالیف االقتراض٢٣معیار المحاسبة الدولي (·
توضح التعدیالت أن المنشأة تعتبر أیة قروض تمت كجزء من القروض العامة وذلك لتطویر أصل مؤھل عند إتمام كافة األنشطة 

.الضروریة لكي یكون األصل المؤھل جاھزًا للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع

ى تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذه تطبق المنشأة ھذه التعدیالت عل
، مع السماح بالتطبیق ٢٠١٩ینایر ١التعدیالت. تطبق المنشأة ھذه التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ة الخاصة بالمجموعة تتفق مع ھذه التعدیالت، ال تتوقع المجموعة أي أثر لھا على قوائمھا المبكر لھا. ونظًرا ألن الممارسة الحالی
المالیة الموحدة.

التقدیرات الھامةواالفتراضات -٣
عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، قامت اإلدارة بإجراء التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة 

للمجموعة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المثبتة. إن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات. 
االفتراضات الرئیسیة بصورة مستمرة. ویتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر مستقبلي. یتم مراجعة التقدیرات و

تم أدناه تبیان االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم 
ى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة ، والتي لھا تأثیر جوھري یؤدي إلالموحدةالمالیة

المالیة القادمة. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة. 
التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في السوق أو وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة ب

ظروف خارجة عن سیطرة المجموعة. یتم عكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.
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تتمة-التقدیرات الھامة واالفتراضات -٣
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة 
ت االقیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع والقیمة الحالیة. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع على أساس البیان

عامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا المتاحة لمعامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط ت
التكالیف العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة 

إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو على أساس الموازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة
االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. 

النقدیة الواردة لمخصومة وكذلك التدفقاتتتأثر القیمة القابلة لالسترداد كثیراً بمعدل الخصم المستخدم بشأن طریقة التدفقات النقدیة ا
المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة
وقامت باحتساب ) ٩قامت المجموعة باستخدام الطریقة المبسطة بشأن االنخفاض في القیمة وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

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

نافع المحددة للموظفینالتزامات الم
یتم تحدید التزامات المنافع المحددة للموظفین باستخدام عملیات تقویم إكتواریة. یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید من 
االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات 

بلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات والزیادة المستقبلیة في المعاشات. ونظرا للصعوبات المصاحبة للتقویم واالفتراضات المستق
األساسیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر كثیًرا بالتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة كافة 

االفتراضات بشكل سنوي.

اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات األعمار
یتم المحاسبة عن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو نمط االستھالك بأثر مستقبلي. وخالل السنة، قامت المجموعة بتعدیل 

سنوات، وذلك بناًء ١٠إلى٥سنة و لبعض تحسینات المباني من ٦٠إلى ٧٥تقدیراتھا بشأن األعمار اإلنتاجیة لبعض المباني من 
على االستخدام المستقبلي المتوقع لتلك المباني وتحسینات المباني ومشورة الخبیر الھندسي. ولو لم یكن ھناك تغیر في األعمار 

لایر سعودي.٥١١٫٩١٦اإلنتاجیة، ال نخفض صافي دخل السنة وصافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات بمبلغ 

التشغیلیةالقطاعات -٤
لدى المجموعة القطاعات االستراتیجیة التالیة والتي تمثل قطاعاتھا التي یتم التقریر عنھا. تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار 

مثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي –بصورة مستقلة ألن لھا خصائص اقتصادیة مختلفة 
استراتیجیات تسویق مختلفة.ولھا كذلك 

یوضح الملخص التالي عملیات كل قطاع من القطاعات التي یتم التقریر عنھا:

یمثل ھذا القطاع الفنادق المملوكة من قبل المجموعة واإلیرادات المحققة منھا سواًء كان یتم تشغیل ھذه :الضیافة
الفنادق من قبل المجموعة أو من خالل جھة أخرى.

یمثل ھذا القطاع تشغیل وإدارة الفنادق والعقارات غیر المملوكة من قبل المجموعة.:العقاراتإدارة 
یمثل ھذا القطاع العقارات المملوكة من قبل المجموعة والمؤجرة للغیر. تشتمل ھذه العقارات بشكل :تأجیر العقارات

رئیسي على المجمعات السكنیة والمجمعات التجاریة.
یمثل ھذا القطاع المركز الرئیسي وأقسام خدمات المساندة األخرى.:األخرى
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تتمة-القطاعات التشغیلیة -٤

دیسمبر:٣١فیما یلي ملخًصا لبعض المعلومات المالیة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠١٨
إلجمالـياالحذوفاتاألخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

اإلیرادات من العمالء 

٤٥٤٬٠٦٢٬٤١٧--٣٥٢٬٨٠٠٬٥٧٤٥٬٣٨٩٬٥٣٤٩٥٬٨٧٢٬٣٠٩الخارجیین
-)٢٨٬٤٤٦٬١٥٤(-١٬٧٣١٬٨٤٦٢٠٬٢٧٧٬٩٣٠٦٬٤٣٦٬٣٧٨اإلیرادات بین القطاعات

)٣٤٥٬٩٨١٬٤٥٩(--)٣٩٬٧١٠٬٩٣٥()٥٬١٥٨٬٨٠٩()٣٠١٬١١١٬٧١٥(تكلفة اإلیرادات

١٠٨٬٠٨٠٬٩٥٨--٥١٬٦٨٨٬٨٥٩٢٣٠٬٧٢٥٥٦٬١٦١٬٣٧٤ربح الإجمالي 
٦٧٬٤١٢٬٨٨٩-١٣٬٨٥٥٬٢٣٥٤٬٠٢٤٬٦٩٥-٤٩٬٥٣٢٬٩٥٩استھالك 

١٬٨٩٤٬٢٩٧٬٥٥٧-٩٠٥٬٣٨٨٬١١٩٩٥٬٩٧٨٬٥٢٩-٨٩٢٬٩٣٠٬٩٠٩ممتلكات ومعدات 
٦٨٥٬٤٢١٬٢٤٥--١٧٩٬٢١١٬٥٧٥-٥٠٦٬٢٠٩٬٦٧٠مشاریع تحت االنشاء

٢٬٩٢٤٬٢٤٢٬٥٢١-١٬١٢٤٬٥١٨٬٠٩٢٩٥٬٩٧٨٬٥٢٩-١٬٧٠٣٬٧٤٥٬٩٠٠موجودات الإجمالي 
١٬١١٣٬٢٤٥٬٦٢٢--٩٠٤٬٧٢٣٬٩٢٢-٢٠٨٬٥٢١٬٧٠٠مطلوبات الإجمالي 

٢٠١٧
اإلجمالـيالحذوفاتاألخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

من العمالء اإلیرادات 

٤٨٣٫٦٠٣٫٧٥٠--٣٩٥٫١١٤٫٨٢٦٦٫٣٤٩٫٨٤٥٨٢٫١٣٩٫٠٧٩الخارجیین

-)٢٩٫٤٤٨٫٢٨٩(-١٬٦٥٣٬٩٩٨٢١٬٣٤٤٬٠٥٣٦٫٤٥٠٫٢٣٨اإلیرادات بین القطاعات

)٣٥٣٫٠٩٢٫٦١٤(--)٣٥٬٤٧٥٬٠٣٦()٤٬١٨٩٬٩٩٥()٣١٣٬٤٢٧٬٥٨٣(تكلفة اإلیرادات

١٣٠٫٥١١٫١٣٦--٨١٬٦٨٧٬٢٤٣٢٬١٥٩٬٨٥٠٤٦٬٦٦٤٬٠٤٣ربح الإجمالي 

٦٤٫٠٦٥٫٧٤٥-٩٬٦٤٤٬٩٧٦٣٬٦٢٧٬٣٤٩-٥٠٬٧٩٣٬٤٢٠استھالك 

١٫٨٨٦٫٣١٠٫٨٣٣-٨٥٩٫٤٢١٫٧٢٩٩٢٫٥٠٤٫٨٣٦-٩٣٤٫٣٨٤٫٢٦٨ممتلكات ومعدات 

٣٨٣٫٥٥٥٫٧٢٩--١٠٤٫٩١٠٫٩٢٠-٢٧٨٫٦٤٤٫٨٠٩مشاریع تحت االنشاء

٢٫٦٠٦٫٠٨٢٫١٨٦-١٫٠٩٣٫٧٥٧٫٨٨١٩٢٫٥٠٤٫٨٣٦-١٫٤١٩٫٨١٩٫٤٦٩موجودات الإجمالي 

٧٨٠٫٨٥٠٫٥٩٢--٥٦٧٫٩٨٢٫٠٦٥-٢١٢٫٨٦٨٫٥٢٧مطلوبات الإجمالي 

٣١خالل السنتین المنتھیتین في لمجموعةلتسویة المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي یتم التقریر عنھا إلى الدخل قبل الزكاة 
:دیسمبر

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

١٠٨٬٠٨٠٬٩٥٨١٣٠٬٥١١٬١٣٦إجمالي الربح للقطاعات التشغیلیة
المبالغ غیر الموزعة:

٥٬٥٠١٬٢٢١٥٫١٧٨٫٣٠٧إیرادات أخرى 
)١٫٦٦٧٫٦٧٣()١٬٠٥٦٬١٩١(مصاریف بیع وتسویق 

)٣٣٫٤٩٩٫٤٢٨()٣٧٬٤٩٣٬٤٣٢(مصاریف عمومیة وإداریة 
-)٧٬٣٥٣٬٩٨٧(قانونیةأعباء إضافیة عن التزامات

١٬٤٢٠٬٥٤٣٦٦٣٬٥٣٦تمویلیةإیرادات 
)١٫٠٩٢٫٦١٦()٦٬٦٢٠٬١٠٨(مصاریف تمویلیة

)٤٬١٦١٬٩١٧()١٬٠٨٣٬٢٧٥(طریقة حقوق الملكیةباستثمارات مقیدةالحصة في صافي نتائج 

)٣٤٬٥٧٩٬٧٩١()٤٦٬٦٨٥٬٢٢٩(اجمالي المبالغ غیر الموزعة 

٦١٬٣٩٥٬٧٢٩٩٥٬٩٣١٫٣٤٥الدخل قبل الزكاة



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٧

وما في حكمھاالنقدیة -٥
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١١٣٬٣٠٠٬٠٠٤١٠٠٫٠٤٢٫٤٥٧(*)ودائع قصیرة األجل
٢٥٬٩٢٦٬١٥١٥٢٫٦٤٥٫٠٤٠أرصدة لدى البنوك 

٥٦٣٬٤٥٠٥١٩٫٤٠٠نقد في الصندوق

١٣٩٬٧٨٩٬٦٠٥١٥٣٫٢٠٦٫٨٩٧

یوًما.٩٠إلى ٣٠ویتراوح متوسط استحقاق ھذه الودائع بین (*)   تمثل الودائع قصیرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجاریة

التجاریونالمدینون-٦
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١٣٠٬٣٤٣٬٥٣٠١٠١٫٥٦٥٫٢٠٥مدینون تجاریون 
)١٧٫٢٥١٫٨١٣()٢٦٬٢٩٠٬٢٣٠(المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 

١٠٤٬٠٥٣٬٣٠٠٨٤٫٣١٣٫٣٩٢

دیسمبر:٣١خالل السنتین المنتھیتین في المتوقعةخسائر االئتمان الحركة في مخصص 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١٧٬٢٥١٬٨١٣١٧٫٢٢٩٫٩١٢في بدایة السنة 
(إیضاح ٢٠١٨ینایر ١) في ٩أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

٤-٢(
٩٬٢٤١٬٨٨٤-

١٬٦٨٤٬٧٨٠١٫٢٩٤٫٠٥٢)٢٣المحمل للسنة (إیضاح 
)٩٧٣٫٢٢٢()١٬٨٨٨٬٢٤٧(خالل السنةمستردة

)٢٩٨٫٩٢٩(-خالل السنة دیون معدومة تم شطبھا

٢٦٬٢٩٠٬٢٣٠١٧٫٢٥١٫٨١٣في نھایة السنة 

المدینین التجاریینتحلیل أعمار 
:دیسمبر٣١المدینین التجاریین كما في بشأن المتوقعة فیما یلي معاییر المخصص المستخدمة لقاء خسائر االئتمان 

سنوات٣أكثر من سنوات٣–سنتین سنتین-سنة یومًا ٣٦٥–٩١یوماً ٩٠–٦١یوماً ٦٠-١اإلجمالي 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

مخصص خسائر 
المتوقعةاالئتمان 
٢٠١٨٢٦٬٢٩٠٬٢٣٠٤٨٠٬٧٤٩١٬٢٨٧٬٣٦٦٢٬١٨٥٬٩٨٥٥٬١٣٣٬٣٦٠٢٬٨١١٬٥٠٢١٤٬٣٩١٬٢٦٨
٢٠١٧١٧٫٢٥١٫٨١٣١٦٩٫٢٥١٣١٥٫٤٤٨١٫٥٠٩٫٢٢٤١٫٨٠٥٫٠٣٠٢٫٩١٤٫١٩٨١٠٫٥٣٨٫٦٦٢

التجاریونالمدینون 
٢٠١٨١٣٠٬٣٤٣٬٥٣٠٢٩٬٠٢٧٬٨٣٦١٧٬٠٥٨٬٨٣٠٢٥٬٣٦٩٬٤١٠١٧٬٥٥٠٬٠٤٠٧٬٠١٠٬٩٨١٣٤٬٣٢٦٬٤٣٣
٢٠١٧١٠١٫٥٦٥٫٢٠٥٤٤٫٤٠٠٫٣٦٣٩٫٣٨٥٫٨١٢١٩٫٤٠٦٫٢٤٨٦٫٩٢٢٫٢٦٠٥٫٨٩٥٫٦٤٦١٥٫٥٥٤٫٨٧٦



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٧

بین ھذه الشركات.الخدمات المتبادلةمع الجھات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم ھذه المعامالت وفقاً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. تمثل ھذه المعامالت بإجراء معامالتتقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالھا العادیة
:الناتجة عنھاتفاصیل مبالغ المعامالت واألرصدة وفیما

ذات عالقة مستحق من أطراف)أ
مبلغ المعاملة 

الرصیددیسمبر٣١فيتینالمنتھیتینللسن
───────────────────────────────────────────────

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة

───────────────────────────────────────────────────────────────────────
٤٦٣٬٥٢١١٬٠٢٤٬٣٣٠١٨٬٣٦٥٬٥٨٢٢٠٫٥٥٤٫١٦٢تعاب فنیةأإیرادات شركة زمیلةشركة مكارم المعرفة للضیافة

٤١٦٬٩٣٤٣٣٥٬٠٢٠١٬٣٨١٬٤٨٠٦٣٫١٢٩ةأتعاب إدارإیرادات منتسبةجھةفندق مكارم البیت
-٨٧٦٬٥٥٩-٤٩٠٬٩٢٩ةأتعاب إدارإیرادات منتسبةجھةمجمع الیاسمین

١٨٢٬٩٧٨٥٨٦٬٠٥٧٧٩٠٬٨٥٨٤٨٠٬٧٣٣أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةبدر الجزیرة
٧١٢٬٨٢٤٧٠٨٬٦١٦٥٠٨٬٦٧٣٢٢٥٬٧٥٢أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةفندق ام القرى

٢٦٦٬٨٩٢-٢٦٠٬٠٠٠-أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةفندق مكارم منى
١٬١٢٠٬٨٥٢٩٠٩٫٢٣٤٣٢٦٬٩٤٢١٦٧٬٠٨٤أتعاب فنیةإیرادات منتسبةجھاتأخرى

────────────────────
٢٢٬٢٥٠٬٠٩٤٢١٫٧٥٧٫٧٥٢

════════════════════



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٩

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٧

ذات عالقة مستحق إلى أطراف)ب
مبلغ المعاملة 

الرصیددیسمبر٣١فيتینالمنتھیتینللسن
──────────────────────────────────────────────────

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة

──────────────────────────────────────────────────────────────────
٨٩٥٫٩٥٩١٤٬٦٥١٬٤٩٦١٣٫٣٢٧٫٠٦٣-أتعاب إدارةإیرادات شركة زمیلةشركة المدینة للفنادق المحدودة

-١٨٬٩٥٧٬٤٣٨--أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةمجمعي الجزیرة والدوادیة
٣٠٨٬٨٠٥٤٠٨٫٩٤٥٢٬٦٥٦٬٧٥٦١٥٨٫٣٣١أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةالسكنيمجمع الروضة 
-١٬٧٥٩٬٠٠٨-٤٩٢٬٣٧٧أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةفندق مكارم منى

٤٢٠٬٣٧٥٥١٩٫٢٣٨٤٩٢٬٠٥٢٨٤٫٠٨٤أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةمجمع المعذر
٦٥٩٬٩٩٥٩٨٨٫٠٢٣٧٧٥٬٩١٢١٫٣٣٠٫٢٨١أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةمجمع األندلس السكني
-١٥٢٬٦٧٩-١١٢٬١٣١أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةفندق مكارم الشرفات

١٫٧٨٦٫٣٨٩-٣٨٥٫٣٥٨-أتعاب إدارةإیرادات جھة منتسبةمجمع الیاسمین

٣٩٬٤٤٥٬٣٤١١٦٫٦٨٦٫١٤٨

مع موظفي اإلدارة العلیا:المعامالت
مبلغ المعاملة 

دیسمبر٣١فيتینالمنتھیتینللسن

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────
٦٬٠٦٥٬١٣٨٥٫٥٥٠٫٧٧٣في المجموعةونھایة الخدمة لموظفي اإلدارة العلیا مكافآترواتب و



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٠

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٧

الجھات ذات العالقةبأرصدةالشروط واألحكام المتعلقة 
شھرا من١٢عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل أي وال تحمل السنة بدون ضماناتالجھات ذات العالقة في نھایة القائمة لدىإن األرصدة 

بالنسبة و.للجھات ذات العالقةلقاء أي ذمم مدینة أو دائنةكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة . لم تتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة
، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. ٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر٣١في للسنتین المنتھیتین

للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل الموحدالمركز الماليتقییموذلك من خالل موحدة كل قوائم مالیة یتم إجراء ھذا التقویم في فترة إعداد 
فیھ.

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -٨
٢٠١٨٢٠١٧

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

٥٬٣٨٣٬٨٤١٥٫٣٨٣٫٨٤١عقاریةلمشاریعمقدمةدفعة
٤٬٣٩٨٬٢٠٩١٬١٨٥٬٩٣١ذمم غیر تجاریة

٣٬٧٩٣٬٣٠٢٣٫٥١٧٫٧٠٠تأمینات مدفوعة مقدما
٣٬٠٠٨٬٤٢١٢٫٨٤٠٫٥٦٠سلف موظفین 

١٬٢٤٥٬٦٤٩٢١٣٫١٦٢دفعات مقدمة لموردین 
١٬٠١٣٬٥٢٥٤٫٥٠٤٫١٧٨إیجارات مدفوعة مقدما 

٤٬٥٦٧٬٤٩٩٢٬٢١٩٬٢٩٦أخرى 

٢٣٬٤١٠٬٤٤٦١٩٫٨٦٤٫٦٦٨

المخزون -٩
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

٥٬٤٠٢٬٤٥٠٦٫٠٤٧٫٠٣٣بیاضات ومفروشات
٤٬٥٧٣٬٦٣٠٥٫٣٧٧٫٢٤٩مستلزمات تشغیل

٣٬٧٨٠٬٤٤٢٣٫٧٦١٫٣٦٤فضیاتإكسسوارات و
٣٬٤١٥٬٤٠٨٢٬١٨٥٬٧٨٨قطع غیار

٢٬٥٤٥٬٨٧٨٢٫٦٩٤٫٣٣٢ومشروباتأطعمة
٢٬٣٨٧٬٨٦٠٣٬٣١٩٬٥٢٠أدوات ومعدات مطبخ

٧٣٨٬٣١٦٤٢٥٫٠٦٣ومطبوعاتقرطاسیة

٢٢٬٨٤٣٬٩٨٤٢٣٫٨١٠٫٣٤٩
)١١٫٩٠٩()١٤٬٩١٠(الحركةناقصًا: مخصص مخزون بطيء

٢٢٬٨٢٩٬٠٧٤٢٣٫٧٩٨٫٤٤٠

دیسمبر:٣١خالل السنتین المنتھیتین في الحركةالمخزون بطيءالحركة في مخصص 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١١٬٩٠٩٣٠٠٫٧٥٤في بدایة السنة 
١٬١٧٢٬٣٧٨٩٠٥٫٥١٠)٢٢(إیضاح المحمل للسنة 

)١٫١٩٤٫٣٥٥()١٬١٦٩٬٣٧٧(خالل السنة مخزون مشطوب

١٤٬٩١٠١١٫٩٠٩في نھایة السنة 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣١

حقوق الملكیةطریقةبالمقیدةاالستثمارات -١٠
االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة. إن كافة الشركات أدناه حقوق الملكیةطریقةبالمقیدةتمثل االستثمارات 

المجموعة في ھذه الشركات باستخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات
الموحدة.

نسبة الملكیة

٢٠١٨
٪

٢٠١٧
٪

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

طریقة حقوق الملكیةبالمقیدةالشركات 
٢٥٢٥١١٬٥٠٩٬٢٠٥١٢٬٠٩٢٬٤٨١الشركة السعودیة للضیافة التراثیة

٥٠٥٠٩٬٥٣٩٬٧٠٥٩٬٥٣٩٬٧٠٥شركة مكارم المعرفة للضیافة 
٥٠٥٠٤٬١٤٢٬٢٩٠٤٬١٤٢٬٢٨٩شركة المدینة للفنادق المحدودة

٥٠٠٬٠٠٠-٢٥٢٥شركة خدمات التسویق اإلعالمي 
────────────────

٢٥٬١٩١٬٢٠٠٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥
════════════════

:دیسمبر٣١خالل السنتین المنتھیتین في حقوق الملكیةطریقة بالمقیدةالحركة في االستثمارات 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥٣٠٬٤٣٦٬٣٩٢في بدایة السنة 
)٤٬١٦١٬٩١٧()١٬٠٨٣٬٢٧٥(الحصة في صافي النتائج

٢٥٬١٩١٬٢٠٠٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥في نھایة السنة 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٢

الممتلكات والمعدات -١١

:للموجودات ألغراض احتساب االستھالك ھي كما یلياألعمار اإلنتاجیة المقدرةإن 
سنوات٤سیاراتالسنة٧٥-٥٠مبانيال

سنوات٥معداتالجھزة واألسنوات ١٠-٥تحسینات المباني 
سنة٤٠المصاعد وأجھزة التكییف المركزیةسنوات ١٠أثاث

األجھزة والمعداتالسیاراتاألثاثتحسینات المباني المبانياألراضي
المصاعد وأجھزة 
اإلجمالي التكییف المركزیة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٣٩١٬١٩٢٬٩٩٧٨٨٬٥٦٧٬٥٤٣٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨في بدایة السنة

١٠٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٧٠٦٬٢٠٠١٬٥٢٧٬٧٦١١١٢٬٠٠٠٧٬٥٨٠٬٧٣٥٢٧٥٬٤٣٨٢٢٬٦٠٢٬١٣٤-إضافات
)١٬٦٨٩٬٣١٢(-)١٬٢٨٩٬١١٢(-)٤٠٠٬٢٠٠(---إستبعادات
مشاریع تحت االنشاءمحول من 

٧٬٠٩٧٬٤٨٦٨٠٦٬٨٢٧٥٢٬٧٩٧٬٤٧٩-٣٦٨٬٥٤١-٤٤٬٥٢٤٬٦٢٥-)    ١٢(إیضاح 

٧٢٤٫٦٧١٫٣١٩١٬٤٤٦٬١١٧٬٦٢٢٩١٬٢٧٣٬٧٤٣٢٨٨٫٩٨٩٫١١٩٨٫٣٣٥٫٥٨٧٧٢٫٥٢٠٫٩٦٦٧١٬٣٩٨٬٢٤٣٢٬٧٠٣٬٣٠٦٬٥٩٩في نھایة السنة 

االستھالك:
٤٣٢٬٣٤٧٬٨٦٢٦٢٬٧٢٢٬٠١٧١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-في بدایة السنة
٢٧٬٠١٤٬٥٣٦١٢٬٨٢٧٬٤١٣١٤٬٢٣٥٬٨٥٧٦٤٬٧٣٣٩٬٣١٦٬٤٠٠٣٬٩٥٣٬٩٥٠٦٧٬٤١٢٬٨٨٩-المحمل للسنة

)١٬٦٨٩٬٣١٢(-)١٬٢٨٩٬١١٢(-)٤٠٠٬٢٠٠(---إستبعادات

٤٥٩٬٣٦٢٬٣٩٨٧٥٬٥٤٩٬٤٣٠٢٠٣٬٦٦١٬٤٧٢٧٬٩٥٤٬٣١٨٢٩٬٧٠٣٬٧٣٧٣٢٬٧٧٧٬٦٨٧٨٠٩٬٠٠٩٬٠٤٢-في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٨٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٨٦٬٧٥٥٬٢٢٤١٥٬٧٢٤٬٣١٣٨٥٬٣٢٧٬٦٤٧٣٨١٬٢٦٩٤٢٬٨١٧٬٢٢٩٣٨٬٦٢٠٬٥٥٦١٬٨٩٤٬٢٩٧٬٥٥٧دیسمبر ٣١كما في 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٣

تتمة-الممتلكات والمعدات -١١

األجھزة والمعداتالسیاراتاألثاثتحسینات المباني المبانياألراضي
المصاعد وأجھزة 
اإلجمالي التكییف المركزیة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٧٬٨١٨٬٠٦٩١٬٢٠٨٬٣٨٤٬٨٦٦٨٢٬٩٣١٬٦١٠٢٤٨٬٦٩٤٬٧١٤٨٬٠٨٧٬٥٤٥٥٩٬٣٨٩٬٠٠١٣٤٬٥٢٦٬٥٠١٢٬٣٦٩٬٨٣٢٬٣٠٦في 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
مشاریع تحت االنشاءمحول من 
٤٬٤٧١٬٣١٨٢٧٬٦٣٩٬٤٧٧٢٥٥٬٢٦٠٬٣٥٥-١٨٢٬٨٠٨٬١٣١٣٬٣٧٧٬٦٠٦٣٦٬٩٦٣٬٨٢٣-)    ١٢(إیضاح 

٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٣٩١٬١٩٢٬٩٩٧٨٨٬٥٦٧٬٥٤٣٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨في نھایة السنة

االستھالك:
٤٠٥٬٩٨٨٬٦٥٧٤٨٬٦٣٥٬٠٥٦١٧٧٬١٩٩٬١٣٠٧٬٨١٣٬٥٢٢٢٦٬٤٦٣٬٠١٢٢٦٬٤٦٥٬٣٨٤٦٩٢٬٥٦٤٬٧٦١-في بدایة السنة
٢٦٬٣٥٩٬٢٠٥١٤٬٠٨٦٬٩٦١١٢٬٦٢٦٬٦٨٥١٠٦٬١١٣٨٬٥٢٨٬٤٢٨٢٬٣٥٨٬٣٥٣٦٤٬٠٦٥٬٧٤٥-المحمل للسنة

)١٣٬٣٤٥٬٠٤١(-)١٣٬٣١٤٬٩٩١()٣٠٬٠٥٠(----استبعادات

٤٣٢٬٣٤٧٬٨٦٢٦٢٬٧٢٢٬٠١٧١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٧٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٥٨٬٨٤٥٬١٣٥٢٥٬٨٤٥٬٥٢٦٩٧٬٦٦٧٬٢٠٢٣٣٤٬٠٠٢٣٧٬٤٥٥٬٤٠٨٤١٬٤٩٢٬٢٤١١٬٨٨٦٬٣١٠٬٨٣٣دیسمبر ٣١كما في 

:على النحو التاليدیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في مصروف االستھالك في قائمة الدخل الموحدة تم توزیع

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

٦٣٬٣٨٨٬١٩٤٦٠٫٤٣٨٫٣٩٧)٢٢تكلفة اإلیرادات (إیضاح 
٤٬٠٢٤٬٦٩٥٣٫٦٢٧٫٣٤٨)٢٣ضاح (إیعمومیة وإداریةمصاریف 

٦٧٬٤١٢٬٨٨٩٦٤٫٠٦٥٫٧٤٥



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٤

المشاریع تحت االنشاء-١٢

ملیون ٣٣٥٫٧قدره بمبلغالحي الدبلوماسي وشقق ماریوت التنفیذیة فيإنشاء فندقتكلفة بشكل رئیسيالمشاریع تحت االنشاءتمثل 
ملیون لایر سعودي١٠١قدره بمبلغ ) ٥و٤(المراحل السكني قارّ داومشروع ) ملیون لایر سعودي١٥٨٫٢: ٢٠١٧(لایر سعودي

١٣٫٦: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي٥٤٫٧قدره بمبلغ الریاض ماریوت مطاروتوسعة فندق ) ملیون لایر سعودي٧٠٫٢: ٢٠١٧(
ملیون لایر سعودي)٤٫٢: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٨٫٢قدره بمبلغ تجدید فندق مكارم أجیاد مكة تكلفة و) ملیون لایر سعودي

.ملیون لایر سعودي)١٣٧٫٤: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي١٨٥٫٨بمبلغ قدره مشاریع أخرىوتكلفة
تكالیف االقتراض المرسملة

ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في ١٤٫٣بلغت٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في السنةتكالیف االقتراض المرسملة خالل بلغت
ض.للمتوسط المرجح للقروتم تحدید المبالغ القابلة للرسملة باستخدام معدل العمولةملیون لایر سعودي). ٩٫٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١

:دیسمبر٣١للسنتین المنتھیتین في المشاریع تحت االنشاءالحركة في 
٢٠١٨٢٠١٧

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

٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩٣٧٥٬٩٧٧٬٢٢٢في بدایة السنة
٣٥٤٬٦٦٢٬٩٩٥٢٦٢٬٨٣٨٬٨٦٢خالل السنةإضافات

)٢٥٥٬٢٦٠٬٣٥٥()٥٢٬٧٩٧٬٤٧٩()١١معدات (إیضاح الممتلكات والإلى محول
──────────────────

٦٨٥٬٤٢١٬٢٤٥٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩في نھایة السنة
══════════════════

والمطلوبات المتداولة األخرى المصاریف المستحقة-١٣
٢٠١٨٢٠١٧

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

٥٧٬٥٢٣٬٧١٣٥٨٫٤٠٣٫٤٦٧مقدمامستلمةإیرادات 
٣٥٬٤٩٧٬١١٣١٤٫٥٣٥٫١٣٨مستحقات لمقاولین

٣٠٬٥٨٣٬٤٦٣٢١٫٥٢٦٫٦٧٤محتجزات دائنة
٢٦٬٠٢٣٬٧٢٧١٢٫٧٨٨٫٠٣٤إیجارات مستحقة

٢٢٬٨٠٧٬٨٦٨٢١٫٨٨٤٫٥٦١مزایا موظفین مستحقة 
٣٬٠٠٥٬٩٥٣٨٫٣٤٩٫١٩٦مصاریف خدمات مستحقة

٩١٠٬٥٣٣٤٬١٤٨٬٦٤٦أتعاب إدارة مستحقة 
١٣٬٨٥٠٬٠٣٩٣٬٥٣١٬٩٩٥أخرى

───────────────────
١٩٠٬٢٠٢٬٤٠٩١٤٥٫١٦٧٫٧١١

═══════════════════

ألجلالقروض-١٤
ملیون ١٫٤٢٤حیث بلغت التسھیالت المعتمدة بقیمة إجمالیة قدرھاشكل تمویل مرابحة يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 

القروض. إن ھذهالسائدة في السوقتحمل عمولة مرابحة وفقًا لألسعاروملیون لایر سعودي) ٣٧١٫٩: ٢٠١٧لایر سعودي (
ق.ارّ عن المتحصالت من إیجار مشروع داوتنازلإذنیةبسنداتةمضمون

قدرت اإلدارة أن القیمة العادلة للقروض ألجل تقارب قیمتھا الدفتریة.



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٥

الزكاة-١٥
وعلیھ یتم .على القوائم المالیة الخاصة بكل شركةبتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناءً لھا التابعة والشركاتتقوم الشركة 

بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن قائمة والشركات التابعة لھاالوعاء الزكوي للشركة واحتساب تحدید 
الدخل الموحدة للمجموعة. 

٣١ذلكوبما في لسنوات حتىعن جمیع ابإنھاء موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) المجموعةوقد قامت 
وحصلت وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا ٢٠١٧حتى عام عن جمیع السنوات قدمت إقراراتھا الزكویة ، كما ٢٠٠٩دیسمبر 

.  من قبل الھیئةربوط النھائیةالبانتظار الحصول على المجموعةال تزال على شھادة الزكاة المعنیة. 

:دیسمبر٣١خالل السنتین المنتھیتین في حركة مخصص الزكاة
٢٠١٨٢٠١٧

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

١٥٫١١٧٫٨٦٢١٧٬٩١٧٬٢٢٢في بدایة السنة
٥٬١٤٠٬٥٥٨٥٫٠٦٥٫١٢٠مجنب خالل السنة

-٣٬١١٧٬٠٨٣مستردة خالل السنةمبالغ 
)٧٬٨٦٤٬٤٨٠()٧٬٧٤٧٬٧٢٦(خالل السنةمبالغ مسددة

──────────────────
١٥٬٦٢٧٬٧٧٧١٥٬١١٧٬٨٦٢في نھایة السنة

══════════════════

:دیسمبر٣١للمجموعة كما في الوعاء الزكوي المستخدمة في احتساب مخصص الزكاةفیما یلي ملخًصا لبنود

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

─────────────────────
١٬٧٩٨٬٣٠٤٬٠٣٨١٫٧٦٩٫٣٧٥٫٥١٥حقوق المساھمین 
١٬٠٢١٬٢٧٦٬١٩٩٤٠٢٫٧٢٧٫٢٧٦وتسویات أخرى المدةمخصصات أول 

)٢٫٣٠٩٫٣٦٧٫٧١٩()٢٬٦١٣٬٩٥٧٬٩١٩(القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
────────────────────
١٣٧٫٢٦٤٫٩٢٨(٢٠٥٬٦٢٢٬٣١٨(
────────────────────

٦٥٬١٩٣٬٠٧٦٦٩٫١٨٩٫٨٤١الخاضع للزكاةدخل السنة
────────────────────

٢٠٥٬٦٢٢٬٣١٨٦٩٫١٨٩٫٨٤١الوعاء الزكوي
════════════════════

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین التزامات-١٦

عـــــــــاموصف 

اح والخسائر األربالخاصة بإثباتمكافأة نھایة الخدمة للموظفین والسیاسة المحاسبیة التزامات عام عن طبیعة برنامج تم تقدیم وصف
حول القوائم المالیة الموحدة.٣-٢االكتواریة في اإلیضاح 

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة
٢٠١٨٢٠١٧

────────────────────
٪٣%٤٫٤معدل الزیادة في الرواتب

٪٢٫٩%٤٫٣معدل الخصم
١٬٣٧١١٫٤٦٢عدد الموظفین المشمولین ببرنامج مكافأة نھایة الخدمة 

.ةعالمتوقاالئتمانوحدةتم إجراء التقویم االكتواري باستخدام طریقة 
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تتمة  –مكافأة نھایة الخدمة للموظفین التزامات-١٦

:دیسمبر٣١لسنتین المنتھیتین في لموظفین للمكافأة نھایة الخدمةمصروف 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

────────────────────
٦٬٢٠٢٬٥١٦٣٫٨٤٣٫٨٧١تكلفة الخدمة الحالیة
١٬٤٦٣٬٨٩٩١٫٨٤٩٫٣٩٦موظفینللمكافأة نھایة الخدمةالتزامات تكلفة العمولة على 

────────────────────
٧٬٦٦٦٬٤١٥٥٫٦٩٣٫٢٦٧موظفینللمكافأة نھایة الخدمةإجمالي مصروف 

════════════════════

دیسمبر:٣١خالل السنتین المنتھیتین في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین اللتزاماتالحركة في القیمة الحالیة 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

────────────────────
٥٤٫١٨٢٫٩٣٦٥٥٫٥٥٧٫٠٤٧ن مكافأة نھایة الخدمة للموظفیاللتزاماتالرصید االفتتاحي للقیمة الحالیة 

٧٬٦٦٦٬٤١٥٥٫٦٩٣٫٢٦٧موظفین للمكافأة نھایة الخدمةمصروف إجمالي 
)٣٫٣١٧٫٩٠١()١١٬٦١٦٬٤٤٥(موظفین للمدفوعةمكافأة نھایة الخدمة

)٣٫٧٤٩٫٤٧٧(٦٬٢٤٧٬٩٨٢مكافأة نھایة الخدمة للموظفینعن التزاماتإكتواریة )أرباحخسائر (
────────────────────

٥٦٬٤٨٠٬٨٨٨٥٤٫١٨٢٫٩٣٦مكافأة نھایة الخدمة للموظفین اللتزاماتالرصید الختامي للقیمة الحالیة 
════════════════════

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین التزامات تحلیل حساسیة 

دیسمبر:٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في بشأن التزاماتفیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة 

الخصممعدل معدل الزیادة في الرواتب
─────────────────────────────────────────

مستوى حساسیة االفتراضات
%١زیادة بواقع 

باللایر السعودي
٪١نقص بواقع

باللایر السعودي
%١زیادة بواقع 

باللایر السعودي
٪١نقص بواقع 

باللایر السعودي
─────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٨٥٨٬٨٤٠٬٢١٣٥٤٬٢٦٥٬٣٩٥٥٤٬٣٦٠٬١٨٠٥٨٬٧٦٠٬٠٩٤

٢٠١٧٥٤٫٧٢٤٫٧٦٥٥٣٫٦٤١٫١٠٧٤٦٬٨٥٩٬٤٢٥٥٤٬٥١٨٬٣٥٢

وفًقا لطریقة یتم بموجبھا توقع األثر على التزام المنافع المحددة للموظفین نتیجة التغیرات المعقولة تم تحدید تحلیل الحساسیة أعاله 
في االفتراضات األساسیة التي تحدث في نھایة الفترة المالیة. یعتمد تحلیل الحساسیة على حدوث تغیر في االفتراضات الھامة، مع 

فتراضات األخرى ثابتة. إن تحلیل الحساسیة قد ال یكون مؤشرًا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث بقاء كافة اال
أنھ من غیر المحتمل أن تحدث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.

رأس المال-١٧
:٢٠١٧لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 

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

االحتیاطي النظامي-١٨
ھذا حتى یبلغ مجموعاالحتیاطي النظاميدخل السنة إلى من صافي %١٠تحویل على الشركة وفقاً للنظام األساسي للشركة، یجب 

،السابقةالسنواتمن رأس المال بسبب التحویالت في %٥٠اإلحتیاطي النظامي رصید بلغ وقد من رأس المال. %٣٠االحتیاطي 
التوقف عن التحویل. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.الشركةقررت 
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االتفاقياالحتیاطي -١٩
ونظرًا للتحویالت االتفاقيمن صافي دخلھا السنوي إلى االحتیاطي %٥وفقًا للنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتحویل 

قررت الشركة التوقف عن إجراء ھذا التحویل.فقد، في السنوات السابقة

اإلعالن عن توزیعات األرباح واعتمادھا-٢٠
لایر٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٢٥توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ، اعتمد مجلس اإلدارة٢٠١٨أغسطس ٨في 

.٢٠١٨من عام سعودي للسھم) عن النصف األول

لایر سعودي ٠٫٣ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٠، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٨فبرایر٢٦في 
، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧سبتمبر ١٢وفي. ٢٠١٧للسھم) عن النصف الثاني من عام 

ھذه التوزیعات، باإلضافة تم إعتماد. ٢٠١٧عن النصف األول من عام لایر سعودي للسھم)٠٫٤٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٤٠
. ٢٠١٨مارس٢٩بتاریخ ةالمنعقدالجمعیة العامة من قبلملیون لایر سعودي ١٫٨وقدرھاإلى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

لایر سعودي ٠٫٤٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٤٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧فبرایر٧في 
١٫٨. تم اعتماد ھذه التوزیعات باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة ٢٠١٦للسھم) عن النصف الثاني من عام 

.٢٠١٧إبریل ٢٠بتاریخ المنعقداجتماعھافي الجمعیة العامةملیون لایر سعودي من قبل

من العقود مع العمالءاإلیرادات-٢١
: دیسمبر٣١خالل السنتین المنتھیتین في من العقود مع العمالء فیما یلي تفصیل إلیرادات المجموعة 

اإلجمالي إدارة العقارات الضیافة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٨

───────────────────────────────────────────────────
الخدمة:البضاعة أو نوع 
٢٢٢٬٩٤٨٬٧٣٣-٢٢٢٬٩٤٨٬٧٣٣غرف

١١٥٬٦٥٥٬٢٦٨-١١٥٬٦٥٥٬٢٦٨أطعمة ومشروبات
١٤٬١٩٦٬٥٧٣-١٤٬١٩٦٬٥٧٣إیرادات فندقیة أخرى 

٥٬٣٨٩٬٥٣٤٥٬٣٨٩٬٥٣٤-أتعاب إدارة
───────────────────────────

٣٥٢٬٨٠٠٬٥٧٤٥٬٣٨٩٬٥٣٤٣٥٨٬١٩٠٬١٠٨من العقود مع العمالءإجمالي اإلیرادات
═══════════════════════════

اإلیراداتتوقیت إثبات 
٢٣٧٬١٤٥٬٣٠٦٥٬٣٨٩٬٥٣٢٤٢٬٥٣٤٬٨٤٠خدمات محولة على مدى الزمن

١١٥٬٦٥٥٬٢٦٨-١١٥٬٦٥٥٬٢٦٨بضاعة محولة عند نقطة من الزمن 
───────────────────────────

٣٥٢٬٨٠٠٬٥٧٤٥٬٣٨٩٬٥٣٤٣٥٨٬١٩٠٬١٠٨من العقود مع العمالءإجمالي اإلیرادات 
═══════════════════════════

اإلجمالي إدارة العقارات الضیافة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٧

──────────────────────────────────────────────────
نوع البضاعة أو الخدمة:

٢٤٩٬١٢٦٬٠٢٩-٢٤٩٬١٢٦٬٠٢٩غرف
١٣١٬٤١٢٬٧٥٦-١٣١٬٤١٢٬٧٥٦أطعمة ومشروبات

١٤٬٥٧٦٬٠٤١-١٤٬٥٧٦٬٠٤١إیرادات فندقیة أخرى 
٦٬٣٤٩٬٨٤٥٦٬٣٤٩٬٨٤٥-أتعاب إدارة

───────────────────────────
٣٩٥٬١١٤٬٨٢٦٦٬٣٤٩٬٨٤٥٤٠١٬٤٦٤٬٦٧١العمالءمن العقود مع إجمالي اإلیرادات

═══════════════════════════
اإلیراداتتوقیت إثبات 

٢٦٣٬٧٠٢٬٠٧٠٦٬٣٤٩٬٨٤٥٢٧٠٬٠٥١٬٩١٥خدمات محولة على مدى الزمن
١٣١٬٤١٢٬٧٥٦-١٣١٬٤١٢٬٧٥٦بضاعة محولة عند نقطة من الزمن 

───────────────────────────
٣٩٥٬١١٤٬٨٢٦٦٬٣٤٩٬٨٤٥٤٠١٬٤٦٤٬٦٧١من العقود مع العمالءإجمالي اإلیرادات 

═══════════════════════════
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تكلفة اإلیرادات -٢٢
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١٤٦٬٠٤٣٬١٢٩١٤٥٬٣٥٢٬٢٣٧رواتب وما في حكمھا 
٦٣٬٣٨٨٬١٩٤٦٠٫٤٣٨٫٣٩٧)١١إستھالك (إیضاح 
٣٢٬٨٤٢٬١٣١٣٨٬٢٣٥٬٦٣١أطعمة ومشروبات
٢٣٬٣٤٣٬٤٤٣٢٧٬٤٨٠٬٦٣٤مستلزمات تشغیل

٢٠٬٨٥٩٬٧٦٦٢٠٫٥٣٤٫١٢٠منافع عامة 
١٧٬٩٣٢٬٦٠٧١٥٬٠٩٦٬٩١٤إیجارات

١٢٬٤٧٩٬٨١٠١٣٫٦٣٧٫٣٧٩أنشطة إعالنیة وترویجیة
١٠٬٠٧٢٬٩٣٧١٢٬٨٢٣٬١٤٧أتعاب خدمات وتشغیل

٨٬٢٦٩٬١٧٢٩٬٢٨١٬٢٣٥إصالح وصیانة
٤٬٧٤٢٬٤٨٢٤٫٦٠٦٫٧٧٨عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

١٬١٧٢٬٣٧٨٩٠٥٫٥١٠)٩الحركة (إیضاحيءمخصص مخزون بط
١٬١٥٤٬٤٨٣٩٨٢٫١١٨أمن وحراسة 

٣٬٦٨٠٬٩٢٧٣٬٧١٨٬٥١٤أخرى 

٣٤٥٬٩٨١٬٤٥٩٣٥٣٫٠٩٢٫٦١٤

المصاریف العمومیة واإلداریة -٢٣
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١٩٬٢٩٧٬٣٢٥١٨٫٣٠١٫٠٩٥رواتب وما في حكمھا 
٤٬٠٢٤٬٦٩٥٣٫٦٢٧٫٣٤٨) ١١استھالك (إیضاح 

٢٬٨١٨٬٨٩٢٢٫٢١٨٫٠٦١اشتراكات
٢٬٣٥٠٬٠٠٠٢٫٣٥٠٫٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٬٤٧٠٬٣١٣١٫٨٧١٫١٥٣أتعاب مھنیة 
١٬٦٨٤٬٧٨٠١٫٢٩٤٫٠٥٢)٦(إیضاح المتوقعة خسائر االئتمان مخصص 

١٬٩٠١٬٩٣٠١٫٧٣٦٫٢٤٧ضیافة
١٬٠٣٩٬٢٣٨٣٤١٬٨١١تدریب

٤٨٩٬٩٥٩٤٠٨٬٦٩٦وھاتفكھرباء وماء
٥٠١٬٥٥٩٥٠٩٬٢١٤تأمین

٤٢٤٬٥٣٦٤٠٨٬١٣٦مصاریف توظیف
٢٣٧٬١٢٢١٧٣٬٧٧٥صیانة

١٢٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مصاریف ترفیھ
١٣٣٬٠٨٣١٣٩٬٨٤٠أخرى

٣٧٬٤٩٣٬٤٣٢٣٣٫٤٩٩٫٤٢٨
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة-٢٤

االرتباطات الرأسمالیة
: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٢٩، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 

.مشاریع تحت االنشاءملیون لایر سعودي) بشأن ٢٧٣٫٥

االلتزامات المحتملة 
ملیون لایر ٣٩٫٢: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٣٨٬٩قدرھا أصدرت المجموعة خطابات ضمان ،٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

سعودي). ال تحمل ھذه الضمانات أي تأمینات نقدیة.

االلتزامات القانونیة المحتملة 
قانونیة خالل دورة أعمالھا العادیة ویتم الترافع بشأنھا. في حین أنھ ال یمكن تحدید النتائج إن المجموعة طرف في عدة قضایا 

النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارین القانونیین.

تھا رستأجت الممتلکار إلیجادة قیمة ایاب زبسبر") جؤلمر ("اجؤمد نیة ضوقانطرفًا في قضیة عة ولمجماكانتك، لذعلی وة عال
محكمة ال، قرار نھائي غیر قابل لإلستئناف من ٢٠١٨نوفمبر ٢٨رة"). صدر بتاریخ لفت("ا٢٠١٤لی إ٢٠٠٩ن مرة عة للفتولمجما

المشار إلیھا أعاله. كانت المجموعة ملیون لایر سعودي عن الممتلكات التي استاجرتھا خالل الفترة١٤٫٣ألزم المجموعة بدفع مبلغ 
ملیون لایر سعودي في السنوات السابقة مقابل االلتزامات المحتملة عن ھذه القضیة. قامت المجموعة ٦٬٩نبت مخصص بمبلغ قد ج

ملیون لایر سعودي على قائمة الدخل الموحدة كأعباء ٧٬٤الحالي وبعد صدور قرار المحكمة النھائي بتحمیل مبلغ العامخالل 
.إضافیة عن ھذه القضیة

عقود اإلیجارات التشغیلیةإرتباطات
المجموعة كمستأجر

دیسمبر:٣١فیما یلي بیان بالحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة إللغاء كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
٢١٫٦٧٠٫٦١٠١٥٫٢٥٠٫٦١٠خالل سنة واحدة 

٩٦٫٠٦٩٫٤٩٢٩٣٫٠٢١٫٤٧٣أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 
٤٣٨٫٦٤٣٫١٤٠٤٦٣٬٣٦١٬٧٦٩أكثر من خمس سنوات  

──────────────────
٥٥٦٫٣٨٣٫٢٤٢٥٧١٬٦٣٣٬٨٥٢
══════════════════

جمالي إبالتفاوض مع مؤجر حول الزیادة في مبلغ اإلیجار السنوي ألحد الفنادق المؤجرة. یبلغعةولمجمخالل السنة الحالیة، بدأت ا
والسنوات الالحقة.  لم یتم استكمال نتائج ھذه ٢٠١٨یولیو ١ملیون لایر سعودي ویغطي الفترة من ٢١الجدید السنوي اإلیجار 

المفاوضات كما تاریخ القوائم المالیة الموحدة.

كمؤجرالمجموعة 
ات. لغاء ھذه بین سنة إلى خمس سنوإلأبرمت المجموعة عقود إیجار تجاریة. تتراوح الفترات المتبقیة لعقود اإلیجار غیر القابلة ل

تتضمن كافة العقود بند یتیح للمجموعة زیادة قیمة اإلیجار على أساس سنوي وفًقا للظروف السائدة في السوق.

٣١كما في لغاءإلالمستحقة القبض بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لالمستقبلیة یجارات یلي بیان بالحد األدنى لإلفیما
:دیسمبر

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────
-٢٤٬٤٠٨٬٧١٠خالل سنة واحدة 

٢٢٬٣٨٦٬٢٩٣٢١٫٤٦٠٫٠٠٠أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
٢٢٬٥٢٨٬٠٣٧١٤٫٠٠٠٫٠٠٠أكثر من خمس سنوات

───────────────────
٦٩٬٣٢٣٬٠٤٠٣٥٫٤٦٠٫٠٠٠
══════════════════
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للسھماألساسي والمخفضالربح -٢٥
على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة السنةبقسمة صافي دخل للسنةتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض 

.٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١في السنتین المنتھیتینملیون سھم خالل ١٠٠وقدرھا 

إدارة رأس المال -٢٦
مواصلةلتتمثل سیاسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة رأسمال قویة وذلك للحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق وكذلك 

التطویر المستقبلي لألعمال.

". یتم احتساب صافي الدین على أنھ القروض"صافي الدین" إلى "حقوق الملكیةتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة
ألجل والدائنین التجاریین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة (كما ھو ظاھر في قائمة المركز المالي الموحدة) ناقًصا 

.وما في حكمھاالنقدیة 

تتكون حقوق الملكیة من كافة عناصر حقوق الملكیة.
دیسمبر:٣١في كماحقوق الملكیة مجموعة إلى نسبةبالالخاصفیما یلي صافي الدین 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

٧٤٨٬٠١٦٬٦٤٦٤٦٩٫٧٤٩٫٧١٤قروض ألجل
١٦٬٣٩٨٬٣٢٧٣٤٫٦٤٤٫٧٩٥دائنون تجاریون

٣٩٬٤٤٥٬٣٤١١٦٫٦٨٦٫١٤٨ذات عالقةمستحق إلى أطراف

٨٠٣٬٨٦٠٬٣١٤٥٢١٫٠٨٠٫٦٥٧

)١٥٣٫٢٠٦٫٨٩٧()١٣٩٬٧٨٩٬٦٠٥(وما في حكمھانقدیة الناقصًا: 

٦٦٤٬٠٧٠٬٧٠٩٣٦٧٫٨٧٣٫٧٦٠صافي الدین
١٬٨١٠٬٩٩٦٬٨٩٩١٫٨٢٥٫٢٣١٫٥٩٤الملكیةحقوق إجمالي 

%٢٠%٣٧صافي الدین إلى نسبة حقوق الملكیة 

األدوات المالیة-٢٧

مخاطر األدوات المالیةسیاسات وأھداف إدارة 
تخضع المجموعة لمخاطر مالیة مختلفة بسبب أنشطتھا وتشمل: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القیمة 
العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على 

األسواق المالیة، ویسعى إلى التقلیل من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.التنبؤ ب

إن اإلدارة العلیا ھي المسؤولة عن إدارة المخاطر. تشتمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة على األرصدة 
القروض وذات العالقة األطرافوالمبالغ المستحقة من / إلى والمدینون التجاریونلدى البنوك والودائع قصیرة األجل واالستثمارات

. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات الخاصة المتبعة في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بكل بند. تتم مقاصة ألجل والدائنون التجاریون
لي الموحدة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز الما

المسجلة أو عند وجود نیة لدى المجموعة للتسویة على أساس الصافي، أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في آن واحد.

مخاطر السوق
العمالت األجنبیة ومعدالت األرباح تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف

وأسعار األسھم على دخل المجموعة أو قیمة األدوات المالیة الخاصة بھا. ویتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة 
التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسین العائد.

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العمالت األجنبیة. یتم إجراء 

لدوالر امثبت مقابلاللایر السعودي حیث أن سعر صرفمعامالت المجموعة بشكل رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي. 
. تمثل مخاطر ھامة، فإن مخاطر العمالت الاألمریكي

تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت األجنبیة عن كثب وبشكل مستمر.
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مخاطر أسعار العموالت
لمختلف المخاطر الناتجة عن أثر التقلبات في أسعار تمثل مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت التعرضات

للمجموعة. تتعرض المجموعة بشكل رئیسي الموحدةوالتدفقات النقدیةالموحدالعموالت السائدة في السوق على المركز المالي
الخاصة بھا. تدیر المجموعة أنشطتھا التمویلیة من خالل تحسین النقدیة المتاحة ألجللمخاطر أسعار العموالت بشأن القروض 

.قبة مستویات أسعار العموالت على الدوامومراوتقلیل االقتراض

مخاطر االئتمان
ا مع عمیل ممتمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة ما أو عقد

الغ المستحقة والمبوما في حكمھایؤدي إلى تكبد خسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن المدینین التجاریین والنقدیة 
دیسمبر:٣١كما في من الجھات ذات العالقة

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
١٣٩٬٢٢٦٬١٥٥١٥٢٫٦٨٧٫٤٩٧رصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل أ

١٠٤٬٠٥٣٬٣٠٠٨٤٫٣١٣٫٣٩٢مدینون تجاریون 
٢٢٬٢٥٠٬٠٩٤٢١٫٧٥٧٫٧٥٢ذات عالقةأطرافمستحق من 

──────────────────
٢٦٥٬٥٢٩٬٥٤٩٢٥٨٬٧٥٨٬٦٤١
═══════════════════

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. 

المدینون التجاریون
یتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وفًقا للسیاسة المحددة من قبل المجموعة وكذلك اإلجراءات والضوابط الرقابیة ذات 

مالء. كما یتم تقویم الجودة االئتمانیة للعمالء على أساس تصنیفات ائتمانیة شاملة وحدود الصلة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالع
ائتمان فردیة محددة وفقا لھذا التقویم. 

تقوم المجموعة بقیاس المدینین التجاریین ناقصا المخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة. وبالنسبة للمدینین التجاریین، تستخدم 
ة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.المجموعة الطریق

علیھ، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر 
ا إلى موحدةاالئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة . قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًد

). ٦الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة (انظر إیضاح 

) من عمالء المجموعة ھم من الشركات، وتم إثبات خسارة %٣٦: ٢٠١٧(%٢٢، فإن أكثر من ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
لایر سعودي).ملیون٣٫٤: ٢٠١٧لایر سعودي (ملیون ٣٬٣لقاء ھؤالء العمالء بمبلغ المتوقعة االئتمان 

ت، وكذلك ا أفراًدا أو شركاوعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، یتم تجمیع العمالء وفقا لخصائصھم االئتمانیة، سواء كانو
موقعھم الجغرافي ومجال عملھم وتاریخ تعاملھم مع المجموعة ووجود صعوبات مالیة سابقة. 

مخاطر السیولة
تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنشأ 

د یتم إدارة مخاطر السیولة وذلك بالتأكمخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. 
ألموال الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة الملتزم بھا للوفاء بأي التزامات مستقبلیة. المستمر من توفر ا

في الحفاظ على توازن بین استمراریة ومرونة التمویل وذلك من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى المجموعةیتمثل ھدف 
البنوك والقروض. 
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تتمة-مخاطر السیولة
٣١كما فيیلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة

: دیسمبر
اإلجماليسنوات٥إلى ١شھر١٢إلى ٣

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٨
────────────────────────────

٩٢٬٤٩١٬٠٦٠٦٥٥٬٥٢٥٬٥٨٦٧٤٨٬٠١٦٬٦٤٦قروض ألجل 
١٦٬٣٩٨٬٣٢٧-١٦٬٣٩٨٬٣٢٧تجاریوندائنون

٣٩٬٤٤٥٬٣٤١-٣٩٬٤٤٥٬٣٤١عالقةذات أطرافمستحق إلى 
────────────────────────────
١٤٨٬٣٣٤٬٧٢٨٦٥٥٬٥٢٥٬٥٨٦٨٠٣٬٨٦٠٬٣١٤
════════════════════════════

اإلجماليسنوات٥إلى ١شھر١٢إلى ٣
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٧

───────────────────────────
٣٧٫٤٩١٫٠٦٤٤٣٢٫٢٥٨٫٦٥٠٤٦٩٫٧٤٩٫٧١٤قروض ألجل 

٣٤٫٦٤٤٫٧٩٥-٣٤٫٦٤٤٫٧٩٥تجاریوندائنون
١٦٫٦٨٦٫١٤٨-١٦٫٦٨٦٫١٤٨عالقةذات أطرافمستحق إلى 

───────────────────────────
٨٨٫٨٢٢٫٠٠٧٤٣٢٫٢٥٨٫٦٥٠٥٢١٫٠٨٠٫٦٥٧
═══════════════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٢٨
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم 
بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات 

ة والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقواالستثمارات من األرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل المالیة الخاصة بالمجموعة 
والمبالغ المستحقة إلى الجھات التجاریین من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون مطلوبات المجموعة من القروض ألجل والدائنین 

ذات العالقة. 

ستحقة والمدینین التجاریین والمبالغ المواالستثمارات تبین لإلدارة بأن القیمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل 
والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة تقارب القیمة الدفتریة لھا التجاریین من الجھات ذات العالقة والقروض ألجل والدائنین 

نظرًا لتواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.بصورة كبیرة

الموجودات المالیة 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع 
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار

بالتكلفة المطفأة المقیدةالموجودات المالیة 
١٠٤٬٠٥٣٬٣٠٠٨٤٫٣١٣٫٣٩٢مدینون تجاریون 

٢٢٬٢٥٠٬٠٩٤٢١٫٧٥٧٫٧٥٢ذات عالقة أطرافمن مستحق

١٢٦٬٣٠٣٬٣٩٤١٠٦٫٠٧١٫١٤٤بالتكلفة المطفأة المقیدةإجمالي الموجودات المالیة 

١٣٣٬٣٠٣٬٣٩٤١١٣٫٠٧١٫١٤٤إجمالي الموجودات المالیة 

١٢٦٬٣٠٣٬٣٩٤١٠٦٫٠٧١٫١٤٤إجمالي الموجودات المالیة المتداولة 
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة

──────────────────
١٣٣٬٣٠٣٬٣٩٤١١٣٫٠٧١٫١٤٤
══════════════════



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٣

تتمة-القیمة العادلة لألدوات المالیة -٢٨
المطلوبات المالیة

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

بالتكلفة المطفأة المقیدةالمطلوبات المالیة 
١٦٬٣٩٨٬٣٢٧٣٤٫٦٤٤٫٧٩٥دائنون تجاریون 

٧٤٨٬٠١٦٬٦٤٦٤٦٩٫٧٤٩٫٧١٤قروض ألجل 
٣٩٬٤٤٥٬٣٤١١٦٫٦٨٦٫١٤٨ذات عالقةأطرافإلى مستحق

٨٠٣٬٨٦٠٬٣١٤٥٢١٫٠٨٠٫٦٥٧بالتكلفة المطفأة المقیدةإجمالي المطلوبات المالیة 

١٤٨٬٣٣٤٬٧٢٨٨٨٬٨٢٢٬٠٠٧إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة 
٦٥٥٬٥٢٥٬٥٨٦٤٣٢٬٢٥٨٬٦٥٠إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة

٨٠٣٬٨٦٠٬٣١٤٥٢١٬٠٨٠٬٦٥٧

إن القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا العادلة.

المالیة الموحدةاعتماد القوائم-٢٩
.)٢٠١٩مارس١٤ھـ (الموافق: ١٤٤٠رجب٧من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ القوائم المالیة الموحدة ھذه تم اعتماد 


