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تقریر المراجع المستقل 
مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة إلى المساھمین في شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

التقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة 

الرأي 
والشركات التابعة لھا ("الشركة")،  والتنمیةلقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 

، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ("المجموعة")، والتي 
الشامل الموحدة، وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، 

حدة، بما في ذلك ملخًصا للسیاسات المحاسبیة الھامة.واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة المو

 ٣١في رأینا، أن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
لتاریخ، وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك ا ٢٠٢٠دیسمبر 

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

أساس الرأي 
إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا تمت مراجعتنا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.  

في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب 
ننا ألتزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما أ

األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

عدم التأكد الجوھري المتعلق بمبدأ االستمراریة 
 ٣٠٢٫٣) حول القوائم المالیة الموحدة، والذي یشیر إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة قد بلغت ٢نلفت االنتباه إلى اإلیضاح (

كما تجاوزت المطلوبات المتداولة  رأس مال الشركة.بذلك نصف  ت، وتجاوز٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في 
دیسمبر   ٣١لایر سعودي كما في  ملیون٥٧٧٫٨٢بمبلغ  عجز في رأس المال العاملللمجموعة موجوداتھا المتداولة، ونتج عن ذلك 

حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل  كبیرةًا وكتشیر ھذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوھري قد یثیر شك. ٢٠٢٠
)، قامت اإلدارة بإجراء تقییم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفًقا لمبدأ ٢وكما ھو مبین في اإلیضاح (.   شأة مستمرةكمن

لم یتم تعدیل رأینا بخصوص ھذا  االستمراریة، وبناًء على ذلك، تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. 
األمر.

لمراجعة الرئیسیة أمور ا
ة ان أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة الموحد

للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأي المراجع حولھا، وال نقدم 
یلي وصف   ا فیم  ،باالستمراریة “الموضح في قسم "عدم التأكد الجوھري المتعلق   األمرإلى    وباإلضافة منفصًال في تلك األمور.  رأیاً 

لكل أمر من أمور المراجعة الرئیسیة وكیفیة معالجتھ.



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة (تتمة) 

(شركة مساھمة سعودیة) 

) تتمة(  الموحدة المالیةتقریر حول مراجعة القوائم ال

في تقریرنا، بما في ذلك  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةلقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم توضیحھا في قسم 
القوائم ما یتعلق بھذه األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا لمخاطر وجود تحریفات جوھریة في 

 المالیة الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأینا في المراجعة
عن القوائم المالیة الموحدة المرفقة.

أمر المراجعة الرئیسي 
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة )١

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا تقویم االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات  )أ

، تتضمن قائمة المركز المالي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  كما 
ملیون  ١٬٠٧٨٫٢الموحدة للمجموعة ممتلكات ومعدات قدرھا 

لایر سعودي. وكجزء من تقویم االنخفاض في القیمة، حددت 
على االنخفاض في القیمة تتعلق بمعدالت  اإلدارة مؤشرات 

 تشغیلیةاالنخفاض الكبیرة في اإلیرادات والتدفقات النقدیة ال
 لتحدید تقویم بإجراء اإلدارة قامت وعلیھ،.  الموجودات لبعض
 ونتیجة.  للنقدیة المدرة الوحدات لبعض لالسترداد القابلة القیمة
 للنقدیة المدرة للوحدات لالسترداد القابلة القیمة أن تبین لذلك،
. الدفتریة القیمة من أقل كانت محددة ترفیھ ومراكز لفنادق
 بشأن القیمة في انخفاض خسارة بإثبات الشركة قامت وعلیھ،

ملیون لایر سعودي للسنة  ٢٨٫٣١ قدرھا  والمعدات الممتلكات
.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في 

  من أمًرا والمعدات الممتلكات قیمة في االنخفاض اعتبرنا  لقد
 یتطلب القیمة في االنخفاض تقویم ألن الرئیسیة المراجعة أمور
 االفتراضات  تحدید  عند  األحكام  من  كبیرة  درجة  إبداء  اإلدارة  من

 المتوقعة اإلیرادات مثل لالسترداد، القابلة القیمة بشأن األساسیة
.وغیرھا  الخصم ومعدل النمو ومعدالت المتوقعة والتكالیف

) حول القوائم المالیة الموحدة ٣-٣الرجوع إلى اإلیضاح (  یرجى
لالطالع على السیاسة المحاسبیة الھامة المتعلقة باالنخفاض في 

بخصوص ) ٤قیمة الموجودات غیر المتداولة، واإلیضاح (
التقدیرات المحاسبیة الھامة واالفتراضات واألحكام بشأن 

) ١٠االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة، واإلیضاح (
المتعلقة بالممتلكات والمعدات. اإلفصاحاتبخصوص 

:أخرى أمور بین من التالیة، اإلجراءات بتنفیذ قمنا 

 االنخفاض مؤشرات تحدید عند اإلدارة إجراءات مراجعة·
والمعدات، الممتلكات قیمة في

 عند اإلدارة وتقدیرات افتراضات معقولیة مدى تقویم·
 للنقدیة المدرة للوحدات لالسترداد القابلة القیمة تحدید

 باإلیرادات المتعلقة تلك ذلك في بما  بالمجموعة، الخاصة
 ومعدل النمو ومعدالت المتوقعة والتكالیف المتوقعة
 بالمتخصصین االستعانة ذلك تطلب وقد. وغیرھا  الخصم
 مؤشرات مقابل االفتراضات ھذه لتقییم لدینا  الداخلیین
 المجموعة حول المتوفرة والمعلومات خارجیة قیاسیة

وأنشطتھا،

 القیمة، في االنخفاض ذجنمومن صحة احتساب  التأكد·
 األعمال خطط أحدث  مع العالقة ذات البیانات ومطابقة

و والموازنات،

التي قامت بھا المجموعة  اإلفصاحاتمدى كفایة  تقویم·
بشأن االفتراضات والتقدیرات األساسیة المستخدمة لتحدید 
القیم الدفتریة وخسائر االنخفاض في قیمة الوحدات المدرة 

للنقدیة ذات الصلة.



تقریر المراجع المستقل 
مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة (تتمة) إلى المساھمین في شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

) تتمة(  الموحدة تقریر حول مراجعة القوائم المالیةال

أمور المراجعة الرئیسیة (تتمة) 
رأس المال العامل والخسائر المتراكمة العجز في )٢

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا  المتراكمة رأس المال العامل والخسائر العجز في تقویم  )أ

 ٣١ في كما  للمجموعة الموحدة المالي المركز قائمة ُتظھر
 للمجموعة المتداولة المطلوبات تجاوز ٢٠٢٠ دیسمبر

 عاملال  مالال  رأسعجز في    ذلك  عن  ونتج  المتداولة،  موجوداتھا 
ملیون لایر سعودي.  إضافة إلى ذلك، تجاوزت   ٥٧٧٫٨٢  بمبلغ

ملیون لایر  ٣٠٢٫٣الخسائر المتراكمة للمجموعة وقدرھا 
 اإلجراءات لبعض ذلك ویخضعسعودي نصف رأسمالھا، 

.الشركات لنظام وفًقا  النظامیة

 العامل المال رأسلعجز في ل تقویم بإجراء اإلدارة قامت
 التدفقات لمعالجة اإلجراءات بعض اتخاذ في وبدأت للمجموعة

 بعض المجموعة اتخذت ذلك، على ةالمتوقعة. عالو النقدیة
 رأس  نصف  تتجاوز  التي  المتراكمة  خسائرھا   لمعالجة  الخطوات

.المال

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. 

والخسائر  العجز في رأس المال العاملاعتبرنا تقویم  لقد
المتراكمة أمًرا من أمور المراجعة الرئیسیة حیث أن التقویم الذي 
تجریھ اإلدارة ُیعد أمًرا مھًما بشأن االفتراضات المتعلقة بمبدأ 

ا یعتمد إلى حد كبیر على التوقعات التي االستمراریة وأیضً 
وضعتھا اإلدارة، والتي یمكن أن تتأثر بعناصر ذاتیة، مثل 

التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة والنتائج المتوقعة. 

 الموحدة المالیة القوائم حول) ٢( اإلیضاح إلى الرجوع یرجى
.االستمراریة مبدأ عن االفصاح إیضاح على لالطالع

:أخرى أمور بین من التالیة، اإلجراءات بتنفیذ قمنا 

لعجز في رأس الحصول على فھم لعملیة معالجة اإلدارة ل ·
المال العامل

مدى معقولیة المدخالت واالفتراضات المستخدمة   مراجعة·
، وخطط في توقعات التدفقات النقدیة مقابل األداء التاریخي

العمل الخاصة بالمجموعة،

تقویم االفتراضات الرئیسیة المستخدمة من قبل اإلدارة  ·
في إعداد توقعات التدفقات النقدیة الخاصة بھا، بما في ذلك 
تلك المتعلقة بنمو اإلیرادات والتكالیف والمصاریف 

المتوقعة والتوقیت المتوقع لعملیات السداد الھامة،  

 بعض الوثائق التي تتعلق بالتسھیالت االئتمانیة فحص·
البنكیة وتقویم مدى التزام اإلدارة بالتعھدات الخاصة 

بالقروض،  

التي قامت بھا المجموعة  اإلفصاحاتمدى كفایة  تقویم·
بشأن إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ 

االستمراریة.



تقریر المراجع المستقل 
الحكیر للسیاحة والتنمیة (تتمة) إلى المساھمین في شركة مجموعة عبد المحسن 

(شركة مساھمة سعودیة) 

) تتمة(  الموحدة تقریر حول مراجعة القوائم المالیةال

٢٠٢٠المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام 
، بخالف القوائم المالیة الموحدة ٢٠٢٠تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام  

وتقریر مراجع الحسابات حولھا. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي. ومن المتوقع أن یكون  
متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات. ٢٠٢٠التقریر السنوي للمجموعة لعام 

ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكیدي حولھا.

ا أعاله عند توفرھا، وعند وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھ 
القیام بذلك یتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة، أو مع 

المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.

، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، فإننا نكون مطالبین باإلبالغ عن األمر ٢٠٢٠السنوي للمجموعة لعام وعندما نقرأ التقریر 
للمكلفین بالحوكمة.

مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم الموحدة المالیة 
وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل 

العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام نظام الشركات والنظام 
مالیة موحدة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم 

غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقویم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمراریة 
االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك واإلفصاح حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق مبدأ 

نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك.

إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقریر المالي في المجموعة.

موحدة مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة ال
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو 
خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضمانًا على أن 

القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن تحریٍف جوھري المراجعة التي تم 
موجود. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع 

لتي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.أنھا ستؤثر على القرارات االقتصادیة ا



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة (تتمة) 

(شركة مساھمة سعودیة) 

) تتمةالموحدة (  تقریر حول مراجعة القوائم المالیةال

المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة (تتمة) مسؤولیات 

وكجزء من المراجعة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على 
نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

یة في القوائم المالیة الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم  تحدید وتقویم مخاطر وجود تحریفات جوھر·
وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. 

د ینطوي على تواطؤ ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش ق
أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، ولیس ·
بغرض إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

یم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي تقو·
قامت بھا اإلدارة.

استنتاج مدى مالئمة تطبیق اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، ·
عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكا كبیرا حول قدرة المجموعة على االستمرار في فیما إذا كان ھناك  

العمل وفقا لمبدأ االستمراریة. وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات 
و إذا كانت تلك االفصاحات غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أ

استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن األحداث أو 
الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة.

تقویم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ·
تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلھا بطریقة تحقق عرضاً عادًال.

نشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة، الحصول على ما یكفي من أدلة مراجعة مالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للم·
إلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل 

المسؤولون الوحیدین عن رأینا في المراجعة.

خطط للمراجعة والنتائج الھامة للمراجعة، بما في ذلك بالنطاق والتوقیت الم -من بین أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا.

بجمیع  كما أننا نقوم بتزوید المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، ونبلغھم
العالقات واألمور األخرى، التي قد یعتقد تأثیرھا بشكل معقول على استقاللنا، واإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر أو الضوابط 

المطبقة، إذا تطلب ذلك.













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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١١

معلومات حول الشركة -١
شركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة، تعمل بموجب السجل التجاري رقم 

)، ولدیھا فروع وأقسام في كل من الریاض وجدة والخبر ١٩٧٨یولیو ٢٢ھـ (الموافق ١٣٩٨شعبان ١٦وتاریخ ١٠١٠٠١٤٢١١
ملكة العربیة السعودیة.ومدن أخرى في الم

تتمثل النشاطات الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة المذكورة أدناه ("المجموعة") في إنشاء وإدارة وتشغیل التالي:

الفنادق والشقق المفروشة•
مراكز الترفیھ واالستجمام والمنتجعات السیاحیة•
المجمعات التجاریة•
والمرافق المماثلةالمطاعم والمنتزھات •

قامت الشركة باالستثمار في الشركات التابعة التالیة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:

نسبة الملكیة المباشرة  
وغیر المباشرة %

بلد التأسیسالنشاط الرئیسي ٢٠٢٠٢٠١٩الشركة التابعة 

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

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة واأللعاب الترفیھیة 
لألطفال واأللعاب اإللكترونیة. 

اإلمارات العربیة المتحدة 

شركة أساطیر للترفیھ 
والسیاحة  

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة واأللعاب الترفیھیة ٪١٠٠٪ ١٠٠
واأللعاب اإللكترونیة. لألطفال 

جمھوریة مصر العربیة

المملكة العربیة السعودیة إنشاء وتشغیل مشاریع المرافق الریاضیة. ٪٨٥٪ ٨٥شركة أصول المزایا للضیافة 

ــیطرة تعتبر غیر جوھریة  ــركة، فإن حقوق الملكیة غیر المس ــكل جزئي من قبل الش ــركات التابعة مملوكة بالكامل أو بش بما أن الش
وبالتالي لم یتم اإلفصاح عنھا.  تم توحید جمیع الشركات التابعة المذكورة أعاله. 

مبدأ االستمراریة -٢
) في إحداث تأثیر كبیر على أعمال المجموعة، حیث ١٩-كورونا (كوفید ، تسببت المخاوف من انتشار فیروس٢٠٢٠خالل عام 

، من خالل طلب إغالق مراكز الترفیھ، كما أدت الظروف الحالیة ٢٠٢٠إجراءات احترازیة اعتباًرا من مارس شرعونالماتخذ
لترفیھیة والفندقیة بشكل كبیر على في أعمال فنادق المجموعة. ونتیجة لذلك، تأثرت عائدات المجموعة اانخفاض كبیرإلى حدوث 

.٢٠٢٠مدار العام، مما أثر سلًبا على النتائج المالیة والتدفقات النقدیة والمركز المالي للمجموعة لعام 
ملیون لایر ٣٠٢٫٣٣أن الخسائر المتراكمة للمجموعة والبالغة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المركز المالي للمجموعة كما في قائمةتوضح

باإلضافة إلى ذلك، كما ."الشركات"قانون لقانونوفقا معینة تنظیمیةإلجراءاتیخضعوھذامالھا، نصف رأس تسعودي تجاوز
قدره عجز في رأس المال العامل، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولھا المتداولة، مما أدى إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

وجود عدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكًا كبیرة حول قدرة المجموعة على الى ملیون لایر سعودي. تشیر ھذه الظروف ٥٧٧٫٨٢
ي العمل كمنشأة مستمرة.االستمرار ف
مبدأ االستمراریة؛ كما یلي:لفي العمل وفقا قدرة المجموعة على االستمرار مبإجراء تقییم لالمجموعةقامت إدارة

خسائر متراكمة تتجاوز نصف رأس المال
ــائرھا )١٥٠(وفًقا لمتطلبات المادة  ــركات، یتعین على المجموعة اتباع خطوات وإجراءات معینة، إذا تجاوزت خسـ من قانون الشـ

المتراكمة نصف رأس المال.
)، رفع مجلس إدارة الشركة توصیاتھ إلى الجمعیة العامة غیر  ٢٠٢٠أكتوبر ٢٨ھــ (الموافق ١٤٤٢ربیع األول ١١بتاریخ وعلیھ،

ا لزیادة رأس٢٠٧العادیة لتحمل خـسائر متراكمة قدرھا  مال الـشركة ملیون لایر ـسعودي من خالل تخفیض في رأس المال، وأیضـً
ملیون لایر ٦٥٠ح رأســمال الشــركة ملیون لایر ســعودي. وبناًء علیھ، ســیصــب٣٠٧حقوق أولویة بقیمة أســھم  من خالل إصــدار 

ھیئة السوق المالیة وتنتظر الموافقات الالزمةمع الملف الخاص بھا الشركة رفعت.سعودي



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١١

(تتمة) مبدأ االستمراریة-٢
ملیون لایر سعودي)٥٧٧٫٨٢(العجز في رأس المال العامل

ــتمراریة. بما في ذلك  ــتمرار في العمل وفًقا لمبدأ االسـ خطة أعداد قامت إدارة المجموعة بإجراء تقییم لمقدرة المجموعة على االسـ
بأن الشــركة لدیھا الموارد الالزمة لالســتمرار في العمل وســتكون ةإن اإلدارة على قناعو، ٢٠٢١عمل وتدفقات نقدیة متوقعة لعام 

قات النقدیة الكافیة حتى تتمكن من الوفاء بكافة التزاماتھا في الوقت المناـسب خالل االثني عـشر ـشھر القادمة قادرة على تحقیق التدف
اعتباًرا من تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة.

:العجز في رأس المال العاملفیما یلي التدابیر الرئیسیة التي تم أخذھا في االعتبار من قبل اإلدارة لمعالجة 
لتأجیل سداد القروض قصیرة األجلمعینةالحصول على موافقات من بنوك-
مع المؤجرین حول إعادة جدولة سداد المناقشاتوبدءإعادة جدولة سداد التزامات اإلیجار المستحقة خالل سنة واحدة-

؛المتعلقة بالتزامات االیجارالدفعات 
؛ ووالتي یحق للمجموعة سحبھا ٢٠٢٠سمبر دی٣١استخدام التسھیالت غیر المستخدمة كما في -
.ملیون لایر سعودي (كما ھو مشار إلیھ أعاله)٣٠٧العائدات النقدیة المتوقعة من زیادة رأس المال بمبلغ -

ــتمرار وفقًا  ــركة على االس ــكوكاً حول مقدرة الش لمبدأ عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوھري آخر قد یثیر ش
االستمراریة. علیھ، تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٢

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

بیان االلتزام ١-٣

دة في  ة للتقریر المـالي المعتـم دولـی ًا للمعـاییر اـل دة وفـق ة الموـح ة والمعـاییر  تم إعـداد ھـذه القوائم المـالـی ة الســـــعودـی ة العربـی المملـك
ــار إلیھا فیما بعد "المعاییر الدولیة للتقریر المالي   ــبین القانونیین (یشـ ــعودیة للمحاسـ ــدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السـ واإلصـ

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

خـیة. یتم عرض القوائم الـمالـیة الموحدة باللایر الســـــعودي، ویتم تقریب كافة تم إعداد القوائم الـمالـیة الموحدة وفقـًا لمـبدأ التكلـفة الـتاری
المبالغ ألقرب (ألف لایر سعودي)، ما لم یرد خالف ذلك.

أسس توحید القوائم المالیة ٢-٣

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 

تتحقق الســـیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لدیھا حقوق في الحصـــول على عوائد متغیرة من عالقتھا بالشـــركة 
تثمر فیھا. وبـشكل خاص، تقوم  لطاتھا على الـشركة المـس ة ـس تثمر فیھا، ولدیھا المقدرة في التأثیر على العوائد من خالل ممارـس المـس

مستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:المجموعة بالسیطرة على الشركة ال

الســــیطرة على الشــــركة المســــتثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالیة على توجیھ األنشــــطة ذات العالقة -
بالشركة المستثمر فیھا)

لشركة المستثمر فیھا التعرض لمخاطر أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل عالقتھا با -
المقدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا -

وبوجھ عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصــویت ســیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل  
مماثلة في الـشركة المـستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبیة في حقوق التـصویت أو حقوق 

المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

تثمر فیھا الترتیب التعاقدي (الترتیبات التعاقدیة) مع أصحاب حقوق التصویت لآلخرین في الشركة المس-
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى-
حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة-

ــیر  ــتثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تش ــركة المس ــیطرة على الش تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس س
وجود تغیر في عنصـر واحد او أكثر من عناصـر السـیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشـركة التابعة عند حصـول الحقائق والظروف إلى 

ة مثل ھذه الـسیطرة.   المجموعة على الـسیطرة على الـشركة التابعة ویتم التوقف عن عملیة التوحید عند تخلي المجموعة عن ممارـس
تبعدة خالل الفترة في القوائم المالیة الموحدة تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصـاریف الـشركة التابعة  تحوذ علیھا أو المـس المـس

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

ــركة األم للمجموعة وحقوق الم ــاھمین في الشــ ــامل اآلخر بالمســ ــارة وكل بند من بنود الدخل الشــ لكیة غیر  یتعلق الربح أو الخســ
المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجًزا.

وعند الضـرورة، یتم اجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشـركات التابعة كي تتماشـى سـیاسـاتھا المحاسـبیة مع تلك المتبعة من قبل 
داخـلة اـفة الموجودات والمطلوـبات المـت ة  المجموـعة. یتم ـحذف ـك ــاریف والـتدفـقات النـقدـی وـكذـلك حقوق الملكـیة واإلیرادات والمصـــ

المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

یتم اعتبار أي تغیر في حـصص الملكیة في الـشركة التابعة، بدون فقدان الـسیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. وفي حالة فقدان المجموعة 
رة على الـشركة التابعة، عندئذ یتم التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة غیر المـسیطرة وعناـصر حقوق الـسیط

الملكیة األخرى. ویتم إثبات أي أرباح أو خـسائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الـشامل الموحدة.  یتم قیاس أي حـصة محتفظ بھا في 
ة العادلة عند فقدان السیطرة.الشركة التابعة السابقة بالقیم
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فیما یلي بیاًنا بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:

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

قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ، وقیمة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة من 
ما إذا كان من الواجب قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا عملیات تجمیع األعمال، تقرر المجموعة فی

ذ بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھا. تقید التكالیف المتعلقة باالستحوا
كمصاریف عند تكبدھا وتدرج ضمن المصاریف اإلداریة.

یتم، في األصل، قیاس الشھرة بالتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة الذي تم 
إثباتھ وكذلك أیة حصص مملوكة سابقاً، عن صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد 

ادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدیر بھا). وفي حالة زی
للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة االجراءات 

باتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إث
المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم حینئٍذ إثبات األرباح في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

االنخفاض المتراكمة.وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا خسائر 

االستثمار في المشاریع المشتركة 
المشروع المشترك ھو شكل من أشكال الترتیبات المشتركة وبموجبھ یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوقًا 

رة على ترتیب ما، وتتواجد في صافي موجودات المشروع المشترك. تمثل السیطرة المشتركة المشاركة المتفق علیھا تعاقدیًا للسیط
فقط عندما یتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعیة لألطراف المشاركة في السیطرة. إن االعتبارات 

الموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك سیطرة مشتركة تماثل االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة.

المحاسبة عن استثمارات المجموعة في المشاریع المشتركة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، وبموجبھا یتم قید االستثمارات في قائمة تتم
المركز المالي الموحدة بالتكلفة المعدلة بالتغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات المشاریع المشتركة بعد 

ض في القیمة. تدرج الشھرة المتعلقة بالمشروع المشترك في القیمة الدفتریة لالستثمار، وال یتم اختبارھا االستحواذ ناقصا أي انخفا 
للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا بصورة مستقلة.

تعكس قائمة الدخل الشامل الموحدة حصة المجموعة في صافي نتائج عملیات المشاریع المشتركة. یتم إظھار أي تغیر في الدخل
الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. یتم حذف األرباح والخسائر غیر المحققة 

الناتجة عن المعامالت بین المجموعة ومشروعھا المشترك بقدر حصة المجموعة في المشروع المشترك.

رة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم إجراء التسویات الالزمة كي تتفق یتم إعداد القوائم المالیة للمشروع المشترك لنفس الفت
السیاسات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قیمة استثمارھا 
وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في المشروع المشترك.

في قیمة االستثمار في المشاریع المشتركة. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بین 
وقیمتھ الدفتریة، وإثبات الخسارة كـ "حصة في خسارة مشروع مشترك" في قائمة الدخل القیمة القابلة لالسترداد للمشروع المشترك

الشامل الموحدة.

وعند فقدان السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات االستثمار المحتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات 
یلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزم

لالستثمار المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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اإلیرادات إثبات 
تقوم المجموعة بتقدیم خدمات الضیافة والترفیھ إلى العمالء.  یتم اثبات االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند تحویل السیطرة 
على البضاعة أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس العوض الذي یتوقع أن تستحقھ المجموعة مقابل تلك البضاعة أو الخدمات.  وقد 

للمجموعة أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات االیرادات الخاصة بھا.   تبین 

اإلیرادات من الفنادق
یتم إثبات اإلیرادات من عملیات الفندق، بما في ذلك استئجار الغرف، ومبیعات المواد الغذائیة والمشروبات والخدمات ذات العالقة.  

الغرف، وتقدیم الخدمات وبیع المواد الغذائیة والمشروبات.یتم إثبات اإلیرادات عندما یتم إشغال 

اإلیرادات من المتنزھات الترفیھیة
عادة یتم إثبات اإلیرادات من مبیعات تذاكر المتنزھات الترفیھیة عند استخدام التذاكر.  بالنسبة لبطاقات األلعاب غیر المنتھیة القابلة إل

أساس نمط االستخدام المقدر من قبل اإلدارة المستمدة من أنماط االستخدام التاریخیة.الشحن، یتم إثبات اإلیرادات على 

دخل اإلیجار
یتم إثبات دخل اإلیجار الناتج عن عقود اإلیجار من الباطن للعقارات المستأجرة بموجب عقود إیجارات تشغیلیة بطریقة القسط الثابت 

ادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة نظرًا لطبیعتھ التشغیلیة.على مدى فترة اإلیجار ویتم إدراجھ ضمن اإلیر

العمالت األجنبیة 
تم عرض القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي، والذي یعتبر أیًضا العملة الوظیفیة للشركة. بالنسبة لكل منشأة، تقوم  

جة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تقوم المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدر
المجموعة باستخدام طریقة التوحید المباشر، وعند استبعاد العملیة الخارجیة، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد تصنیفھا إلى الربح 

أو الخسارة، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقة.

المعامالت واألرصدة
یتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعنیة بالتاریخ 

الذي تصبح فیھ المعاملة مؤھلة أوال لإلثبات.

ا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ القوائم المالیة ویعاد تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بعمالت أجنبیة وفق
الموحدة. یتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

ترجمة شركات المجموعة
تترجم القوائم المالیة للعملیات الخارجیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات 

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

عملیة أجنبیة، یتم إثبات بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة بتلك العملیة األجنبیة في قائمة الدخل الشامل الشامل اآلخر. عند استبعاد  
الموحدة.

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء
ت. تشـتمل ھذه تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصـم االسـتھالك المتراكم وخسـائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجد

التكلفة على تكلفة اســتبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشــاریع االنشــائیة طویلة األجل وذلك في 
ــامل الموحدة عند تكبدھا. تدرج القیمة  حالة الوفاء بمعاییر االثبات. یتم إثبات كافة تكالیف اإلصــالح والصــیانة في قائمة الدخل الش

ــتخدامھ في تكلفة األصــل المعني في حالة الوفاء بمعاییر إثبات المخصــص ا ــأن إزالة أصــل ما بعد اس لحالیة للتكالیف المتوقعة بش
المتعلق بذلك. یتم رسملة التحسینات التي تزید، بصورة جوھریة، من قیمة أو عمر األصل المعني.
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الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء (تتمة) 
ــائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. تحول ھذه  ــًا خسـ ــتھلك، وتظھر بالتكلفة ناقصـ ــاء ال تسـ ــاریع تحت االنشـ إن المشـ

ذي تم إنشاؤھا من أجلھ.الموجودات إلى الممتلكات والمعدات وذلك عندما تكون جاھزة للغرض ال

یتم احتســاب االســتھالك على أســاس القســط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات. تســتھلك تحســینات المباني  
المستأجرة على مدى عمرھا اإلنتاجي أو مدة اإلیجار، أیھما أقل.

االســـــتھالك للممتلكات والمعدات في نھایة كل ســـــنة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر  تتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق 
مستقبلي إذا كان ذلك مالئًما.

عقود اإلیجار

وبتاریخ بدء عقود اإلیجار، ـسیقوم المـستأجر بإثبات االلتزامات من أجل ـسداد اإلیجار (أي التزامات اإلیجار)، وإثبات األـصل الذي 
ــتخدام األ ــتأجرین اإلثبات بصــورة یمثل الحق في اس ــتخدام). یجب على المس صــل المعني خالل فترة اإلیجار (أي أصــل حق االس

مستقلة مصروف العمولة على التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك على أصل حق االستخدام.

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

التزامات اإلیجار كتسویة ألصل حق االستخدام.

موجودات حق االستخدام / التزامات اإلیجار 
األولي، یجب على المجموعة عند نشأة العقد تحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. یعتبر العقد عند اإلثبات 

عقد إیجار، أو ینطوي على إیجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظیر مقابل 
ال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنھ یمكن للمجموعة توجیھ استخدام تلك الموجودات.لذلك. یتم تحدید السیطرة في ح

موجودات حق االستخدام 
ُتطبق المجموعة طریقة التكلفة وتقوم بقیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة:

أ) ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و
إعادة قیاس اللتزام اإلیجار بشأن تعدیالت عقد اإلیجار.ب) المعدلة نتیجة أي 

عادة ما تكون موجودات حق االســــتخدام مســــاویة اللتزامات اإلیجار. ومع ذلك، إذا كانت ھناك أي تكالیف إضــــافیة مثل تكالیف  
ــاریف األخرى المتعل ــترداد، أو أموال التطبیق، أو المصـ قة بالمعاملة وما إلى ذلك، فإنھ تجھیز الموقع، أو الودائع غیر القابلة لالسـ

یجب إضافة تلك التكالیف والمصاریف إلى قیمة أصل حق االستخدام.

التزام اإلیجار
اس عـند اإلثـبات األولي، یمـثل التزام اإلیـجار القیـمة الـحالـیة لـكافة الدفـعات المتبقـیة للمؤجر. وبـعد تاریخ بدء العـقد، تقوم المجموعة بقیـ 

خالل:التزام اإلیجار من 

زیادة القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل اإلضافي على التزام اإلیجار،أ) 
تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار المسددة، وب) 
إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقویم أو تعدیل على عقد اإلیجار.ج) 

تكالیف االقتراض 
االقتراض المتعلقة مباشرًة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتًا طویًال كي یتم رسملة تكالیف 

یكون جاھزًا للغرض الذي أنشئ من أجلھ كجزء من تكلفة األصل المعني. یتم إثبات كافة تكالیف االقتراض األخرى كمصاریف 
القتراض من العموالت والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق بالحصول خالل الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف ا

على القروض.
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األدوات المالیة 
ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.إن األداة المالیة ھي عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما 

الموجودات المالیة )١
اإلثبات األولي والقیاس

تصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

یتوقف تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي لھا على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال 
المجموعة إلدارتھا. وباستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تشمل مكون تمویل ھام، تقوم المجموعة في األصل بقیاس الموجودات 

ادلة زائدًا تكالیف المعامالت. تقاس الذمم المدینة التجاریة بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي المالیة بالقیمة الع
)١٥.(

المدینون التجاریون
ألولي تعتبر الذمم المدینة موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر متداولة في سوق نشط. وبعد القیاس ا

عة لھا، تقاس ھذه األدوات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة باستخدام طریق خسائر االئتمان المتوق
في قائمة الدخل الشامل الموحدة. تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على الذمم المدینة واألخرى.

یتم التوقف عن إثبات األصل المالي عند:

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو•
قیام المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف آخر •

دون أي تأخیر وفق ترتیبات "فوریة" وإذا ما:

بتحویل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أوقامت المجموعة )أ(
لم تقم المجموعة بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على ) ب(

األصل.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. علیھ، ال بالنسبة للمدینین التجاریین وموجودات العقود، تستخدم 

تقوم المجموعة بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان 
ء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. قامت المجموعة بإنشا 

خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

المطلوبات المالیة )٢
ھارھا بعد خصم تكالیف یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة. وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، یتم إظ

المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة.

تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على الدائنین التجاریین واآلخرین، والقروض وتمویالت المرابحة.

القروض وتمویالت المرابحة
القروض المرتبطة بعمولة وتمویالت المرابحة بالتكلفة المطفأة تتعلق ھذه الفئة كثیًرا بالمجموعة. بعد اإلثبات األولي، تقاس الحقا 

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

األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ تحسب التكلفة المطفأة بعد 
من معدل العمولة الفعلي. ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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األدوات المالیة (تتمة) 

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

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

الدخل الشامل الموحدة.

مقاصة األدوات المالیة )٣
موجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاصة ال

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

البضاعة 
البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. یمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع المقدر خالل دورة األعمال العادیة تظھر 

ناقصا تكلفة إتمام عملیة البیع. تحدد التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. یجنب مخصص مناسب للبضاعة بطیئة الحركة، إن 
وجدت.

النقدیة النقدیة وشبھ 
تشتمل النقدیة وشبھ النقدیة على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والتي تسدد عند الطلب وتشكل جزءًا ال یتجزأ من إدارة النقدیة 

بالمجموعة.

اإلیرادات غیر المقدم بھا فواتیر 
دیم فو ذة والتي لم یتم تـق ات المنـف دـم ة الـخ ا فواتیر قیـم دم بـھ ل اإلیرادات غیر المـق الي  تمـث ة المركز الـم ائـم اریخ ـق ا في ـت ا كـم اتیر بـھ

الموحدة.  سیتم إصدار فواتیر بھذه المبالغ في الفترة الالحقة.

اإلیرادات المؤجلة 
ــیتم إثباتھا كإیرادات في قائمة  ــتقبلیة، وس ــتلمة مقدما من العمالء ونزالء الفنادق عن فترات مس تمثل اإلیرادات المؤجلة المبالغ المس

الموحدة للفترات الالحقة لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة عند تحققھا.الدخل الشامل

رسوم االمتیاز وأتعاب اإلدارة
ــھري.   ــاس ش ــویق والحجز التي تدفع ألصــحاب االمتیاز على أس ــوم الترخیص والتس ــوم االمتیاز، ورس ــتمل ھذا البند على رس یش

ــتمل أتعاب اإلدارة على المبالغ المســددة لمشــغلي  الفنادق لتقدیم خدمات إدارة على أســاس شــھري.  یتم إثبات رســوم االمتیاز  تش
وأتعاب اإلدارة كمصروف في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
الخاصــة بھا للتأكد من وجود دلیل تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل 

ابـلة  على وقوع أي خســـــارة ـناتـجة عن االنخـفاض في قیـمة تـلك الموجودات. وفي ـحاـلة وجود مـثل ـھذا اـلدلـیل، یتم تـقدیر القیـمة الـق
القابلة  لالســترداد لذلك األصــل لتحدید حجم خســارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت). وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة 

لالسترداد ألصل فردي، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل.

على  تمـثل القیـمة الـقابـلة لالســـــترداد القیـمة األعلى للقیـمة الـعادلة ناقصـــــة تـكالیف البیع والقیـمة الـحالـیة. یتم تقویم القیـمة الـحالـیة بـناءً 
التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة والمخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة/الزكاة.

وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالســـترداد لألصـــل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض القیمة 
الوـحدة الـمدرة للنـقدـیة إلى القیـمة الـقابـلة لالســـــترداد لـھا. یتم إثـبات االنخـفاض في القیـمة في ـقائـمة اـلدـخل اـلدفترـیة ـلذـلك األصـــــل أو 

الشامل الموحدة.
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)
ا  ادة القیـمة اـلدفترـیة لألصـــــل (أو الوـحدة الـمدرة للنـقدـیة) إلى القیـمة وإذا ـم ًا عكس قـید االنخـفاض في القیـمة، عـندـئذ تتم زـی تم الحـق

ما المعدلة القابلة لالـسترداد لھ، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فی
ــابقة. یتم إثبات عكس قید لو لم یتم إثبا  ــارة االنخفاض في قیمة ذلك األصــــل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) في الســــنوات الســ ت خســ

االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل الشامل الموحدة مباشرة.

المخصصات 
امــــع

ــات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن  ــصـ ــابقة، وأنھ من المحتمل ان یتم إثبات المخصـ أحداث سـ
ــداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیٍر لمبلغ االلتزام بشــكل موثوق بھ.  ــتخدام موارد تنطوي على منافع اقتصــادیة لس یتطلب األمر اس

تخدام معدل الخصـم الحالي والذي یعكس،   عندما یكون وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھرًیا، فإنھ یتم خصـم المخصـصـات باـس
ــتخدام الخصــم، یتم إثبات الزیادة في المخصــص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل في  مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند اس

قائمة الدخل الشامل الموحدة.

التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین
تماعیة برنامج اشـتراكات محددة. ال توجد التزامات على المجموعة تمثل منافع التقاعد طبًقا ألنظمة المؤسـسـة العامة للتأمینات االج 

ة  تحقة إلى المؤســس تراكات المـس ة العامة للتأمینات االجتماعیة. تقوم المجموعة بإثبات االـش تحقة للمؤســس تراكات المـس تثناء االـش باـس
العامة للتأمینات االجتماعیة كمصروف عند استحقاقھا.

مخصـص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لمتطلبات نظام العمل السـعودي وسـیاسـات المجموعة باإلضـافة إلى ما سـبق، یجنب 
ــیس). تمثل مكافأة  ــركات التابعة، یجنب مخصــص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لألنظمة المعنیة في دول التأس (في حالة الش

امج ا افع مـحددة. یمـثل برـن امج مـن ة الـخدـمة للموظفین برـن اـی امج  نـھ اء الـخدـمة بخالف برـن د انتـھ ا بـع افع لـم امج مـن افع المـحددة برـن لمـن
المساھمات المحددة.

یمثل صـــــافي التزام التقاعد المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشـــــأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظیف القیمة الحالیة  
المركز المالي. یتم احتســــاب التزام المنافع المحددة ســــنوًیا من قبل خبراء اكتواریین  اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاریخ قائمة 

مؤھلین باســـتخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم إثبات مبالغ إعادة القیاس، إن وجدت، والتصـــریح عنھا ضـــمن االحتیاطیات  
دة أو النقص المقابل لذلك على الدخل الشـــامل اآلخر والتي  األخرى في قائمة التغیرات في حقوق المســـاھمین الموحدة وتحمل الزیا 

تتكون من مكاسب وخسائر اكتواریة عن التزام المنافع المحددة.

الزكاة
یجنب مخصـص للزكاة وفًقا لألنظمة المالیة في المملكة العربیة السـعودیة. ویتم إثبات المخصـص في قائمة الدخل الشـامل الموحدة. 

ــابھ بصــــورة نھائیة في نھایة الســــنة.  یتم المحاســــبة عن المبالغ  یتم تقدیر  االلتزام الزكوي في القوائم المالیة الموحدة ویتم احتســ
اإلضافیة، إن وجدت، التي قد ُتستحق عن الربوط النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا إنھاء تلك الربوط.

ضریبة االستقطاع 
ــتقطاع الضــرائب ع ــعودیة وفقاً لما یتطلبھ تقوم المجموعة باس لى بعض المعامالت مع الجھات غیر المقیمة في المملكة العربیة الس

نظام الضریبة السعودي.

ضریبة القیمة المضافة 
یتم اثبات المصاریف والموجودات بعد خصم اجمالي ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا الحاالت التالیة:

كبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة، وفي إذا كانت ضریبة القیمة المضافة المت-
ھذه الحالة یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حیثما ینطبق، و

المضافة.عند إظھار الذمم المدینة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضریبة القیمة -

یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضریبیة كجزء من أرصدة 
المدینین أو الدائنین في قائمة المركز المالي.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣-٣

توزیعات األرباح
تقوم المجموعة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزیعات أرباح نقدیة أو غیر نقدیة على المساھمین وذلك عند الموافقة على التوزیع 

لجمعیة وأن التوزیع لم یعد متوقفاً على رغبة المجموعة. یتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل ا
العامة. تقید توزیعات األرباح األولیة عند اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. یتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغیرات في 

حقوق المساھمین الموحدة.

القطاعات التشغیلیة 
ات التالیة التي یتم رفع التقاریر بشأنھا:ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل بناًء على عملیاتھا ویوجد لدیھا القطاع

ویعمل في مجال الفنادق والسیاحة، والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة والمطاعم والمقاھي.-قطاع الفنادق -
.ویعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة المدن الترفیھیة، ومراكز الترفیھ والمتنزھات والحدائق العامة-قطاع الترفیھ -
وتشمل عملیات المركز الرئیسي والمركز التجاري وقطاعات أخرى.-أخرى -

التعدیالت والتغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة التعدیالت على المعاییر  ٤-٣

: تعریف األعمال ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
) أنھ لكي یتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجاریة، فإنھ یجب أن تتضمن ٣المالي (توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعملیات موضوعیة تسھم معا بشكل كبیر في القدرة على 
ن تتواجد دون أن تشمل جمیع المدخالت والعملیات تحقیق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعدیالت أن األعمال التجاریة یمكن أ

الالزمة لتحقیق المخرجات. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة، لكنھا قد تؤثر على الفترات 
المستقبلیة في حالة إبرام المجموعة أي عملیات تجمیع أعمال.

): تعریف األھمیة النسبیة ٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
تقدم التعدیالت تعریًفا جدیدًا لألھمیة النسبیة ینص على أن "المعلومات تكون ذات أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن 

للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك على یؤثر إغفالھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون
وقف أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالیة." توضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة تت

لقوائم المالیة. إن تحریف على طبیعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سیاق ا
المعلومات یكون جوھرًیا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم 

قبلي المالیة. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة ولیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر مست
علیھا.

١٩-: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
-"عقود اإلیجار" ١٦، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٢٠مایو ٢٨في 

١٦. توفر التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي ١٩-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
. كوسیلة عملیة، یمكن للمستأجر ١٩-عدیل عقود اإلیجار وامتیازات اإلیجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفید  المتعلقة بالمحاسبة عن ت

من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر الذي یقوم بھذا ١٩-أن یختار عدم تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفید
بنفس الطریقة التي یقوم فیھا ١٩-ر في دفعات اإلیجار ناتج عن امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفیداالختیار بالمحاسبة عن أي تغیی

، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار. تسري التعدیالت على الفترات ١٦بالمحاسبة عن التغییر وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على ٢٠٢٠ینایر ١المالیة السنویة التي تبدأ في 

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ساریة المفعول ٥-٣

ار القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصد
تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إذ ینطبق ذلك، عند سریانھا.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ساریة المفعول (تتمة) ٥-٣

المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ): تصنیف ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
) لتحدید ١من معیار المحاسبة الدولي (٧٦-٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات ٢٠٢٠في ینایر 

المتطلبات الخاصة بتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت:  

ما المقصود بحق تأجیل السداد•
التأجیل یجب أن یكون موجودًا في نھایة الفترة المالیةأن حق •
أن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في تأجیل السداد•
أنھ فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحویل ھو نفسھ أحد أدوات حقوق الملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام •

على تصنیفھ.  

، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالًیا ٢٠٢٣ینایر  ١تعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  تسري ال
بتقییم تأثیر التعدیالت على الممارسات الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنھا.

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -ت: المتحصالت قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدا
المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، - ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات ٢٠٢٠في مایو 

أي متحصالت بیع البنود المنتجة -آلالت والمعدات من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات وا-والذي یحظر على المنشآت الخصم 
ات أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة بإثب

خسارة.المتحصالت من بیع ھذه البنود، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو ال

أو بعد ذلك التاریخ، ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود ٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في 
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول 

یس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة. مرة. ل

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 
عین على لتحدید التكالیف التي یت٣٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠٢٠في مایو 

المنشأة إدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا.

تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد تقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من 
ادھا التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكالیف العمومیة واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبع

یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.ما لم 

أو بعد ذلك التاریخ. سوف تطبق المجموعة ھذه التعدیالت ٢٠٢٢ینایر  ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في  
فیھا التعدیالت ألول مرة.على العقود التي لم تِف بعد بجمیع التزاماتھا في بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق

الضرائب في قیاسات القیمة العادلة -) الزراعة  ٤١معیار المحاسبة الدولي (
على المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسینات السنویة لألعوام 

من معیار المحاسبة الدولي ٢٢"الزراعة". یلغي التعدیل المطلب الوارد في الفقرة ٤١تعدیًال على المعیار الدولي للتقریر المالي 
الذي یقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدیة المتعلقة بالضرائب عند قیاس القیمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معیار ٤١

.٤١المحاسبة الدولي 

أو بعد ذلك ٢٠٢٢ینایر ١القیمة العادلة في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سنویة تبدأ في تقوم المنشأة بتطبیق ھذا التعدیل على قیاسات
التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر على المجموعة.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢١

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

ساریة المفعول (تتمة) المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ٥-٣

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

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ.٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

) ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي 
) "عملیات تجمیع األعمال" ٣، تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٢٠أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، في مایو  

اإلطار المفاھیمي. وتھدف التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي إلعداد وعرض القوائم المالیة الصادر اإلشارة إلى  -
دون تغیر جوھري في متطلباتھ.٢٠١٨، باإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في مارس ١٩٨٩في عام 

) تفادًیا إلصدار أرباح أو خسائر ٣ت المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (أضاف المجلس أیًضا استثناًء لمبدأ اإلثبا 
) أو التفسیر ٣٧محتَملة في "الیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (

مالي: الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل.    ) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر ال٢١(
) بشأن الموجودات ٣وفي الوقت ذاتھ، قرَّر المجلس توضیح التوجیھات اإلرشادیة الحالیة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیة.   

، ویتم تطبیقھا بأثر مستقبلي.٢٠٢٢ینایر ١یالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد تسري التعد

لغرض  ٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة –): األدوات المالیة ٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة 

على المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢٠٢٠-٢٠١٨سینات السنویة لألعوام كجزء من التح 
. یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط )٩(تعدیًال على المعیار الدولي للتقریر المالي 

المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل ھذه الرسوم فقط على تلك الرسوم االلتزام المالي الجدید أو  
المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجھة المقرضة 

یل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة نیابة عن اآلخر. تطبق المنشأة ھذا التعد
التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیل.

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. سوف تطبق ٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة المجموعة

أوًال ھذا التعدیل.

لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة.

" "عقود التامین–)  ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (
) عقود التأمین، معیار محاسبة ١٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧خالل شھر مایو 

جدید شامل لعقود التأمین یغطي اإلثبات والقیاس والعرض واالفصاح. سیحل ھذا المعیار عند سریانھ محل المعیار الدولي للتقریر 
) على كافة أنواع عقود التأمین (أي ١٧. یسري المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٠٥ین، الذي صدر في عام ) عقود التأم٤المالي (

التأمین على الحیاة وغیر الحیاة والتأمین المباشر وإعادة التأمین) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض 
تراك بصورة اختیاریة. سوف تطبق استثناءات قلیلة على نطاق ضیق. یتمثل الھدف الضمانات واألدوات المالیة التي یتم فیھا االش

) في تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین على نحو أكثر نفًعا وتوافًقا لشركات التأمین. ١٧العام من المعیار الدولي للتقریر المالي (
)، التي تستند إلى حد كبیر إلى أقدمیة السیاسات ٤لمالي (وعلى عكس المتطلبات المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر ا

) نموذًجا شامًال لعقود التأمین، یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ١٧المحاسبیة المحلیة السابقة، یوفر المعیار الدولي للتقریر المالي (
الذي یتم استكمالھ عن طریق:  ) في النموذج العام، ١٧ذات العالقة. یتمثل جوھر المعیار الدولي للتقریر المالي (

التكییف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر (طریقة األتعاب المتغیرة).•
الطریقة المبسطة (طریقة توزیع األقساط) بصورة أساسیة للعقود قصیرة المدة.•

، ویتعین تقدیم أرقام المقارنة. ویسمح بالتطبیق المبكر لھ ٢٠٢٣ینایر ١یطبق ھذا المعیار على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
) في أو قبل تاریخ تطبیق المنشأة أوًال ١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٩إذا ما تم أیضًا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

). ال ینطبق ھذا المعیار على المجموعة.١٧معیار الدولي للتقریر المالي (لل
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ت عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التالیة التي تؤثر على تطبیق السیاسا 
عة والمبالغ المصرح عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه  المحاسبیة للمجمو

التقدیرات.

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بصورة مستمرة. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر مستقبلي.

مبدأ االستمراریة 
تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقویم لمقدرة المجموعة على االستمرار 
في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. 

) لمزید من التفاصیل.  ٢ع إلى اإلیضاح (یرجى الرجو

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
مة یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القی

الحالیة. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع على أساس البیانات المتاحة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع والقیمة 
لمعامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكالیف 

قة التدفقات النقدیة المخصومة.العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طری
یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا 

اضعة الختبار االنخفاض المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخ 
ردة في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الوا

المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

المدینة التجاریة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة. یتم تحدید نسب المخصص 
بناًء على أیام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لھا أنماط خسائر مماثلة (أي من حیث المنطقة الجغرافیة 

المنتج ونوع العمیل والسعر والتغطیة بخطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان).ونوع 

یتم في األصل تحدید مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا. وستقوم المجموعة بمعایرة المصفوفة 
على سبیل المثال، إذا كان من المتوقع تدھور األوضاع االقتصادیة (أي إجمالي لتعدیل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلیة.  

الناتج المحلي) على مدى السنة القادمة مما قد یؤدي إلى عدد متزاید من حاالت التعثر في السداد في قطاع التصنیع، فإنھ یتم تعدیل 
معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا وإجراء تحلیل للتغیرات معدالت التعثر السابقة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، یتم تحدیث

في التقدیرات المستقبلیة.

إن عملیة تقویم العالقة المتداخلة بین معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان 
ان المتوقعة یتأثر بالتغیرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. كما أن المتوقعة تمثل تقدیًرا ھاما. إن مبلغ خسائر االئتم

خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادیة المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل. 
).٦قعة بشأن الذمم المدینة التجاریة الخاصة بالمجموعة في اإلیضاح (وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتو

تحدید مدة عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات التجدید واإلنھاء
تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة عقد اإلیجار غیر القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد 

ن من المؤكد بصورة معقولة ممارسة ھذا الخیار أو أي فترات مشمولة بخیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد اإلیجار إذا كا 
عدم ممارستھ.

یوجد لدى المجموعة العدید من عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات تجدید وإنھاء. تقوم المجموعة بتطبیق األحكام عند تقویم ما إذا 
ة معقولة ممارسة خیار تجدید عقد اإلیجار أو إنھائھ. أي أنھا تأخذ بعین االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي كان من المؤكد بصور

من شأنھا إیجاد حافز اقتصادي لممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء. وبعد تاریخ بدء اإلیجار، تقوم المجموعة بإعادة تقویم مدة عقد 
أو تغیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا وتؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارسة)  اإلیجار في حالة وقوع أي حدث ھام

خیار التجدید أو اإلنھاء.

) لالطالع على المعلومات بشأن دفعات اإلیجار المستقبلیة المحتملة المتعلقة بالفترات التي تأتي بعد تاریخ ١٤انظر اإلیضاح (
واإلنھاء غیر المدرجة في مدة عقد اإلیجار.ممارسة خیارات التمدید 
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التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین 
یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین باســــتخدام عملیات التقویم اإلكتواري. یتضــــمن التقویم االكتواري 

ــات على تحدید معدل إجراء ــتمل ھذه االفتراضـ ــتقبل. وتشـ ــات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المسـ العدید من االفتراضـ
الخصـــم، والزیادات المســـتقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات والزیادة المســـتقبلیة في المعاشـــات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم 

ویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بـصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراـضات. یتم واالفتراـضات األـساـسیة وطبیعتھا ط
مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.

معدل الخصم
العائد  یعتبر معدل الخصــم أكثر العوامل التي تخضــع للتغییر. وعند تحدید معدل الخصــم المالئم، تأخذ اإلدارة بعین االعتبار معدل  

على االستثمارات عالیة الجودة ذات الدخل الثابت المتاحة حالًیا والفترة المتوقعة الستحقاق التزامات المنافع المحددة للموظفین.

معدل الوفیات
ــع جداول الوفیات ھذه إلى  التغییر فقط یتم تحدید معدل الوفیات بناء على جداول الوفیات المتاحة للجمھور في الدول المعنیة. تخضـ

من وقت آلخر وفقًا للتغیرات الدیموغرافیة.

معدل الزیادة في الرواتب ومعاشات التقاعد
تتم تقدیرات الزیادة المســتقبلیة في الرواتب من خالل أخذ معدالت التضــخم واألقدمیة والترقیات والخبرة الســابقة بعین االعتبار. تم 

).١٦نھایة الخدمة للموظفین في إیضاح (تقدیم تفاصیل إضافیة حول التزامات منافع 

العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات 
تبین لإلدارة أنھ لم یطرأ أي تغیر جوھري على العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات. وسـیتم المحاسـبة عن أي تغیر 

االستھالك بأثر مستقبلي.في العمر اإلنتاجي المقدر أو نمط 

حقوق العمالء غیر المستخدمة 
بالنســبة لبطاقات األلعاب غیر المنتھیة القابلة إلعادة الشــحن، تقوم اإلدارة بمراجعة أنماط االســتخدام التاریخیة وعلیھ، تقوم بتعدیل 

اإلیرادات المثبتة بشكل مالئم.

النقدیة وشبھ النقدیة-٥

٢٠٢٠
الریاالت  بآالف 

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٣٬١١٠٣٬٤٥٨نقد في الصندوق
٦٤٬٦٦٤٣٠٬٣٧٠نقد لدى البنوك

──────────────
٦٧٬٧٧٤٣٣٬٨٢٨

══════════════
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٢٤

المدینون التجاریون-٦

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٦٤٬٩٩٢١٢١٬٣٧٩مدینون تجاریون
)١٥٬٨٢٥()١٣٬١٢٧()١-٦ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة المدینین التجاریین (إیضاح 

──────────────
٥١٬٨٦٥١٠٥٬٥٥٤

══════════════

٣٠تمثل الذمم المدینة التجاریة موجودات مالیة غیر مشــتقة مدرجة بالتكلفة المطفأة وتســتحق عادًة خالل فترة تتراوح بین ) ١(
یوماً.  وقد تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات في مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف األخرى.  ٩٠إلى 

المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھا. وأنھ لیس من ـسیاـسة المجموعة بناًء على الخبرة الـسابقة، یتوقع تحـصیل كافة الذمم ) ٢(
الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدینة، وبالتالي فإنھا بدون ضمانات.

، فإن ما نســبتھ ٢٠٢٠دیســمبر  ٣١تتركز معظم الذمم المدینة التجاریة للمجموعة في المملكة العربیة الســعودیة.  وكما في ) ٣(
).٪٤٨٫٩: ٢٠١٩دیسمبر ٣١المدینة التجاریة مستحق من جھات حكومیة وشبھ حكومیة (من الذمم٪٢٣

٣١ملیون لایر سعودي (١٣٫١، انخفضت قیمة ذمم مدینة تجاریة تبلغ قیمتھا الدفتریة األصلیة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ) ٤(
ملیون لایر سعودي) وتم تجنیب مخصص لھا على نحو مالئم.١٥٫٨: ٢٠١٩دیسمبر 

دیسمبر: ٣١الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة للسنتین المنتھیتین في ١-٦

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١٥٬٨٢٥١١٬٥٦١في بدایة السنة
٥٬٥٧٣٤٬٦٣٤)٢٤المحمل للسنة (إیضاح 

)٣٧٠()٨٬٢٧١(مبالغ مشطوبة خالل السنة
──────────────

١٣٬١٢٧١٥٬٨٢٥في نھایة السنة
══════════════

دیسمبر:٣١تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة كما في ٢-٦

اإلجمالي

متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة غیر متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا 

متأخرة السداد یوًما١٨٠-٩١یوًما٩٠-٦١یوًما٦٠-٣٠یوماً ٣٠أقل من 
١٨٠أكثر من 
یوماً 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

٢٠٢٠٦٤٬٩٩٢٨٬٧٤٣٥٬٧٣٦٣٬٥٦٠١٣٬٤١٢٢٦٬٦٣٣٦٬٩٠٨
٢٠١٩١٢١٬٣٧٩١٥٬١٩٣٨٬٤٦٧١٩٬٦٦٩٢٧٬٦٨٣٤٩٬٢٥٩١٬١٠٨
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٢٥

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى-٧

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٤٥٬٧٩٤٣٤٬٧٠٢)٣-٢٠مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 
١٧٬٧٤٤٢٥٬٣٨٥مصاریف مدفوعة مقدماً 

١٢٬٣٩٧١١٬٩٣٧إیرادات غیر مقدم بھا فواتیر
٨٬٦٧٦١٩٬٦٧٢دفعات مقدمة لموردین 

٢٬٠٠٩٢٬٠٤٨ذمم موظفین 
١٢٬٠٢١١٤٬٥٥٩موجودات متداولة أخرى

──────────────
٩٨٬٦٤١١٠٨٬٣٠٣

══════════════

).١-٢١لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (

البضاعــة-٨

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١٢٬٥٣٩١٢٬٣٠٦قطع غیار
٥٬٩٤٤٧٬٥٨٢مواد ومستلزمات

٥٬٤٨٥٤٬٩٨٣ألعاب أطفال
٢٬٥٨٥٣٬٧٩٠أطعمة ومشروبات

٣٬١٣٠٣٬١٨٣أخرى
──────────────
٢٩٬٦٨٣٣١٬٨٤٤

)٥٬٧٢٢()٦٬٧٠٤()١-٨ناقصاً: مخصص بضاعة بطیئة الحركة (إیضاح 
──────────────
٢٢٬٩٧٩٢٦٬١٢٢

══════════════

دیسمبر:٣١الحركة في مخصص البضاعة بطیئة الحركة للسنتین المنتھیتین في ١-٨

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٥٬٧٢٢٥٬٤٥٣في بدایة السنة
١٬٠٥٧٥٧٩المحمل للسنة

)٣١٠() ٧٥(مبالغ مشطوبة خالل السنة
──────────────

٦٬٧٠٤٥٬٧٢٢في نھایة السنة
══════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٦

االستثمارات في المشاریع المشتركة-٩

تمثل االسـتثمارات في المشـاریع المشـتركة االسـتثمارات في الشـركات التالیة وھي شـركات ذات مسـئولیة محدودة باسـتثناء شـركة 
سـعودیة مقفلة.  إن كافة الشـركات أدناه مسـجلة في المملكة العربیة السـعودیة.  السـیاحة والتنمیة العقاریة حیث أنھا شـركة مسـاھمة  

تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة.

نسبة الملكیة
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

%%
بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة 

المشاریع المشتركة 
٤٨٫٥٤٨٫٥٦٧٬٩٢٧٦٥٬٤٢٧شركة السیاحة والتنمیة العقاریة

٥٠٫٠٥٠٫٠١٨٬٧٢٥٢٠٬١٢٢شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة 
٣١٫٠٣١٫٠١٤٬٠٤٣١٧٬٣١٨شركة الترفیھ الفاخر (*)

٥٠٫٠٥٠٫٠٤٬٨٤٧٨٬١٥٢شركة القصیم التجاریة المحدودة 
٥٠٫٠٥٠٫٠١٬٥٩١٣٬٧٢٦شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة 

٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٥٠شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة 
──────────────
١٠٧٬١٨٣١١٤٬٧٩٥
══════════════

، استثمرت الشركة في شركة الترفیھ الفاخر (مشروع مشترك جدید)، وھي  ٢٠١٩یونیو ٣٠المنتھي في خالل الربع الثاني (*) 
شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض والتي ستقوم بمزاول نشاط إنشاء دور عرض األفالم.

دیسمبر:٣١الحركة في االستثمارات في المشاریع المشتركة للسنتین المنتھیتین في ١-٩

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١١٤٬٧٩٥٩٦٬٦٤٤في بدایة السنة
١٧٬٨٦٩-إضافات خالل السنة

١٦٬٢٦١)٣٬٧٣٥(الحصة في صافي النتائج
-٣٤)١٩الحصة في بنود الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

٣٬٥٨٩٥٬٤٧٦تحمل خسائر
)٢١٬٤٥٥()٧٬٥٠٠(توزیعات أرباح

──────────────
١٠٧٬١٨٣١١٤٬٧٩٥في نھایة السنة

══════════════

الحصة في المشاریع المشتركة ذات األھمیة النسبیة٢-٩

ــیاحة والتنمیة العقاریة، مشــروع مشــترك، یقوم بتقدیم خدمات الضــیافة في ٪٤٨٫٥تمتلك المجموعة حصــة قدرھا  ــركة الس في ش
المملكة العربیة السعودیة.

م فیما یلي بیان المعلومات المالیة الملخـصة للمـشروع المـشترك، بناًء على قوائمھ المالیة، وتـسویة القیمة الدفتریة لالـستثمار في القوائ
المالیة الموحدة:



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٧

االستثمارات في المشاریع المشتركة (تتمة)-٩

المشتركة ذات األھمیة النسبیة (تتمة)الحصة في المشاریع ٢-٩

دیسمبر:٣١قائمة المركز المالي لشركة السیاحة والتنمیة العقاریة كما في 
٢٠٢٠

بآالف الریاالت  
السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٢٩٬٠٧٩١٩٬١٢٣موجودات متداولة شاملة النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف المدفوعة مقدماً 
١٢٢٬٢٠٢١٢٧٬٧٠٢موجودات غیر متداولة

)٩٬١٥٢()٨٬٣٩١(مطلوبات متداولة شاملة زكاة مستحقة
)٢٬٧٧٣()٢٬٨٣٥(مطلوبات غیر متداولة

────────────
١٤٠٬٠٥٥١٣٤٬٩٠٠حقوق الملكیة 

════════════
٪٤٨٫٥٪٤٨٫٥نسبة ملكیة المجموعة 

٦٧٬٩٢٧٦٥٬٤٢٧الدفتریة الستثمارالقیمة 
════════════

دیسمبر:٣١قائمة الدخل الشامل لشركة السیاحة والتنمیة العقاریة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٢٨٬٢٥٥٣٧٬٦٧٨اإلیرادات
)٢١٬٠٨٢()١٦٬٩١٣(المصاریف

)١٤٬٢١٨()١١٬١٥٥(مصاریف إداریة، شاملة االستھالك
)٩٤(-تكلفة تمویل

٥٬١٧٦٧٬٨٨٩إیرادات أخرى
──────────────

٥٬٣٦٣١٠٬١٧٣الدخل قبل الزكاة
)٢٧٦()٢٠٨(الزكاة

──────────────
٥٬١٥٥٩٬٨٩٧صافي دخل السنة 

──────────────
٥٬١٥٥٩٬٨٩٧الشامل للسنة إجمالي الدخل 

──────────────
٢٬٥٠٠٤٬٨٠٠حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة  

══════════════

في شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة، مشروع مشترك، یقوم مزاولة النشاطات  ٪٥٠تمتلك المجموعة أیًضا حصة قدرھا 
المملكة العربیة السعودیة.التجاریة في 

م فیما یلي بیان المعلومات المالیة الملخـصة للمـشروع المـشترك، بناًء على قوائمھ المالیة، وتـسویة القیمة الدفتریة لالـستثمار في القوائ
المالیة الموحدة:



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٨

االستثمارات في المشاریع المشتركة (تتمة)-٩

األھمیة النسبیة (تتمة)الحصة في المشاریع المشتركة ذات ٢-٩

دیسمبر:٣١في المحدودة كماقائمة المركز المالي لشركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة 
٢٠٢٠

بآالف الریاالت  
السعودیة 

٢٠١٩
بآالف 

الریاالت 
السعودیة 

١٣٬٩٤٩١١٬٠٦٣موجودات متداولة شاملة النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف المدفوعة مقدماً 
٤٠٬٠٩١٤٥٬٠٩٦موجودات غیر متداولة

)١٥٬٤٣٩()١٦٬٠١٥(مطلوبات متداولة شاملة زكاة مستحقة
)٤٧٧()٥٧٦(مطلوبات غیر متداولة

────────────
٣٧٬٤٤٩٤٠٬٢٤٣حقوق الملكیة 

────────────
٪٥٠٪٥٠نسبة ملكیة المجموعة 

١٨٬٧٢٥٢٠٬١٢٢الستثمارالقیمة الدفتریة 
════════════

دیسمبر:٣١قائمة الدخل الشامل لشركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١٦٬٩٦٤٣٩٬٢٥٣اإلیرادات
)٢٠٬٩١٠()٧٬٩٧٣(المصاریف

)١٣٬٦٤١()١١٬٢٥١(مصاریف إداریة، شاملة االستھالك
)١٬٠١٢()٣٧٣(تكلفة تمویل

-٢٦إیرادات أخرى
──────────────

٣٬٦٩٠)٢٬٦٠٧((الخسارة) الدخل قبل الزكاة 
)٣٤٤()١٨٧(الزكاة

──────────────
٣٬٣٤٦)٢٬٧٩٤(صافي (خسارة) دخل السنة 

──────────────
٣٬٣٤٦)٢٬٧٩٤(إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للسنة 

──────────────
١٬٦٧٣)١٬٣٩٧(حصة المجموعة في إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للسنة 

══════════════

ا حـصة قدرھا  مزاولة النـشاطات التجاریة  في ـشركة القـصیم التجاریة المحدودة، مـشروع مـشترك، یقوم ٪٥٠تمتلك المجموعة أیضـً
في المملكة العربیة السعودیة.

م فیما یلي بیان المعلومات المالیة الملخصة للمشروع المشترك، بناًء على قوائمھ المالیة، وتسویة القیمة الدفتریة لالستثمار في القوائ
المالیة الموحدة:



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٩

االستثمارات في المشاریع المشتركة (تتمة)-٩

الحصة في المشاریع المشتركة ذات األھمیة النسبیة (تتمة)٢-٩

دیسمبر:٣١التجاریة المحدودة كما في قائمة المركز المالي لشركة القصیم 
٢٠٢٠

بآالف الریاالت  
السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٤٬٨٩٩٥٩٬٧٩٦موجودات متداولة شاملة النقدیة وشبھ النقدیة والمصاریف المدفوعة مقدماً 
١٤٠٬٥٥٤٢٤٬٢٩٢موجودات غیر متداولة

)١٤٬١٠٣()٣٨٬٧٢٤(مستحقةمطلوبات متداولة شاملة زكاة 
)٥٣٬٦٨١()٩٧٬٠٣٦(مطلوبات غیر متداولة

────────────
٩٬٦٩٣١٦٬٣٠٤حقوق الملكیة 

════════════

٪٥٠٪٥٠نسبة ملكیة المجموعة 
٤٬٨٤٧٨٬١٥٢القیمة الدفتریة الستثمار

════════════

دیسمبر:٣١المنتھیتین في المحدودة للسنتینقائمة الدخل الشامل لشركة القصیم التجاریة 
٢٠٢٠٢٠١٩

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

٤٩٬١٧١٥٧٬٤٦٥اإلیرادات
)١٥٬٦٠٧()١٠٬٠٣٩(المصاریف

)١٠٬٧٥٢()٢٥٬٧٨١(مصاریف إداریة، شاملة االستھالك
)١٥٠()٦٬١٨٣(تكالیف تمویل
-٣٬٧٥٠إیرادات أخرى

──────────────
١٠٬٩١٨٣٠٬٩٥٦الدخل قبل الزكاة

٤٧٤)٢٬٥٩٨(، صافي  مخصص الزكاة(عكس قید مخصص الزكاة)
──────────────

٨٬٣٢٠٣١٬٤٣٠صافي دخل السنة 

-٦٩الدخل الشامل اآلخر
──────────────

٨٬٣٨٩٣١٬٤٣٠إجمالي الدخل الشامل للسنة 
──────────────

٤٬١٩٥١٥٬٧١٥حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة 
══════════════

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-١٠

٢٠٢٠٢٠١٩

إیضاح
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١١٬٠٥٩٬٧٧٦١٬١٩١٬٣٩٠-١٠ممتلكات ومعدات 
٣١٨٬٥١٩٢٤٬٢٧٦-١٠و ٢-١٠مشاریع تحت اإلنشاء

────────────────
١٬٠٧٨٬٢٩٥١٬٢١٥٬٦٦٦
════════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٠

(تتمة)الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -١٠
الممتلكات والمعدات ١-١٠

فیما یلي بیان األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستھالك: 
سنوات١٠إلى ٤أجھزة التكییفأقصر األعمار اإلنتاجیة أو فترة اإلیجار، أیھما المباني والتحسینات

سنوات ٤اآلليأجھزة الحاسب سنوات١٠إلى ٤معدات الترفیھ
سنوات١٠إلى ٣األدوات           سنوات٨إلى ٤األثاث والتركیبات

سنوات٥إلى ٤السیارات 

األثاث والتركیباتمعدات الترفیھالمباني والتحسینات
أجھزة الحاسب  أجھزة التكییفالسیارات 

٢٠٢٠اإلجمالي األدوات اآللي 
الریاالت  بآالف 

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  
السعودیــــــة

التكلفة:
١٬١٥٠٬٧١٧٦٥٨٬٠٧٤٢٧٥٬٠٢٧٢٧٬٧٦٢٨٦٬٩٢٥٨٥٬٥٩٦١٦٧٬١١٨٢٬٤٥١٬٢١٩في بدایة السنة

١٤٬٧١٢١٥٬١٦٥٧٬١٦٠٨٢١٬٤٧٦٣٬٢٣٢٨٢٠٤٢٬٦٤٧إضافات 
) ٢٧٬٣٧١(-)٩٣٧()٢٠٢()٣٧٩()١٬٦٣١()١٠٬٧٠٦()١٣٬٥١٦(استبعادات 

١٬٤١٦٧٣٥٢٬٦٦١١٩٬٩٨٧-١٬٢٦١-١٣٬٩١٤) ٣-١٠محول من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
٥٣٦٤٩١٥٨٤٦٢١٠٢٢١١٬٠٤٠أخرى

────────────────────────────────────────────────────────────────
١٬١٦٦٬٣٦٣٦٦٢٬٥٨٢٢٨١٬٩٧٥٢٧٬٤٦٩٨٩٬٦٧٧٨٨٬٦٣٦١٧٠٬٨٢٠٢٬٤٨٧٬٥٢٢في نھایة السنة 

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

٣٦٤٬٤٨٠٤٤٥٬٠٦٠١٩٧٬١٨٩٢٦٬٦٥٠٥٢٬٢٠٥٦٨٬٣٢٩١٠٥٬٩١٦١٬٢٥٩٬٨٢٩في بدایة السنة
٦٥٬٦٤٠٤٥٬٢٧٨١٩٬٣٣٥١٬٠٠٥٨٬٢١٠٧٬٢٥٦١١٬٧٦٤١٥٨٬٤٨٨المحمل للسنة (*)

٢٨٬٣٠٧------٢٨٬٣٠٧) ٢-١٠خسارة انخفاض في القیمة (إیضاح 
) ١٩٬٨٧٩(-)٨٦٠()١٩١()٣٧٢()١٬٤٥١()٨٬١٢٧()٨٬٨٧٨(استبعادات 

٥٣٦١٣١٥٨١٦٢١٠٢٢١١٬٠٠١أخرى
────────────────────────────────────────────────────────────────

٤٥٠٬٠٨٥٤٨٢٬٢٢٤٢١٥٬٢٣١٢٧٬٢٨٤٦٠٬٢٨٦٧٤٬٧٣٥١١٧٬٩٠١١٬٤٢٧٬٧٤٦في نھایة السنة 
────────────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٧١٦٬٢٧٨١٨٠٬٣٥٨٦٦٬٧٤٤١٨٥٢٩٬٣٩١١٣٬٩٠١٥٢٬٩١٩١٬٠٥٩٬٧٧٦دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════════════════════════════
(*) تم توزیع قسط االستھالك للسنة على التكالیف المباشرة.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣١

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء (تتمة) -١٠

الممتلكات والمعدات (تتمة) ١-١٠

األثاث والتركیباتمعدات الترفیھالمباني والتحسینات
أجھزة الحاسب  أجھزة التكییفالسیارات 

٢٠١٩اإلجمالي األدوات اآللي 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  

السعودیــــــة 
بآالف الریاالت  
السعودیــــــة

التكلفة:
١٬١٦١٬٥٠١٦٥٠٬٠٧٤٢٦٦٬٩٦٥٢٩٬٥٢٣٨١٬٦٥٠٨١٬٧١٦١٧٣٬٩١٩٢٬٤٤٥٬٣٤٨في بدایة السنة

٢٧٬٩٢٥١٩٬٧١٣١٠٬٦٥٧٢٣٧٣٬٨٤٨٤٬٨٣٧٩٨٨٦٨٬٢٠٥إضافات 
)١١١٬٣٤٠()٥٬٢٢١()٢٬٠٤٤()١٬٤٦٥()٢٬٠٠٠()٦٬٦٧٥()٢٣٬٣٨١()٧٠٬٥٥٤(استبعادات (**) 

٢٬٥٧٦٩٩٣٤٬٤٢٩٤٩٬٣٧٦-٣١٬٨١٨٥٬٦٢٩٣٬٩٣١) ٣-١٠محول من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
)٣٧٠()٦٬٩٩٧(٢٧٦٬٠٣٩١٤٩٢٣١٦٩٤أخرى

────────────────────────────────────────────────────────────────
١٬١٥٠٬٧١٧٦٥٨٬٠٧٤٢٧٥٬٠٢٧٢٧٬٧٦٢٨٦٬٩٢٥٨٥٬٥٩٦١٦٧٬١١٨٢٬٤٥١٬٢١٩في نھایة السنة 

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

٣٣٨٬٩٣٤٤١٦٬٦٣٥١٨١٬٧٣١٢٦٬٥٩٧٤٤٬٦٥٦٦٠٬٠٩٤١٠٤٬١٤٧١٬١٧٢٬٧٩٤في بدایة السنة
٦٧٬٥١٦٤٣٬٥٠٦٢٠٬٣٢٥٢٬٠٢٣٨٬٠٨٤١٠٬١٤٥١٢٬٧٧٢١٦٤٬٣٧١(*)المحمل للسنة 

) ٧٧٬٠٨٧()٤٬٧٣٥()٢٬٠٠٠()٨٥١()١٬٩٧١()٤٬٩٥٤()٢٠٬٦١٣()٤١٬٩٦٣(استبعادات 

)٢٤٩()٦٬٢٦٨(٥٬٥٣٢٨٧١٣١٦٩٠)٧(أخرى
────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٦٤٬٤٨٠٤٤٥٬٠٦٠١٩٧٬١٨٩٢٦٬٦٥٠٥٢٬٢٠٥٦٨٬٣٢٩١٠٥٬٩١٦١٬٢٥٩٬٨٢٩في نھایة السنة 
────────────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٩٧٨٦٬٢٣٧٢١٣٬٠١٤٧٧٬٨٣٨١٬١١٢٣٤٬٧٢٠١٧٬٢٦٧٦١٬٢٠٢١٬١٩١٬٣٩٠دیسمبر ٣١كما في 

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

إن الموجودات أعاله مقامة على أراضي ومباني مستأجرة من المساھم الرئیسي للمجموعة وجھات منتسبة وأطراف أخرى.

المباشرة.تم توزیع االستھالك المحمل بالكامل للسنة على التكالیف (*) 
تتعلق االستبعادات بإغالق أماكن ترفیھ وبیع الموجودات الخاصة بھا.(**) 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٢

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء (تتمة) -١٠

االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات ٢-١٠

انخفاض الممتلكات والمعدات 
قامت المجموعة بإجراء تقییم انخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات، من خالل مراجعة القیم الدفتریة لممتلكاتھا ومعداتھا لتحدید 
ر ما إذا كان ھناك مؤشر على أن تلك األصول قد تعرضت لخسارة انخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدی

.المبلغ القابل لالسترداد لألصل من أجل تحدید مدى خسارة االنخفاض في القیمة

تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة لقطاع الفنادق وقطاع الترفیھ (الوحدات المدرة للنقدیة) كما 
بناًء على احتساب القیمة الحالیة باستخدام توقعات التدفقات النقدیة من الموازنات المالیة المعتمدة من قبل ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

أقل من القیمة تبین أن القیمة القابلة لالسترداد دوقاإلدارة.علیا والتي تغطي فترة خمس سنوات وتم عرضھا على مجلس اإلدارة ال
وبناًء على ھذا التحلیل، قامت اإلدارة بإثبات مخصص انخفاض في قیمة .العادلة لبعض الوحدات المدرة للنقدیة في كال القطاعین

قطاع الترفیھ في السنة لملیون لایر سعودي ١٤٫٤٠قطاع الفنادق، ولملیون لایر سعودي ١٣٫٩١الممتلكات والمعدات قدره 
في قائمة الدخل.  التكالیف المباشرةضمنسعودي ملیون لایر ٢٨٫٣١قدرهالحالیة. یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة

فیما یلي بیان االفتراضات األساسیة المستخدمة في احتساب القیمة القابلة لالسترداد: 
ھامش الربح·
معدالت الخصم·

یتم تحدیدھا استنادًا إلى متوسط القیم المتوقع تحقیقھا في السنوات الخمس القادمة لكل موقع على حدة بناًء على -ھامش الربح
حجمھ ومعدل اإلشغال والعدد المتوقع للزوار/العمالء. وال تتوقع المجموعة حدوث توسعات كبیرة خالل فترة التوقعات، ولكن 

إلضافیة في مراكز الترفیھ سیسھم في تحقیق اإلیرادات.تجدید الفنادق القائمة وأماكن الجذب ا

تمثل معدالت الخصم تقدیرات السوق الحالیة للمخاطر المتعلقة بكل وحدة مدرة للنقدیة، مع األخذ بعین االعتبار –معدالت الخصم
من التدفقات النقدیة المقدرة. یتم احتساب القیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الفردیة الخاصة بالموجودات المعنیة التي لم یتم إدراجھا ض

معدل الخصم بناء على الظروف المحددة الخاصة بالمجموعة وقطاعاتھا التشغیلیة ویستخرج من تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال 
٪.١١-٪ ١٠كان معدل المطبق على توقع أن تعود بین . الخاص بھا 

المشاریع تحت اإلنشاء ٣-١٠
٣١: ثالثة مراكز ترفیھیة) ومركز تجاري واحد (٢٠١٩دیســمبر ٣١المشــاریع تحت اإلنشــاء تكلفة مركزي ترفیھ جدیدین (تمثل 

ــمبر  : مركز تجاري واحد) في المملكة العربیة الســعودیة وھي حالیًا قید اإلنشــاء، باإلضــافة إلى تكالیف تجدید الفنادق  ٢٠١٩دیس
القائمة والمراكز الترفیھیة.

دیسمبر: ٣١لحركة في المشاریع تحت اإلنشاء للسنتین المنتھیتین في ا٤-١٠
٢٠٢٠

بآالف الریاالت  
السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٢٤٬٢٧٦٣٧٬٠٥٢في بدایة السنة
١٤٬٢٣٠٣٦٬٦٠٠إضافات

)٤٩٬٣٧٦()١٩٬٩٨٧()١-١٠محول إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح 
──────────────

١٨٬٥١٩٢٤٬٢٧٦في نھایة السنة
══════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٣

موجودات حق االستخدام -١١

تقوم المجموعة باستئجار العدید من الموجودات والتي تشتمل على األراضي والمباني والمساحات في المراكز التجاریة والوحدات 
التي تكون المجموعة فیھا ھي المستأجر:السكنیة. وفیما یلي بیان المعلومات المتعلقة بعقود اإلیجار 

المباني والمكاتب األراضي 
المساحات في  
اإلجمالي الوحدات السكنیةالمراكز التجاریة

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

الریاالت  بآالف 
السعودیــــــة

التكلفة:
١٥٩٬٧٠٣٩٣٧٬٦٠٥٥٦٩٬٨٦١١٠٬١١٨١٬٦٧٧٬٢٨٧في بدایة السنة

٢٦٬٨٠٧١٢٬٠١٣٩٣٬١٤٣٨٣٧١٣٢٬٨٠٠إضافات 
استبعادات ناتجة عن تعدیالت اتفاقیات  

)٧٤٤٬١٥٦(--)٧٤٤٬١٥٦(-اإلیجار (*) 
) ٥٠٬٢٨٠()٥٣٩()١٧٬٣٣٦()٢٬٠٥١()٣٠٬٣٥٤(استبعادات 

──────────────────────────────────────
١٥٦٬١٥٦٢٠٣٬٤١١٦٤٥٬٦٦٨١٠٬٤١٦١٬٠١٥٬٦٥١في نھایة السنة 

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

١٥٬١٣٦٨١٬٨١٦٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢١٧٦٬٨٠٢في بدایة السنة
١٤٬٥١٩٤٦٬٣٤٩٦٩٬٥١٣٣٬٨١٥١٣٤٬١٩٦للسنةالمحمل 

استبعادات ناتجة عن تعدیالت اتفاقیات  
) ٦٢٬٠٣٢(--)٦٢٬٠٣٢(-اإلیجار (*)
) ٨٬١٥٢()٥٣٩()٤٬١٧٧()٨٨٤()٢٬٥٥٢(استبعادات 

──────────────────────────────────────
٢٧٬١٠٣٦٥٬٢٤٩١٤١٬٣٢٤٧٬١٣٨٢٤٠٬٨١٤في نھایة السنة 

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

٢٠٢٠١٢٩٬٠٥٣١٣٨٬١٦٢٥٠٤٬٣٤٤٣٬٢٧٨٧٧٤٬٨٣٧دیسمبر ٣١كما في 
═══════════════════════════════════

التزمت بھا المجموعة ولم تبدأ بعد.لم یكن ھناك عقود إیجار تتضمن ضمانات القیمة المتبقیة أو عقود إیجار 

، اتفقت الشركة مع المساھم الرئیسي، شركة مجموعة عبد المحسن عبد العزیز الحكیر القابضة، ٢٠٢٠خالل الربع الثاني لعام  (*) 
على تعدیل شروط عقود ایجار بعض الفنادق من عوض ثابت (دفعة سنویة ثابتة) إلى عوض متغیر (دفعة إیجار متغیرة، 

اإلیرادات المعتمد على، ُیعتبر اإلیجار ١٦وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة على أساس نسبة مئویة من اإلیرادات). 
ونتیجة للتغیر في ترتیبات اإلیجار، مدفوعات متغیرة حیث ال یتم االعتراف بحق استخدام األصول أو التزامات اإلیجار.ك

ملیون لایر سعودي من أرصدة موجودات حق ٧٥٩ملیون لایر سعودي و٦٨٢الغ قدرھا  قامت الشركة بالتوقف عن إثبات مب
ملیون لایر سعودي من تعدیل عقود ٧٧االستخدام والتزامات اإلیجار، على التوالي. وعلیھ، نتج عن ذلك إثبات ربح قدره 

اإلیجار وتم التصریح عنھ في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٤

موجودات حق االستخدام (تتمة) -١١

المباني والمكاتب األراضي 
المساحات في  
اإلجمالي الوحدات السكنیةالمراكز التجاریة

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة 

بآالف الریاالت  
السعودیــــــة

التكلفة:
١٨١٬٧٢٩١٬٢٨٢٬٤٥٢٥٦٢٬٤٤٤١٠٬١١٨٢٬٠٣٦٬٧٤٣في بدایة السنة

٨٣٩---٨٣٩إضافات 
)٣٤٨٬٠٢٤(--)٣٢٥٬٨٢٢()٢٢٬٢٠٢(استبعادات (*) 

) ١٢٬٢٧١(-٧٬٤١٧)١٩٬٠٢٥()٦٦٣(تسویات
──────────────────────────────────────

١٥٩٬٧٠٣٩٣٧٬٦٠٥٥٦٩٬٨٦١١٠٬١١٨١٬٦٧٧٬٢٨٧في نھایة السنة 
──────────────────────────────────────

االستھالك:
١٨٬١٤١١٠٢٬٢٣١٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢٢٠٠٬٢٢٢المحمل للسنة

) ٢٣٬٤٢٠(--)٢٠٬٤١٥()٣٬٠٠٥(استبعادات (*) 
──────────────────────────────────────

١٥٬١٣٦٨١٬٨١٦٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢١٧٦٬٨٠٢في نھایة السنة 
──────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٩١٤٤٬٥٦٧٨٥٥٬٧٨٩٤٩٣٬٨٧٣٦٬٢٥٦١٬٥٠٠٬٤٨٥دیسمبر ٣١كما في 

═══════════════════════════════════

، أنھت المجموعة اختیاریا عقد إیجار فندق ماریوت جبل عمر مما أدى إلى التوقف عن إثبات موجودات حق ٢٠١٩خالل (*) 
ملیون لایر سعودي.  كما أنھت المجموعة عقود  ٣٠٦٫٢ملیون لایر سعودي، والتزام إیجار قدره ٣٠٤٫٣استخدام قدرھا 

ملیون لایر ١٩٫٢إلى التوقف عن إثبات موجودات حق استخدام قدرھا التخصصي مما أدىوشققإیجار ھابي الند الدمام 
ملیون لایر سعودي، على التوالي).١٫١سعودي و

الدائنون التجاریون والمطلوبات المتداولة األخرى-١٢

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٩٥٬١٥٢١٠١٬٤٢٧دائنون تجاریون
٧٦٬٥٩١٧٠٬٣١٠مصاریف مستحقة الدفع

١٨٬٢٧٠١٥٬٩٣٥إیجار مستحق
١٧٬٦٤٣٢٢٬٤٦٢)١-١٢إیرادات مؤجلة (إیضاح 

٦٬٣٩٢٣٥٬٠٢٥)٣-٢٠مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة (إیضاح 
٨٬٩٥٧٨٬٠٢٦مطلوبات أخرى

────────────
٢٢٣٬٠٠٥٢٥٣٬١٨٥
════════════

یتم تسجیل المبالغ المستلمة مقدمًا من العمالء ونزالء الفنادق كإیرادات مؤجلة. الحركة في اإلیرادات المؤجلة للسنتین  ١-١٢
دیسمبر: ٣١المنتھیتین في 

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٢٢٬٤٦٢٢٧٬٩٤٠في بدایة السنة
٥٨٬٤١١١٢٨٬٧٧١السنةمستلم خالل 

)١٣٣٬٩٥٩()٦٢٬٦٣٨(إیرادات مثبتة  
)٢٩٠()٥٩٢(دفعات مستردة 

──────────────
١٧٬٦٤٣٢٢٬٤٦٢في نھایة السنة

══════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٥

القروض -١٣

ــول علیھا من بنوك محلیة.  تحمل ھذه القروض تكالیف  ــعار التجاریة  تمثل القروض تمویالت مرابحة تم الحصــ تمویل وفقاً لألســ
).٪٤٫٥٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ٪٣٬٠٨السائدة.  بلغ متوسط معدل العمولة على تمویالت المرابحة 

دیسمبر:٣١وفیما یلي ملخص للقروض كما في 

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٢٤٥٬٦١٢١٧٤٬٩٨٠متداول من قروض طویلة األجلجزء 
١٠٩٬٣٠٠٦٨٬١٧٦قروض قصیرة األجل

──────────────
٣٥٤٬٩١٢٢٤٣٬١٥٦

٣٤٧٬٩٠٦٣٧٩٬٠٦١جزء غیر متداول من قروض طویلة األجل
──────────────
٧٠٢٬٨١٨٦٢٢٬٢١٧
══════════════

ــي بالمحافظة على نســب معینة من الرفع المالي، وإجمالي الدین إلى  )١( تتضــمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق بشــكل رئیس
حقوق الملكیة، وتعھدات أخرى. وبموجب شـــروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك طلب الســـداد الفوري للقروض في حالة عدم 

ا في الوـفاء ـبأي من تـلك التعـھدات.  وـقد ـكاـنت المجموـعة  ٢٠١٩و٢٠٢٠دیســـــمبر ٣١ملتزـمة بتعـھدات ـھذه القروض كـم
باســــتثناء بعض التعھدات المطلوبة من قبل ثالثة بنوك.  ومع ذلك، تم الحصــــول على اعفاءات من ھذه البنوك بشــــأن تلك 

التعھدات قبل نھایة الفترة المالیة.  

المـتداول من القروض طویـلة األـجل تـقارب قیمتـھا اـلدفترـیة تبین لإلدارة أن القیـمة الـعادـلة للقروض قصـــــیرة األـجل والجزء)٢(
نظًرا لتواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.

دیســمبر ٣١ملیون لایر ســعودي (٣٤٧٫٥بلغت القیمة العادلة للقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة الخاصــة بالمجموعة )٣(
ھا باســتخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصــومة باســتخدام معدل الخصــم  ملیون لایر ســعودي)، ویتم تحدید٣٦٧٫٦: ٢٠١٩

الـیة. وـقد تبین ـبأن مـخاطر ـعدم األداء الـخاصـــــة   اـیة الفترة الـم ا في نـھ اـلذي یعكس تـكالیف االقتراض للجـھة المصـــــدرة كـم
كانت غیر جوھریة.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١بالمجموعة كما في 

ض طویلة األجل ضـمن المسـتوى الثالث من التسـلسـل الھرمي لقیاس القیمة العادلة. وال یوجد لدى تندرج القیمة العادلة للقرو)٤(
المجموعة مطلوبات مالیة أخرى یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام مدخالت ھامة غیر قابلة للمالحظة.

التزامات اإلیجار-١٤

للسنوات الالحقة لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة:فیما یلي بیان الحد األدنى لدفعات اإلیجار 

٢٠٢٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 
التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–تحلیل االستحقاق 

٢٦٦٬٤٢٠٣٤٧٬٣٤٢خالل سنة
٤٣٠٬٩٤٨٧٣٣٬٠٤٣بعد سنة وأقل من خمس سنوات 

٥١٠٬٨٨٠١٬١٩٣٬٥٦٧أكثر من خمس سنوات
────────────────

١٬٢٠٨٬٢٤٨٢٬٢٧٣٬٩٥٢إجمالي التزامات عقود اإلیجار غیر المخصومة
════════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٦

التزامات اإلیجار (تتمة)-١٤

فیما یلي صافي القیمة الحالیة لصافي دفعات اإلیجار:

٢٠٢٠
الریاالت  بآالف 

السعودیة 

٢٠١٩
بآالف الریاالت 

السعودیة 
دیسمبر:٣١التزامات عقود اإلیجار المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

٢٢٧٬٦٢٤٢٦٩٬٧١٩جزء متداول من التزامات اإلیجار
٧٣٧٬٨٢٦١٬٤٤٠٬٨٦٥جزء غیر متداول من التزامات اإلیجار

──────────────
٩٦٥٬٤٥٠١٬٧١٠٬٥٨٤إجمالي التزامات اإلیجار

════════════

دیسمبر:٣١المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتھیة في 
٥٩٬١٠٥٩٧٬٢٠٩أعباء مالیة على التزامات اإلیجار

٤٢٬٣٠٠٩٬٣٧٣اإلیجاردفعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في قیاس التزامات 
١٥٬٥٨٣١٤٬٥١٦مصاریف متعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل

یوجد لدى المجموعة بعض عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات تجدید وإنھاء. یتم التفاوض على ھذه الخیارات من قبل اإلدارة لتوفیر 
ومواكبتھا مع احتیاجات أعمال المجموعة. تقوم اإلدارة بممارسة األحكام عند تحدید المرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة 

ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیارات التجدید واإلنھاء ھذه. 

الزكاة-١٥

ویة ا امل الموحدة على أـساس تقدیري.  یتم تـس لفروقات الناتجة  یتم تجنیب مخصـص لمصـروف الزكاة ویحمل على قائمة الدخل الـش
عن احتساب الزكاة النھائیة، إن وجدت، في نھایة السنة.

وحصــلت على  ٢٠١٩قامت الشــركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") عن كافة الســنوات حتى 
.٢٠١٧الربوط الزكویة لكافة األعوام حتى 

وطالبت ٢٠١٢، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة قرارھا النھائي بشأن الربط الزكوي لعام  ٢٠٢٠وخالل  
ملیون لایر ١٫٦وعلیھ، قامت الشركة بعكس قید مخصص الزكاة البالغ قدره ملیون لایر سعودي. ١٫٩٧الشركة بسداد زكاة قدرھا 

. وقد تم إثبات عكس قید مخصص الزكاة في قائمة ٢٠١٢ادة عن قیمة سداد الزكاة النھائیة لعام سعودي والذي قد تم تجنیبھ بالزی
.٢٠٢٠الدخل الشامل الموحدة خالل الربع الثاني لعام 

إضافة إلى ذلك، تعھد المساھم الرئیسي بدفع أي زكاة إضافیة نیابة عن الشركة بشأن أي مبالغ تزید عن مخصص الزكاة المصرح 
. ٢٠١٣دیسمبر ٣١ن قبل الشركة في القوائم المالیة الموحدة عن جمیع السنوات حتى عنھ م

دیسمبر: ٣١حركة مخصص الزكاة للسنتین المنتھیتین في ١-١٥
٢٠٢٠٢٠١٩

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

١٦٬٨٧٨١٦٬٨٧٨في بدایة السنة
-٣٨٠سابقةتسویة متعلقة بمخصص سنة  

-)١٬٦٢٣(عكس قید خالل السنة
-)٢٬٠٩٣(مدفوع خالل السنة

────────────
١٣٬٥٤٢١٦٬٨٧٨في نھایة السنة

════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٧

الزكاة (تتمة)-١٥

فیما یلي ملخًصا لبنود الوعاء الزكوي: ٢-١٥
٢٠٢٠٢٠١٩

بآالف الریاالت  
السعودیة 

الریاالت بآالف 
السعودیة 

٥٤١٬٩٩١٥٨٢٬٣٣٢حقوق المساھمین
١٬٦٤١٬٥١٤١٬٩١٧٬٤٢٢مخصصات الفترة االفتتاحیة وتسویات أخرى 

)٢٬٦٥٧٬٣٧٢()٢٬٠٧٦٬٤٠٤(القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
──────────────
١٥٧٬٦١٨(١٠٧٬١٠١(

)١٣٤٬٩٩٥()١٥٩٬٨٨١(الخسارة المعدلة للسنة  
──────────────

)٢٩٢٬٦١٣()٥٢٬٧٨٠(الوعاء الزكوي
══════════════

لم یتم تحمیل زكاة على قائمة الدخل الشامل الموحدة حیث أن الوعاء الزكوي بالسالب. 

التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین -١٦

وصف عام ١-١٦
ــبیة المتعلقة بإثبات  ــة المحاسـ ــیاسـ ــاح عن الوصـــف العام لنوع برنامج التزامات المنافع المحددة للموظفین والسـ األرباح  تم اإلفصـ

) حول القوائم المالیة الموحدة.٤-٣والخسائر االكتواریة في االیضاح (

دیسمبر: ٣١االفتراضات االكتواریة الرئیسیة كما في ٢-١٦
٢٠٢٠٢٠١٩

٪١٫٧٢٪١٫١١معدل الزیادة في الرواتب
٪٢٫٧٢٪٢٫١١معدل الخصم

٢٬٣٤٢٣٬٣٦٤نھایة الخدمةعدد الموظفین المشمولین ببرنامج منافع 

تم إجراء التقویم االكتواري باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

دیسمبر مما یلي: ٣١یتكون مصروف منافع نھایة الخدمة للموظفین للسنتین المنتھیتین في ٣-١٦
٢٠٢٠٢٠١٩

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

١٤٬٠٧٤١١٬٢٨٤تكلفة الخدمة الحالیة
١٬٤٣٦٢٬٣٩٢تكلفة العمولة على التزامات المنافع

────────────
١٥٬٥١٠١٣٬٦٧٦إجمالي مصروف المنافع

════════════

دیسمبر: ٣١الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین للسنتین المنتھیتین في ٤-١٦
٢٠٢٠٢٠١٩

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

٦٢٬٠٧٦٦٤٬٥٦٦الرصید االفتتاحي للقیمة الحالیة اللتزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین 
١٥٬٥١٠١٣٬٦٧٦)٣-١٦إجمالي مصروف المنافع (إیضاح 

)١٥٬٢٠٩()١٩٬٨٠٣(منافع مدفوعة
)٦٣٤()٨١٣(محول إلى جھات ذات عالقة 

)٣٢٣()٧٬٦٣٥(مكاسب اكتواریة عن التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین
────────────

٤٩٬٣٣٥٦٢٬٠٧٦الرصید الختامي للقیمة الحالیة اللتزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین
════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٨

الخدمة للموظفین (تتمة) التزامات منافع نھایة -١٦

تحلیل الحساسیة اللتزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین ٥-١٦
دیسمبر:٣١فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة بشأن التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین كما في 

معدل الخصم معدل الزیادة في الرواتب االفتراضات
٪ ١النقص بواقع  ٪ ١الزیادة بواقع ٪ ١النقص بواقع  ٪ ١الزیادة بواقع الحساسیةمستوى 

بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة

٤٬٨٤٩) ٤٬١٤٦() ٤٬٤٤٦(٢٠٢٠٥٬١١٦
٥٬٩٩٣)٥٬١٣٣()٥٬٥٠٧(٢٠١٩٦٬٣٢٧

سن الوفیات معدل ترك العمل االفتراضات
النقص بواقع سنة  ٪ ١٠النقص بواقع  ٪ ١٠الزیادة بواقع مستوى الحساسیة

واحدة 
الزیادة بواقع سنة  

واحدة 
بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة

بآالف الریاالت  
السعودیة

٤(٢٠٧٤)٢٠٥(٢٠٢٠(
٤(٢٩٧٤)٢٩٤(٢٠١٩(

رات تم تحدید تحلیل الحساسیة أعاله وفقاً لطریقة یتم بموجبھا توقع األثر على التزامات مكافأة منافع نھایة الخدمة للموظفین نتیجة التغی
حدوث تغیر في . یعتمد تحلیل الحساسیة على ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١المعقولة في االفتراضات األساسیة التي تحدث كما في 

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

ات المتوقعة أو المساھمات في برنامج المنافع المحددة خالل السنوات المستقبلیة:فیما یلي بیان بالدفع

سنوات).٨٫٩٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١سنوات (٩٫١٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١یبلغ متوسط فترة التزام برنامج المنافع المحددة كما في 

رأس المال -١٧

دیـسمبر ٣١لایر ـسعودي (١٠ملیون ـسھم، قیمة كل ـسھم  ٥٥یتكون رأـسمال الـشركة المـصرح بھ والمـصدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٥٥: ٢٠١٩

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٤٬٣٦٤٩٬٥٤٤شھًرا القادمة (الفترة المالیة السنویة القادمة)١٢خالل الـ 
١٣٬٧٢١٢٩٬١٨٣سنوات٥ما بین سنتین إلى 

١٥٬٩٦٥٣١٬٦٥٦سنوات١٠إلى ٥ما بین 
٢٦٬٥٣٦٥٣٬١٧٤سنوات١٠أكثر من 

────────────
٦٠٬٥٨٦١٢٣٬٥٥٧إجمالي الدفعات المتوقعة 

════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٩

االحتیاطي النظامي-١٨

صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي. ویجوز للشركة التوقف عن إجراء من ٪١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة، یجب تحویل 
من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. ونظرًا لخسائر السنة ٪٣٠مثل ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي 

الحالیة، لم یتم إجراء ھذا التحویل.

) على تحمل جزء من الخسائر ٢٠١٩نوفمبر  ٢٨ھـ (الموافق  ١٤٤١ربیع الثاني  ١المنعقد بتاریخ  وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ  
ملیون لایر سعودي من االحتیاطي النظامي للشركة.٧١٬٧المتراكمة للشركة وذلك من خالل تحویل مبلغ 

االحتیاطیات األخرى -١٩

التقویم االكتواري 
اللتزامات منافع 

الخدمة نھایة 
للموظفین

بآالف الریاالت 
السعودیة 

فروقات ترجمة 
عملیات أجنبیة

بآالف الریاالت 
السعودیة 

اإلجمالي 
بآالف الریاالت  

السعودیة 

)٨٬٠٠٩()٢٬٣٠٠()٥٬٧٠٩(٢٠٢٠ینایر ١كما في 
صافي التغیر في فروقات ترجمة عملیات أجنبیة

-٩٨٩٨
الخدمة للموظفین منافع نھایةعملیات إعادة قیاس التزامات 

)٤-١٦إیضاح 
٧٬٦٦٩

-٧٬٦٦٩
٧٬٦٦٩٩٨٧٬٧٦٧الدخل الشامل اآلخر

──────────────────
)٢٤٢()٢٬٢٠٢(٢٠٢٠١٬٩٦٠دیسمبر ٣١كما في 

══════════════════

التقویم االكتواري 
اللتزامات منافع 

الخدمة نھایة 
للموظفین

بآالف الریاالت 
السعودیة 

فروقات ترجمة 
عملیات أجنبیة

بآالف الریاالت 
السعودیة 

اإلجمالي
بآالف الریاالت 

السعودیة 

)٨٬٤٧٩()٢٬٤٤٧()٦٬٠٣٢(٢٠١٩ینایر ١كما في 
صافي التغیر في فروقات ترجمة عملیات أجنبیة

-١٤٧١٤٧
التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین عملیات إعادة قیاس 

٣٢٣-٣٢٣)١-٩و٤-١٦إیضاح 
٣٢٣١٤٧٤٧٠الدخل الشامل اآلخر

──────────────────
)٨٬٠٠٩()٢٬٣٠٠()٥٬٧٠٩(٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

══════════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٢٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-٢٠

فیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة الرئیسیة:

مبلغ المعامالت للسنتین المنتھیتین  
دیسمبر ٣١في 
٢٠٢٠٢٠١٩

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٣٩٬٣٩٠٨٢٬٣٠٧دفعات إیجار (أ)المساھم الرئیسي
-٢١٬٤٧١امتیازات إیجار (أ)

٢٬٦١٥٣٬٤١٦إیرادات

١٬٦٠٤٣٬٢٥٨رواتب وما في حكمھا (ب) أعضاء مجلس اإلدارة
٣٬٠٢٢٢٬٥٠٠)٢٠مكافآت (إیضاح 

١٬٠١٣١٬٦٧٠نھایة الخدمة

١٬٠٣١٢٬١٩٥أتعاب إدارة (ج)إیرادات مشاریع مشتركة 

٩٬٨٤٦١١٬٣٠٥دفعات إیجار (أ)شركات منتسبة 
٥٥٧٢٬٢٢٨إیرادات إیجار (د)

٢٢١٧٥٠إیرادات أتعاب إدارة (ج)

١٬٦٩٢٢٬٨٨٩رواتب وما في حكمھا (ھـ)المدراء التنفیذیین الرئیسیین
٥٠٣٥٠٠منافع ما بعد التوظیف

عقارًا) المستأجرة من قبل المجموعة من المساھم ٢٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١عقارًا (٢٦یمثل ھذا المبلغ دفعات إیجار )أ(
الرئیسي وشركات منتسبة. 

وتأثیره على قطاعي الفنادق والترفیھ، حصلت الشركة على امتیاز إیجار من المساھم الرئیسي ١٩-واستجابة لتفشي كوفید 
. إضافة إلى ذلك، حصلت الشركة أیًضا ٢٠٢٠یونیو ٣٠حتى ٢٠٢٠ینایر ١ سعودي للفترة من ملیون لایر٢١٫٥بمبلغ 

ملیون لایر سعودي من جھات أخرى خالل السنة. وقد تم اإلفصاح عن امتیازات اإلیجار ٢٥٫٧على امتیازات إیجار قدرھا 
ھذه كتخفیض في التكالیف المباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

ملیون لایر سعودي) تم دفعھا إلى إثنین ٣٫٣: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (١٬٦یمثل ھذا البند رواتب وما في حكمھا قدرھا ) ب(
من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركین في إدارة الشركة.

مملوكة من قبل : فندقین) ٢٠١٩: تسعة مراكز ترفیھیة) وفندقین (٢٠١٩یمثل ھذ المبلغ أتعاب إدارة تسعة مراكز ترفیھیة () ج(
مشروع مشترك وشركة منتسبة. 

یمثل ھذا البند إیجار من شركة نقاھة للرعایة الصحیة المحدودة (شركة منتسبة) لقاء المساحة المستخدمة من قبل الشركة  ) د(
المنتسبة في فنادق الشركة.

ملیون لایر سعودي  ١٫٧حكمھا قدرھا باإلضافة إلى تلك البنود المذكورة في اإلیضاح (ب) أعاله، تم دفع رواتب وما في ) ه(
ملیون لایر سعودي) إلى ثالثة من كبار المسؤولین التنفیذیین في المجموعة.  إن المدراء التنفیذیین الرئیسیین ٢٫٩: ٢٠١٩(

ھم أولئك األشخاص الذین لدیھم الصالحیة والمسئولیة عن تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو غیر 
باشرة، بما في ذلك أي عضو مجلس إدارة (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك) في المجموعة.م



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) -٢٠

الشروط واألحكام الخاصة بأرصدة الجھات ذات العالقة ٢-٢٠
شھرًا ١٢العالقة كما في نھایة السنة بدون ضمانات وال تحمل عمولة ویتم سدادھا نقدًا خالل إن األرصدة القائمة لدى الجھات ذات 

من تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. لم یتم تقدیم أو اـستالم أي ـضمانات بـشأن المبالغ المـستحقة من أو إلى الجھات ذات العالقة. 
حص المركز المالي للجھة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فیھا.یتم إجراء ھذا التقویم في كل سنة مالیة من خالل ف

أرصدة الجھات ذات العالقة ٣-٢٠
دیسمبر:٣١فیما یلي تفاصیل أرصدة الجھات ذات العالقة الرئیسیة كما في 

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
جھات ذات عالقةالمبالغ المستحقة من ) ١(

١٤٬٦٩٠١١٬٩٨٩المساھم الرئیسي
١٤٬٤٤٣٣٬٨٩٢شركة الترفیھ الفاخر (مشروع مشترك)

٥٬٥٦٤٤٬٩٩٤شركة نقاھة للخدمات الصحیة المحدودة (شركة منتسبة) 
٤٬٦٢١٤٬٥٤٨شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة (مشروع مشترك) 

٣٬٣٦٤٥٬١٠٠للترفیھ المحدودة (مشروع مشترك)شركة الخلیجیة 
٣٬٢٥٦٣٬٠٨٢فندق مینا البرشاء دبي (جھة منتسبة)

-١٬٠٠٤شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة (مشروع مشترك) 
١٬١٤١١٬٠٩٧أخرى

────────────
٤٨٬٠٨٣٣٤٬٧٠٢

-)٢٬٢٨٩(المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقةناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة 
────────────
٤٥٬٧٩٤٣٤٬٧٠٢

════════════

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
المبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة ) ٢(

٤٬٨٨٦٣٢٬٦٩٠شركة القصیم التجاریة المحدودة (مشروع مشترك) 
١٬٢٢٤١٬٣٣٠مصنع الریاض للبالستیك (جھة منتسبة)

٢٨٢١٣٥شركة الریاض للمشاریع السیاحیة والترفیھیة والتجاریة (جھة منتسبة) 
٨٧٠-شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة (مشروع مشترك) 

────────────
٦٬٣٩٢٣٥٬٠٢٥

════════════

اإلیرادات -٢١

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

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة
نوع الخدمة أو البضاعة

٢٢٣٬٤٨٠-٢٢٣٬٤٨٠غرف
٨٤٬٧٩٥-٨٤٬٧٩٥أطعمة ومشروبات 

١٨٣٬١٠٣١٨٣٬١٠٣-إیرادات ألعاب ومتنزھات 
٨٧٬٠٤٧-٨٧٬٠٤٧إیرادات أخرى للفنادق 

──────────────────
٣٩٥٬٣٢٢١٨٣٬١٠٣٥٧٨٬٤٢٥إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

══════════════════



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٢

اإلیرادات (تتمة)-٢١

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
بآالف الریاالت السعودیة

توقیت إثبات اإلیرادات:
اإلجمالي الترفیھالفنادق

٣١٠٬٥٢٧١٨٣٬١٠٣٤٩٣٬٦٣٠خدمات محولة على مدى زمني
٨٤٬٧٩٥-٨٤٬٧٩٥بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

──────────────────
٣٩٥٬٣٢٢١٨٣٬١٠٣٥٧٨٬٤٢٥إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

══════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة

نوع البضاعة أو الخدمة
٤٠٧٬٣١١-٤٠٧٬٣١١غرف

١٦٩٬٤٨٣-١٦٩٬٤٨٣أطعمة ومشروبات
٤٤٩٬١٣٤٤٤٩٬١٣٤-إیرادات ألعاب ومتنزھات
١٩٬٦١٩-١٩٬٦١٩إیرادات أخرى للفنادق

──────────────────
٥٩٦٬٤١٣٤٤٩٬١٣٤١٬٠٤٥٬٥٤٧إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

══════════════════
توقیت إثبات اإلیرادات:

٤٢٦٬٩٣٠٤٤٩٬١٣٤٨٧٦٬٠٦٤خدمات محولة على مدى زمني
١٦٩٬٤٨٣-١٦٩٬٤٨٣بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

──────────────────
٥٩٦٬٤١٣٤٤٩٬١٣٤١٬٠٤٥٬٥٤٧إجمالي اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

══════════════════

مصاریف البیع والتسویق-٢٢

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١٣٬١١٧٢٨٬٣٢٣ھدایا، وترویج ودعایة وإعالن 
٩٬٩٦٨١٦٬٤٣٩رواتب وما في حكمھا

٤٬٨٤٨٨٬٩٩٦)١-٢٣أتعاب تسویق (إیضاح 
٣٬١٥٦١٠٬٢٠٣مصاریف عمولة

٢٬٢١٤٤٬٠٧٧أخرى
──────────────
٣٣٬٣٠٣٦٨٬٠٣٨

══════════════

إن بعض اتفاقیات االمتیاز تتطلب من المجموعة دفع نســــبة من إیرادات الفنادق لقاء أنشــــطة التســــویق المقدمة من قبل  ١-٢٢
أصحاب االمتیاز.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٣

المصاریف العمومیة واإلداریة-٢٣

٢٠٢٠٢٠١٩
الریاالت  بآالف 

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٨٧٬٦٧٥١١٥٬٩١٨رواتب وما في حكمھا
١١٬٩٤٧١١٬٨٨٦رسوم حكومیة 

١١٬١١٠٢٬٠٠٩إیجار
٦٬٣٩٦٨٬٣٨٧أعباء بنكیة
٦٬١٥٩٤٬٥١٦أتعاب مھنیة

٥٬١٦٦٥٬٩٢٤صیانة
٥٬٥٧٣٤٬٦٣٤)١-٦مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 

٣٬٢٢٦٤٬٥٣٦منافع عامة
٣٬١١٢٣٬٢٢٠تأمین
٢٬٣٨١٤٬٠٨٥سفر

١٬٠٦٣٣٬٢٤٦ضیافة
٣٥٧٩٨٣مصاریف ما قبل التشغیل

٢٢٬٣٠٣٢٦٬٣٠٧أخرى
──────────────
١٦٦٬٤٦٨١٩٥٬٦٥١
══════════════

اإلیرادات (المصاریف) األخرى، صافي-٢٤

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

)٣٠٬٢٢٨()٣٬١٣١(خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
)١٨٬١٨٥(-مصاریف انھاء عقود ایجار*

٥٬٢٠٠٣٬٢٨٩مكاسب استبعاد موجودات حق االستخدام
٢٣٩٥٬٣٢١إیرادات أخرى

──────────────
٣٩٬٨٠٣(٢٬٣٠٨(

══════════════

(*) تتعلق المصاریف بشكل رئیسي بإنھاء عقد إیجار فندق مكة ماریوت.

خسارة السھم األساسیة والمخفضة -٢٥

المتوسط المرجح یتم احتساب الخسارة األساسیة للسھم وذلك بقسمة خسارة السنة المتعلقة بالمساھمین العادیین في الشركة األم على 
لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.

یتم احتساب الخسارة المخفضة للسھم وذلك بقسمة صافي خسارة السنة المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة األم (بعد تعدیلھ  
ة القائمة خالل السنة زائدا المتوسط المرجح بالعمولة على األسھم الممتازة القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادی

لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة المخفضة إلى أسھم عادیة.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٤

(تتمة)خسارة السھم األساسیة والمخفضة -٢٥

الخسارة األساسیة والمخفضة للسھم:یعكس الجدول التالي بیانات الخسارة واألسھم المستخدمة في احتساب 

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

)١٤٢٬٩٨٩()١٥٦٢٠٠٬(خسارة السنة

باآلالفالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة
٥٥٬٠٠٠

باآلالف
٥٥٬٠٠٠

لایر سعودي لایر سعودي

)٢٫٦٠() ٣٬٦٤(خسارة السھم األساسیة والمخفضة
══════════════

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٦

االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائیة ١-٢٦
الترافع بـشأنھا. وعلى الرغم من أنھ ال یمكن إن المجموعة طرف في العدید من الدعاوي القـضائیة خالل دورة األعمال العادیة ویتم 

تحدید المحصــلة النھائیة لتلك الدعاوي بناًء على مشــورة المســتشــار القانوني، فإن المجموعة ال تتوقع أن یكون لھذه الدعاوي أثر  
لبي جوھري على قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة أو نتائج عملیاتھا حیث أنھ تم تجنیب مخصـص كاف  لقاء تلك الدعاوي ـس

في القوائم المالیة الموحدة.

التعھدات الرأسمالیة ٢-٢٦
ملیون ٣٢٫٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٦٫١، لدى المجموعة تعھدات رأسمالیة قدرھا ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

لایر سعودي) تتعلق بمشاریع تحت اإلنشاء.

دیة خطابات الضمان واالعتمادات المستن٣-٢٦
٣١ملیون لایر سعودي (١٠٬٣، كان لدى المجموعة خطابات ضمان واعتمادات مستندیة قائمة قدرھا ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
ملیون لایر سعودي). ١٨٫١: ٢٠١٩دیسمبر 

المعلومات القطاعیة -٢٧

مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزیع الموارد وتقویم تقوم لجنة اإلدارة التنفیذیة بمراقبة نتائج العملیات لوحدات األعمال بصورة 
ة.األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالیة الموحد

: ٨ر الدولي للتقریر المالي فیما یلي بیان بقطاعات المجموعة التي یتم إعداد تقاریر بشأنھا بموجب المعیا١-٧
: یتمثل نشاط ھذا القطاع في تقدیم الخدمات الفندقیة والسیاحة والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة.الفنادق
یتمثل نشــاط ھذا القطاع في إدارة وتشــغیل وصــیانة مدن األلعاب ومراكز الترفیھ والمنتزھات والحدائق والمطاعم وكذلك الترفیھ:
المقاھي.
: تشتمل على عملیات المركز الرئیسي والمراكز التجاریة وقطاعات أخرى.أخرى

تتركز أعمال المجموعة بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة مع وجود ثالث شركات تابعة وھي شركة سباركیز في اإلمارات 
ل المزایا للضیافة. ومع ذلك، فإن إجمالي موجودات العربیة المتحدة وشركة أساطیر للترفیھ والسیاحة في مصر وشركة أصو

ومطلوبات والتزامات ونتائج عملیات ھذه الشركات التابعة لیست ذات أھمیة نسبیة للقوائم المالیة الموحدة للمجموعة ككل.  تتم 
دخل أو المصاریف بین القطاعات المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقا للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. ال توجد بنود جوھریة لل
التشغیلیة.  تتكون غالبیة موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٥

(تتمة) المعلومات القطاعیة-٢٧

: (تتمة) ٨فیما یلي بیان بقطاعات المجموعة التي یتم إعداد تقاریر بشأنھا بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ١-٢٧

:٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١فیما یلي ملخًصا للمعلومات المالیة الرئیسیة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠٢٠
اإلجمالي حذوفات أخرى الترفیھالفنادق بآالف الریاالت السعودیة 

٦١٣٬١٠٨-٣٩٥٬٣٢٢١٨٣٬١٠٣٣٤٬٦٨٣اإلیرادات من العمالء الخارجیین
-)٢٬٦٥٩(٦٤٨٢٥٢١٬٧٥٩القطاعات إیرادات بین 

١٢٬١٢٨-)٤٬٢٤٣()٥٦٬٣٧٦(٧٢٬٧٤٧إجمالي الربح (الخسارة)
١٩٩٬٧٧١-١٠٧٬٨٨٠٥٨٬٧٦٦٣٣٬١٢٥المصاریف
٨٩٬٢١٣-١٧٬١٠٦٣٩٬٤٤٣٣٢٬٦٦٤أعباء مالیة 

٧٦٬٨٨٤---٧٦٬٨٨٤مكاسب من تعدیل عقود اإلیجار 
٢٬٣٠٨-١٤٩٢٬٠٣٣١٢٦إیرادات أخرى

) ٣٬٧٣٥(-)٣٬٧٣٥(--الحصة في صافي نتائج مشاریع مشتركة
) ١٬٢٤٣(-)١٬٢٤٣(--الزكاة 

)٢٠٠٬١٥٦(-)٧٢٬٣٩٨()١٥٢٬٥٥٢(٢٤٬٧٩٤صافي الدخل (الخسارة)

١٬٠٧٨٬٢٩٥-٤٨٧٬٤٢٤٥٠٩٬٤٦٦٨١٬٤٠٥ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت اإلنشاء 
٧٧٤٬٨٣٧-١١٥٬٩٤٧٥٤١٬٥٧٩١١٧٬٣١١االستخدام موجودات حق  

٢٬٢٠١٬٥٧٤-٧٢٣٬٥٥٥١٬١٢٠٬٠٧٤٣٥٧٬٩٤٥إجمالي الموجودات 
١٠٧٬١٨٣-١٠٧٬١٨٣--استثمارات في مشاریع مشتركة

١٬٩٥٤٬١٥٠-٣٣٦٬٠٣٢٧١٩٬٢٦٤٨٩٨٬٨٥٤إجمالي المطلوبات 
٥٦٬٨٧٧-١٥٬٧٤٥٣٢٬٨٣٥٨٬٢٩٧مصاریف رأسمالیة 

٢٠١٩
اإلجمالي حذوفات أخرىالترفیھالفنادق بآالف الریاالت السعودیة 

١٬١١٠٬٠١٩-٥٩٦٬٤١٣٤٤٩٬١٣٤٦٤٬٤٧٢اإلیرادات من العمالء الخارجیین
-)٤٬٤٥٨(١٬٢٨٨١٠٩٣٬٠٦١إیرادات بین القطاعات 

٢٧٢٬٠٨٠-١٣٠٬١٩٢١٤١٬١٩٦٦٩٢إجمالي الربح
٢٦٣٬٦٨٩-١٥٣٬٠٧٢٧٤٬٣٦٩٣٦٬٢٤٨المصاریف
١٢٧٬٨٣٨-٦١٬٢٧٩٣٣٬٥٢٤٣٣٬٠٣٥أعباء مالیة 

)٣٩٬٨٠٣(-١٬٦٨٣)١٦٬٥٠٤()٢٤٬٩٨٢(مصاریف أخرى
١٦٬٢٦١-١٦٬٢٦١--الحصة في صافي نتائج مشاریع مشتركة

)١٤٢٬٩٨٩(-)٥٠٬٦٤٧(١٦٬٧٩٩)١٠٩٬١٤١(صافي (الخسارة) الدخل

١٬٢١٥٬٦٦٦-٥٥٥٬٨٥٢٥٩٥٬٧٩٥٦٤٬٠١٩ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت اإلنشاء 
١٬٥٠٠٬٤٨٥-٨٤١٬٥٨٠٥٤٤٬٩٧٢١١٣٬٩٣٣موجودات حق االستخدام 

٣٬١٠٤٬٧٥٣-١٬٥٨٠٬٤٩٣١٬٢١٥٬٤٨٤٣٠٨٬٧٧٦إجمالي الموجودات 
١١٤٬٧٩٥-١١٤٬٧٩٥--استثمارات في مشاریع مشتركة

٢٬٦٦٤٬٩٤٠-١٬١٥٨٬٨٣٢٦٧٢٬٧٦٩٨٣٣٬٣٣٩المطلوبات إجمالي  
١٠٤٬٨٠٥-٢٧٬٩٠٩٥٧٬٩٩١١٨٬٩٠٥مصاریف رأسمالیة 



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٦

(تتمة) المعلومات القطاعیة-٢٧

: (تتمة) ٨فیما یلي بیان بقطاعات المجموعة التي یتم إعداد تقاریر بشأنھا بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ١-٢٧

باإلضافة إلى القطاعات التشغیلیة أعاله، تتحقق إیرادات الشركة من الشركات التابعة واألماكن التالیة:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
المملكة العربیة بآالف الریاالت السعودیة

السعودیة 
االمارات العربیة 

اإلجمالي مصرالمتحدة

٣٩٥٬٣٢٢--٣٩٥٬٣٢٢فنادق-الحكیر مجموعة عبد المحسن 
٢٠٦٬٢٨١--٢٠٦٬٢٨١ترفیھ/أخرى-مجموعة عبد المحسن الحكیر 
١٬١٤٦--١٬١٤٦شركة أصول المزایا للضیافة

٩٬٠٢٩-٩٬٠٢٩-شركة سباركیس الند امیوزمینت توي
١٬٣٣٠١٬٣٣٠--شركة أساطیر للترفیھ والسیاحة

────────────────────────────
٦٠٢٬٧٤٩٩٬٠٢٩١٬٣٣٠٦١٣٬١٠٨إجمالي اإلیرادات 

════════════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
المملكة العربیة بآالف الریاالت السعودیة

السعودیة 
االمارات العربیة 

اإلجمالي مصرالمتحدة

٥٩٦٬٤١٣--٥٩٦٬٤١٣فنادق-مجموعة عبد المحسن الحكیر 
٤٧٢٬٧٦٠--٤٧٢٬٧٦٠ترفیھ/أخرى-مجموعة عبد المحسن الحكیر 
٤١٢--٤١٢شركة أصول المزایا للضیافة

٣٩٬٠٣٠-٣٩٬٠٣٠-شركة سباركیس الند امیوزمینت توي
١٬٤٠٤١٬٤٠٤--شركة أساطیر للترفیھ والسیاحة

────────────────────────────
١٬٠٦٩٬٥٨٥٣٩٬٠٣٠١٬٤٠٤١٬١١٠٬٠١٩إجمالي اإلیرادات 

════════════════════════════

فیما یلي بیان التعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغیلیة: ٢-٢٧

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
اإلجمالي أخرىالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة 

٨٦٬٦٢٨٣٩٬٠٢٣٥٢٬٩٠٩١٧٨٬٥٦٠الموجودات
٣٬٦٤٩٣٬٤٣٦٣٬٠٠٩١٠٬٠٩٤التعھدات وااللتزامات المحتملة

٢٠١٩دیسمبر ٣١
اإلجماليأخرىالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة

١٤٤٬٢٧٦٢٩٬٦٢٣١٦٬٠١٠١٨٩٬٩٠٩الموجودات
٢٬٣٠٠١٢٬٥٢٠٣٬٢٨٤١٨٬١٠٤التعھدات وااللتزامات المحتملة

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة.



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٧

إدارة رأس المال -٢٨

یتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأسمال المجموعة في ضمان الحفاظ على نسبة رأسمال قویة لدعم أعمالھا وزیادة المنفعة للمساھمین. 
دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٢٤٧٫٤ویتضمن ھیكل رأس المال كافة بنود حقوق المساھمین وقدرھا  

ي).  تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال الخاص بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء ملیون لایر سعود٤٣٩٫٨:  ٢٠١٩
التغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة. وللحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة تعدیل 

إصدار أسھم جدیدة.دفع توزیعات األرباح إلى المساھمین أو إعادة رأس المال إلیھم أو

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة الرفع المالي، یتم احتساب ھذه النسبة على أساس صافي الدین مقسوًما على 
إجمالي رأس المال. یتم احتساب صافي الدین على أنھ إجمالي القروض (بما في ذلك "القروض ألجل المتداولة وغیر المتداولة" كما 

ین في قائمة المركز المالي الموحدة)، ناقًصا النقدیة وشبھ النقدیة. یتم احتساب إجمالي رأس المال على أنھ "حقوق الملكیة" ھو مب
كما ھو مبین في قائمة المركز المالي الموحدة، زائد صافي الدین.

٢٠٢٠٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٧٠٢٬٨١٨٦٢٢٬٢١٧إجمالي القروض (قروض متداولة وغیر متداولة)
)٣٣٬٨٢٨()٦٧٬٧٧٤(ناقصاً: النقدیة وشبھ النقدیة

────────────────
٦٣٥٬٠٤٤٥٨٨٬٣٨٩صافي الدین

٢٤٧٬٤٢٤٤٣٩٬٨١٣حقوق المساھمین
────────────────

٨٨٢٬٤٦٨١٬٠٢٨٬٢٠٢إجمالي رأس المال
────────────────

٪٥٧٫٢٪٧٢٫٠نسبة الرفع المالي
════════════════

من أجل تحقیق ھذا الھدف بشكل كلي، تھدف إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، من بین أمور أخرى، إلى التأكد بأنھ تم الوفاء 
بالتعھدات المالیة المتعلقة بالقروض المرتبطة بعمولة والتي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال. إن االخفاق في الوفاء بالتعھدات المالیة 

بشأن االلتزام بتعھدات القروض. لم تطرأ أي تغیرات على األھداف )١٣إیضاح  (السداد الفوري للقروض. انظر  یسمح للبنوك طلب  
.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتین المنتھیتین في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٢٩

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

المدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات الخاصة المجموعة من األرصدة لدى البنوك و
المالیة من القروض والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة.

جھات ذات عالقة تبین لإلدارة أن القیمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من 
والقروض قصیرة األجل والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة والمبالغ المستحقة الدفع والدائنین اآلخرین تقارب قیمتھا الدفتریة 

إلى حد كبیر نظًرا لتواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.

: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٤٧٫٥المرتبطة بعمولة الخاصة بالمجموعة بلغت القیمة العادلة للقروض طویلة األجل 
ملیون لایر سعودي)، ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم الذي یعكس تكالیف ٣٧٦٫٦

دیسمبر ٣١اطر عدم األداء الخاصة بالمجموعة كما في االقتراض للجھة المصدرة كما في نھایة الفترة المالیة. وقد تبین بأن مخ 
كانت غیر جوھریة.٢٠١٩و٢٠٢٠

تندرج القیمة العادلة للقروض طویلة األجل ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة. وال یوجد لدى المجموعة 
ت ھامة غیر قابلة للمالحظة.مطلوبات مالیة أخرى یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام مدخال
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٤٨

إدارة مخاطر األدوات المالیة -٣٠

مخاطر أسعار العموالت ١-٣٠
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات  في أسعار العموالت السائدة في 

العموالت بشأن الموجودات والمطلوبات المرتبطة بعمولة، بما في ذلك القروض البنكیة. السوق. تخضع المجموعة لمخاطر أسعار 
تدیر الشركة تعرضھا لمخاطر أسعار العموالت وذلك من خالل المحافظة على مستویات القروض المرتبطة بعمولة عائمة ضمن 

مستویات مقبولة ومراقبة مستویات العمولة بانتظام.

ساسیة إجمالي الخسارة الشاملة إزاء التغیرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار العموالت، مع بقاء كافة یوضح الجدول التالي ح 
المتغیرات األخرى ثابتة.

یمثل األثر على إجمالي الخسارة الشاملة أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على إجمالي الخسارة الشاملة للمجموعة 
، بناًء على القروض المرتبطة بعمولة عائمة والتزامات اإلیجار والقائمة كما في ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١ي للسنتین المنتھیتین ف

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الزیادة (النقص) في نقاط األساس 
األثر على إجمالي الخسارة الشاملة 

دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 
٢٠٢٠٢٠١٩

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

+٥٠١٬٦٩٣٢٬٤١٦
+١٠٠٥٬٠٠٥٥٬٥٣٣
-٢٬٤١٦()١٬٦٩٣(٥٠(
-٥٬٥٣٣()٥٬٠٠٥(١٠٠(

مخاطر االئتمان ٢-٣٠
المجموعة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تقوم 

بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة. وبتاریخ قائمة المركز 
).٦المالي الموحدة، لم تحدد اإلدارة أي تركزات ھامة في مخاطر االئتمان عدا ما تم ذكره في (اإلیضاح 

ناتجة عن األرصدة لدى البنوك وفقاً لسیاسة المجموعة.  یتم إیداع النقدیة لدى األطراف المعتمدة وضمن تتم إدارة مخاطر االئتمان ال
حدود االئتمان المخصصة لكل طرف.  ویتم مراجعة حدود االئتمان لألطراف األخرى ومن الممكن تحدیثھا خالل السنة.

ع خسارة أ مالیة نتیجة االخفاق المحتمل للطرف اآلخر في السداد.یتم وضع حدود لتقلیل تركزات المخاطر ومن ثم التقلیل من وقو

، القیمة الدفتریة المبینة في اإلیضاح ٢٠١٩، و٢٠٢٠دیسمبر ٣١یمثل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في 
)٢٨.(

مخاطر العمالت ٣-٣٠
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع المجموعة 
للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة. لم تقم المجموعة بإجراء معامالت ھامة بعمالت عدا اللایر السعودي  

والیورو خالل السنة.  ال تخضع المجموعة لمخاطر عمالت ھامة ألن سعر صرف الدوالر األمریكي مثبت والدوالر األمریكي 
مقابل اللایر السعودي وألن المعامالت بالعمالت األخرى ال تمثل مخاطر عمالت ھامة. 
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إدارة مخاطر األدوات المالیة (تتمة) -٣٠

مخاطر السیولة ٤-٣٠

٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصومة الخاصة بالمجموعة كما في یلخص الجدول أدناه 
على أساس تواریخ الدفعات التعاقدیة وأسعار العموالت السائدة في السوق.

أشھر٣أقل من 
بآالف الریاالت 

السعودیة 

١٢إلى ٣
شھر

بآالف الریاالت 
السعودیة 

١٢أكثر من 
شھر

ف الریاالت بآال
السعودیة 

اإلجمالي
بآالف الریاالت 

السعودیة 

٢٠٢٠
١٤٨٬٣٤٧٢٠٦٬٥٦٥٣٤٧٬٩٠٦٧٠٢٬٨١٨قرض قصیرة وطویلة األجل

٩٥٬١٥٢-٤٦٬٨٣٦٤٨٬٣١٦دائنون
٦٬٣٩٢-٦٬٣٩٢-مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة

٢٠١٩
٨٦٬٢٢٣١٥٦٬٩٣٣٣٧٩٬٠٦١٦٢٢٬٢١٧قرض قصیرة وطویلة األجل

١٠١٬٤٢٧-٥٩٬٤٤٥٤١٬٩٨٢دائنون
٣٥٬٠٢٥-٣٥٬٠٢٥-مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة

األحداث الالحقة-٣١

لیس لدى المجموعة علم بأي أحداث جوھریة الحقة ومن شأنھا أن تحدث أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة.

اعتماد القوائم المالیة الموحدة-٣٢

).٢٠٢١مارس ٢٥ھـ (الموافق ١٤٤٢شعبان ١٢تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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