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

(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٦

عـــــــــام-١

اري تجالسجل البتعمل ،شركة مساھمة سعودیةھي ) "الشركة"(والتنمیةللسیاحةعبد المحسن الحكیر مجموعة شركة
كل من في قسامأوفروعولدیھا،)١٩٧٨یولیو ٢٢ھـ (الموافق ١٣٩٨شعبان١٦تاریخ و١٠١٠٠١٤٢١١رقم 

مدن أخرى في المملكة العربیة السعودیة.والریاض وجدة والخبر 

:لتالياوتشغیلإدارةإنشاء و) في "المجموعة"(المذكورة أدناه تھا التابعةاوشركللشركة الرئیسیة النشاطات تتمثل 

الفنادق والشقق المفروشة·
المنتجعات السیاحیةواالستجمام وترفیھ المراكز ·
تجاریةالالمجمعات·
ةمماثلالمرافق الوالمنتزھاتومطاعم ال·

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة 

%المباشرة وغیر المباشرة 

الشركة التابعة 
یونیو٣٠

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

بلد التأسیسالنشاط الرئیسي٢٠١٧

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

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة 
واأللعاب الترفیھیة لألطفال واأللعاب 

اإللكترونیة

اإلمارات 
العربیة المتحدة

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة %١٠٠%١٠٠شركة أساطیر للترفیھ والسیاحة 
واأللعاب الترفیھیة لألطفال واأللعاب 

اإللكترونیة

جمھوریة مصر 
العربیة

إنشاء وتشغیل مشاریع المرافق %٥١%٨٥(*)شركة أصول المزایا للترفیھ
الریاضیة

المملكة العربیة 
السعودیة

وتتمثل أھدافھا في إنشاء وتشغیل للترفیھ أصول المزایاشركة بتأسیسالشركة، قامت ٢٠١٧خالل عام (*)
المرافق الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة واالمارات العربیة المتحدة.

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

أسس اإلعداد١-٢

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

السنویة ةال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالی
.٢٠١٧دیسمبر ٣١ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

ةیتم عرض القوائم المالیة األولیالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة.ھذه تم إعداد 
المبالغ ألقرب (ألف لایر سعودي)، ما لم یرد خالف ذلك.دي، ویتم تقریب كافة الموحدة الموجزة باللایر السعو



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٧

تتمة-المحاسبیة الھامة السیاسات -٢

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
یونیو٣٠تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 

اسات محاسبیة باستخدام سی. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك٢٠١٨
مماثلة.

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

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

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

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

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

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

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

التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة٣-٢
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في 

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

وغیر ساریة المفعول بعد.

) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥ي (تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المال
) "األدوات المالیة" واللذان یتطلبان إجراء تعدیل على القوائم المالیة السابقة. وطبقا٩ًوالمعیار الدولي للتقریر المالي (

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

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

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء–) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "عقود االنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي ١١الدولي () معیار المحاسبة١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي (

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

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

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

بشأن الحصول على العقد والتكالیف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد.



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٨

تتمة-محاسبیة الھامة السیاسات ال-٢
تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة٣-٢

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

لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (الرئیسیةبیانات المقارنة لكل من القوائم المالیة  ً ) ومعیار ١١وتم عرضھا وفقا
قة. إضافة إلى ذلك، یتم إثبات التعدیالت التراكمیة على الرصید االفتتاحي ) والتفسیرات ذات العال١٨المحاسبة الدولي (

الستةفي قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموحدة الموجزة لفترة ٢٠١٨ینایر ١لألرباح المبقاة كما في 
.٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في 

بالتغیرات ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (تقویم األثر الناتج عنباستكمالقامت المجموعة  ً ) وفیما یلي ملخصا
لموحدة للمجموعة:واآلثار الرئیسیة على القوائم المالیة األولیة ا

(أ)  االعتبارات الخاصة بالعمل كأصیل أو وكیل والعوض المتغیر:
تدیر المجموعة برنامج عضویة یسمى "مزایا" (البرنامج) والذي یسمح للعمالء بشراء البطاقات القابلة إلعادة الشحن 

كل شلمجموعة. ویتم تقدیم حوافز للعمالء فيلالتي یمكن استخدامھا لشراء البضائع والخدمات الخاصة بسلسلة الفنادق 
ت مجانیة.بضائع وخدمارصید مكافآت یمكن استرداده مقابل 

یتم بیع البطاقات القابلة إلعادة الشحن ھذه إلى العمالء النھائیین من خالل وكالء معتمدین یقومون بتحمیل المجموعة 
عمولة بمعدل ثابت. 

)، تبین للمجموعة أنھا تسیطر على البضاعة والخدمات قبل تحویلھا إلى ١٥وعند اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
.تقوم بتحویل السیطرة على الخدمات على أساس زمنيھا كما تبین للمجموعة أنالعمالء، وبالتالي فإنھا تعمل كأصیل 

إجمالي وسیتم إثبات مصاریف العمولة على أساس االستحقاق ویتم وستقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات على أساس 
اإلفصاح عنھا بصورة مستقلة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. إضافة إلى ذلك، ینتج عن حوافز العمالء 

ًالمذكورة أعاله التزام أداء مستقل حیث أنھا  جوھریا لة زء من سعر المعامجتخصیص، وبناء علیھ یتم تمنح العمالء حقاً
على رصید المكافآت الممنوح للعمالء.

ینایر ١) نقص في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في ١٥اع المعیار الدولي للتقریر المالي (وقد نتج عن اتب
جزة دة الموملیون لایر سعودي وقد تم إثباتھ في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموح٢٫٣قدره ٢٠١٨
.٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

(ب)  الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء
تقوم المجموعة باستالم دفعات مقدمة قصیرة األجل من عمالئھا.

)، قامت المجموعة فیما یتعلق بالدفعات المقدمة قصیرة األجل باستخدام ١٥وعند اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
العملیة. وعلیھ، لن تقوم المجموعة بتعدیل قیمة العوض المتعھد بھ باآلثار الناتجة عن مكونات التمویل في االعفاءات

لعقد، أن الفترة بین الوقت الذي یقوم فیھ العمیل بسداد قیمة البضاعة أو الخدمات العقود، حیث تتوقع المجموعة، عند بدء ا
والوقت الذي تقوم فیھ المجموعة بتحویل البضاعة أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ستكون سنة واحدة أو اقل. إن 

لعمالء لیس لھ أي أثر على القوائم المالیة ) فیما یتعلق بالدفعات المقدمة من ا١٥اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

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

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

عیار الدولي للتقریر المالي نتیجة اتباع الم٢٠١٧ینایر ١لم تقم المجموعة بتعدیل بیانات المقارنة للفترة التي تبدأ في 
لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (رئیسیة). ولم یتم تعدیل بیانات المقارنة لكل قوائم مالیة ٩( ً ). ٣٩ویتم عرضھا وفقا

في قائمة ٢٠١٨ینایر ١إضافة إلى ذلك، یتم إثبات التعدیالت التراكمیة على الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في 
.٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةات في حقوق المساھمین األولیة الموحدة الموجزة لفترة التغیر



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٩

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة٣-٢

تتمة-األدوات المالیة –) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
(أ)  االنخفاض في القیمة

) أدى إلى تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض ٩إن ابتاع المعیار الدولي للتقریر المالیة (
) ٣٩في قیمة الموجودات المالیة وذلك من خالل استبدال طریقة "الخسائر المتكبدة" الواردة في معیار المحاسبة الدولي (

االئتمان المتوقعة المستقبلیة".بطریقة "خسائر 

وبالنسبة للذمم المدینة التجاریة، قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة من المعیار وقامت باحتساب خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوین مصفوفة مخصص بناء على الخبرة السابقة للمجموعة بشأن 

والمعدلة بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.خسائر االئتمان،

یوماً. وفي حاالت ٩٠تقوم المجموعة بأخذ األصل المالي المتعثر بعین االعتبار عند تأخر سداد الدفعات التعاقدیة لمدة 
األصل المالي المتعثر بعین االعتبار عندما تشیر ا لمعلومات الداخلیة والخارجیة إلى معینة، قد تأخذ المجموعة أیضاً

عدم احتمالیة استالم المجموعة للمبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل االخذ بعین االعتبار أي تعزیزات ائتمانیة مقتناه من 
قبل المجموعة.

٢٠١٨ینایر ١ما في ) أدى إلى نقص في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة ك٩إن اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي (
لستةاملیون لایر سعودي تم إثباتھ في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموحدة الموجزة لفترة ٧٫٥قدره 

.٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في 

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

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

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

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

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

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

الموجزة للمجموعة. 

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

فعات دقیاس الدفعات المحسوبة على علىاألسھم. تتناول التعدیالت ثالث نقاط رئیسیة ھي: أثار شروط االستحقاق 
لصافي خصائص السداد ذاتت المحسوبة على أساس األسھم أساس األسھم المسددة نقداً، وتصنیف معاملة الدفعا

التزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعدیالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على 
أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من "مسددة نقداً" إلى "مسددة على شكل أسھم". وعند إتباع التعدیالت، یتعین على 
المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات السابقة، لكن یسمح بالتطبیق بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبیقھا على 
التعدیالت الثالثة والوفاء بالضوابط األخرى. إن السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمجموعة بشأن الدفعات المحسوبة على 

تتماشى مع الطریقة ا لموضحة في التعدیالت.  إضافة إلى ذلك، ال یوجد لدى المجموعة أساس األسھم المسددة نقداً
التزامات ضریبة االستقطاع ولم تقم بإجراء لصافي خصائص السداد ذاتمعامالت دفعات محسوبة على أساس األسھم 

الت دیأي تعدیل على شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم الخاصة بھا. وعلیھ، لیس لھذه التع
أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. 



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة٣-٢

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

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

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

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

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

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

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

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

الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر٤-٢
بالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول كما في تاریخ إصدار القوائم ً ولیة الموحدة المالي األفیما یلي بیانا

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

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

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

تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار لالصادر عن لجنة التفسیر الدائمة ٢٧رقم 
) مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین ١٦الدولي للتقریر المالي رقم (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.للمعیار ببعض اإلعفاءات



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١١

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

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

) عند التعامل ٢٨() ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠رقم (للتقریر الماليتتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي 
مع فقدان السیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح 

بات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل إثالتعدیالت بأنھ یتم 
لما ھو محدد في  ً تجمیع األعمال، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة -) ٣رقم (للتقریر الماليالمعیار الدولي تجاري، وفقا

ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة أو مشروعھ المشترك.
ام لشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قعمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في ا

مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة التي تقوم 
تطبیقھا  .بصورة مستقبلیةبإتباع ھذه التعدیالت مبكراً

التقدیرات الھامةاألحكام واالفتراضات و-٣

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

ت.عنھا. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرا

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

األحكام١-٣
عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالیة التي لھا أثر جوھري على خالل

:الموحدة الموجزةاألولیةالمبالغ المثبتة في القوائم المالیة 

عقود اإلیجارات التشغیلیة
الترفیھیة. ألعمالھامساحات تجاریة الفندقیة، وعقود إیجار أراضي أو ألعمالھاأبرمت المجموعة عقود إیجار مباني 

لھامة المنافع امخاطر وبالأن المؤجر یحتفظوتبینبناء على شروط وأحكام الترتیباتبإجراء تقویم قامت المجموعة 
.ةإیجارات تشغیلیكعقود تمت المحاسبة عنھاوبالتالي ھذه العقارات المؤجرة، المصاحبة لملكیة 

التقدیرات االفتراضات و٢-٣
عداد القوائم إتقدیرات بتاریخ تقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمس

على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة، تأثیر جوھريلھا كونقد ی، والتيالمالیة
إعداد القوائم المالیةبتاریخمتاحة مؤشراتموضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس 

لمستقبلیة قد تتغیر نتیجة . ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات االموحدة الموجزةاألولیة
عكس التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.وف الخارجة عن سیطرة المجموعة. تللتغیرات في السوق أو الظر

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة١-٢-٣
یحدث االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، 

ة ناقصا یتم احتساب القیمة العادلالقیمة الحالیة. وأوالتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة تكالیف البیع على أساس البیانات 

أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكالیف العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس 
ادمة ازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قطریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس المو

وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز 
معدل بأداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد كثیراً

طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو فيالخصم المستخدم 
المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدیة.



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٢

تتمة-األحكام واالفتراضات والتقدیرات الھامة -٣
تتمة-االفتراضات والتقدیرات ٢-٣
الذمم المدینة التجاریةاالنخفاض في قیمة ٢-٢-٣

لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ( ً ) ٩قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الثبات االنخفاض في القیمة وفقا
وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوین مصفوفة مخصص بناء على 

عة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.الخبرة السابقة للمجمو
لموظفینمكافأة نھایة الخدمة لمخصص ٣-٢-٣

االكتواري قویمالتیتضمن . كتوارياالالتقویممكافأة نھایة الخدمة للموظفین باستخدام مخصص یتم تحدید القیمة الحالیة ل
تحدید تشتمل ھذه االفتراضات علىاالفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. العدید منإجراء 

را لتعقید نظمعدل الخصم، وزیادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفیات وزیادة المعاشات التقاعدیة في المستقبل. 
رات في شدید الحساسیة للتغیالمحددلتزام إلامبلغ فإن التقویم، واالفتراضات المعنیة وطبیعتھا طویلة األجل، عملیات 

سنویا.االفتراضات تتم مراجعة جمیع ھذه االفتراضات. 

معدل الخصم
ین االعتبار اإلدارة بعتأخذ. وعند تحدید معدل الخصم المناسب، أكثر المؤشرات التي تخضع للتغییرمعدل الخصمیعتبر

مكافأة مخصصالمتوفرة حالیا والفترة المتوقعة الستحقاق ومعدل العائد على استثمارات الدخل الثابت عالیة الجودة 
نھایة الخدمة.

معدل الوفیات
وقت نمیر إلى التغجداول الوفیات تخضعیستند معدل الوفیات على جداول الوفیات المتاحة للجمھور في دول محددة. 

للتغیرات الدیموغرافیة. آلخر وفقاً

ومعاشات التقاعد المستقبلیةمعدل الرواتب
.ةالسابقالخبرةوفي المستقبل بعین االعتبار التضخم واألقدمیة والترقیات ومعاشات التقاعدتأخذ تقدیرات زیادة الرواتب

العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات٤-٢-٣
أن العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات لم تتغیر بشكل كبیر. إن أي تغیر في العمر بتقدیر اإلدارة قامت 

.ةمستقبلیبصورةتم المحاسبة عنھ تاإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك س
حقوق العمالء غیر المستخدمة٥-٢-٣

إلعادة الشحن، تقوم اإلدارة بمراجعة أنماط االستخدام التاریخیة وعلیھ، بالنسبة لبطاقات األلعاب غیر المنتھیة القابلة 
تقوم بتعدیل اإلیرادات المثبتة بشكل مالئم.

االستثمارات في المشاریع المشتركة-٤
تمثل االستثمارات في المشاریع المشتركة االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة باستثناء 
شركة السیاحة والتنمیة العقاریة وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة 

وعة في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجم
.الموحدة الموجزةاألولیةالمالیة 

نسبة الملكیة

٢٠١٨یونیو٣٠
٪

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٪

٢٠١٨یونیو٣٠
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────────

المشاریع المشتركة
٤٨٫٥٤٨٫٥٦٣٫٤١٧٦٢٬٩٨١شركة السیاحة والتنمیة العقاریة

٥٠٫٠٥٠٫٠١٥٫٤٢٨٢١٬٣٨٨شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠٦٫١٧٤١١٬٧٠٢شركة القصیم التجاریة المحدودة

٥٠٫٠٥٠٫٠٣٫٠٤٠٢٬٥٠٧شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة
٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٥٠شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة

──────────────
٨٨٫١٠٩٩٨٫٦٢٨

══════════════



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٣

تتمة –االستثمارات في المشاریع المشتركة-٤
الحركة في االستثمارات في المشاریع المشتركة:١-٤

ستةلفترة ال
أشھر المنتھیة 

یونیو٣٠في 
٢٠١٨

سنة المنتھیة لل
دیسمبر ٣١في 

٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

٩٨٫٦٢٨٩٩٫٥٨٨/ السنة في بدایة الفترة
٨٫٩٦٨٢١٫٢٦٠حصة في صافي النتائجال

٢٫٣٦٦٥٫٠١٩تحمل خسائر
)٢٧٫٢٣٩()٢١٫٨٥٣(توزیعات أرباح

──────────────
٨٨٫١٠٩٩٨٫٦٢٨/ السنة في نھایة الفترة

══════════════

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-٥

یونیو٣٠
٢٠١٨

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

إیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────

٢١٫٢٥٦٫٩٤٦١٫١٩٢٫٥٤٠-٥و١-٥ممتلكات ومعدات
٤٥٩٫٧٦٧١٤١٫٨٨٦-٥و٣-٥مشاریع تحت اإلنشاء

──────────────
١٫٣١٦٫٧١٣١٫٣٣٤٫٤٢٦
══════════════

الممتلكات والمعدات١-٥

إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستھالك ھي كما یلي:

، أیھما أقصرعمار اإلنتاجیة أو فترة اإلیجاراألتحسینات المباني المستأجرة
سنوات١٠إلى ٤معدات الترفیھ

سنوات٨إلى ٤والتركیباتاألثاث 
سنوات٥إلى ٤السیارات

سنوات١٠إلى ٤أجھزة التكییف
سنوات٤أجھزة الحاسب اآللي

سنوات١٠إلى ٣األدوات



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٤

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٥
تحسینات 

المباني 
معدات الترفیھالمستأجرة

األثاث 
أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات

أجھزة الحاسب 
اإلجمالي كما في األدواتاآللي

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

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

١٬٠٢٦٬٦٩٥٦٣٦٬٨٠٧٢٤٨٬٥٩٢٢٩٬٦٩١٧٥٬٥٣٦٧٩٬٩٦٩١٦٨٬٦٦٢٢٬٢٦٥٬٩٥٢في بدایة الفترة
٢٫٢٨٤٢٫٤٠٨٦٥٦٣٢٫٦٣٨-٩٫٨١٧١٥٫٠٤٠٢٫٤٣٣إضافات

)٧٦٩(-)٥(-)٧٤(-)٦٩٠(-استبعادات
)١٫٣٩١()١٫٣٩٨(٧-----)١-١١(إیضاح ، صافيتحویل من (إلى) جھة ذات عالقة

١٦١٫٧٣٦٢٫٣٤٤١١٤٫٦١٦-١٠٠٫٩٤٧١١٥٩٫٤٥٨)٤-٥تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
────────────────────────────────────────────────────────

١٫١٣٧٫٤٥٩٦٥١٫٢٧٢٢٦٠٫٤٨٣٢٩٫٦١٧٧٧٫٨٣٦٨٤٫١١٥١٧٠٫٢٦٤٢٫٤١١٫٠٤٦في نھایة الفترة
────────────────────────────────────────────────────────

االستھالك:
٣٠٧٬٧٥٠٣٩٣٬١٠٨١٦٣٬٧٣٨٢٤٬٣٦٨٣٧٬٨٢٢٥٥٬٩٨٤٩٠٬٦٤٢١٬٠٧٣٬٤١٢في بدایة الفترة

٣٠٫٢٠١٢٤٫١٩٣١٠٫١٧٧١٫٢٣٤٣٫٥٢٦٥٫٤١٥٦٫٩٥٩٨١٫٧٠٥محمل للفترة
)٦٤٤(-)٣(-)٧٤(-)٥٦٧(-استبعادات

)٣٧٣()٣٧٥(٢-----)١-١١(إیضاح ، صافيتحویل من (إلى) جھة ذات عالقة
────────────────────────────────────────────────────────

٣٣٧٫٩٥١٤١٦٫٧٣٤١٧٣٫٩١٥٢٥٫٥٢٨٤١٫٣٤٨٦١٫٣٩٨٩٧٫٢٢٦١٫١٥٤٫١٠٠في نھایة الفترة
────────────────────────────────────────────────────────

:الدفتریةصافي القیمة 
٢٠١٨٧٩٩٫٥٠٨٢٤٣٬٥٣٨٨٦٫٥٦٨٤٫٠٨٩٣٦٫٤٨٨٢٢٫٧١٧٧٣٫٠٣٨١٫٢٥٦٫٩٤٦یونیو٣٠كما في 

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



والتنمیةشركة مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٥

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

تتمة-الممتلكات والمعدات ١-٥
تحسینات المباني 

معدات الترفیھالمستأجرة
األثاث 

أجھزة التكییفالسیاراتوالتركیبات
أجھزة الحاسب 

اإلجمالي األدواتاآللي
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────────────────────────────────

التكلفة:
٨٣٩٬٤٣٧٦١١٬٣٩٩٢٥٢٬٢٨٩٣٠٬٩٠٨٦٤٬٤٠٢٧٢٬٠١٩١٦٣٬٢٩٦٢٬٠٣٣٬٧٥٠في بدایة السنة

٥٠٬١٦٦٦٨٬٢١٧٥٬٢٧٠٧٢٣٥٬٢١٢٥٬٠١٨٢٬١٦٢١٣٦٬٧٦٨إضافات
)٧٢٬٧٧١()٤٬٣٥٨()١٬١٣٠()٨٨١()١٬٩٤٧()١٣٬٥٨٠()٤٤٬٤٠٣()٦٬٤٧٢(استبعادات

)٥٬٠٣٤(-----)٥٬٠٣٤(-)١-١١(إیضاح جھة ذات عالقة، صافي إلىتحویل 
١٤٣٬٥٦٤٦٬٦٢٨٤٬٦١٣٧٦٬٨٠٣٤٬٠٦٢٧٬٥٦٢١٧٣٬٢٣٩)٤-٥تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح

────────────────────────────────────────────────────────
١٬٠٢٦٬٦٩٥٦٣٦٬٨٠٧٢٤٨٬٥٩٢٢٩٬٦٩١٧٥٬٥٣٦٧٩٬٩٦٩١٦٨٬٦٦٢٢٬٢٦٥٬٩٥٢في نھایة السنة

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

٢٥٨٬٨٣٧٣٨٥٬٣١٧١٥٥٬١٨٦٢٣٬٥٠٠٣٢٬٤٩٥٤٦٬١٨٨٧٩٬٨٠٢٩٨١٬٣٢٥في بدایة السنة
٥١٬٦٧٩٤٦٬٩٤٢٢١٬٧٨٦٢٬٨١٥٦٬١٣٣١٠٬٨٢٣١٤٬٣٩٩١٥٤٬٥٧٧محمل للسنة

)٦١٬٣٥٢()٣٬٥٥٩()١٬٠٢٧()٨٠٦()١٬٩٤٧()١٣٬٢٣٤()٣٨٬٠١٣()٢٬٧٦٦(استبعادات
)١٬١٣٨(-----)١٬١٣٨(-)١-١١(إیضاح جھة ذات عالقة، صافي إلىتحویل 

────────────────────────────────────────────────────────
٣٠٧٬٧٥٠٣٩٣٬١٠٨١٦٣٬٧٣٨٢٤٬٣٦٨٣٧٬٨٢٢٥٥٬٩٨٤٩٠٬٦٤٢١٬٠٧٣٬٤١٢في نھایة السنة

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

٢٠١٧٧١٨٬٩٤٥٢٤٣٬٦٩٩٨٤٬٨٥٤٥٬٣٢٣٣٧٬٧١٤٢٣٬٩٨٥٧٨٬٠٢٠١٬١٩٢٬٥٤٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════════════════════════════



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٦

تتمة-الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

ومباني مؤجرة من مساھم رئیسي في المجموعة وشركات منتسبة يضاعلى أرمقامة الموجودات أعاله إن٢-٥
وجھات أخرى.

المشاریع تحت اإلنشاء٣-٥

وثالثة ) ینترفیھیمركزین: ٢٠١٧دیسمبر ٣١مراكز ترفیھیة جدیدة (خمسةتمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة 
في المملكة العربیة ومطعم جدید)جدیدة وثالثة فنادقمركزین تجاریین : ٢٠١٧دیسمبر ٣١(مراكز تجاریة

قید اإلنشاءھيوالسعودیة واإلمارات العربیة المتحدة  ً باإلضافة إلى تكالیف تجدید الفنادق المستأجرة ، حالیا
ھ.ھیمراكز الترفیالو

تكالیف االقتراض المرسملة
ملیون لایر سعودي ١٬٦مبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠بلغت تكالیف االقتراض المرسملة خالل الفترة المنتھیة في 

إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة ملیون لایر سعودي). ٤٫٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(السنة المنتھیة في 
) وھو یمثل معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.%٤٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(%٥٫١للرسملة ھو 

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:٤-٥
أشھر الستةلفترة 

٣٠المنتھیة في 
٢٠١٨یونیو

للسنة المنتھیة 
دیسمبر ٣١في 

٢٠١٧
الریاالت بآالف 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
──────────────

١٤١٫٨٨٦٧٨٫٢٠٨في بدایة الفترة / السنة
٣٢٫٤٩٧٢٣٦٫٩١٧إضافات

)١٧٣٫٢٣٩()١١٤٫٦١٦()١-٥تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 
──────────────

٥٩٫٧٦٧١٤١٫٨٨٦في نھایة الفترة / السنة
══════════════

القروض-٦

من بنوك محلیة. تحمل ھذه القروض تكالیف اقتراض بأسعار علیھاتم الحصول تمثل القروض تمویالت مرابحة و
العموالت التجاریة السائدة.

وفیما یلي ملخص للقروض:
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٣٠

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٧٢٫٣٧٠١٧٧٫٦٩٦قسط متداول من قروض طویلة األجل

١٧٫٠٠٠٥٫٠٠٠قروض قصیرة األجل
──────────────
١٨٩٫٣٧٠١٨٢٫٦٩٦

٤٢٨٫١٢١٤٣٦٫٤١٥قسط غیر متداول من قروض طویلة األجل
──────────────
٦١٧٫٤٩١٦١٩٫١١١
══════════════



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٧

تتمة-القروض-٦

تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق بالمحافظة على نسب معینة من الرفع المالي، ونسبة الدین إلى حقوق )أ(
المساھمین، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا 

لم یتم الوفاء بأي من ھذه التعھدات. 

لفترة االستح)ب( قاق القصیرة للقروض قصیرة األجل والقسط المتداول من القروض طویلة األجل فقد حددت نظراً
اإلدارة أن القیمة العادلة لھذه األدوات المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة.

: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٤٠٦٫١وض طویلة األجل والتي تحمل عمولةبلغت القیمة العادلة للقر)ج(
ملیون لایر سعودي) وقد تم تحدیدھا بناًءا على طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم ٤٢٦٫١

الذي یعكس تكالیف االقتراض للمصدر كما في نھایة الفترة المالیة. قدرت مخاطر عدم األداء على أنھا لیست 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨یونیو٣٠ذات أھمیة نسبیة كما في 

القیمة العادلة للقروض طویلة األجل ضمن المستوى الثالث من مستویات قیاس القیمة العادلة. ال یوجد لدى تعتبر )د(
المجموعة مطلوبات مالیة أخرى یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام مدخالت غیر قابلة للمالحظة.

الزكاة-٧

. تقدیريعلى أساس الموحدة الموجزةاألولیةالشامل یتم تجنیب مخصص لمصروف الزكاة ویحمل على قائمة الدخل 
یتم تعدیل الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة النھائیة، إن وجدت، في نھایة السنة.

٢٠١٧عن كافة السنوات حتى إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة 
. بناء على ھذه الربوط، طالبت الھیئة من الشركة ٢٠١١حتى ٢٠٠٧من استلمت الشركة الربوط الزكویة لألعوام و

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضا على ھذه الربوط إلى لجنة ٩٫٢٥سداد التزامات زكویة إضافیة قدرھا 
ن االبتدائیة الزكویة الضریبیة بتأیید الربوط الصارة ماالعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة. قامت لجنة االعتراض 

. وعلیھ، قامت الشركة باستئناف االعتراض لدى اللجنة االستئنافیة على ھذا ٢٠١١حتى٢٠٠٧من الھیئة لألعوام 
أصدرت اللجنة االستئنافیة قرارھا والذي كان في صالح الشركة.،٢٠١٨خالل عام القرار.

المساھم الرئیسي بدفع أي زكاة إضافیة نیابة عن الشركة فیما یتعلق بأي مبالغ تزید قد تعھدانھوتجدر االشارة الىھذا
.٢٠١٣دیسمبر ٣١للشركة عن جمیع السنوات حتى القوائم المالیة الموحدة عن مخصص الزكاة الوارد في 

حركة مخصص الزكاة:١-٧
الستة أشھرلفترة 

أشھر المنتھیة في 
٢٠١٨یونیو٣٠

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٨٫٤٧٢١٨٫٣٩٦في بدایة الفترة / السنة

٧٦-مجنب خالل الفترة / السنة
──────────────

١٨٫٤٧٢١٨٫٤٧٢في نھایة الفترة / السنة
══════════════

رأس المال-٨

لایر سعودي ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٥٥یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠١٧:٥٥دیسمبر ٣١(



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٨

العقود مع العمالءمنإیرادات -٩

:العمالءإیرادات المجموعة من العقود مع فیما یلي تفاصیل 

٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال
اإلجماليالترفیھالفنادقبآالف الریاالت السعودیة

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

٢١٢٫١٠٨-٢١٢٫١٠٨غرف
١٠٧٫٠٣٢-١٠٧٫٠٣٢أطعمة ومشروبات 

٢١٧٫٦٧١٢١٧٫٦٧١-متنزھاتألعاب وإیرادات
١٣٫٩١٠-١٣٫٩١٠أخرى للفنادقإیرادات 

─────────────────────
٣٣٣٫٠٥٠٢١٧٫٦٧١٥٥٠٫٧٢١إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

═════════════════════
اإلیرادات إثباتتوقیت 

٢٢٦٫٠١٨٢١٧٫٦٧١٤٤٣٫٦٨٩أساس زمنيعلى الخدمات تقدیم
١٠٧٫٠٣٢-١٠٧٫٠٣٢تحویل البضاعة في وقت محدد

─────────────────────
٣٣٣٫٠٥٠٢١٧٫٦٧١٥٥٠٫٧٢١إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء

═════════════════════

واعتمادھااإلعالن عن توزیعات األرباح-١٠

٢٫٣د مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة ااعتمب٢٠١٨أبریل ١٨المنعقد بتاریخ اجتماعھا فيالعامةالجمعیة قامت 
.ملیون لایر سعودي

ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٥٫٧٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧ینایر١٩في 
ه التوزیعات، باإلضافة إلى مكافأة أعضاءتم إعتماد ھذ. ٢٠١٦لایر سعودي للسھم) عن النصف الثاني من عام ٠٫٦٥

. ٢٠١٧أبریل ١٨ملیون لایر سعودي في إجتماع الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ ٢٫٣مجلس اإلدارة والبالغة 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١١

مالت مع الجھات ذات العالقةالمعا١-١١

نورد فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع الجھات ذات العالقة:
مبلغ المعاملة

فيأشھر المنتھیةستةلفترة ال
──────────────────────

٢٠١٧یونیو٢٠١٨٣٠یونیو٣٠

طبیعة المعاملةالجھة ذات العالقة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف

السعودیة
───────────────────────────────────

٣٧٫٩٥١٣٩٫٢٧٦مصاریف إیجار (أ)مساھم رئیسي
١٫٥٣٣٢٫٣٩٣إیرادات

١٫٠٤٥٩٩٦مصاریف إدارة مشاریع

١٫٦٧١١٫٦٧١رواتب وما في حكمھا (ب)أعضاء مجلس إدارة
٢٫٣٠٠٢٫٢٨٥)١٠(إیضاح مكافأة 

١٫٥٠٨١٫٢٨٢إیرادات أتعاب إدارة (ج)مشاریع مشتركة

٥٫٧٥٨٥٫٧٥٨مصاریف إیجار (أ)شركات منتسبة
١٫٢٠٨٧٣٥إیرادات إیجار (د)

١١٢٤٦٥إیرادات أتعاب إدارة (ج)
٣٧٢٥٧١إیرادات

٢٫٠٨١١٬٧٤٩)ھـرواتب وما في حكمھا (المدیرین التنفیذیین الرئیسیین



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

١٩

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١١
تتمة –المعامالت مع الجھات ذات العالقة ١-١١

٢٤: ٢٠١٧یونیو٣٠(عقارا٢٤ًیمثل ھذا المبلغ مصاریف اإلیجار التي دفعتھا المجموعة مقابل استئجار )أ(
للمساھم الرئیسي وشركعقاراً)  ً منتسبة.اتمملوكا

لایر سعودي) ملیون١٫٦٧١: ٢٠١٧یونیو٣٠(لایر سعودي ملیون١٫٦٧١تم دفع رواتب وما في حكمھا قدرھا )ب(
إلى إثنین من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركین في إدارة الشركة.

لمشروع مملوكةمراكز ترفیھیة)ثمانیة: ٢٠١٧یونیو٣٠(مراكز ترفیھیة تسعة تمثل ھذه المبالغ أتعاب إدارة )ج(
.منتسبةمشترك وشركة 

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

)سعوديلایرملیون٢٠١٧:١٫٧٤٩یونیو٣٠لایر سعودي (ملیون٢٫٠٨١تم دفع رواتب وما في حكمھا قدرھا(ھـ)
في الشركة. إن المدیرین التنفیذیین الرئیسیین ھم أولئك األشخاصالرئیسیینالتنفیذیین المدیرین إلى خمسة من 

بشكل مباشر أو غیر مباشر.المجموعةالذین لدیھم السلطة والمسئولیة عن تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة 

الجھات ذات العالقةمنبالمبالغ المستحقة الشروط واألحكام المتعلقة ٢-١١
الجھات ذات العالقة في نھایة الفترة غیر مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق المستحقة منإن األرصدة 

. لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة األولیة الموحدة الموجزةشھرا من تاریخ قائمة المركز المالي١٢خالل 
، لم تسجل ٢٠١٧و ٢٠١٨یونیو٣٠ة المنتھیة في بالنسبة للفترالقةئنة للجھات ذات العبخصوص الذمم المدینة أو الدا

المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في فترة إعداد 
ق الذي تعمل فیھ.المالي للجھة ذات العالقة والسویم المركزتقومالیة عن طریق القوائم ال

األساسي والمخفض السھمربح (خسارة)-١٢
ح الفترة على المتوسط المرج(خسارة)األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخلالسھمربح (خسارة) تم احتساب 

.خالل الفترةملیون سھم ٥٥لعدد األسھم المصدرة والقائمة وقدرھا 

المحتملةااللتزامات االرتباطات و-١٣

المحتملة القانونیة االلتزامات ١-١٣
إن المجموعة طرف في عدة قضایا قانونیة خالل دورة أعمالھا العادیة ویتم الترافع بشأنھا. في حین أنھ ال یمكن تحدید 
النتائج النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارین القانونیین، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن 

أو نتائج العملیات، وبالتالي ال الموحدة الموجزةاألولیةى قائمة المركز المالي یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري عل
.الموحدة الموجزةاألولیةیجنب مخصص في القوائم المالیة 

االرتباطات الرأسمالیة٢-١٣
دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٨٥٫٥، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٨یونیو٣٠كما في 
ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.١٤٢٫٣: ٢٠١٧

االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان٣-١٣
ملیون لایر سعودي ٢٣كان لدى المجموعة اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

ملیون لایر سعودي).٢٢٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(

المجموعة كمؤجر–اإلیجارات التشغیلیةارتباطات عقود٤-١٣
أبرمت المجموعة عقود إیجارات تجاریة بشأن الفنادق ومراكز الترفیھ وغیرھا. تتراوح مدة اإلیجار بموجب ھذه 

الموجودات لفترة الستئجارسنة. لدى المجموعة الخیار، بموجب بعض عقود اإلیجار، ٢٦سنوات و٥الترتیبات ما بین 
تتحمل المجموعة تكلفة الصیانة الدوریة المتكبدة خالل .ل ھذه العقود ملكیة األصل في نھایة فترة العقدال تنق.إضافیة

الفترة. بالنسبة لبعض عقود اإلیجارات، تقدم المجموعة ضمانات بشأن سداد مبلغ اإلیجار خالل فترة االستئجار وتتحمل 
ملیون لایر سعودي ٦٧. قدمت المجموعة سند ألمر بمبلغ المستأجرةالمجموعة مصاریف التأمین بالنسبة للموجودات

یتعلق بأحد العقود.



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٢٠

تتمة –االلتزامات المحتملةاالرتباطات و-١٣
تتمة-المجموعة كمؤجر –إرتباطات عقود اإلیجارات التشغیلیة ٤-١٣

غاء:التشغیلیة غیر القابلة لإللفیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة المستحقة بموجب عقود اإلیجارات 
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٣٠

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

──────────────
١٩٠٫٣٢٣١٨٦٫٧٥٢خالل سنة واحدة

٦٢٢٫٠٥٣٦٣٣٫١٣٠سنة وأقل من خمس سنواتأكثر من
١٫٠٩٤٫٩٠٢١٫٢٦٠٫٩٥٧أكثر من خمس سنوات

──────────────
١٫٩٠٧٫٢٧٨٢٫٠٨٠٫٨٣٩
══════════════

المعلومات القطاعیة-١٤

األعمال بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات حول توزیعلقطاعاتتقوم اإلدارة التنفیذیة بمراقبة النتائج التشغیلیة 
الموارد وتقویم األداء. یتم تقویم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل متسق مع الربح أو الخسارة 

.لقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةل

للتقریر الماليبموجب المعیار الدولي د تقاریر بشأنھاوالتي یتم إعدافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-١٤
:٨رقم 

یتمثل نشاط ھذا القطاع في تقدیم الخدمات الفندقیة والسیاحة والمنتجعات الصحیة والشقق المفروشة قطاع الفنادق:
والمطاعم وكذلك المقاھي.

یتمثل نشاط ھذا القطاع في إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة مدن األلعاب ومراكز الترفیھ والمنتزھات القطاع الترفیھي:
والحدائق.

تشتمل على عملیات المركز الرئیسي والمراكز التجاریة وقطاعات أخرى.قطاعات أخرى:

بیة بعتین في اإلمارات العرشركتین تافي المملكة العربیة السعودیة مع وجود بشكل رئیسيأعمال المجموعة تتركز
. ومع ذلك، فإن إجمالي موجودات ومطلوبات وشركة أساطیر للترفیھ والسیاحة في مصرشركة سباركیز المتحدة وھي

تتم .الموحدة الموجزةاألولیةبالنسبة للقوائم المالیة ت جوھریةالتابعة لیساتوالتزامات ونتائج عملیات ھذه الشرك
ت التشغیلیة وفقا لشروط معتمدة من قبل اإلدارة. ال توجد بنود جوھریة للدخل أو المصاریف المعامالت بین القطاعا

بین القطاعات التشغیلیة. تتكون غالبیة موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة.



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٢١

تتمة-المعلومات القطاعیة-١٤
دیسمبر ٣١في وكما٢٠١٧و٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة لفترة 

٢٠١٧:

٢٠١٨یونیو٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات من العمالء 
٥٧٨٫٦١٢-٣٣٣٫٠٥٠٢١٧٫٦٧١٢٧٫٨٩١الخارجیین

-)١٫٧٠٣(٩٧٦٣١٫٥٤٣إیرادات ما بین األقسام
١٢٧٫١٠٧-٦٢٫٣٥١٥٩٫٠١٣٥٫٧٤٣اجمالي الربح

١٣٥٫٦٩٣-٨٠٫٣٣٥٣٧٫٧٢٢١٧٫٦٣٦المصاریف
١٠٫٩٤٧-١٠٫٩٤٧--أعباء مالیة

٦٫١٤٨-)٢٢٦()٧٤٧(٧٫١٢١أخرى(مصاریف)إیرادات
حصة في نتائج مشاریع 

٨٫٩٦٨-٨٫٩٦٨--مشتركة
)٤٫٤١٧(-)١٤٫٠٩٨(٢٠٫٥٤٤)١٠٫٨٦٣(صافي (الخسارة) الدخل

ممتلكات ومعدات 
١٫٣١٦٫٧١٣-٦٢٨٫٧٢٨٦٠٢٫٧٢٩٨٥٫٢٥٦ومشاریع تحت اإلنشاء

١٫٨٠٨٫٥١٠-٨٥٠٫٦٠٤٧٥٠٫٤٦٤٢٠٧٫٤٤٢إجمالي الموجودات
استثمارات في مشاریع 

٨٨٫١٠٩-٨٨٫١٠٩--مشتركة
١٫١٥٣٫٢١٢-٣٣٨٫٦٤٥١٣٨٫٣١٤٦٧٦٫٢٥٣إجمالي المطلوبات

٦٥٫١٣٥-٢١٫١٤٨٤٢٫١٢٩١٫٨٥٨المصاریف الرأسمالیة

٢٠١٧یونیو٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات من العمالء 
٥٤٧٫٧١١-٣١١٫٥٩٦٢١٧٫٢١٧١٨٫٨٩٨الخارجیین

-)٤٫١٩٣(٢٨٥٦٣٣٫٨٤٥إیرادات ما بین األقسام
١٤٢٫٠٤٢-٧١٫٨٠٩٦٦٫٩٦٤٣٫٢٦٩اجمالي الربح

١٢٥٫٤٢٣-٧٣٫٢٠٤٣٦٫٠١٦١٦٫٢٠٣المصاریف
٩٫٢١٤-٩٫٢١٤--أعباء مالیة

٦٫١٤٤--٦٥٦٫٠٧٩إیرادات أخرى
حصة في نتائج مشاریع 

٩٫٦٣٩-٩٫٦٣٩--مشتركة
٣٦١-٣٦١--زكاة

٢٢٫٨٢٧-)١٢٫٨٧٠(٣٧٫٠٢٧)١٫٣٣٠(صافي (الخسارة) الدخل

٢٠١٧دیسمبر ٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

ممتلكات ومعدات 
١٫٣٣٤٫٤٢٦-٦٤٥٫٥٣١٥٧١٫٩٦٢١١٦٫٩٣٣ومشاریع تحت اإلنشاء

١٫٧٩٧٫٣٠٤-٨٣٤٫٥٢٨٧٠٧٫٢٥٩٢٥٥٫٥١٧إجمالي الموجودات
استثمارات في مشاریع 

٩٨٫٦٢٨-٩٨٫٦٢٨--مشتركة
١٫١٢٧٫٦٩٥-٢٧٧٫٧١٥١٤٠٫٦٥٩٧٠٩٫٣٢١إجمالي المطلوبات

٣٧٣٫٦٨٥-١٠٩٫٦٨٩١٥٣٫٥٨٩١١٠٫٤٠٧مصاریف رأسمالیة



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

تتمة –(غیر مراجعة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠

٢٢

تتمة –المعلومات القطاعیة -١٤

فیما یلي بیان بالتعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغیلیة:٢-١٤

٢٠١٨یونیو٣٠
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
─────────────────────────────────────────

١٢٩٫٣٨٦٦١٫٩٨٢٢٣٫٥٦٨٢١٤٫٩٣٦الموجودات
٣٫٢٠٦١٠٫٤٩٤٩٬٢٥٥٢٢٫٩٥٥االرتباطات وااللتزامات المحتملة

٢٠١٧دیسمبر ٣١
اإلجمالـيأخرى الترفیھي الفنادقبآالف الریاالت السعودیة
─────────────────────────────────────────

١١٨٬٢٨٧٤٦٬٣٨٣٢٤٬٨٥١١٨٩٬٥٢١الموجودات
١٬٨٠٠١١٬٣٨١٩٬٢٥٥٢٢٬٤٣٦االرتباطات وااللتزامات المحتملة

لدى البنوك والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من جھات بالنسبة لألرصدة مخاطر االئتمان تتعرض المجموعة ل
ذات عالقة.

األولیةالنتائج -١٥

على النتائج السنویة للمجموعة.دقیقاًمؤشراًاألولیةقد ال تكون النتائج 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٦

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

بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والمدینین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات 
ت ذات العالقة.المالیة من القروض البنكیة قصیرة وطویلة األجل والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھا

ألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من القیمة العادلة لقامت اإلدارة بتقویم أن 
جھات ذات عالقة والقروض قصیرة األجل والذمم الدائنة األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى 

لھذه األدوات.قصیرة األجل فترة االستحقاق

٣١(ملیون لایر سعودي ٤٠٦٫١مبلغ قدرهتبلغ القیمة العادلة للقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة للمجموعة
ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل ملیون لایر سعودي) ٤٢٦٫١: ٢٠١٧دیسمبر 

الخصم الذي یعكس معدل االقتراض للمصدر كما في نھایة فترة إعداد القوائم المالیة. تم تقویم مخاطر عدم األداء كما 
لى أنھا غیر ھامة.ع٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨یونیو٣٠في 

من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة. ال تحتفظ ٣ض طویلة األجل ضمن المستوى تندرج القیمة العادلة للقرو
باستخدام مدخالت ھامة غیر قابلة للمالحظة.لھا المجموعة بمطلوبات مالیة أخرى یتم تحدید القیمة العادلة 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة-١٧
).٢٠١٨یولیو٣١ھـ (الموافق: ١٤٣٩ذو القعدة١٨في الموجزةالموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 


