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 (سعودية مساهمة)شركة 
 

 المقدمة
 

الموجزة المرفقة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية )"الشركة"( وشركاتها   الموحدة األولية  المالي  المركز  قائمة  بفحص  قمنا  لقد
 في   المنتهيتين  أشهرالتسعة  و  اشهر األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة  الشامل  الدخلوقائمة    ،2022سبتمبر    30التابعة )"المجموعة"( كما في  

 التاريخ   ذلك  في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  النقدية  والتدفقات  المساهمين  حقوق   في  للتغيرات   الموجزة  الموحدة  األولية  والقوائم  التاريخ،  ذلك
لمعيار المحاسبة    وفقا    الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس. إن  األخرى  التفسيرية  واإليضاحات
المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية   ،( "التقارير المالية األولية"34الدولي رقم )

 إلى الفحص الذي قمنا به.  الموحدة الموجزة المرفقة استنادا  
 

 نطاق الفحص 
 

(، "فحص المعلومات المالية األولية من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في  2410لمعيار ارتباطات الفحص الدولي )لقد قمنا بفحصنا وفقا  
عن   المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين

والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص اخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل في نطاقها بشكل كبير من المراجعة التي األمور المالية  
  د باننا سنكون علىيتم القيام بها وفقا للمعايير المراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكي

 علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
 

 االستنتاج 
 

إعدادها، من جميع استنادا الى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم  
 (، المعتمد في المملكة العربية السعودية.34النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 

 لفت انتباه
 

  ارباح صافي    حققتحول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة    2نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  
  التسعةمليون لاير سعودي لفترة    54.2تكبدت خسائر بمبلغ  و  2022  سبتمبر  30مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    12.1بمبلغ  

مليون لاير    207.6. باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  
والتي تجاوزت نصف رأس المال كما   2022سبتمبر   30مليون لاير سعودي كما في    326.5لغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ  سعودي، وب

الجمعية العامة غير العادية    قام مجلس اإلدارة بدعوة،  2022سبتمبر    21في  ،  2في ذلك التاريخ. وكما هو موضح بالتفصيل في اإليضاح رقم  
عن طريق تخفيض رأس المال الذي تمت    2022يونيو    30  كما فيالخسائر المتراكمة    بإطفاءى توصية مجلس اإلدارة  للمساهمين للتصويت عل

تعتمد المجموعة بشكل أساسي على التنفيذ الناجح لخطط أعمال    ذلك،. ومع  2022أكتوبر    6الموافقة عليه من قبل الهيئة التنظيمية والمساهمين. في  
إلى جانب   الشروط،كبير. تشير هذه    عجزالمجموعة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها دون  

كد جوهري، والتي يمكن أن تشير الى وجود شك كبير حول قدرة الشركة  إلى وجود حاالت عدم تأ  ،2  رقم  األمور األخرى الموضحة في اإليضاح
 على االستمرار في أعمالها. إن رأينا غير معّدل فيما يتعلق بهذا األمر. 

 
 برايس وترهوس كوبرز 

 
 
 

 محضر أحمد  خالد
 368ترخيص رقم 

ـ ه1444ربيع الثاني  19  
م(2022نوفمبر  13)
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   عامة تمعلوما 1
 

  1010014211الحكير للسياحة والتنمية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تعمل بموجب السجل التجاري رقم    نعبد المحسشركة مجموعة  
( ولها فروع وأقسام تعمل في الرياض وجدة والخبر ومدن أخرى داخل المملكة العربية 1978يوليو    22هـ )الموافق    1398شعبان    16بتاريخ  

 السعودية )"السعودية"(. 
 

 . 11584، الرياض 57750بعد هيلتون دبل رووم، ص.ب.  5و 4المسجل هو حي المروج الدائري الشمالي بين مخرج  مجموعةالإن عنوان 
 

 تعمل الشركة والشركات التابعة لها المدرجة أدناه )"المجموعة"( في إنشاء وإدارة وتشغيل ما يلي:
 

 الفنادق والشقق المفروشة. •
 سياحية. المنتجعات الستجمام وواال ترفيه المراكز  •
 .المجمعات التجارية  •
 مماثلة.ال مرافق المتنزهات والمطاعم وال •

 

 تمتلك الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة: 
 

 
 نسبة الملكية 

 مباشرةالمباشرة وغير ال
  

 الشركة التابعة 
 سبتمبر 30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 

 بلد التأسيس  النشاط الرئيسي 
شركة سباركيز الند لأللعاب 

 الترفيهية )"سباركيز"( 
100 ٪ 100 ٪ 

تشغيل وإدارة صالة األلعاب الكهربائية وقاعة 
 ألعاب األطفال الترفيهية واأللعاب اإللكترونية.

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 
شركة أساطير للترفيه  

 والسياحة 
100 ٪ 100 ٪ 

 
تشغيل وإدارة صالة األلعاب الكهربائية وقاعة 
 ألعاب األطفال الترفيهية واأللعاب اإللكترونية.

 
  مصرجمهورية 
 العربية 

 

   شركة أصول المزايا للضيافة
85 ٪ 85 ٪  

 إنشاء وتشغيل مشاريع المنشآت الرياضية 

 

المملكة العربية 
 السعودية 

 
المسيطرة تعتبر   الملكية غير  التابعة مملوكة بالكامل أو بشكل جزئي من قبل الشركة، فإن حقوق  وبالتالي لم يتم   غير جوهريةبما أن الشركات 

 .اإلفصاح عنها. تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله
 
 مبدأ االستمرارية  2

 
ا  (  19-تفشي فيروس كورونا )كوفيد أثر   إجراءات احترازية في سنة    ةالمحليتنظيمية  ال  ت الجهاتعلى أعمال المجموعة، حيث اتخذ  اجوهريتأثير 

أدت الظروف    ذلك،اإلضافة إلى  بتمثلت في إغالق مراكز الترفيه، كما أدت الظروف الحالية إلى تباطؤ كبير في أعمال فنادق المجموعة.    2020
تأثرت إيرادات الترفيه والفنادق للمجموعة بشكل كبير منذ   لذلك،إلى تباطؤ كبير في أعمال الفنادق للمجموعة. ونتيجة    التي تلت ذلك أيضا    األخرى
 .2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةعلى المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة كما في ولفترة ال   مما أثر سلبا    الحين،ذلك  

 
مليون لاير سعودي    12.1قدرها    ارباحصافي    حققتإلى أن المجموعة    2022  سبتمبر  30كما في    االولية الموحدة الموجزةالمالية    القوائمتشير  

  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعةمليون لاير سعودي لفترة ال   54,2تكبدت صافي خسائر بمبلغ  و  2022  سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
: 2021ديسمبر    31)   2022سبتمبر    30كما في  مليون لاير سعودي    326.5فإن الخسائر المتراكمة للمجموعة والبالغة    ذلك،. باإلضافة إلى  2022
تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة    ذلك،مليون لاير سعودي( تجاوزت نصف رأس مال المجموعة كما في ذلك التاريخ. عالوة على    272.3

: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 207,6 بمبلغعامل المال الرأس  عجز في مما أدى إلى ،2022 سبتمبر 30موجوداتها المتداولة كما في 
  المجموعة   والتي يمكن أن تشير الى وجود شك كبير حول قدرة  جوهريعدم تأكد    تمليون لاير سعودي(. تشير هذه الظروف إلى وجود حاال  205.9

على االستمرار في أعمالها 
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 )تتمة(  مبدأ االستمرارية 2
 

 رأس المال العامل  عجز في 
  

ا ألدائها ول رأس المال العامل ، وإن اإلدارة على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالها، لعجز في  أجرت اإلدارة تقييم 
الثني عشر شهرا  المقبلة من تاريخ هذه القوائم  وأنها ستكون قادرة على توليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بكافة التزاماتها بالوقت المناسب ل

 .األولية الموحدة الموجزة  المالية
 

 فيما يلي العوامل الرئيسية التي أخذتها اإلدارة في االعتبار عند معالجة رأس المال العامل السلبي:
والتي يحق للمجموعة سحبها والتجديد الناجح لترتيبات التسهيالت البنكية   المستخدمة،القدرة على االستمرار في استخدام التسهيالت غير   - 

 ؛ لدينالمالية ل  ات عهدت للبمجرد انتهاء صالحيتها أو إذا كان هناك انتهاك 
 .عند استحقاقها الدوارةالتسهيالت  تجديد - 
القادمة من تاريخ الموافقة على   12لتوليد تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها لألشهر الـ    لبية خطة أعمالها بنجاحقدرة المجموعة على ت - 

 الموجزة.الموحدة  األوليةالمالية  القوائمهذه 
 

 الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.الموحدة  األوليةالمالية  القوائمتم إعداد  لذلك،
 

 المال رأس نصف  المتراكمة  الخسائر  تجاوز
 

يتعين على مجلس    ،"االنظمةالشــركات "  نظاموفقا  لمتطلبات  ومال  التجاوزت الخســائر المتراكمة للمجموعة نصــف رأس    2022يونيو   30كما في 
  أنظمةخالل الفترة التي تحددها    مســـاهمينلل  ةغير عادي جمعية عامةعقد اجتماع  . يتم مســـاهمينلل ةغير عادي  جمعية عامة  جتماعالدعوة الاإلدارة  

وتقليل الخســائر المتراكمة إلى أقل من نصــف رأس مال الشــركة أو حل الشــركة    النظاموذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة بموجب أحكام    ،الشــركات
بما في ذلك عدم إجراء   متعددةوف  تعتبر الشـــركة منتهية في ظل ظر  ،نظام الشـــركات. بموجب  للشـــركة  األســـاســـيالنظام  قبل مدتها المحددة في 

في الوقت المناـسب أو عدم إـصدار قرار في هذا الـصدد أو زيادة االـشتراكات لتقليل الخـسائر على النحو    مـساهمينلل ةغير عادي جمعية عامةاجتماع  
 .مساهمينلل ةغير عادي جمعية عامةالمتفق عليه في 

 
ــركة اإلجراءات الالزمة وأبلغت رئيس مجلس اإلدارة بهذه  ــروط،اتخذت إدارة الشـ ــركاتتطلبه  يعلى النحو الذي    الشـ ــبتمبر 21في .  نظام الشـ   سـ

ــاهمينلل  ةغير عادي جمعية عامةعقد اجتماع  الدعوة إلى بمجلس اإلدارة  قام   2022 ــركاتخالل الفترة المحددة في   مسـ اتخاذ التدابير  تم و  نظام الشـ
تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من قبل الســلطات التنظيمية ذات الصــلة  لمناســبة لتقليل الخســائر المتراكمة إلى أقل من نصــف رأس المال.  ا

 .2022أكتوبر  6الحق ا في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 أسس اإلعداد 3-1
 

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية    -  34الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية إلى    يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جنبا  

. وال تشمل هذه القوائم جميع المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي  2021ديسمبر    31في  
محاسبين، ومع ذلك، يتم تضمين اإليضاحات التفسيرية المختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين وال

 التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة. 
 

 ال يمكن للنتائج األولية أن تكون مؤشرا  لنتائج المجموعة السنوية.
 
 للسياسات المحاسبية المستمرالتطبيق  3-2
 

  السنوية  المالية  القوائم  إعداد  أثناء  المطبقة  السياسات  نفس  هياألولية الموحدة الموجزة    المالية  القوائم  هذه  إعداد  أثناء  المطبقة  المحاسبية  السياسات
  التالية  للتعديالت  كتطبيق  المقدمة  الجديدة  المحاسبية  السياسات  باستثناء  المقابلة   االولية  التقرير  وفترة.  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة

  أن  اإلدارة  قدرت  وقد.  2022  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ   التي  السنوية  التقارير  لفترات  للتطبيق  قابلة  أصبحت  التي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على
 .للمجموعة االولية الموحدة الموجزة المالية القوائم على  جوهري تأثير لها  ليس التعديالت
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة

 
 : 2022يناير  1مرة على فترات التقارير المالية التي تبدأ في أو بعد تنطبق المعايير والتفسيرات التالية ألول 

 

 تاريخ السريان  المتطلبات الرئيسية العنوان 

الممتلكات واآلالت 
والمعدات: العائدات 

قبل االستخدام 
تعديالت  -المقصود 

على معيار المحاسبة 
 16الدولي رقم 

الخاص بالممتلكات والمنشآت والمعدات على   16يحظر التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  
أي كيان أن يخصم من تكلفة بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أي عائدات مستلمة من بيع البنود  
ا أن الكيان "يختبر ما  المنتجة أثناء قيام المنشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود. كما يوضح أيض 

عندما يقوم بتقييم األداء الفني والمادي لألصل. األداء المالي   إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح"
لألصل غير ذي صلة بهذا التقييم. يجب على الكيانات أن تفصح بشكل منفصل عن مبالغ العائدات 

 والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتجة والتي ليست من مخرجات األنشطة العادية للمنشأة. 

 2022، 1يناير 

الرجوع إلى اإلطار 
تعديالت على  - العام

المعيار الدولي  
 3لتقرير المالي ل

لدمج األعمال لتحديث اإلشارات   3لتقرير المالي رقم  ل تم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي  
للتقرير المالي وإلضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن   العامإلى اإلطار 

رقم  ن الدولي  المحاسبة  معيار  المحتملة    37طاق  واألصول  المحتملة  وااللتزامات  المخصصات 
أنه ال ينبغي االعتراف بالموجودات المحتملة في تاريخ    . تؤكد التعديالت أيضا  "الرسوم"  21والتفسير  
 االستحواذ.

  2023، 1يناير 

 -العقود المرهقة 
  -تكلفة إتمام العقد 
معيار تعديالت على 

 37المحاسبة الدولي 

أن التكاليف المباشرة للوفاء بالعقد تشمل كال  من   37يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي  
قبل   العقود.  بتنفيذ  المرتبطة مباشرة  التكاليف األخرى  بالعقد وتخصيص  للوفاء  التكاليف اإلضافية 

نشأة بأي خسارة انخفاض حدثت على االعتراف بمخصص منفصل للعقد المحمل بخسارة، تعترف الم
 األصول المستخدمة في تنفيذ العقد.

 2022، 1يناير 

التحسينات السنوية  
على المعيار الدولي 

لتقرير المالي  ل
2018  - 2020 

 :2020تم االنتهاء من التحسينات التالية في مايو 
الرسوم التي يجب تضمينها في اختبار يوضح    -األدوات المالية    9المعيار الدولي للتقرير المالي   • 
 .٪ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية10
إلزالة الرسم  13تعديل المثال التوضيحي  -عقود اإليجار   16لتقرير المالي رقم لالمعيار الدولي   • 

إلزالة أي لبس حول معالجة   ،التوضيحي للمدفوعات من المؤجر فيما يتعلق بتحسينات عقود اإليجار
 .وافز اإليجارح 

يسمح   -تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى    -  1المعيار الدولي للتقرير المالي   • 
للمنشآت التي قامت بقياس أصولها والتزاماتها بالقيمة الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة األم بقياس 

المبالغ   الترجمة باستخدام  عنها من قبل الشركة األم. سيسري هذا   المفصحأي فروق تراكمية في 
ا على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء من المعيار  التعديل أيض 

  .1الدولي للتقارير المالية 
إلغاء مطلب المنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب   -الزراعة    41• معيار المحاسبي الدولي  

. ويهدف هذا التعديل إلى التوافق مع 41مة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولي  عند قياس القي
 متطلبات المعيار لخصم التدفقات النقدية على أساس ما بعد الضريبة.
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 * تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان 

المعيار الدولي  
 17للتقرير المالي 
 عقود التأمين 

للتقرير المالي كبديل للمعيار الدولي    2017في مايو    17تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
عقود التأمين. يتطلب نموذج قياس حالي حيث يتم إعادة قياس التقديرات في كل فترة تقرير. يتم   4

  :قياس العقود باستخدام اللبنات األساسية التالية
  التدفقات النقدية المرجحة باالحتمالية المخصومة •
  تعديل صريح للمخاطر و •
غير المكتسب للعقد والذي يتم االعتراف به كإيرادات خالل فترة هامش خدمة تعاقدية يمثل الربح   •

 .التغطية
يسمح المعيار باالختيار بين االعتراف بالتغيرات في معدالت الخصم إما في بيان الربح أو الخسارة  

أو مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. من المرجح أن يعكس االختيار كيفية حساب شركات التأمين  
الم المالي  ألصولها  التقرير  إلعداد  الدولي  المعيار  بموجب  ومبسط 9الية  اختياري  بنهج  يُسمح   .

والتي تتم كتابتها غالب ا بواسطة    ،لتخصيص قسط التأمين لاللتزام بالتغطية المتبقية للعقود قصيرة المدة
الرسوم شركات التأمين غير المؤمنة على الحياة. هناك تعديل على نموذج القياس العام يسمى "نهج  

المتغيرة" لبعض العقود المكتوبة من قبل شركات التأمين على الحياة حيث يشارك حاملو الوثائق في 
يتم تضمين حصة الكيان في تغيرات    ،عائدات العناصر األساسية. عند تطبيق نهج الرسوم المتغيرة

ت أن  المرجح  لذلك من  العمالء.  دعم  نموذج  في  األساسية  للبنود  العادلة  نتائج شركات القيمة  كون 
التأمين التي تستخدم هذا النموذج أقل تقلب ا مما هي عليه في النموذج العام. ستؤثر القواعد الجديدة 
على البيانات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميع الكيانات التي تصدر عقود التأمين أو عقود 

التعديالت   تهدف  التقديرية.  المشاركة  ميزات  مع  يوليو  االستثمار  في  إجراؤها  تم  التي  المستهدفة 
نتائج   2020 الكيانات بشرح  التنفيذ وتسهيل قيام  المعيار من خالل تقليل تكاليف  إلى تسهيل تنفيذ 

المالية رقم   التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التعديالت   17تطبيق  أدت  المستثمرين وغيرهم.  على 
الدولي المعيار  تطبيق  تاريخ  تأجيل  إلى  ا  المالية    أيض  أضافت 2023يناير    1إلى    17للتقارير   .

ا انتقالي ا يسمح للمنشأة بتطبيق تراكب   2021التعديالت اإلضافية التي تم إجراؤها في ديسمبر   خيار 
الدولي  للمعيار  األولي  التطبيق  عند  المعروضة  المقارنة  )الفترات(  الفترة  في  اختياري  تصنيف 

بما في ذلك تلك المحتفظ   ،التصنيف على جميع األصول المالية  . ينطبق تراكب17للتقارير المالية  
بها فيما يتعلق باألنشطة غير المرتبطة بالعقود ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

. وهو يسمح بتصنيف تلك األصول في الفترة )الفترات( المقارنة بطريقة تتماشى مع الطريقة  17
توقع أن يتم تصنيف تلك األصول عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير  التي تتبعها المنشأة ت

 . يمكن تطبيق التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 9المالية 

  2023 ،1 يناير
  1)مؤجلة من 

 * (2021يناير 

تصنيف الخصوم 
على أنها متداولة أو 

  -غير متداولة 
تعديالت على معيار 

 1المحاسبة الدولي 

عرض البيانات المالية أن المطلوبات   1توضح التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  
اعتماد ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال   متداولة،مصنفة على أنها متداولة أو غير  

استالم تذبذب   المثال،يتأثر التصنيف بتوقعات الكيان أو األحداث التي تلت تاريخ التقرير )على سبيل  
ا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي   عندما يشير إلى "تسوية"   1أو خرق للعهد(. توضح التعديالت أيض 

وخاصة بالنسبة للمنشآت التي نظرت سابق ا   المطلوبات،ت على تصنيف  الالتزام. يمكن أن تؤثر التعدي
بات التي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية.  دارة لتحديد التصنيف وبالنسبة لبعض المطلو إلفي نوايا ا

السياسات المحاسبية    8يجب تطبيقها بأثر رجعي وفق ا للمتطلبات العادية في معيار المحاسبة الدولي  
أصدر مجلس معايير    التعديالت، منذ إصدار هذه  **والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.  
على  2024يناير    1ات أخرى وتأجيل التعديالت حتى  المحاسبة الدولية مسودة عرض تقترح تغيير 

 األقل. 

  2023 ،1 يناير
  1)مؤجلة من 

 ** (2021يناير 

اإلفصاح عن 
السياسات المحاسبية 

تعديالت على   -
معيار المحاسبة  

وبيان  1الدولي 
 2الممارسة 

الكيانات اإلفصاح ليطلب من    1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  
السياسة   "معلومات  هي  ما  التعديالت  تحدد  الهامة.  المحاسبية  سياساتها  عن  وليس  جوهرها  عن 
المحاسبية الجوهرية" وتشرح كيفية تحديد متى تكون معلومات السياسة المحاسبية جوهرية. وتوضح 

نها. إذا تم اإلفصاح كذلك أن معلومات السياسة المحاسبية غير الجوهرية ال تحتاج إلى اإلفصاح ع
قام مجلس معايير    التعديل،فال ينبغي أن تحجب المعلومات المحاسبية الجوهرية. لدعم هذا    عنها،

ا بتعديل بيان الممارسة رقم   الخاص بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2المحاسبة الدولية أيض 
مفهوم األهمية النسبية على اإلفصاح عن إصدار أحكام جوهرية لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق  

 السياسة المحاسبية.

 2023 ،1 يناير
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 * تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان 

تعريف التقديرات 
تعديالت  -المحاسبية  

على معيار المحاسبة 
 8الدولي 

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات   8يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  
المحاسبية المحاسبية   السياسات  في  التغييرات  بين  التمييز  الشركات  على  يجب  كيف  واألخطاء 

والتغييرات في التقديرات المحاسبية. التمييز مهم، ألن التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها 
غييرات في حين يتم تطبيق الت  ،بأثر مستقبلي على المعامالت المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى

في السياسات المحاسبية بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث الماضية األخرى 
 وكذلك الفترة الحالية.

 2023 ،1 يناير

الضرائب المؤجلة  
المتعلقة باألصول  

وااللتزامات الناشئة 
 - عن معاملة واحدة 

تعديالت على معيار 
 12المحاسبة الدولي 

ضرائب الدخل من الشركات االعتراف بالضريبة   12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  تتطلب  
المؤجلة على المعامالت التي، عند االعتراف األولي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة  
الخاضعة للخصم والخاضعة للضريبة. ستنطبق عادة  على المعامالت مثل عقود إيجار المستأجرين 

التزامات إنهاء الخدمة وستتطلب االعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافية. يجب و
تطبيق التعديل على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى 

انية  يجب على المنشآت االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة )إلى الحد الذي يحتمل معه إمك  ،ذلك
استخدامها( ومطلوبات الضرائب المؤجلة في بداية أقرب فترة مقارنة لجميع الفروق المؤقتة القابلة  

  :للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي
 و ،استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار -حق •
التشغيل • المماثلة  ،إيقاف  والمطلوبات  المعترف    ،االستعادة  المقابلة  تكلفة والمبالغ  بها كجزء من 

 .الموجودات ذات الصلة
يتم االعتراف بالتأثير التراكمي إلثبات هذه التعديالت في األرباح المحتجزة، أو في عنصر آخر من  

سابق ا إلى كيفية حساب   12حسب االقتضاء. لم يتطرق معيار المحاسبة الدولي رقم    ،حقوق الملكية
المي في  اإليجار  لعقود  الضريبية  المماثلةاآلثار  والمعامالت  العمومية  األساليب    ،زانية  واعتبرت 

المختلفة مقبولة. قد تكون بعض الكيانات قد أدرجت بالفعل مثل هذه المعامالت بما يتفق مع المتطلبات 
 الجديدة. لن تتأثر هذه الكيانات بالتعديالت.

 2023 ،1 يناير

بيع أو المساهمة في 
األصول بين مستثمر 

أو   وشركته الزميلة
  -مشروع مشترك 
تعديالت على  
المعيار الدولي  
  10للتقارير المالية 

ومعيار المحاسبة  
 2الدولي 

للتقرير   الدولي  المعيار  النطاق على  تعديالت محدودة  بإجراء  الدولية  المحاسبة  معايير  قام مجلس 
االستثمارات في الشركات الزميلة    28البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي    10المالي  

والمشاريع المشتركة. توضح التعديالت المعالجة المحاسبية للمبيعات أو المساهمة في األصول بين 
المستثمر وشركاتهم الزميلة أو المشاريع المشتركة. وهي تؤكد أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما 

همة في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل "نشاط ا  إذا كانت األصول غير النقدية المباعة أو المسا
"دمج األعمال"(. عندما تشكل    3تجاري ا" )كما هو محدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

فسوف يعترف المستثمر بالمكاسب أو الخسارة الكاملة من بيع   ،األصول غير النقدية نشاط ا تجاري ا
يتم االعتراف   ،ا كانت األصول ال تتوافق مع تعريف األعمال التجاريةاألصول أو المساهمة فيها. إذ

بالربح أو الخسارة من قبل المستثمر فقط في حدود حصص المستثمر اآلخر في الشركة الزميلة أو  
 .المشروع المشترك. تسري التعديالت بأثر مستقبلي

تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرجاء    ،2015*** في ديسمبر   
 ينتهي مجلس معايير المحاسبة الدولية من مشروعه البحثي حول طريقة حقوق الملكية.

 *غير متاح **

 
 .ينطبق على فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد التاريخ المحدد *

. لم تختر إدارة الشركة التطبيق المبكر ألي من المعايير  2023يناير    1أصبحت هذه المعايير المعدلة قابلة للتطبيق من الفترات التي تبدأ في أو بعد  
ع الشركة أي تغييرات  لم تتوق  وأحكامها،والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله والتي لم تصبح سارية المفعول بعد. بناء  على أفضل تقديرات اإلدارة  

 جوهرية في سياساتها المحاسبية أو تعديالت جوهرية بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديالت أو المعايير الجديدة.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 مبدأ التكلفة التاريخية 3-3

 
يتم االعتراف بها بالقيمة   للموظفين،منافع نهاية الخدمة  باستثناء    الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة  

   الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة.
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-4
 

 الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريب المبالغ ألقرب ألف، ما لم يُذكر خالف ذلك. تعرض هذه القوائم المالية األولية 
 

 أسس التوحيد  3-5
 

في   لها كما  التابعة  للشركة والشركات  المالية  القوائم  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  المالية  2022  سبتمبر  30تشمل  القوائم  إعداد  يتم   .
  .مماثلةلنفس فترة التقرير الخاصة بالشركة باستخدام سياسات محاسبية  للشركات التابعة

 
ديها تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ول

العوائد من خالل ممارسة   التأثير على  في  الشركة  المقدرة  بالسيطرة على  المجموعة  تقوم  فيها. وبشكل خاص،  المستثمر  الشركة  سلطاتها على 
 :المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة

 
 ها( يالسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر ف -
 التعرض لمخاطر أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها  -
 . المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها -

 
ض وفي حال كان للمجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق  وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفترا

لديها التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان  
 سيطرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

 
 ق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقو -
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  -
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. -

 
عنصر واحد أو أكثر  تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغيرات على  

ما تفقد من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند
المستحوذ عليها أو المستبعدة  المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة  

حتى تاريخ  خالل الفترة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتبارا  من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة  
 انتهاء سيطرة المجموعة عليها. 

  
لي حقوق الملكية في الشركة األم وللحصص غير المسيطرة حتى إن نتج عن  تعود األرباح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر إلى حام

 ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. 
 

ل المجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قب 
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين يتم استبعاد جميع  

 أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

ستبعاد إن أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة عليها تتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية. يجب أن تقوم المجموعة با 
م إثبات الشركة التابعة. يت  علىموجودات والتزامات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة أو مكونات ملكية أخرى في حال فقدان السيطرة  

ابقة بالقيمة  الربح أو الخسارة الناتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم قياس أي حصة متبقية عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة الس
 العادلة. 
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 األحكام واالفتراضات والتقديرات الهامة 4
 

المبالغ   تؤثر على  أحكام وتقديرات وافتراضات  اإلدارة  للمجموعة أن تضع  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم   المصرح عنها يتطلب إعداد 
فتراضات لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فقد تؤدي الشكوك حول هذه اال

 والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.
 

ديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدفترية تستند هذه التق
التقديرات واالفتراضات   يتم فحص  أخرى بشكل مباشر.  الحصول عليها من مصادر  التي يصعب  والمطلوبات  إليهاللموجودات  بشكل   المستندة 

تعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت  متواصل. يتم إثبات ال
 التقديرات المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

 
 المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.قد يحدث تغير نظرا  للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة 

 
المطبقة في إن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها 

 .2021ديسمبر  31نتهية في  آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة للمجموعة كما في وللسنة الم 
 

 االستمرارية 
لى االستمرار تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة ع

ال  المستقبل  في  أعمالها  لمواصلة  الموارد  لديها  المجموعة  بأن  مقتنعة  أعمالها، وهي  رقم  في  اإليضاح  إلى  الرجوع  يرجى  من    2منظور.  لمزيد 
   التفاصيل.

 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
رداد في القيمة يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مدرة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، وتتمثل القيمة القابلة لالست 

بناء عل االستبعاد  تكاليف  ناقصا  العادلة  القيمة  تُحتسب  أعلى.  أيهما  المستخدمة،  القيمة  أو  االستبعاد  تكاليف  ناقصا  من العادلة  المتاحة  البيانات  ى 
افية  معامالت البيع الملزمة التي تُجرى على أساس تجاري لموجودات مماثلة أو على األسعار التي يمكن رصدها في السوق بعد خصم التكاليف اإلض

الموازنة الخاصة بالسنوات الخمس  لبيع األصل. يستند حساب القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تُستمد التدفقات النقدية من  
لتي من شأنها القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي ال تكون المجموعة ملتزمة بها حتى تاريخه أو على االستثمارات المستقبلية الكبيرة ا

لالسترداد إلى حد كبير بمعدل الخصم المستخدم في    أن تدعم أداء الموجودات الخاصة بالوحدة المدرة للنقد التي يجري فحصها. يتأثر المبلغ القابل
 . االستنتاجنموذج التدفقات النقدية المخصومة، وكذلك التدفقات النقدية الواردة المتوقعة مستقبال ومعدل النمو المستخدم ألغراض 

 

حيث أشارت األحداث والتغيرات   ،2021ديسمبر    31أجرت اإلدارة اختبار انخفاض قيمة موجوداتها غير المالية خالل السنة المالية المنتهية في  
والتي أخذت اإلدارة في االعتبار المعلومات   لالسترداد،في الظروف إلى أن القيمة الدفترية لبعض وحدات توليد النقد للمجموعة قد ال تكون قابلة  
المخصومة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة  الداخلية والخارجية لمؤشرات انخفاض القيمة. استخدمت اإلدارة نموذج التدفقات النقدية  

ل لالسترداد لكل  للنقد ذات الصلة. تحدد اإلدارة كل من فنادقها ومراكز الترفيه التابعة لها كوحدة منتجة للنقد منفصلة. تحدد اإلدارة أن المبلغ القاب 
٪ في تقدير القيمة قيد االستخدام. 2.86٪ ومعدل نمو نهائي قدره  10  بنسبة خصمدل  وحدة منتجة للنقد هو قيمتها قيد االستخدام. استخدمت اإلدارة مع

 . 2021ديسمبر  31للنقد والتي تم تسجيلها كما في  المنتجةالوحدات نتج عن نتيجة اختبار انخفاض القيمة هذا خسارة انخفاض في القيمة لبعض 
 

 التدفق النقدي لوحدات توليد النقد هذه من قبل اإلدارة على أنه غير جوهري تم تقييم تحليل الحساسية لمعدل الخصم ومعدل النمو النهائي لتوقعات 
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية
خر تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند معدالت المخصصات إلى أيام التأ

 ن السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة.ع
 

ائر  تستند مصفوفة المخصصات مبدئي ا إلى معدالت التخلف عن السداد التاريخية للمجموعة. ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لضبط تجربة الخس
ال  المستقبلية. على سبيل  المعلومات  السابقة مع  المحلي االئتمانية  الناتج  )أي  المتوقعة  االقتصادية  الظروف  تتدهور  أن  المتوقع  إذا كان من  مثال، 

في كل تاريخ  اإلجمالي( خالل السنة المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد، يتم تعديل معدالت التخلف عند السداد التاريخية.  
 د التاريخية ويتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية.تقرير، يتم تحديث معدالت التخلف عن السدا

 

، كما يعد مبلغ  جوهريا    يُعد تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التاريخية والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقديرا  
الظروف االقتصادية المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للمجموعة وتوقعاتها الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسا  للتغيرات في 

 للظروف االقتصادية ممثلة للتخلف الفعلي عن السداد للعميل في المستقبل.
 
 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات والقيمة المتبقية 
األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات لم تتغير بشكل جوهري. سيتم المحاسبة عن أي تغيير في العمر  قامت اإلدارة بتقدير وتقييم أن  

 اإلنتاجي المقدر أو نمط االستهالك في المستقبل. 
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 مشتركةالمشاريع  الستثمارات في الا 5
 

السياحة تمثل   شركة  باستثناء  محدودة،  مسؤولية  ذات  شركات  هي  والتي  التالية،  الشركات  في  استثمارات  المشتركة  المشاريع  في  االستثمارات 
استثمارا المحاسبة عن  يتم  السعودية.  العربية  المملكة  في  أدناه مسجلة  الشركات  مقفلة. جميع  فهي شركة مساهمة سعودية  العقاري  ت  والتطوير 

 في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. المجموعة 
 

  نسبة الملكية  

 
  سبتمبر 30

2022 
  ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30

2022 
  ديسمبر 31

2021 

 ٪ ٪ 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
     مشاريع مشتركة 

 70,917 72,028 48.5 48.5 السياحة والتنمية العقارية شركة 
 20,794 24,344 50.0 50.0 شركة أساطير للمشاريع الترفيهية المحدودة 

 7,560 2,376 31.0 31.0 شركة الترفيه الفاخر 
 -  3,831 50.0 50.0 شركة القصيم التجارية المحدودة 

 1,912 1,114 50.0 50.0 شركة ترفيه للسياحة والمشاريع المحدودة
 -  353 -  33.33 شركة اساطير الرياضية المحدودة
 50 50 50.0 50.0 شركة الخليجية للترفيه المحدودة

     
   6104,09 101,233 

 
 

 في المشاريع المشتركة:  اتاالستثمار في  حركةال 5-1
 

أشهر  تسعةلفترة ال 
 المنتهية في 

 2022 سبتمبر 30
 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31
 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  

   

 107,183 101,233 في بداية الفترة/ السنة 

 -  150 الفترة/ السنة إضافات خالل 

 ( 6,444) 2,515 الحصة في النتائج 

 494 198  تحمل خسائر

   

 101,233 104,096 في نهاية الفترة/ السنة 
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  ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد اإلنشاء 6
 

 وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
 

 سنوات  10-4 مكيفات هواء  سنة( أو فترة اإليجار أيهما أقصر  30-10العمر اإلنتاجي ) مبان وتحسينات
 سنوات  4 آليأجهزة حاسب  سنوات   10إلى  4 معدات ترفيه 

 سنوات  10-3 أدوات  سنوات  8-4 أثاث وتجهيزات 
 سنوات  5-4 سيارات 

 
 

 مكيفات  سيارات أثاث وتجهيزات  معدات الترفيه  تحسيناتالو  يمبانال
أجهزة حاسب  

 المجموع  مشاريع قيد اإلنشاء أدوات  آلي

2022 سبتمبر 30  
 بآالف الرياالت السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت  بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

          التكلفة:
 2,438,609 10,378 170,189 90,074 94,912 27,272 278,864 653,924 1,112,996 في بداية الفترة 

 26,945 14,802 106 776 179 36 282 4,834 5,930 إضافات

 ( 153,636) ( 2,067) ( 25,366) ( 5,792) ( 11,889) ( 2,702) ( 21,362) ( 17,651) ( 66,807) استبعادات )*( 

 -  ( 4,022) 233 405 375 204 288 102 2,415   تحويل من مشاريع قيد االنشاء

 ( 956) ( 36) -  ( 22) -  ( 18) ( 3) ( 581) ( 296) العملة  تحويلفرق 

 2,310,962 19,055 145,162 85,441 83,577 24,792 258,069 640,628 1,054,238 في نهاية الفترة 

          

          استهالك:
 1,545,835 2,691 129,518 79,049 68,133 27,011 229,541 512,322 497,570 في بداية الفترة 

 3,40100 -  ,5616 33,47 ,1195 165 ,10313 28,527 ,45543 المحمل للفترة 

 ( 345,129) ( 2,067) ( ,48020) ( ,2675) ( ,06710) ( 2,702) ( ,44520) ( 17,445) ( 872,05) استبعادات )*( 

 ( 231) -  -  ( 10) -  ( 10) ( 2) ( 164) ( 45) العملة  تحويلفرق 

 1,516,662 624 115,599 77,245 63,185 24,464 222,197 523,240 490,108 في نهاية الفترة 

          
          صافي القيمة الدفترية:

 794,300 18,431 29,563 ,1968 20,392 328 35,872 117,388 564,130 2022 سبتمبر  30كما في 

          

 
أخطرت بلدية جدة الشركة األم للمجموعة )مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير(   ،2022يوليو    19في    ذلك،باإلضافة إلى    .بسبب إنهاء عقد اإليجار  معين،قامت المجموعة باستبعاد أصول فندق    الحالية،خالل الفترة  )*(  

يمتها الدفترية تبلغ  قامت المجموعة بتقييم األثر المالي لمصادرة الفندق وسجلت خسارة شطب تعادل ق  لذلك،بإخالء فندق تمتلكه الشركة األم وتؤجره للمجموعة. يقع الفندق على قطعة أرض تنوي بلدية جدة تطويرها. نتيجة  
مليون لاير   23.6حيث تم االتفاق على أن تقوم الشركة األم بتعويض المجموعة بمبلغ    2022سبتمبر    6أبرمت المجموعة وشركتها األم اتفاقية إنهاء عقد اإليجار بتاريخ    ،باإلضافة الى ذلكمليون لاير سعودي.    23.6

( 15 واإليضاح رقم 12 اإليضاح رقمانظر كية. الفندق من قبل بلدية جدة. )سعودي نتيجة إلنهاء عقد اإليجار ومصادرة المل
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   مكيفات سيارات أثاث وتجهيزات  معدات الترفيه  تحسيناتالو  يمبانال

أجهزة حاسب  
 أدوات  آلي

مشاريع قيد اإلنشاء 
 المجموع  )**( 

2021ديسمبر  31  
 بآالف الرياالت السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

          التكلفة:
 2,506,041 18,519 170,820 88,636 89,677 27,469 281,975 662,582 1,166,363 2021يناير  1في 

 30,266 8,021 736 2,830 2,621 161 2,398 4,036 9,463 إضافات
 ( 97,698) ( 8,433) ( 2,504) ( 1,810) ( 2,132) ( 358) ( 5,772) ( 12,694) ( 63,995) استبعادات وشطب )*( 

 -  ( 7,729) 1,137 418 4,746 -  263 -  1,165 تحويل من مشاريع قيد االنشاء 

 2,438,609 10,378 170,189 90,074 94,912 27,272 278,864 653,924 1,112,996 2021ديسمبر  31في 

          

          استهالك:
 1,427,746 -  117,901 74,735 60,286 27,284 215,231 482,224 450,085 2021يناير  1في 

 152,570 -  11,322 5,750 8,690 85 19,454 41,381 65,888 المحمل للسنة 
 33,403 2,691 2,228 40 864 -  106 -  27,474 ( 2-6القيمة )إيضاح خسارة االنخفاض في 
 ( 67,884) -  ( 1,933) ( 1,476) ( 1,707) ( 358) ( 5,250) ( 11,283) ( 45,877) استبعادات وشطب )*( 

          

 1,545,835 2,691 129,518 79,049 68,133 27,011 229,541 512,322 497,570 2021ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية:
 892,774 7.687 40,671 11,025 26,779 261 49,323 141,602 615,426 2021ديسمبر  31كما في 

 
مليون لاير ســعودي تتعلق بمركز ترفيهي كان يجب أن تتخلى عنه المجموعة حيث أن األرض كانت    10.96صــافي قيمة دفترية بمبلغ    2021ديســمبر   31)*( تضــمنت عمليات االســتبعادات والمشــطوبات للســنة المنتهية في 

. بلغ مجموع المبالغ المشـطوبة  2021ديسـمبر   31ويض المجموعة عن هذه الخسـارة، إال أنه ال يمكن تقدير المبلغ ذي الصـلة بشـكل موثوق في مطلوبة كجزء من خطة تطوير حكومية. على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم تع
 .2021مليون لاير سعودي خالل سنة  20.5)صافي القيم الدفترية( 

 
مليون لاير سعودي خالل  8.4مشروع قيد اإلنشاء يتعلق بمركز تجاري بناء  على الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية. نتج عن ذلك خسارة بمبلغ ، قررت المجموعة إيقاف 2021ديسمبر  31)**( خالل السنة المنتهية في 

  .2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
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 تم توزيع تكلفة االستهالك ضمن قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة على النحو التالي: 6-1
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
 بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 141,730 110,29 تكاليف مباشرة 

 10,840 8,293 مصاريف عمومية وإدارية  

 403,100 152,570 
 

   االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات 6-2
 

ا عن طريق مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد ما إذا كان هناك سنويتقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات  
أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة عن االنخفاض في قيمتها. فإذا ُوجد أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد  أي مؤشر على  

 للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة. 
 

، حيث أشارت األحداث والتغيرات في  2021ديسمبر    31هية في  أجرت اإلدارة اختبار انخفاض قيمة موجوداتها غير المالية خالل السنة المالية المنت
لومات الداخلية  الظروف إلى أن القيمة الدفترية لبعض وحدات توليد النقد للمجموعة قد ال تكون قابلة لالسترداد، والتي أخذت اإلدارة في االعتبار المع 

ت النقدية المخصومة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد ذات  والخارجية لمؤشرات انخفاض القيمة. استخدمت اإلدارة نموذج التدفقا
د لكل وحدة منتجة الصلة. تحدد اإلدارة كل من فنادقها ومراكز الترفيه التابعة لها كوحدة منتجة للنقد منفصلة. تحدد اإلدارة أن المبلغ القابل لالستردا

٪ في تقدير القيمة قيد االستخدام. نتج عن  2.86٪ ومعدل نمو نهائي قدره  10اإلدارة معدل خصم بنسبة  للنقد هو قيمتها قيد االستخدام. استخدمت  
 .2021ديسمبر  31نتيجة اختبار انخفاض القيمة هذا خسارة انخفاض في القيمة لبعض الوحدات المنتجة للنقد والتي تم تسجيلها كما في 

 
 النمو النهائي لتوقعات التدفق النقدي لوحدات توليد النقد هذه من قبل اإلدارة على أنه غير جوهري. ومعدلتم تقييم تحليل الحساسية لمعدل الخصم 

 
لم تحدد اإلدارة أي مؤشرات إضافية أو تغييرات إيجابية كبيرة في االفتراضات المستخدمة في اختبار    ، 2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  

 . 2021ديسمبر    31ما في  انخفاض القيمة الذي تم إجراؤه ك 
 

 مشاريع قيد اإلنشاء 6-3
 

: مركزان ترفيهيان( في المملكة العربية السعودية قيد اإلنشاء 2021ديسمبر    31)  واحدتمثل المشاريع تحت اإلنشاء تكاليف مركز ترفيهي جديد  
 حالي ا، باإلضافة إلى تكاليف تجديد الفنادق ومراكز الترفيه القائمة.

 
 موجودات حق االستخدام  7

 

بما في ذلك أراضي ومباني ومساحات في   باستئجار عدة موجودات  المجموعة  فيما يلي معلومات حول ووح   التجارية  المراكزتقوم  دات سكنية. 
 :الموجودات التي تكون فيها المجموعة مستأجرا  

 

 2022 سبتمبر 30
 مكاتب الو  يمبانال يضاراأل

مساحات في  ال
المراكز  
 المجموع  سكنية ال  وحداتال التجارية 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

الرياالت  بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

      التكلفة:
 1,049,444 11,951 578,197 303,140 156,156 في بداية الفترة 

 17,656 -  15,460 2,196 -  إضافات
 ( 31,552) -  ( 28,350) ( 3,202) -  استبعادات 

 ( 11,873) -  ( 11,873) -  -  جار يتعديالت على عقود اإل

      
 1,023,675 11,951 553,434 302,134 156,156 نهاية الفترة في 

      
      استهالك:

 303,986 8,904 179,578 75,093 40,411 في بداية الفترة 
 67,242 1,331 37,674 18,594 9,643 نفقات خالل الفترة 

 ( 8,112) -  ( 5,373) ( 2,739) -  استبعادات 

      
 363,116 10,235 211,879 90,948 50,054 في نهاية الفترة 

      
      صافي القيمة الدفترية:

 660,559 1,716 341,555 211,186 106,102 2022 سبتمبر  30كما في 
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 2021ديسمبر  31
 مكاتب الو  يمبانال يضاراأل

مساحات في  ال
 المجموع  سكنية ال  وحداتال المراكز التجارية 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

      التكلفة:
 1,015,651 10,416 645,668 203,411 156,156 في بداية السنة 

 130,162 1,526 9,917 118,719 -  إضافات

 ( 71,105) ( 359) ( 55,386) ( 15,360) -  استبعادات 

 ( 25,264) 368 ( 22,002) ( 3,630) -  تعديل عقود اإليجار 

      
 1,049,444 11,951 578,197 303,140 156,156 في نهاية السنة 

      

      استهالك:
 240,814 7,138 141,324 65,249 27,103 في بداية السنة 

 103,975 2,125 66,768 21,774 13,308 المحمل للسنة 

 ( 40,803) ( 359) ( 28,514) ( 11,930) -  استبعادات 

      

 303,986 8,904 179,578 75,093 40,411 في نهاية السنة 

      
 صافي القيمة الدفترية:

 745,458 3,047 398,619 228,047 115,745 2021ديسمبر  31كما في 

 
 قروض ال 8

 

 من بنوك محلية. تحمل هذه القروض تكاليف تمويل المرابحة بالمعدالت التجارية السائدة.تمثل القروض تمويل المرابحة الذي تم الحصول عليه 
 

  فيما يلي ملخص القروض:

 
  2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30  

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 167,526 136,460 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
 20,000 20,000 قصيرة األجلقروض 

 156,460 187,526 
 366,721 339,870 الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 

 496,330 554,247 
 

 تتلخص حركة القروض في اآلتي:
 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30  

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 702,818 554,247 الفترة/ السنة في بداية  
 484,282 172,309 متحصالت خالل الفترة/ السنة 

 ( 632,853) ( 230,226) خالل الفترة/ السنة  سدادات

 496,330 554,247 
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الدين إلى حقوق  إجمالي  ،بالمحافظة على نـسب معينة من الرفع الماليرئيـسي  تتعلق بـشكل    مالية  تحتوي اتفاقيات القروض على تعهدات (1)
ــروط  .  متعهدات اخرىالملكية   ــداد الفوري للقروض في حالة عدم الوفاء بأي من تلك  تلك وبموجب ش االتفاقيات، يحق للبنوك طلب الس
 بنوك.الولكنها حصلت على تنازل من  ،القروض، لم تكن المجموعة ملتزمة ببعض تعهدات 2022 سبتمبر 30. كما في التعهدات

 
 .تبين لإلدارة أن القيمة العادلة للقروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل تقارب قيمتها الدفترية (2)

 

 
 عقود اإليجارمطلوبات   9

 

 لمدفوعات اإليجار للسنوات الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة:فيما يلي الحد األدنى 
 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30  

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

     تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة  -تحليل االستحقاق 

 134,049 135,225 خالل سنة واحدة 

 434,677 398,075 بعد سنة واحدة وال تزيد عن خمس سنوات 

 509,864 424,009 سنوات  5أكثر من 

 1,078,590 957,309 إجمالي مطلوبات عقود اإليجار غير المخصومة 
 

 القيمة الحالية بالصافي لمدفوعات عقد اإليجار مبينة كما يلي:
 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30  

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  عقود اإليجارمطلوبات يتم تضمين 
 98,134 103,627 عقود اإليجارمطلوبات الجزء المتداول من  

 754,020 664,339 عقود اإليجار مطلوبات الجزء غير المتداول من 

 767,966 852,154 

 
   سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال  

 2022 2021 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة:
 30,274 24,784 نفقات مالية على المطلوبات اإليجارية 

 40,358 42,744 إيجار متغيرة غير مدرجة في قياس المطلوبات اإليجارية مدفوعات عقد 
 13,385 7,114 مصاريف تتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل 

 
اإلدارة بخصوص هذه الخيارات من أجل    منيوجد لدى المجموعة بعض عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء. جرت مفاوضات  

ات توفير مرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة كي تتوافق مع احتياجات عمل المجموعة. تمارس اإلدارة أحكاما  لتحديد ما إذا كان خيار
التمديد واإلنهاء يمكن ممارستها بشكل معقول. 
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 :2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفيما يلي الحركة في المطلوبات اإليجارية خالل فترة ال
 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30 
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
   

 965,450 852,154 في بداية الفترة/ السنة 
 130,162 17,656 إضافات خالل الفترة/ السنة 

 40,219 24,784 نفقات مالية للفترة/ للسنة 

 ( 147,859) ( 79,655) تسديدات خالل الفترة/ السنة 

 ( 18,862) ( 5,081) امتياز اإليجار خالل الفترة / السنة 

 ( 25,264) ( 11,873) الفترة / السنة تعديالت خالل 

 ( 18,017) -  إعادة تصنيف إلى مصاريف مستحقة 

 ( 73,675) ( 30,019)   إنهاء عقود خالل السنة

 852,154 767,966 في نهاية الفترة/ السنة 

 98,134 103,627 الجزء المتداول 

 754,020 664,339 الجزء غير المتداول 

 
 الزكاة 10

 
لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتم تحميله على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر    يتم تحديد مصروف الزكاة للفترة وفقا  

 الموحدة. يتم تعديل الفروق الناتجة عن حساب الزكاة النهائي، إن وجدت، في السنة التي يتم فيها استالم الربوط النهائية. 
 

 .للزكاة تخضع لن وبالتالي  العام، نهاية  في سلبية للمجموعة الزكاة قاعدة تكون أن اإلدارة تتوقع الحالية، الفترة خالل
 

. وقد استلمت الشركة الربوط الزكوية  2021إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى سنة  المجموعة  قدمت  
والتي ال تزال معلقة. خالل السنة الماضية حصلت الشركة على الربوط الزكوية النهائية    2021و  2013النهائية لجميع السنوات باستثناء السنتين  

  2.3مليون لاير سعودي، مما أدى إلى عكس فائض مخصص الزكاة بمبلغ    7.88، وقامت بتسوية مبالغ وقدرها  2017إلى    2014للسنوات من  
مليون    3.5، مما نتج عنه مخصص زكاة إضافي بمبلغ  2020إلى    2018مليون لاير سعودي. كما استلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من  

 لاير سعودي. 
 

 خصص الزكاة الحركة في م  1- 10
 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30 

 بآالف الرياالت   
 السعودية

 بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 13,542 6,860 في بداية الفترة/ السنة 

 3,491 -  مخصص زكاة إضافي

 ( 2,296) -  عكس خالل الفترة/السنة 

 ( 7,877) -  مدفوع خالل الفترة / السنة 

 6,860 6,860 السنة في نهاية الفترة/ 



   شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
 )شركة مساهمة سعودية(

  ولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األ
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 رأس المال  11
 

ركة المصـرح به والمصـدر والمدفوع بالكامل من  هم بمبلغ    65يتكون رأس مال الـش هم الواحد )  10مليون ـس عودي للـس مبر    31لاير ـس :  2021ديـس
 لاير سعودي للسهم الواحد(. 10مليون سهم بمبلغ  65

 
  550مة غير العادية على تخفيض رأس المال من  ا( وافق مساهمو الشركة في جمعيتهم الع 2021يوليو    8)الموافق  هـ    1442ذو القعدة    28في  

مليون    207مليون سهم لتعويض   34.3مليون سهم إلى    55مليون لاير سعودي عن طريق تخفيض عدد األسهم من   343مليون لاير سعودي إلى  
لاير سعودي    10مليون سهم عادي بمبلغ    30.7كما وافق المساهمون في نفس االجتماع على إصدار  لاير سعودي من خسائر الشركة المتراكمة.  

  650لاير سعودي للسهم. نتيجة لذلك، زاد رأس مال الشركة إلى    10مليون سهم بمبلغ    65مليون سهم إلى    34.3للسهم لزيادة عدد األسهم من  
 مليون لاير سعودي.

 
مليون لاير    650( على تخفيض رأس مال الشركة من  2022أكتوبر    6هـ )الموافق    1444ربيع األول    10عادية في  وافقت الجمعية العامة غير ال 

مليون سهم    31.5مليون سهم إلى    65وبالتالي خفض عدد أسهم الشركة. من    ٪،51.54بانخفاض قدره    سعودي،مليون لاير    315سعودي إلى  
وتم اإلعالن عن هذه الموافقة على الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية والموقع اإللكتروني    المصدرة،مليون سهم من أسهم الشركة    33.5بإلغاء  

 .لتداول السعودية
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 12
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  1- 12
 

باإلضافة   2021ديسمبر  31مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المنتهية في  المبرمةكان لدى المجموعة المعامالت الهامة  العادية،خالل سير عملياتها 
 إلى أرصدتها:

 
   أشهر المنتهية في تسعةمبلغ المعاملة لفترة ال   

  
 سبتمبر 30

2022 
 سبتمبر 30

2021 

 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
      

عبد العزيز   نعبد المحسمجموعة 
 الحكير 

 41,848 41,977 مصروف إيجار )أ(  ( مساهم أساسي)
 766 1,546 إيرادات  
 - 8,6723 ( 15 إيضاح) الربح من استبعاد حق االستخدام  
    

 41 311 إيرادات أتعاب اإلدارة  مشاريع مشتركة 
 -  11,140 قروض  
 129 193 فوائد على القروض  
    

 5,844 3,699 مصروف إيجار / مدفوعات إيجار )أ(  تحت سيطرة مشتركة 
 190 163 إيرادات  
 117 -  اإلدارة إيرادات أتعاب  

    
غير   –تعويض اإلدارة العليا 

 1,337 731,3 رواتب ومنافع ذات عالقة )ب(  تنفيذين 
 1,244 1,559 مكافأة االجتماعات 
ما بعد انتهاء الخدمة منافع    122 121 

 1,796 2,009 رواتب ومنافع ذات عالقة )ب(  تنفيذين –تعويض اإلدارة العليا 
 710 87 انتهاء الخدمة ما بعد منافع  

 
ا 24هذا المبلغ مدفوعات اإليجار/ األجرة لعدد  يمثل ( أ ا( مؤجرة من قبل المجموعة من المساهم األساسي )شركة   26: 2021) عقار  عقار 

 عبد العزيز الحكير القابضة( والشركات التابعة. عبدالمحسنمجموعة 
 
لاير سعودي( لعضو واحد من أعضاء مجلس اإلدارة مليون    1.3:  2021لاير سعودي )  1.3تم دفع رواتب ومنافع ذات عالقة بمبلغ    (ب

  يشارك في إدارة الشركة.
 

المديرين  لاير سعودي( إلى اثنين من  مليون    1.8:  2021لاير سعودي )  مليون  2بمبلغ  باإلضافة إلى ما سبق، تم دفع رواتب ومنافع ذات عالقة  
تخطي السلطة والمسؤولية عن  لديهم  الذين  األشخاص  العليا هم  اإلدارة  في  التنفيذيون  المديرون  للمجموعة.  العليا  اإلدارة  في  ط وتوجيه  التنفيذيين 

 ومراقبة أنشطة المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي مدير للمجموعة )سواء كان تنفيذي ا أو غير ذلك(.
 



   شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
 )شركة مساهمة سعودية(

  ولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األ
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 )تتمة(  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 12
 

 )تتمة(  معامالت مع أطراف ذات عالقة 1- 12
 

أخطرت بلدية جدة الشركة األم للمجموعة بإخالء فندق تمتلكه الشركة األم   ،2022يوليو    19في    ،15  رقم  كما هو مذكور في اإليضاح ج( 
قامت المجموعة بتقييم األثر المالي لمصادرة   لذلك،وتؤجره للمجموعة. يقع الفندق على قطعة أرض تنوي بلدية جدة تطويرها. نتيجة  

إلى    استبعادالفندق وسجلت خسارة   الدفترية تصل  الممتلكات مليون    23.6تعادل قيمتها  تم احتسابها كخسارة في  لاير سعودي والتي 
مليون لاير سعودي في فندق آخر تم تأجيره   9.2خسائر بقيمة    2021تكبدت المجموعة في عام    ذلك،واآلالت والمعدات. عالوة على  

من الشركة األم وتمت مصادرته من قبل الحكومة. لم تتضمن اتفاقيات اإليجار بين الشركة األم والمجموعة مخصصات إلنهاء عقود  
 .اإليجار

 

أبرمت المجموعة وشركتها األم اتفاقيتين إلنهاء عقد اإليجار حيث تم االتفاق على أن تقوم الشركة األم بتعويض المجموعة    ،2022سبتمبر    6في  
والذي تم عرضه   سعودي،مليون لاير    32.8مليون لاير سعودي للفندق الثاني مع إجمالي مبلغ    9.2ومليون لاير سعودي للفندق األول    23.6بمبلغ  

 ء عقد اإليجار. كأرباح من إنها
 

 الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة األطراف ذات العالقة  2- 12
 

شهرا  من تاريخ قائمة   12إن األرصدة القائمة لدى الجهات ذات العالقة كما في نهاية السنة بدون ضمانات وال تحمل عمولة ويتم سدادها نقدا  خالل  
ي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقويم في كل سنة مالية المركز المالي الموحدة. لم يتم تقديم أو استالم أ

 .من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة  3- 12
 

  سبتمبر 30كما في  والمدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية العالقةفيما يلي تفاصيل األرصدة الرئيسية مع األطراف ذات 
 :2021ديسمبر  31و 2022

 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30  
بآالف الرياالت    

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
      مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة ( 1

 5,926 6,236 للترفيه المحدودة )مشروع مشترك( شركة الخليجية  
3,2893 ( 15)إيضاح  المساهم الرئيسي   1,895 
 1,559 1,567 شركة ترفيه للسياحة والمشاريع المحدودة )مشروع مشترك( 
 -  2,019 شركة اساطير الرياضية المحدودة )مشروع مشترك(  
 39 202 ( مشتركةتحت سيطرة شركة مينا للتعليم والتطوير )  
 109 109 ( تحت سيطرة مشتركة شركة نقاهة للرعاية الصحية المحدودة ) 
 -  27 ( تحت سيطرة مشتركةمصنع الرياض للبالستيك ) 
 -  305 شركة أساطير لمشاريع الترفيه المحدودة )مشروع مشترك( 
 5 5 شركة الترفيه الفاخر )مشروع مشترك(  
 1,335 1,623 أخرى  

  6,3715  10,868 

ا: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من طرف ذي عالقة   ( 6,286) ناقص   (5,926 ) 

  90,054  4,942 

    

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30  

  
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
  مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة ( 2

 

  

 494 692 التجارية المحدودة )مشروع مشترك( شركة القصيم  

 425 -  الترفيه المحدودة )مشروع مشترك(ومشاريع لشركة أساطير ل 

 23 -  ( تحت سيطرة مشتركةمصنع الرياض للبالستيك ) 

  692 942 
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 )تتمة(  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 12
 

 )تتمة(  أرصدة األطراف ذات العالقة 3- 12
 
 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من طرف ذي عالقة: ( 3
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 بآالف الرياالت   
 السعودية

 بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 2,289 5,926 في بداية الفترة/ السنة 

 3,637 360  المحمل للفترة/ للسنة

 5,926 6,286 في نهاية الفترة/ السنة 
 

 األطراف ذات العالقةقروض الى  12-4
 

ا تم اإلفصـاح عن الشـروط واألحكام المتعلقة بترتيبات تمويل القروض وهي تحمل رسـوم فائدة بأسـعار السـوق. تمت جميع المعامالت األخرى وفق  
 أسعار السوق السائدة.للشروط واألحكام التجارية العادية بناء  على 

 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 بآالف الرياالت   
 السعودية

 بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 14,431 15,366 في بداية الفترة/ السنة 

 969 12,072  المحمل للفترة/ للسنة

 ( 34) -  للفترة/ للسنة  دفوعالم

 15,366 827,43 في نهاية الفترة/ السنة 

 
ا متعددة مقدمة إلى   ــتركةإحدى تمثل الحركة المذكورة أعاله قروضــ  ــاريع المش ــنة    المش ــتحقاق يزيد عن س وهي ذات معدل فائدة   واحدة،بتاريخ اس

 تقارب قيمتها الدفترية.وكانت ثابت. قامت اإلدارة بتقييم القيمة العادلة للقروض 
 

 خسارة السهم األساسية والمخفضة 13
 

الخسارة األساسية للسهم وذلك بقسمة صافي خسارة الفترة المتعلقة بالمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد يتم احتساب  
 .األسهم العادية القائمة خالل الفترة

 
األم )بعد تعديله بالعمولة على األسهم   يتم احتساب الخسارة المخفضة للسهم وذلك بقسمة صافي خسارة الفترة المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة

التي سيتم إصدارها   الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 .عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة إلى أسهم عادية

 
 ل التالي حسابات خسارة السهم:يعكس الجدو

 

 
 المنتهية   لفترة الثالثة أشهر

 سبتمبر 30
 المنتهية  أشهر  تسعةال لفترة
 سبتمبر 30

 2022 2021 2022 2021 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

     

 ( 123,872) ( 5,2245) 6,182 5,1112 للفترة  (الخسارة )/الربح

     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة 
 *(11)إيضاح 

 )باآلالف( 
31,500 

 )باآلالف( 
28,203 

 )باآلالف( 
31,500 

 )باآلالف( 
23,743 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ( 22.5) ( 72.1) .220 .380 األساسية والمخفضة للسهم (الخسارة )/الربح

 
حق في * تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة بأثر رجعي على جميع الفترات المعروضة ليعكس تأثير التخفيض الال

 .22واإليضاح رقم  11كما هو موضح في اإليضاح رقم   2022أكتوبر  6رأس المال الذي تمت الموافقة عليه في 
 



   شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
 )شركة مساهمة سعودية(

  ولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األ
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 تكاليف مباشرة 14
 

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
   

 102,034 111,945 رواتب ومنافع 

 107,329 92,110 ومعدات استهالكات ممتلكات 
 79,194 67,242 موجودات حق االستخدام استهالكات 

 44,421 35,152 االجار 
 34,801 31,970 خدمات

 19,634 21,062 تكاليف الطعام والشراب 
 15,228 16,307 رسوم اإلدارة واالمتياز 

 12,154 10,899   صيانة

 29,388 34,946 اخرى 

 3,63142 444,183 

 
 عقود إيجار الربح من استبعاد   15

 
وتؤجرهما للمجموعة. الفنادق    القابضةأخطرت بلدية جدة الشركة األم للمجموعة بإخالء فندقين تمتلكهما الشركة    ،2022خالل الربع الثالث من عام  

 مع الشركة القابضةأبرمت المجموعة  د  هذا وققامت المجموعة بتقييم األثر المالي للمصادرة.    لذلك،على أرض تنوي أمانة جدة تطويرها. نتيجة  
 32.8بتعويض المجموعة بمبلغ إجمالي قدره    القابضةحيث تم االتفاق على أن تقوم الشركة    2022سبتمبر    6اتفاقيات إنهاء عقد اإليجار بتاريخ  

 امانة جدة.  من قبل مليون لاير سعودي نتيجة إلنهاء عقد اإليجار ومصادرة كليهما
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة 16
 

 االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائية 1- 16
 

االعتيادية وجاري العمل عليها في الجهات ذات الصلة. في حين أن النتائج النهائية لهذه األمور ال لدى المجموعة أمور قضائية في سياق األعمال  
مركزها المالي    ، ال تتوقع اإلدارة أن يكون لها تأثير جوهري سلبي علىيمكن تحديدها على وجه اليقين، إال أنه بناء  على مشورة مستشارها القانوني

 كاف في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.أنه قد تم رصد مخصص الموحد ونتائج عملياتها، بما 
 

 التعهدات الرأسمالية 2- 16
 

مليون لاير سعودي( تتعلق    28:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )   86رأسمالية بمبلغ    تعهدات، لدى المجموعة  2022  سبتمبر   30كما في  
 بمشاريع قيد اإلنشاء.

 
 خطابات الضمان واالعتمادات المستندية 3- 16

 
:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  15,6قائمة بمبلغ    ات مستنديةاعتمادوضمان  ، كان لدى المجموعة خطابات  2022  سبتمبر   30كما في  
 مليون لاير سعودي(.  7.1

 
 قطاعيّةالمعلومات  ال 17

 

يتم تقييم أداء    تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقويم األداء.
 . القطاع وقياسه باستمرار

 
 :8طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  بشأنهاقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير  1- 17
 

 .ويعمل في مجال الفنادق والسياحة، والمنتجعات الصحية والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي.:  الفنادققطاع  
 .الترفيهية، ومراكز الترفيه والمتنزهات والحدائق العامةويعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المدن :  ترفيهقطاع ال
 .تشتمل على عمليات المركز الرئيسي والمراكز التجارية وقطاعات أخرى: أخرى

 
اإلمارات العربية المتحدة وشركة أساطير    -تتم األعمال األساسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية مع ثالث شركات تابعة وهي سباركيز  

مصر وشركة أصول المزايا للضيافة. مع ذلك، فإن مجموع الموجودات والمطلوبات واالرتباطات ونتائج العمليات لتلك الشركات    -لترفيه والسياحة  ل
ة من قبل  للمجموعة. تتم المعامالت بين قطاعات التشغيل وفق ا للشروط المعتمد  الموجزةالموحدة  األولية  التابعة ليست جوهرية في القوائم المالية  

بات  اإلدارة. ال توجد بنود جوهرية للدخل أو المصاريف بين قطاعات التشغيل. تشتمل غالبية موجودات ومطلوبات القطاع على الموجودات والمطلو
 التشغيلية.
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  معلومات قطاعية 17
 

 )تتمة(  :8طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم قطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها  1- 17
 

 :2021ديسمبر  31و 2021و 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفيما يلي ملخص للمعلومات المالية الرئيسية لفترة ال
 

 2022 سبتمبر 30
 بآالف الرياالت السعودية 

 
 المجموع  أخرى ترفيه  فنادق

   
       

 520,939 27,626 231,071 262,242    إيرادات
 ( 0,1129) ( 7,209) ( 41,288) ( 3,6134)   استهالك ممتلكات ومعدات

 ( 67,242) ( 8,233) ( 43,802) ( 15,207)  استهالك موجودات حق االستخدام 
 ( 281226,) ( 15,835) ( 82,041) ( 405416,)  تكاليف مباشرة أخرى 

      
 306,99 ( 3,651) 63,940 7,0193  إجمالي الربح )الخسارة( 

 ( 134,545) ( 29,979) ( 38,021) ( 66,545)  مصاريف 
 ( 41,679) ( 4,809) ( 25,734) ( 11,136)  نفقات مالية 

ممتلكات من استبعاد وشطب   (/ الربحالخسارة )
  ومشاريع تحت التنفيذ ومعدات

 
(9,5032 ) 2,936 2,397 (6,1781 ) 

 2,515 2,515 -  -   مشتركة حصة في صافي نتائج مشاريع 
 ,57239 313 6,266 32,678  عقود اإليجار الربح من استبعاد 

 1,103 1,098 -  5  ى ارباح اخر
المالية   الموجوداتقيمة   االنخفاض في   (498 ) (729 ) (779 ) (2,006 ) 

 ( 5,2245) ( 32,895) 8,658 ( 29,988)  الدخل  /صافي )الخسارة(

      
 794,300 121,435 318,730 354,135  ومشاريع تحت التنفيذ  ومعداتممتلكات 

 660,559 105,177 357,007 198,375  موجودات حق االستخدام
 104,096 104,096 -  -   استثمارات في مشاريع مشتركة 

 5,5011,94 403,322 305,784 8783,57   مجموع الموجودات 
 065181,6, 206,913 174286, 548,978  مجموع المطلوبات

 
 2021 سبتمبر 30

 بآالف الرياالت السعودية 

 
 المجموع  أخرى ترفيه  فنادق

   
       

 514,653 27,662 213,073 273,918    إيرادات
 ( 107,329) ( 5,488) ( 49,755) ( 52,086)  استهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 79,194) ( 6,870) ( 60,592) ( 11,732)  استهالك موجودات حق االستخدام 
 ( 257,660) ( 15,266) ( 62,798) ( 179,596)  تكاليف مباشرة أخرى 

      
 070,47 38 39,928 30,504  إجمالي الربح 
 ( 143,634) ( 36,642) ( 430,24) ( 76,568)  مصاريف 
 ( 49,674) ( 21,793) ( 23,845) ( 4,036)  نفقات مالية 

  ومعداتممتلكات  وشطبالخسارة من استبعاد 
  ومشاريع تحت التنفيذ

 
(6,177 ) (19,665 ) (8,325 ) (34,167 ) 

 ( 7,814) ( 7,814) -  -   حصة في صافي نتائج مشاريع مشتركة 
 41,670 -  5,306 36,364  عقود اإليجار الربح من استبعاد 

 166 163 -  3  ى ارباح اخر
 ( 3,185) ( 1,563) ( 307) ( 1,315)  المالية   الموجوداتقيمة   االنخفاض في

 2,296 2,296 -  -   الزكاة  عكس

      
 ( 123,872) ( 61,634) ( 41,013) ( 21,225)  صافي الخسارة 

         
 892,774 88,911 397,582 406,281 ومشاريع تحت التنفيذ  ممتلكات ومعدات

 745,458 114,882 416,994 213,582 موجودات حق االستخدام

 101,233 101,233 -  -  مشاريع مشتركة استثمارات في 

 2,081,394 361,242 877,626 842,526  مجموع الموجودات 

 1,703,514 542,960 557,327 603,227 مجموع المطلوبات
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 )تتمة(  معلومات قطاعية 17
 

 )تتمة(  :8للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم قطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقًا  1- 17
 

 باإلضافة إلى التقارير القطاعية المذكورة أعاله، تتولد إيرادات الشركة من الشركات التابعة والمواقع التالية: 
 

 

 
 فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان وفقًا للقطاع التشغيلي:  2- 17

 
     

 2022 سبتمبر 30
 المجموع  أخرى ترفيه  فنادق بآالف الرياالت السعودية 
     

 057,902 623,96 171,20 263,731 الموجودات 
 686,101 476,1 457,78 753,12 ارتباطات ومطلوبات محتملة 

     

 2021ديسمبر  31
 المجموع  أخرى ترفيه  فنادق بآالف الرياالت السعودية 

          
 286,347 54,015 32,422 199,910 الموجودات 

 35,143 3,796 15,679 15,668 ارتباطات ومطلوبات محتملة 
 

 االئتمان للمجموعة من األرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية والمبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة.   تتكون مخاطر
 

 2022  سبتمبر 30
 بآالف الرياالت السعودية 

المملكة العربية  
 السعودية

اإلمارات العربية  
 المجموع  مصر المتحدة 

        
 

 498,526 -  -  498,526 الشركة 
 688 -  -  688 شركة أصول المزايا للضيافة 

 19,881 -  19,881 -  شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية 

 1,844 1,844 -  -  شركة أساطير للترفيه والسياحة 

 520,939 1,844 19,881 499,214 مجموع اإليرادات 

 2021  سبتمبر 30
 بآالف الرياالت السعودية 

المملكة العربية  
 السعودية

اإلمارات العربية  
 المجموع  مصر المتحدة 

          

 495,855 -  -  495,855 الشركة 

 1,327 -  -  1,327 شركة أصول المزايا للضيافة 

 15,462 -  15,462 -  شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية 

 2,009 2,009 -  -  والسياحة شركة أساطير للترفيه 

 514,653 2,009 15,462 497,182 مجموع اإليرادات 
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 القيم العادلة لألدوات المالية  18
 

ون األدوات  القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو يدفع لتسوية التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. تتك 
مبالغ المطلوبة من المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. وتتكون الموجودات المالية للمجموعة من األرصدة البنكية والذمم المدينة وال 

  أطراف ذات عالقة. كما تتكون مطلوباتها المالية من القروض والذمم الدائنة والمستحقات والمبالغ المطلوبة إلى أطراف ذات عالقة.
 

أطراف ذات عالقة والقروض   وفقا  لتقييم اإلدارة، تقارب القيمة العادلة لألرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والمطلوب من
اقات  قصيرة األجل والمطلوب إلى أطراف ذات عالقة والمستحقات والذمم الدائنة األخرى قيمها الدفترية، ويرجع سبب ذلك بشكل كبير إلى االستحق

 قصيرة األجل لهذه األدوات. 
 

 االدوات المالية  19
 

 مقاسة بالتكلفة المطفأة  الموجودات المالية
 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   
 168,899 125,599 في البنوكنقد 

 88,195 79,305 ذمم مدينة 
 8,945 12,625 موجودات عقود

 4,942 45,090 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  
 15,366 27,438 قروض الى مشاريع مشتركة 

 290,057 286,347 

 
 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 
 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 239,933 295,777 ارصدة دائنة اخرى ذمم دائنة و
 554,247 496,330 قروض 
 852,154 767,966 عقود اإليجار مطلوبات

 1,560,073 1,646,334 

 
 إدارة المخاطر المالية 20

 
. الغرض الرئيسي من هذه ومطلوبات متداولة اخرى  قروض وذمم دائنةو  مطلوبات عقود اإليجار تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من

المستمدة   هعادليوالنقد وما  التجارية  المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة. تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة على الذمم المدينة  
 مباشرة من عملياتها.  

 
ة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تقوم اإلدارة العليا  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدار

و لسياسات  وفق ا  وإدارتها  وقياسها  تحديدها  تم  قد  المالية  المخاطر  أن جميع  من  للتأكد  بانتظام  واإلجراءات  السياسات  بمراجعة  أهداف للمجموعة 
اإلدارة ويوافق على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تم   . ال تشارك المجموعة في أي أنشطة تحوط. يراجع مجلسللمجموعة   المخاطر

 تلخيصها أدناه. 
 

 مخاطر السوق  ( أ
 

سوق  السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر ال   مخاطر
  نمن ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى، مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. تتضم

 . 2022ديسمبر   31تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالموقف كما في   القروض تتعلق .األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق
 

 مخاطر العمولة 
 

تعرض   أسعار العمولة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق. إن  مخاطر
  المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار عموالت السوق يتعلق بشكل أساسي بقروض المجموعة طويلة األجل وقصيرة األجل بأسعار عمولة متغيرة. 

 تدير المجموعة تعرضها لمخاطر أسعار العمولة من خالل المراقبة المستمرة لتحركات أسعار العموالت.
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  الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022 سبتمبر  30أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة 

 

27 

 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية 20
 

 )تتمة(  مخاطر السوق ( أ
 

 )تتمة(  مخاطر العمولة
 

متغيرات يبين الجدول التالي الحساسية للتغيرات المعقولة المحتملة في معدالت العموالت على ذلك الجزء من القروض المتأثرة. وعند بقاء جميع ال
 األخرى ثابتة، فإن ربح المجموعة قبل الزكاة يتأثر من خالل األثر على االقتراضات المحملة بمعدالت متغيرة، على النحو التالي: 

 

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

   

 ( 126,168) ( 54,225) الخسارة قبل الزكاة 
 ( 39) ( 764) نقطة   100زيادة بمقدار 

 39 764 نقطة  100انخفاض بمقدار 
 

 مخاطر العملة األجنبية  
 

العمالت   مخاطر التغيرات في معدالت صرف  بسبب  مالية  المستقبلية ألداة  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلبات  األجنبية هي مخاطر    العملة 
والدرهم  األجنبية. تتعرض المجموعة ألثر تقلبات السوق في سياق اعمالها العادية. لم تتعامل المجموعة بشكل جوهري بغير الدوالر األمريكي

بتاريخ   إلماراتيا المنتهية  للسنة  المجموعة تعرض كبير للعمالت األجنبية األخرى  بالتالي، ليس لدى  العام.  ديسمبر    31واللاير السعودي خالل 
 هرية. . بما أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي، لذلك فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر العمالت األجنبية الجو2022

 

 مخاطر االئتمان  ب( 
 

لمجموعة  إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية أو تعاقد مع عميل على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض ا
 االخرى، كما يلي: لمخاطر االئتمان على النقد وما يماثله والذمم المدينة وذمم أطراف ذات عالقة وبعض الموجودات المتداولة

 

 2021 ديسمبر 31 2022 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية

   

 168,899 125,599 في البنوكنقد 
 88,195 79,305 ذمم مدينة 

 8,945 12,625 موجودات عقود
 4,942 45,090 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  

 15,366 27,438 مشتركة قروض الى مشاريع 

 290,057 286,347 
 

 المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان  للموجوداتتمثل القيمة الدفترية 
 

 :محدده كما يلي البنكيةمخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة 
 

 ارصدة لدى البنك
 

االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من خالل قسم الخزينة في المجموعة وفقا  لسياسة المجموعة. تسعى المجموعة    تُدار مخاطر
في تاريخ التقرير،   BAA1تقييم ائتماني ال يقل عن    اجيدة. ولديهإلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل مع بنوك ذات سمعة  

 لم يتم تحديد أي تركيزات جوهرية لمخاطر االئتمان من قبل اإلدارة.
 

 ذمم مدينة تجارية 
 

تمان تُدار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائ
مجموعة على عدد كبير من عمالء االئتمان. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن  العمالء. يتم توزيع الذمم المدينة التجارية لل

حليل لالنخفاض  عالقتها بعمالئها بوضع سقوف ائتمانية لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والتأكد من متابعتها بشكل دقيق. يتم إجراء ت
على أساس العمالء الكبار كل على حدة. باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة للعمالء الصغار  في القيمة في كل تاريخ تقرير  

 إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها. 
 

 الموجودات المتداولة األخرى 
 

 للموظفين. قروض الموظفين مضمونة مقابل أرصدة نهاية الخدمة. تشتمل الموجودات المتداولة األخرى على السلف المقدمة 
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 )تتمة(  مخاطر االئتمان ب( 
 

 على النحو التالي:  2021ديسمبر  31و 2022سبتمبر  30تم تحديد مخصص الخسارة كما في  األساس،على هذا 
 

 2022سبتمبر  30
0-90  

 يوم
91-

 يوم180
181 -
 يوم 270

271 -
 يوم 360

361 -
 يوم 450

451 -
 يوم 540

541 -
 يوم 630

631 -
 يوم 720

721 -
 يوم 810

811 -
 يوم 900

اكثر من  
 المجموع يوم 900

             
  ٪86.7 ٪64.5 ٪27.9 ٪21.4 ٪16.5  ٪10.2 0٪5.5 ٪ 4.4 ٪ 1.1 ٪ 0.6 ٪ 0.2 معدل الخسارة المتوقع

             الذمم المدينة 
  66,233  7,266 475 440 810  9,314  7,393  3,817  3,658 3,929   9,511  19,620 فنادق 
  10,084 973  1,511 278 127 109 23 24 147 222 554  6,116 ترفيه
  19,303  4,419 452 22 969 160 935 519  2,242  2,158  3,934  3,493 أخرى

  95,620  12,658  2,438 740  1,906  9,583  8,351  4,360  6,047  6,309  13,999  29,229 المجموع

             انخفاض قيمة األصول المالية
 9,707 6,301 307 123 173 1,541 757 210 160 41 59 35 فنادق 
 1,968 845 975 78 27 18 2 1 6 2 3 11 ترفيه
 4,640 3,831 291 6 208 26 96 29 99 23 25 6 أخرى

 16,315 10,977 1,573 207 408 1,585 855 240 265 66 87 52 المجموع

 79,305 1,681 865 533 1,498 7,998 7,496 4,120 5,782 6,243 13,912 29,177 صافي الذمم المدينة

 

 2021 ديسمبر 30
0-90  

 يوم
91-

 يوم180
181 -
 يوم 270

271 -
 يوم 360

361 -
 يوم 450

451 -
 يوم 540

541 -
 يوم 630

631 -
 يوم 720

721 -
 يوم 810

811 -
 يوم 900

اكثر من  
 المجموع يوم 900

             
  ٪90.3 ٪47.3 ٪36.1 ٪29.1 ٪24.1  ٪17.0 0٪9.2 ٪ 7.5 ٪ 2.0 ٪ 1.4 ٪ 0.4 معدل الخسارة المتوقع

             الذمم المدينة 
 79,076 6,222 961 997 5,183 318 651 936 3,120 15,965 17,973 26,750 فنادق 
 6,912 716 116 116 54 1,511 311 138 114 119 121 3,596 ترفيه
 17,109 3,102 1,215 242 59 498 157 1,361 1,032 2,016 2,739 4,688 أخرى

 103,097 10,040 2,292 1,355 5,296 2,327 1,119 2,435 4,266 18,100 20,833 35,034 المجموع

             انخفاض قيمة األصول المالية
 9,445 5,684 700 359 1,505 74 110 84 234 325 245 125 فنادق 
 1,236 634 87 42 16 366 53 12 9 2 2 13 ترفيه
 4,221 2,744 917 88 19 121 27 128 77 42 40 18 أخرى

 14,902 9,062 1,704 489 1,540 561 190 224 320 369 287 156 المجموع

 88,195 978 588 866 3,756 1,766 929 2,211 3,946 17,731 20,546 34,878 صافي الذمم المدينة
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 السيولة  مخاطر ج( 
 
تنشأ مخاطر   مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات المرتبطة باألدوات المالية. قد

ل  السيولة المجموعة مخاطر السيولة  العادلة. تدير  القدرة على تحقيق موجودات مالية بسرعة بمبلغ يقارب قيمتها  ديها من خالل مراقبة  من عدم 
تتطلب متطلبات رأس المال العامل والتدفقات النقدية على أساس منتظم. تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل التأكد من توفر تسهيالت بنكية.  

  120الى    30التجارية خالل    يوما  من تاريخ الفواتير. وعادة ما تتم تسوية الذمم الدائنة  120الى    30شروط إيرادات المجموعة دفع مبالغ خالل  
 يوما  من تاريخ الشراء. 

 
 ،  2021ديسمبر   31و 2022  سبتمبر 31يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في 

 
  3 الى 1 

 شهور 
  الى شهور 3

 سنوات 3إلى  1 سنة
  الى 3
 سنوات5

  5أكثر من 
 المجموع سنوات

       2022 سبتمبر 31
دائنة   دائنة ذمم  وذمم    تجارية 

 295,777 - - - 251,004 44,773 اخرى 

 957,309 424,009 181,885 216,190 85,265 49,960 عقود ايجار مطلوبات

 523,327 - 92,249 259,962 142,230 28,886 قروض

 123,619 478,499 476,152 274,134 424,009 1,776,413 

       2021ديسمبر  31

 239,933 - - - 187,559 52,374 اخرى دائنة  ارصدةذمم دائنة و

 1,078,590 509,864 203,634 231,043 85,864 48,185 مطلوبات عقود ايجار

 580,651 25,096 74,575 282,071 135,805 63,104 قروض

 163,663 409,228 513,114 278,209 534,960 1,899,174 

 

 حدث جوهري 21
 

( كجائحة اعتراف ا بانتشاره السريع عالمي ا. وقد أثر هذا 19- ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020مارس  خالل شهر  
ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد ( 19- التفشي أيض 

لى  ألسواق العالمية حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية موجة ثانية وثالثة ورابعة من العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابق ا عتعطيل ا
تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك،  

ءات  ت حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراتمّكن
المجال،   ذاالفعالة التي اتخذتها الحكومة. وافقت الحكومة على عدد من اللقاحات في سبيل تحقيق المناعة المجتمعية، وقد قطعت أشواطا  متقدمة في ه

 وتم تطعيم غالبية السكان. 
 

انتقال فيروس  وال يزال مدى ومدة هذه اآلثار غير مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن، مثل معدل  
صاد، ال يمكن وضع تقدير موثوق لألثر في تاريخ اعتماد  كورونا ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة. ونظرا  لعدم التأكد المستمر بشأن االقت

  هذه القوائم المالية. يمكن أن تؤثر هذه التطورات على نتائجنا المالية المستقبلية وتدفقاتنا النقدية ووضعنا المالي.
 

   أحداث الحقة 22
 

 سعودي،مليون لاير    315مليون لاير سعودي إلى    650وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من    2022أكتوبر    6في  
مليون سهم من    33.5.  الغاءمليون سهم عن طريق    31.5مليون سهم إلى    65وبالتالي خفض عدد أسهم الشركة من    ٪،51.54بانخفاض قدره  
وتم اإلعالن عن هذه الموافقة   ،2022يونيو    30  كما فيمليون لاير    338.6٪ من الخسائر المتراكمة والبالغة  98.9لمصدرة لتعويض  أسهم الشركة ا

 لتداول السعودية.على الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية والموقع اإللكتروني 
. 

 األولية ث الحقة هامة من شأنها أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية  فإن المجموعة ليست على علم بأي أحدا  أعاله،بخالف ما هو مذكور  
 .بخالف ما هو مذكور أعالهالموجزة الموحدة 

 
 تعديل  23

 

المالية األولية الموحدة الموجزة. كان هذا للتأكد من أن اإلفصاحات   القوائملبعض البنود في    العرض  تصنيفقامت المجموعة بإعادة    ،الفترةخالل  
الدولي   المحاسبة  معيار  متطلبات  مع  متوافقة  كانت  السعودية.    القوائم"عرض    1المقترحة  العربية  المملكة  في  معتمد  كما هو  إجراء  المالية"  تم 

 بأثر رجعي وتم إعادة عرض أرقام المقارنة وفق ا لذلك. التعديالت
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 (1تعديل ) 1- 23
 

الدخل الشامل لتحديد ما إذا كان التصنيف في التكلفة المباشرة    قائمةقامت اإلدارة بتقييم تصنيف بعض مصاريف االستهالك ضمن    الفترة،خالل  
ا لتصنيف استهالك مكاتب اإلدارة من التكلفة    يمثل هذا التعديلدخل.  لل  المدرةمناسب ا. ولوحظ أن مصروفات اإلهالك ال تتعلق باألنشطة   تصحيح 

 .المالية  القوائمعرض   - 1على متطلبات معيار المحاسبة الدولي المباشرة في تكلفة المبيعات إلى المصاريف العمومية واإلدارية بناء  
 

 (2تعديل ) 2- 23
 

خالل الفترة. قدرت اإلدارة أن اإلفصاح   ابعض مراكز الترفيه والفندق الذي تم الخروج منه  استبعادأعادت اإلدارة النظر في تصنيف الخسارة من  
يوفر معلومات أكثر موثوقية    ،2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي لفترتي التسعة أشهر والثالثة أشهر المنتهيتين في    11.4كبند منفصل بقيمة  

في الفترة .بعد خروجها من الموقعتجة للنقد  وأكثر صلة. يعتمد هذا على حقيقة أن المجموعة لم تحقق أي إيرادات مستقبلية من هذه الوحدات المن
بشكل غير صحيح أسفل ربح /   البند  تم االعتراف بالخسارة الناتجة عن االستبعاد كبند منفصل ضمن مصروفات التشغيل. تم عرض هذا  الحالية،

 .ولكن تم تصحيحه في هذا الربع ،السابق الربعخسارة التشغيل في  
 

األولية الموحدة   المركز المالي  قائمة  أي تأثير على  2021سبتمبر    30كما في    األولية الموحدة الموجزةالدخل الشامل    قائمةلم يكن للتغييرات في  
  في العرض  لتغييراتالموجزة نتيجة لالموحدة  األولية  المالية    القوائم. تم عرضه في هذه  األولية الموحدة الموجزة  للمجموعة والتدفقات النقدية  الموجزة

 الموضحة أعاله. 
 

 (3تعديل ) 3- 23
 

إعادة تصنيف اإليرادات األخرى من أسفل الخسائر التشغيلية إلى أعلى في قسم المصاريف. يتعلق الدخل اآلخر بمكاسب إنهاء    التعديل  يمثل هذا
ا على مصاريف  محددةبموجودات    تتعلق  ومشطوبات  2021اإليجار للعقارات التي تم الخروج منها في عام  عقود   . تشتمل عملية إعادة التصنيف أيض 
اإلنشاء  مليو  23.1بقيمة   تحت  ومشاريع  ومعدات  ممتلكات  استبعاد  من  "خسارة  إلى  األخرى  اإليرادات  من  تصنيفها  إعادة  تم  سعودي  ن لاير 

 ". يتعلق المبلغ المتبقي بإيرادات أخرى وقد تم عرضه كبند منفصل "مكاسب إنهاء عقد اإليجار" ضمن مصروفات التشغيل. اتوالمشطوب
 

 (4تعديل ) 4- 23
 

إلى بند منفصل في   واإلدارية،إعادة تصنيف انخفاض قيمة الموجودات المالية التي كانت مدرجة سابق ا في المصاريف العمومية  التعديل  يمثل هذا  
 .األولية الموحدة الموجزةالدخل الشامل  قائمة
 

 (5تعديل ) 5- 23
 

قد تم إدراجها بشكل غير صحيح ضمن المدفوعات  لمشروع مشترك    المقدمةلوحظ أن القروض    ،األولية الموحدة الموجزةالمالية    القوائم أثناء مراجعة  
 المقدمة   قروضالفإن    ذلك،والموجودات المتداولة األخرى على الرغم من أن طبيعة القروض كانت مختلفة عن البنود األخرى. عالوة على    المقدمة

مصاريف    تم إعادة تصنيف رصيد القروض من  النحو، لة. على هذا  طويلة األجل وال ينبغي إدراجها ضمن األصول المتداو  للمشروع المشترك 
 .)أصول غير متداولة( لمشروع مشتركوموجودات متداولة أخرى )أصول متداولة( إلى قروض  مدفوعة مقدما

 
وبالتالي   ،2021يناير  1كما في  األولية الموحدة الموجزةالمركز المالي   لقائمةأي تأثير جوهري على األرصدة االفتتاحية  القوائم لهذا التعديلليس 

  المالية األولية  الدخل الشامل  قائمةعلى    جوهريأي تأثير    لهذا التعديلليس    ذلك،. عالوة على  عامود ثالث في قائمة المركز الماليلم يتم عرض  
 للسنة السابقة.  الموحدة الموجزة
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لفترة التسعة أشهر 
  سبتمبر 30المنتهية في 

2021 

 كما تم عرضه  
بآالف الرياالت  

 السعودية

 1التعديل
بآالف 

الرياالت  
   السعودية

 2التعديل
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 
 

 3التعديل
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 
 

 4التعديل
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 كما تم تعديله في  
سبتمبر  30

2021 
بآالف الرياالت  

 السعودية

        

 ( 243,414) -  -  1,246 273 ( 244,933) فنادق

 ( 173,145) -  -  9,738 5,734 ( 188,617) ترفيه 

 ( 27,624) -  -  -  2,019 ( 29,643) أخرى 

 ( 444,183) -  -  10,984 8,026 ( 463,193) مباشرة تكاليف

 70,470 -  -  10,984 8,026 51,460 مجمل الربح 

 ( 117,710) 3,185 -  -  ( 8,026) ( 112,869) مصاريف عمومية وإدارية 
 الموجوداتانخفاض قيمة 

 ( 34,167) -  ( 23,183) ( 10,984) -  -  المالية 
الخسارة من استبعاد وشطب 

ومشاريع   ممتلكات ومعدات
 41,670 -  41,670 -  -  -  تحت التنفيذ 
الغاء عقود  الربح من 
 166 -  166 -  -  -  اإليجار 

 ( 3,185) ( 3,185) -  -  -  -  االيرادات االخرى 

 ( 139,150) -  18,653 ( 10,984) ( 8,026) ( 138,793)  المصروفات صافي

 ( 68,680) -  18,653 -  -  ( 87,333) التشغيلية (/ الدخلالخسارة)

 -  -  ( 18,653) -  -  18,653 االيرادات االخرى 

 ( 123,872) -  -  -  -  ( 123,872) للفترة الخسارة صافي

       

لفترة الثالثة أشهر  
  سبتمبر 30المنتهية في 

2021 

 كما تم عرضه  
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 1التعديل
بآالف 

الرياالت  
   السعودية

 2التعديل
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 
 

 3التعديل
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 
 

 4التعديل
بآالف 

الرياالت  
 السعودية

 كما تم تعديله في  
سبتمبر  30

2021 
بآالف الرياالت  

 السعودية
        

 ( 80,977) -  -  -  91 ( 81,068) فنادق
( 491) 1,850 ( 60,991) ترفيه    -  - (59,632 ) 
 ( 9,809) -  -  -  672 ( 10,481) أخرى 

( 491) 2,613 ( 152,540) تكاليف مباشرة   -  - (150,418 ) 

( 491) 2,613 38,471 مجمل الربح    -  - 40,593 
 ( 45,441) 1,219 -  -  ( 2,613) ( 44,047) مصاريف عمومية وإدارية 

 الموجوداتانخفاض قيمة 
 ( 3,950) -  ( 4,441) 491 -  -  المالية 

الخسارة من استبعاد وشطب 
ومشاريع   ممتلكات ومعدات

 42,135 -  42,135 -  -  -  تحت التنفيذ 
 164 -  164 -  -  -  الغاء عقود اإليجار الربح من 

 ( 1,219) ( 1,219) -  -  -  -  االيرادات االخرى 
 ( 16,735) -  37,858 491 ( 2,613) ( 52,471) صافي المصروفات 

 23,858 -  37,858 -  -  ( 14,000) التشغيلية (/ الدخلالخسارة)
 -  -  ( 37,858) -  -  37,858 االيرادات االخرى 

 6,182 -  -  -  -  6,182 الخسارة للفترةصافي 
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 األثر على قائمة  المركز المالي  األولية الموحدة الموجزة  كما في 31 ديسمبر  2021
 

 2021 ديسمبر 31كما في 
 كما تم عرضه  

 بآالف الرياالت السعودية 

 5التعديل
الرياالت  بآالف 

   السعودية

 كما تم تعديله في  
 2021 ديسمبر 31

 بآالف الرياالت السعودية 
     

 48,421 ( 15,366) 63,787 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اخرى 
 15,366 15,366 -  مشترك  طويلة االجل لمشروعقروض 

 2020 ديسمبر 31كما في 
 كما تم عرضه  
 السعودية بآالف الرياالت 

 5التعديل
   بآالف الرياالت السعودية

 كما تم تعديله في  
 2021 ديسمبر 31

 بآالف الرياالت السعودية 
 84,210 ( 14,431) 98,641 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اخرى 
 14,431 14,431 -  قروض طويلة االجل لمشروع مشترك 

 
 األثر على قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة كما في 3 سبتمبر 2021

 
من التدفقات   بدال تم تعديل قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لتضمن بشكل مناسب الحركة في القرض في التدفقات النقدية االستثمارية

 النقدية التشغيلية.

 2021 سبتمبر  30كما في 
 كما تم عرضه  

 الرياالت السعودية بآالف 

 5التعديل
بآالف الرياالت  

   السعودية

 كما تم تعديله في  
 2021 سبتمبر 31

 بآالف الرياالت السعودية 
     

 16,314 129 16,185 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اخرى 
 ( 129) ( 129) -  قروض الي مشاريع مشتركة 

 
 الموحدة الموجزة الموافقة على القوائم المالية األولية  24

 

 . 2022نوفمبر  7 تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 
 




