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الموجزة الموحدة  األولية المالية القوائم  فحص حول  تقرير  

 المحترمين مساهمين شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية  -  السادة  الى

 ( سعودية مساهمة )شركة 
 

 المقدمة 
 

الموجزة المرفقة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية )"الشركة"(    الموحدة األولية  المالي   المركز  قائمة  بفحص  قمنا  لقد

  أشهر  والستة األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة  الشامل الدخلوقائمة  ،2022يونيو  30وشركاتها التابعة )"المجموعة"( كما في 

  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  النقدية  والتدفقات  المساهمين  حقوق  في  للتغيرات  الموجزة  الموحدة  األولية  والقوائم  التاريخ،  ذلك  في  المنتهيتين

  الموحدة   األولية   المالية   القوائم  هذه  وعرض   إعداد   عن  مسؤول   اإلدارة   مجلس . إن  األخرى   التفسيرية  واإليضاحات   التاريخ  ذلك  في

المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي    ،المالية األولية"  ( "التقارير34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  وفقا    الموجزة 

 إلى الفحص الذي قمنا به.  إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة استنادا  
 

 نطاق الفحص 
 

(، "فحص المعلومات المالية األولية من قبل المراجع المستقل للمنشأة"،  2410لقد قمنا بفحصنا وفقا لمعيار ارتباطات الفحص الدولي )

الموجزة من توجيه استفسارات، بشكل أساسي  الموحدة  المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية  

ين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص اخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل  لألشخاص المسؤول

يه  في نطاقها بشكل كبير من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا للمعايير المراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعل

تأكيد باننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإنها ال تمكننا من الحصول على 

 فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 
 

 ستنتاج اال
 

إعدادها،   الموجزة المرفقة لم يتم  الموحدة   استنادا الى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية

 (، المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 لفت انتباه 
 

حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت    2نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  

مليون لاير سعودي لفترة   66.34و 2022يونيو  30مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  34.97صافي خسارة بمبلغ 

المنتهية في   بمبلغ  2022يونيو    30الستة أشهر  المتداولة  للمجموعة موجوداتها  المتداولة  المطلوبات  إلى ذلك، تجاوزت  باإلضافة   .

  2022يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    338.63، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ  مليون لاير سعودي  196.96

والتي تجاوزت نصف رأس المال كما في ذلك التاريخ. تعتمد المجموعة بشكل أساسي على التنفيذ الناجح لخطط أعمال المجموعة  

استحقاقها والستمرار عملياتها دون أية قيود جوهرية عليها. وكما هو موضح    لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكنها من الوفاء بالتزاماتها عند

، فإن مجلس اإلدارة بصدد الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية التخاذ اإلجراءات المناسبة لتقليل  2بالتفصيل في اإليضاح رقم 

ت الجهات التنظيمية والمساهمين. إن هذه الظروف، إلى جانب  الخسائر المتراكمة إلى أقل من نصف رأس المال، والتي تخضع لموافقا

، تشير إلى وجود حاالت عدم تأكد جوهري، والتي يمكن أن تشير الى وجود شك كبير  2األمور األخرى الموضحة في اإليضاح رقم  

 حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها. إن رأينا غير معّدل فيما يتعلق بهذا األمر. 
 

 س وترهوس كوبرز براي

 

 

 

 خالد محضر 

 368ترخيص رقم 

 2022أغسطس  30
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   معلومات عامة 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  

 سعودية"(. السعودية )"ال 
 

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

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

 الفنادق والشقق المفروشة.  •
 سياحية. المنتجعات  الستجمام وواالترفيه المراكز  •
 . المجمعات التجارية  •
 مماثلة. المرافق  المتنزهات والمطاعم وال •

 

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

 
 نسبة الملكية 

 مباشرة ال مباشرة وغير ال
  

 التابعة الشركة 
 يونيو 30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 

 بلد التأسيس  النشاط الرئيسي 
   سباركيز الند

شركة سباركيز الند لأللعاب  
 الترفيهية )"سباركيز"( 

تشغيل وإدارة صالة األلعاب الكهربائية وقاعة   ٪ 100 ٪ 100
 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 

 

العربية  المملكة 
 السعودية 

 
المسيطرة تعتبر غير جوهرية وبالتالي لم   الملكية غير  التابعة مملوكة بالكامل أو بشكل جزئي من قبل الشركة، فإن حقوق  يتم  بما 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    ةالمحلي تنظيمية  ال  ت الجهات على أعمال المجموعة، حيث اتخذ  ا جوهريتأثير 

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
 .2022نيو يو 30على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  مما أثر سلبا   الحين، ذلك 

 
مليون لاير سعودي    34.97خسارة قدرها  صافي  إلى أن المجموعة تكبدت    2022يونيو    30كما في    االولية الموحدة الموجزةالمالية    القوائمتشير  

  ذلك،. باإلضافة إلى 2022  ، يونيو  30مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في    66.34و  2022يونيو    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
يونيو    30ليون لاير سعودي( كما في  م  272.29:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  338.63فإن الخسائر المتراكمة للمجموعة والبالغة  

تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة    ذلك، تجاوزت نصف رأس مال المجموعة كما في ذلك التاريخ. عالوة على    2022
مليون لاير   190.52:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  196.96  بمبلغعامل  المال  الرأس    عجز في  مما أدى إلى  ، 2022يونيو    30كما في  

على االستمرار   المجموعةوالتي يمكن أن تشير الى وجود شك كبير حول قدرة    جوهريعدم تأكد    ت سعودي(. تشير هذه الظروف إلى وجود حاال
 . في أعمالها
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 )تتمة(  مبدأ االستمرارية 2
 

 رأس المال العامل  عجز في  
  

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

 . األولية الموحدة الموجزة  القوائم 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 بمجرد انتهاء    المستخدمة،القدرة على االستمرار في استخدام التسهيالت غير    -

 ؛لدين المالية ل اتعهدتلل صالحيتها أو إذا كان هناك انتهاك 
 .عند استحقاقها الدوارةالتسهيالت  تجديد -
  القوائم القادمة من تاريخ الموافقة على هذه    12قدرة المجموعة على تلبية خطة أعمالها بنجاح لتوليد تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها لألشهر الـ    -

  الموجزة. الموحدة   األوليةالمالية  
 

 ية.الموجزة على أساس مبدأ االستمرارالموحدة    األوليةالمالية    القوائمتم إعداد    لذلك، 
 

 المال  رأس نصف  المتراكمة  الخسائر  تجاوز
 

الشــركات واالســتثناءات التي تســمح بها وزارة التجارة بموجب    نظاممال وفقا  لمتطلبات  الحيث تجاوزت الخســائر المتراكمة للمجموعة نصــف رأس 
ــ )الموافق   1442ربيع الثاني   10المرسوم الملكي الصادر في   يتعين على مجلس اإلدارة    (، " االنظمةإليها مجتمعة باسم " ( )يشار 2020نوفمبر   25هــ

ــاهمينلل  ةغير عادي جمعية عامة  جتماعالدعوة ال ــاهمينلل  ةغير عادي جمعية عامةعقد اجتماع  . يتم  مسـ ــركات   أنظمةخالل الفترة التي تحددها    مسـ   ،الشـ
وتقليل الخـسائر المتراكمة إلى أقل من نـصف رأس مال الـشركة أو حل الـشركة قبل مدتها المحددة    النظاموذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة بموجب أحكام  

غير  مةجمعية عااجتماع  بما في ذلك عدم إجراء   متعددةتعتبر الشــركة منتهية في ظل ظروف    ، نظام الشــركات. بموجب  للشــركة  األســاســيالنظام  في 
اهمينلل  ةعادي ائر على النحو المتفق عليه في   مـس تراكات لتقليل الخـس ب أو عدم إصـدار قرار في هذا الصـدد أو زيادة االـش  جمعية عامةفي الوقت المناـس

 .مساهمينلل  ةغير عادي
 

. مجلس اإلدارة بصـــدد  نظام الشـــركاتتطلبه  يعلى النحو الذي    الشـــروط، اتخذت إدارة الشـــركة اإلجراءات الالزمة وأبلغت رئيس مجلس اإلدارة بهذه  
واتخاذ التدابير المناســبة لتقليل الخســائر المتراكمة    نظام الشــركاتخالل الفترة المحددة في    مســاهمينلل  ةغير عادي جمعية عامةعقد اجتماع  الدعوة إلى  

  مســـاهمين ل  ةعاديالغير   الجمعية العامةلطات التنظيمية ذات الصـــلة وإلى أقل من نصـــف رأس المال. إن تخفيض رأس المال مشـــروط بموافقة الســـ
 لمجموعة.ا

 
 السياسات المحاسبية الهامة  3

 
 أسس اإلعداد  3-1

 

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

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

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

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

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

الموجزة    المالية  القوائم  هذه  إعداد  أثناء  المطبقة  المحاسبية  السياسات الموحدة    السنوية   المالية  القوائم  إعداد  أثناء  المطبقة  السياسات  نفس  هياألولية 
  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   1تنطبق المعايير والتفسيرات التالية ألول مرة على فترات التقارير المالية التي تبدأ في أو بعد 

 

 تاريخ السريان  المتطلبات الرئيسية  العنوان 

واآلالت  الممتلكات 

والمعدات: العائدات  

قبل االستخدام  

تعديالت   -المقصود 

على معيار المحاسبة  

 16الدولي رقم 

الخاص بالممتلكات والمنشآت والمعدات على أي    16يحظر التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  

مستلمة من بيع البنود المنتجة  كيان أن يخصم من تكلفة بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أي عائدات  

إذا كان   الكيان "يختبر ما  أن  ا  المقصود. كما يوضح أيض  بإعداد األصل لالستخدام  المنشأة  قيام  أثناء 

األصل يعمل بشكل صحيح" عندما يقوم بتقييم األداء الفني والمادي لألصل. األداء المالي لألصل غير 

تفصح بشكل منفصل عن مبالغ العائدات والتكاليف المتعلقة  ذي صلة بهذا التقييم. يجب على الكيانات أن  

 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 إلى    3رقم  لتقرير المالي  لتم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي  

للتقرير المالي وإلضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق    العام اإلطار  

 21المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة والتفسير    37معيار المحاسبة الدولي رقم  

 أنه ال ينبغي االعتراف بالموجودات المحتملة في تاريخ االستحواذ.  . تؤكد التعديالت أيضا  " الرسوم " 

   2023، 1يناير

  -العقود المرهقة 

  -تكلفة إتمام العقد 

تعديالت على معيار  

 37المحاسبة الدولي 

أن التكاليف المباشرة للوفاء بالعقد تشمل كال  من التكاليف    37يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي  

االعتراف  اإلضا  قبل  العقود.  بتنفيذ  مباشرة  المرتبطة  األخرى  التكاليف  وتخصيص  بالعقد  للوفاء  فية 

المنشأة بأي خسارة انخفاض حدثت على األصول   تعترف  للعقد المحمل بخسارة،  بمخصص منفصل 

 المستخدمة في تنفيذ العقد. 

 2022، 1يناير

التحسينات السنوية  

على المعيار الدولي  

  لتقرير المالي ل

2018 - 2020 

 :2020تم االنتهاء من التحسينات التالية في مايو 

٪  10يوضح الرسوم التي يجب تضمينها في اختبار    -األدوات المالية    9المعيار الدولي للتقرير المالي   • 

 .إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

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

 .حوافز اإليجار

يسمح للمنشآت    -تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى    -  1المعيار الدولي للتقرير المالي   • 

التي قامت بقياس أصولها والتزاماتها بالقيمة الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة األم بقياس أي فروق  

ا على    عنها من قبل الشركة   المفصحتراكمية في الترجمة باستخدام المبالغ   األم. سيسري هذا التعديل أيض 

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء من المعيار الدولي للتقارير المالية  

1.  

إلغاء مطلب المنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند    -الزراعة    41• معيار المحاسبي الدولي  

. ويهدف هذا التعديل إلى التوافق مع متطلبات  41عيار المحاسبة الدولي  قياس القيمة العادلة بموجب م

 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 قياس    4

  :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 ألصولها  

. يُسمح بنهج اختياري ومبسط لتخصيص قسط  9الية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  الم

والتي تتم كتابتها غالب ا بواسطة شركات التأمين    ، التأمين لاللتزام بالتغطية المتبقية للعقود قصيرة المدة

الرسوم المتغيرة" لبعض  غير المؤمنة على الحياة. هناك تعديل على نموذج القياس العام يسمى "نهج  

العقود المكتوبة من قبل شركات التأمين على الحياة حيث يشارك حاملو الوثائق في عائدات العناصر  

يتم تضمين حصة الكيان في تغيرات القيمة العادلة للبنود    ، األساسية. عند تطبيق نهج الرسوم المتغيرة

كون نتائج شركات التأمين التي تستخدم هذا  األساسية في نموذج دعم العمالء. لذلك من المرجح أن ت

النموذج أقل تقلب ا مما هي عليه في النموذج العام. ستؤثر القواعد الجديدة على البيانات المالية ومؤشرات  

المشاركة   ميزات  مع  االستثمار  عقود  أو  التأمين  عقود  تصدر  التي  الكيانات  لجميع  الرئيسية  األداء 

المعيار من    2020المستهدفة التي تم إجراؤها في يوليو  التقديرية. تهدف التعديالت   إلى تسهيل تنفيذ 

خالل تقليل تكاليف التنفيذ وتسهيل قيام الكيانات بشرح نتائج تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

ا إلى تأجيل تاريخ تطبيق المعيار الدولي  17رقم   للتقارير    على المستثمرين وغيرهم. أدت التعديالت أيض 

ا   2021. أضافت التعديالت اإلضافية التي تم إجراؤها في ديسمبر 2023يناير  1إلى  17المالية  خيار 

المعروضة عند   المقارنة  )الفترات(  الفترة  في  اختياري  تصنيف  تراكب  بتطبيق  للمنشأة  انتقالي ا يسمح 

  ، التصنيف على جميع األصول المالية   . ينطبق تراكب 17التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية  

بما في ذلك تلك المحتفظ بها فيما يتعلق باألنشطة غير المرتبطة بالعقود ضمن نطاق المعيار الدولي  

المالية   التقارير  المقارنة بطريقة  17إلعداد  )الفترات(  الفترة  في  تلك األصول  بتصنيف  . وهو يسمح 

توقع أن يتم تصنيف تلك األصول عند التطبيق المبدئي للمعيار  تتماشى مع الطريقة التي تتبعها المنشأة ت

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

 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    1التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  توضح  

اعتماد ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر    متداولة، مصنفة على أنها متداولة أو غير  

استالم تذبذب أو خرق    ل، المثاالتصنيف بتوقعات الكيان أو األحداث التي تلت تاريخ التقرير )على سبيل  

ا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي   عندما يشير إلى "تسوية" التزام. يمكن    1للعهد(. توضح التعديالت أيض 

دارة  إلوخاصة بالنسبة للمنشآت التي نظرت سابق ا في نوايا ا  المطلوبات، ت على تصنيف  ال أن تؤثر التعدي

تطبيقها بأثر   إلى حقوق ملكية. يجب  التي يمكن تحويلها  التصنيف وبالنسبة لبعض المطلوبات  لتحديد 

الدولي   المحاسبة  معيار  في  العادية  للمتطلبات  وفق ا  في    8رجعي  والتغييرات  المحاسبية  السياسات 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة    التعديالت، واألخطاء. منذ إصدار هذه  التقديرات المحاسبية  

 على األقل. 2024يناير   1عرض تقترح تغييرات أخرى وتأجيل التعديالت حتى 

 2023 ،1 يناير

 1)مؤجلة من 

 (2021يناير 

اإلفصاح عن 

السياسات المحاسبية  

تعديالت على   -

معيار المحاسبة  

وبيان   1الدولي 

 2الممارسة 

ليطلب من الكيانات اإلفصاح    1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  

عن جوهرها وليس عن سياساتها المحاسبية الهامة. تحدد التعديالت ما هي "معلومات السياسة المحاسبية  

المحاسبية جوهرية السياسة  معلومات  تكون  متى  تحديد  كيفية  أن  الجوهرية" وتشرح  كذلك  . وتوضح 

فال ينبغي    عنها،معلومات السياسة المحاسبية غير الجوهرية ال تحتاج إلى اإلفصاح عنها. إذا تم اإلفصاح  

ا    التعديل، أن تحجب المعلومات المحاسبية الجوهرية. لدعم هذا   قام مجلس معايير المحاسبة الدولية أيض 

الدول   2بتعديل بيان الممارسة رقم   المالية إصدار أحكام جوهرية  الخاص بالمعايير  ية إلعداد التقارير 

 لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. 

 2023 ،1 يناير
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 تاريخ السريان  المتطلبات الرئيسية  العنوان 

تعريف التقديرات  

تعديالت   -المحاسبية 

على معيار المحاسبة  

 8الدولي 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديل  التقديرات  السياسات    8يوضح  في  والتغييرات  المحاسبية 

المحاسبية واألخطاء كيف يجب على الشركات التمييز بين التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات  

في التقديرات المحاسبية. التمييز مهم، ألن التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها بأثر مستقبلي  

في حين يتم تطبيق التغييرات في السياسات    ،حداث المستقبلية األخرىعلى المعامالت المستقبلية واأل

الفترة   وكذلك  األخرى  الماضية  واألحداث  السابقة  المعامالت  على  بأثر رجعي  عام  بشكل  المحاسبية 

 الحالية. 

 2023 ،1 يناير

الضرائب المؤجلة  

المتعلقة باألصول  

وااللتزامات الناشئة  

  -عن معاملة واحدة 

ى معيار  تعديالت عل

 12المحاسبة الدولي 

ضرائب الدخل من الشركات االعتراف بالضريبة    12تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

المؤقتة   الفروق  من  متساوية  مبالغ  إلى  تؤدي  األولي،  االعتراف  عند  التي،  المعامالت  على  المؤجلة 

المع على  عادة   ستنطبق  للضريبة.  والخاضعة  للخصم  المستأجرين  الخاضعة  إيجار  عقود  مثل  امالت 

والتزامات إنهاء الخدمة وستتطلب االعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافية. يجب تطبيق  

  ،التعديل على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك 

الم الضريبة  بموجودات  االعتراف  المنشآت  على  إمكانية  يجب  معه  يحتمل  الذي  الحد  )إلى  ؤجلة 

القابلة   المؤقتة  الفروق  لجميع  مقارنة  فترة  أقرب  بداية  في  المؤجلة  الضرائب  ومطلوبات  استخدامها( 

  :للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي

 و  ، استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار  -حق •

التشغيل  • المماثلة   ، إيقاف  والمطلوبات  تكلفة    ، االستعادة  من  كجزء  بها  المعترف  المقابلة  والمبالغ 

 .الموجودات ذات الصلة

يتم االعتراف بالتأثير التراكمي إلثبات هذه التعديالت في األرباح المحتجزة، أو في عنصر آخر من   

ابق ا إلى كيفية حساب اآلثار  س  12حسب االقتضاء. لم يتطرق معيار المحاسبة الدولي رقم    ، حقوق الملكية 

واعتبرت األساليب المختلفة مقبولة.    ،الضريبية لعقود اإليجار في الميزانية العمومية والمعامالت المماثلة

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  

وشركته الزميلة أو  

  -مشروع مشترك 

تعديالت على المعيار  

الدولي للتقارير  

ومعيار   10المالية 

 2المحاسبة الدولي 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء تعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي  

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع   28البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي  10

المستثمر   بين  األصول  في  المساهمة  أو  للمبيعات  المحاسبية  المعالجة  التعديالت  توضح  المشتركة. 

المعالجة المحاسبية تعتمد   المشتركة. وهي تؤكد أن  المشاريع  إذا كانت  وشركاتهم الزميلة أو  على ما 

األصول غير النقدية المباعة أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل "نشاط ا تجاري ا"  

"دمج األعمال"(. عندما تشكل األصول غير  3)كما هو محدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

الخسارة الكاملة من بيع األصول أو المساهمة    فسوف يعترف المستثمر بالمكاسب أو  ،النقدية نشاط ا تجاري ا

يتم االعتراف بالربح أو الخسارة من    ، فيها. إذا كانت األصول ال تتوافق مع تعريف األعمال التجارية 

قبل المستثمر فقط في حدود حصص المستثمر اآلخر في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. تسري  

 .التعديالت بأثر مستقبلي 

قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرجاء تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى    ، 2015يسمبر  *** في د  

 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
 

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

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

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

 ا( يهالسيطرة 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 -

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

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: 

 
 حاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. الترتيبات التعاقدية مع أص -
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  -
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  -

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

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

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.

ملي حقوق الملكية في الشركة األم وللحصص غير المسيطرة حتى إن نتج عن تعود األرباح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر إلى حا
 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   أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  الموجزة للمجموعة أن تضع اإلدارة  األولية الموحدة  المالية  القوائم  إعداد    المصرح عنهايتطلب 
تراضات  ف 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. 
 

ترية  تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدف
و  التقديرات واالفتراضات  للموجودات  يتم فحص  مباشر.  بشكل  الحصول عليها من مصادر أخرى  التي يصعب  إليهاالمطلوبات  بشكل    المستندة 

قبلية إذا كانت  متواصل. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المست
 ات المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. التقدير

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

 
والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة في  إن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 
 .2021ديسمبر  31آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 
 االستمرارية 

لى االستمرار  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة ع
رقم   اإليضاح  إلى  الرجوع  يرجى  المنظور.  المستقبل  في  أعمالها  لمواصلة  الموارد  لديها  المجموعة  بأن  مقتنعة  أعمالها، وهي  من ل  2في  مزيد 

 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

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

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

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

 
 

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

 عن السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة. 
 

مصفوفة المخصصات مبدئي ا إلى معدالت التخلف عن السداد التاريخية للمجموعة. ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لضبط تجربة الخسائر  تستند  
النا المتوقعة )أي  تتدهور الظروف االقتصادية  المتوقع أن  إذا كان من  المثال،  المعلومات المستقبلية. على سبيل  السابقة مع  المحلاالئتمانية  ي  تج 
في كل تاريخ  اإلجمالي( خالل السنة المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد، يتم تعديل معدالت التخلف عند السداد التاريخية.  

 تقرير، يتم تحديث معدالت التخلف عن السداد التاريخية ويتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية. 
 

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

 للظروف االقتصادية ممثلة للتخلف الفعلي عن السداد للعميل في المستقبل. 
 
 

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

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

 

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

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

 
 

  نسبة الملكية  

 
  يونيو 30

2022 
   ديسمبر 31

2021 
 يونيو 30

2022 
   ديسمبر 31

2021 

 ٪ ٪ 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     مشاريع مشتركة 

 70,917 72,495 48.5 48.5 شركة السياحة والتنمية العقارية 
 20,794 22,705 50.0 50.0 شركة أساطير للمشاريع الترفيهية المحدودة 

 7,560 4,584 31.0 31.0 شركة الترفيه الفاخر
 - 1,614 50.0 50.0 شركة القصيم التجارية المحدودة 

 1,912 1,456 50.0 50.0 شركة ترفيه للسياحة والمشاريع المحدودة 
 - 150 - 33.3 شركة اساطير الرياضية المحدودة 
 50 50 50.0 50.0 شركة الخليجية للترفيه المحدودة 

 
    

   103,054 101,233 
 
 

 في المشاريع المشتركة:  اتاالستثمار  في  حركةال 5-1
 

لفترة الستة أشهر   
 المنتهية في 

 2022يونيو  30
 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31
 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  

   

 107,183 101,233 في بداية الفترة/ السنة 

 - 150 إضافات خالل الفترة 

 ( 6,444) 1,473 الحصة في النتائج 

 494 198  تحمل خسائر

   

 101,233 103,054 في نهاية الفترة/ السنة 
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  ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد اإلنشاء  6

 االستهالك: وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب 
 

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

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

 
 

 مكيفات  سيارات  وتجهيزات أثاث  معدات الترفيه  تحسينات الو  يمبانال

أجهزة حاسب  

 المجموع  مشاريع قيد اإلنشاء  أدوات  آلي

2022يونيو  30 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: 
 2,438,609 10,378 170,189 90,074 94,912 27,272 278,864 653,924 1,112,996 في بداية الفترة 

 15,954 8,762 93 437 100 36 165 2,363 3,998 إضافات 

 ( 45,473) - ( 6,920) ( 1,993) ( 2,752) ( 663) ( 7,005) ( 1,767) ( 24,373) استبعادات )*( 

 - ( 3,688) 156 387 338 204 288 102 2,213   تحويل من مشاريع قيد االنشاء

 ( 748) ( 29) - ( 17) - ( 14) ( 3) ( 449) ( 236) العملة  تحويلفرق 

 ,243,8402 15,423 163,518 888,88 92,598 26,835 272,309 173,465 1,094,598 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 

 67,923 - 4,568 2,523 3,581 111 8,872 19,058 29,210 المحمل للفترة 

 ( 45,433) - ( 6,920) ( 1,987) ( 2,752) ( 663) ( 7,005) ( 1,733) ( 24,373) استبعادات )*( 

 ( 185) - - ( 8) - ( 8) ( 2) ( 131) ( 36) العملة  تحويلفرق 

 ,140,6851 2,691 166,271 ,57779 962,68 26,451 406,123 516,952 371,025 في نهاية الفترة 
          

          صافي القيمة الدفترية:
 202,408 12,732 352,63 9,311 636,32 384 903,40 657,241 227,925 2022يونيو  30كما في 

          
 

. بسبب إنهاء عقد اإليجار معين، قامت المجموعة باستبعاد أصول فندق  الحالية، خالل الفترة )*( 
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 )تتمة(ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد اإلنشاء  6
 

 
 

  يمبانال

 معدات الترفيه  تحسينات الو

أثاث  

   مكيفات سيارات  وتجهيزات 

أجهزة حاسب  

 أدوات  آلي

مشاريع قيد  

 المجموع  اإلنشاء )**( 

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 (2-6خسارة االنخفاض في القيمة )إيضاح 

 ( 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 سعودي تتعلق بمركز ترفيهي كان يجب أن تتخلى عنه المجموعة حيث أن األرض كانت مطلوبة كجزء  10.96صافي قيمة دفترية بمبلغ    2021ديسمبر    31والمشطوبات للسنة المنتهية في    )*( تضمنت عمليات االستبعادات

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

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

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

 

 2021ديسمبر  31 2021يونيو  30 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
 

 141,730 62,184 تكاليف مباشرة 

 10,840 5,739   مصاريف عمومية وإدارية

 67,923 152,570 
 

  الممتلكات والمعداتاالنخفاض في قيمة  6-2
ا عن طريق مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد ما إذا كان هناك  سنوي تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات  

يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد  أي مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة عن االنخفاض في قيمتها. فإذا ُوجد أي مؤشر من هذا القبيل،  
   للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة. 

 
بناء  على احتساب قيمة االستخدام والتدفقات    2022  يونيو  30يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة توليد النقد لقطاعي الفنادق والترفيه كما في  

أن المبلغ القابل لالسترداد كان أقل من   في حالم توقعات التدفقات النقدية من خطط األعمال التي تغطي فترة خمس سنوات.  النقدية النهائية باستخدا 
انخفاض    أي، لم يتم تسجيل  خسارة انخفاض في القيمة لبعض الفنادق خالل المدةيتم تسجيل  القيمة الدفترية لبعض وحدات توليد النقد في كال القطاعين  

مليون لاير سعودي لبعض    12.84مليون لاير سعودي لبعض الفنادق و  17.87:  2021ديسمبر    31)  2022يونيو    30في الفترة المنهية في  بالقيمة  
 مراكز الترفيه(. 

 
 

 مشاريع قيد اإلنشاء  6-3
المملكة العربية السعودية قيد اإلنشاء  : مركزان ترفيهيان( في  2021ديسمبر    31تمثل المشاريع تحت اإلنشاء تكاليف مركز ترفيهي جديد واحد )
 حالي ا، باإلضافة إلى تكاليف تجديد الفنادق ومراكز الترفيه القائمة. 

 
 موجودات حق االستخدام  7

 

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

 

 2022يونيو  30
 ي ضاراأل

  يمبانال

 مكاتب ال و

مساحات في  ال

المراكز  

 التجارية 

  وحداتال

 المجموع  سكنية ال

بآالف الرياالت   

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

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

 8,762 - 8,762 - - إضافات 

      
 1,058,206 11,951 586,959 303,140 156,156 في نهاية الفترة 

      
      استهالك: 

 303,986 8,904 179,578 75,093 40,411 في بداية الفترة 

 46,299 783 26,552 12,423 6,541 نفقات خالل الفترة 

      
 350,285 9,687 206,130 87,516 46,952 في نهاية الفترة 

      
      صافي القيمة الدفترية:

 707,921 2,264 380,829 215,624 109,204 2022يونيو  30كما في 
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 2021ديسمبر  31
 ي ضاراأل

  يمبانال
 مكاتب ال و

مساحات في  ال
 المراكز التجارية 

  وحداتال
 المجموع  سكنية ال

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) - إنهاء 

 ( 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) - إنهاء 

      
 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

 

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

   فيما يلي ملخص القروض:
  2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 30  

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 167,526 124,741 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 20,000 20,000 قروض قصيرة األجل 

 144,741 187,526 

 366,721 372,477 الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 

 517,218 554,247 
 

 تتلخص حركة القروض في اآلتي:
 

 2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 30  

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 702,818 554,247 في بداية الفترة/ السنة 

 484,282 78,828 متحصالت خالل الفترة/ السنة 

 ( 632,853) ( 115,857) خالل الفترة/ السنة  سدادات 

 517,218 554,247 
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الدين إلى حقوق الملكية    إجمالي  ، بالمحافظة على نسب معينة من الرفع الماليرئيسي  تتعلق بشكل   مالية  ( تحتوي اتفاقيات القروض على تعهدات1)
ــداد الفوري للقروض في حالة عدم الوفاء بأي من تلك التعهداتاالتفاقيات، يحق  تلك  وبموجب شـــروط  . متعهدات اخرى . كما في للبنوك طلب السـ

 بنوك.ال، لم تكن المجموعة ملتزمة ببعض تعهدات القروض ولكنها حصلت على تنازل من 2022يونيو   30
 

ة  (  2) داول من القروض طويـل ادـلة للقروض قصـــــيرة األـجل والجزء المـت ا اـلدفترـية نظراتبين لإلدارة أن القيـمة الـع لتواريخ    ً  األـجل تـقارب قيمتـه
 االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.

 

 
 حق االستخداممطلوبات   9

 

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

 2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 30  

الرياالت  بآالف  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة   -تحليل االستحقاق 

 134,049 135,346 خالل سنة واحدة 

 434,677 425,516 بعد سنة واحدة وال تزيد عن خمس سنوات 

 509,864 467,879 سنوات  5أكثر من 

 1,078,590 1,028,741 المخصومة إجمالي مطلوبات عقود اإليجار غير 
 

 القيمة الحالية بالصافي لمدفوعات عقد اإليجار مبينة كما يلي:
 

 2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 30  

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  مطلوبات حق االستخداميتم تضمين 
 98,134 100,531   مطلوبات حق االستخدامالجزء المتداول من 

 754,020 719,157 مطلوبات حق االستخدام الجزء غير المتداول من 

 819,688 852,154 

 
   يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 

الرياالت  بآالف  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة: 
 20,856 17,715 نفقات مالية على المطلوبات اإليجارية 

 25,564 28,172 مدفوعات عقد إيجار متغيرة غير مدرجة في قياس المطلوبات اإليجارية 
 5,018 4,848 بعقود اإليجار قصيرة األجل مصاريف تتعلق 

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

المجموعة. تمارس اإلدارة أحكاما  لتحديد ما إذا كان خيارات  توفير مرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة كي تتوافق مع احتياجات عمل  
التمديد واإلنهاء يمكن ممارستها بشكل معقول.
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 :2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في   2022يونيو   30فيما يلي الحركة في المطلوبات اإليجارية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 30 
بآالف الرياالت   

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 965,450 852,154 في بداية الفترة/ السنة 
 130,162 8,762 إضافات خالل الفترة/ السنة 
 40,219 17,715 نفقات مالية للفترة/ للسنة 

 ( 147,859) ( 58,153) تسديدات خالل الفترة/ السنة 
 ( 18,862) ( 790) امتياز اإليجار خالل الفترة / السنة 

 ( 25,264) -   تعديالت خالل السنة
 ( 18,017) - إعادة تصنيف إلى مصاريف مستحقة 

 ( 73,675) -   إنهاء عقود خالل السنة
 852,154 819,688 في نهاية الفترة/ السنة 

 98,134 100,531 الجزء المتداول 

 754,020 719,157 المتداول الجزء غير 
 

 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    المجموعةقدمت  
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  10-1
 2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 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/ 
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   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
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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

 
إلى    سعودي  مليون لاير 650( أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه بتخفيض رأس المال من  2022يونيو  13)الموافق هـ  1443ذو القعدة  14في 
مليون لاير سعودي من خسائر    300مليون سهم. لتعويض    35مليون سهم إلى    65عن طريق تخفيض عدد األسهم من    سعودي   مليون لاير  350

المتراكمة. عالوة على   الجمعية العلس اإلدارة بصدد الدعوة إلى  فإن مج  ذلك، المجموعة  العادية ااجتماع  المحددة في    مة غير  الفترة  نظام  خالل 
واتخاذ التدابير المناسبة للحد من الخسائر المتراكمة إلى أقل من نصف رأس المال. إن تخفيض رأس مال المجموعة مشروط بموافقة    الشركات

 (2 اإليضاحير العادية للمجموعة. لمزيد من التفاصيل )الجهات الرسمية ذات الصلة والجمعية العامة غ
 

 550مة غير العادية على تخفيض رأس المال من  ا( وافق مساهمو الشركة في جمعيتهم الع2021يوليو    8هـ )الموافق    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    30.7لاير سعودي من خسائر الشركة المتراكمة. كما وافق المساهمون في نفس االجتماع على إصدار  
  650تيجة لذلك، زاد رأس مال الشركة إلى  لاير سعودي للسهم. ن  10مليون سهم بمبلغ    65مليون سهم إلى    34.3للسهم لزيادة عدد األسهم من  

 مليون لاير سعودي. 
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  12
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  12-1
 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة المبرمة مع األطراف ذات العالقة: 

 
   مبلغ المعاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  
  يونيو 30

2022 
  يونيو 30

2021 

 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
      

 27,716 28,841 مصروف إيجار )أ(  مساهم أساسي 
 553 1,085 إيرادات  
    

 891 891 رواتب ومنافع ذات عالقة )ب(  مجلس اإلدارة  أعضاء
    

 95 196 إيرادات أتعاب اإلدارة  مشاريع مشتركة 
    

 4,526 2,491 مصروف إيجار / مدفوعات إيجار )أ( شركات شقيقة 
 160 107 إيرادات  
 117 - إيرادات أتعاب اإلدارة  
    
 931 1,339 رواتب ومنافع ذات عالقة )ب(  مديرون تنفيذيون في اإلدارة العليا 

 
 

ا )  24هذا المبلغ مدفوعات اإليجار/ األجرة لعدد   يمثل  (أ ا( مؤجرة من قبل المجموعة من المساهم األساسي )شركة مجموعة    26:  2021عقار  عقار 
 عبد العزيز الحكير القابضة( والشركات التابعة.  عبدالمحسن

 
لاير سعودي( لعضو واحد من أعضاء مجلس اإلدارة يشارك  ألف    891:  2021ألف لاير سعودي )  891تم دفع رواتب ومنافع ذات عالقة بمبلغ    (ب

   في إدارة الشركة.
 

ألف لاير سعودي( إلى اثنين من المديرين    931:  2021مليون لاير سعودي )  1.3باإلضافة إلى ما سبق، تم دفع رواتب ومنافع ذات عالقة بمبلغ  
ف التنفيذيون  المديرون  للمجموعة.  العليا  اإلدارة  والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه  التنفيذيين في  السلطة  لديهم  الذين  العليا هم األشخاص  اإلدارة  ي 

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

 الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة األطراف ذات العالقة  12-2
شهرا  من تاريخ قائمة   12األرصدة القائمة لدى الجهات ذات العالقة كما في نهاية السنة بدون ضمانات وال تحمل عمولة ويتم سدادها نقدا  خالل إن 

تقويم في كل سنة  المركز المالي الموحدة. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا ال 
 .مالية من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها



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

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة

 

21 

 
 )تتمة(  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 12

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة  12-3

 
 :2021ديسمبر  31و 2022يونيو   30فيما يلي تفاصيل األرصدة الرئيسية مع األطراف ذات العالقة كما في 

 
  2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

2021 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

       مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة  (1

 15,371 25,011 شركة الترفيه الفاخر )مشروع مشترك( 
 5,926 6,200 شركة الخليجية للترفيه المحدودة )مشروع مشترك(  
 1,895 5,193 المساهم الرئيسي  
 1,559 1,567 شركة ترفيه للسياحة والمشاريع المحدودة )مشروع مشترك(  
 - 1,469 شركة اساطير الرياضية المحدودة )مشروع مشترك( 
 39 146 شركة مينا للتعليم والتطوير )شركة شقيقة( 
 109 109 شركة نقاهة للرعاية الصحية المحدودة )شركة تابعة(  
 - 104 مصنع الرياض للبالستيك )شركة تابعة( 
 - 81 شركة أساطير لمشاريع الترفيه المحدودة )مشروع مشترك(  
 1,335 1,502 أخرى 

  41,382 26,234 

ا: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من طرف ذي عالقة    ( 5,926) ( 6,250) ناقص 

  35,132 20,308 

    

 2021ديسمبر  31 2022يونيو 30  

  
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة (2

 

  

 494 692 شركة القصيم التجارية المحدودة )مشروع مشترك(  

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

 23 - للبالستيك )شركة تابعة(مصنع الرياض  

  692 942 

 
 ( الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من طرف ذي عالقة:3

 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو 30 

 بآالف الرياالت   
 السعودية 

 بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 2,289 5,926 في بداية الفترة/ السنة 

 3,637 324   المحمل للفترة/ للسنة

 5,926 6,250 في نهاية الفترة/ السنة 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة
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 خسارة السهم األساسية والمخفضة 13
 

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

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

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

 
 يعكس الجدول التالي حسابات خسارة السهم:

 
 المنتهية  لفترة الثالثة أشهر

 يونيو 30
 المنتهية  أشهر الستة  لفترة

 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     

 ( 130,054) ( 340,66) ( 69,951) ( 974,43) الخسارة للفترة 

     

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

 )باآلالف(
65,000 

 )باآلالف(
55,000 

 )باآلالف(
65,000 

 )باآلالف(
55,000 

 لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي 
 (362.) ( .021) (.271) ( .540) الخسارة األساسية والمخفضة للسهم 

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة 14

 

 االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائية 14-1

ال    المجموعة أمور قضائية في سياق األعمال االعتيادية وجاري العمل عليها في الجهات ذات الصلة. في حين أن النتائج النهائية لهذه األمورلدى  

ا المالي  زهيمكن تحديدها على وجه اليقين، إال أنه بناء  على مشورة مستشارها القانوني، ال تتوقع اإلدارة أن يكون لها تأثير جوهري سلبي على مرك

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

 

 التعهدات الرأسمالية  14-2

مليون لاير سعودي( تتعلق    35:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  58رأسمالية بمبلغ    تعهدات، لدى المجموعة  2022يونيو    30كما في  

 بمشاريع قيد اإلنشاء. 

 

 خطابات الضمان واالعتمادات المستندية  14-3

:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  23.3قائمة بمبلغ    ات مستنديةاعتمادوضمان  ، كان لدى المجموعة خطابات  2022يونيو    30كما في  

  سعودي(. مليون لاير 7.1

 
 قطاعيّة المعلومات ال 15

 

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

 

 : 8طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  بشأنها قطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير  15-1
 .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 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة
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 )تتمة( معلومات قطاعية 15
 

 )تتمة(  :8للتقرير المالي رقم قطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبًقا للمعيار الدولي   15-1
 

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    -للترفيه والسياحة  

ت بين قطاعات التشغيل وفق ا للشروط المعتمدة من قبل  للمجموعة. تتم المعامال  الموجزة الموحدة  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. 
 

 :2021ديسمبر  31و 2021و 2022يونيو  30ية في فيما يلي ملخص للمعلومات المالية الرئيسية لفترة الستة أشهر المنته
 

 2022يونيو  30
 بآالف الرياالت السعودية 

 
 المجموع  أخرى ترفيه فنادق 

          
 344,442 18,903 143,023 182,516    إيرادات 

 ( 62,184) ( 4,687) ( 27,630) ( 29,867)   استهالك ممتلكات ومعدات
 ( 46,299) ( 5,447) ( 30,772) ( 10,080)  االستخدام استهالك موجودات حق 
 ( 183,685) ( 11,170) ( 53,013) ( 119,502)  تكاليف مباشرة أخرى 

      
 52,274 ( 2,401) 31,608 23,067  إجمالي الربح )الخسارة( 

 ( 92,495) ( 20,483) ( 27,436) ( 44,576)  مصاريف 
 ( 28,063) ( 3,527) ( 17,328) ( 7,208)  نفقات مالية 

  ممتلكات ومعداتالخسارة من استبعاد وشطب 
   ومشاريع تحت التنفيذ

 
65 402 - 467 

 1,473 1,473 - -  حصة في صافي نتائج مشاريع مشتركة 
 4 - - 4  ارباح اخري 

      
 ( 340,66) ( 938,42) ( 754,21) ( 648,28)  صافي الخسارة 

      
 202,408 114,331 340,440 431,853  التنفيذ ومشاريع تحت  ممتلكات ومعدات 

 707,921 107,154 397,265 203,502  موجودات حق االستخدام 
 103,054 103,054 - -  استثمارات في مشاريع مشتركة

 ,804,7291 426,345 800,152 307,467    مجموع الموجودات
  40221,66, 216,517 868,895 576,990  مجموع المطلوبات 

 
 2021يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية 
 

 المجموع  أخرى ترفيه فنادق 
          

 323,642 18,305 130,924 174,413    إيرادات 
 ( 72,220) ( 3,573) ( 33,636) ( 35,011)  استهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 59,155) ( 4,537) ( 40,980) ( 13,638)  استهالك موجودات حق االستخدام 
 ( 162,390) ( 9,705) ( 38,897) ( 113,788)  مباشرة أخرى تكاليف 

      
 29,877 490 17,411 11,976  إجمالي الربح 
 ( 91,735) ( 16,838) ( 27,012) ( 47,885)  مصاريف 
 ( 33,656) ( 14,392) ( 16,257) ( 3,007)  نفقات مالية 

  ممتلكات ومعدات وشطبالخسارة من استبعاد 
   ومشاريع تحت التنفيذ

 
(1,245 ) (21,110 ) (7,862 ) (21730, ) 

 ( 3,860) ( 3,860) - -  حصة في صافي نتائج مشاريع مشتركة 
 ( 463) ( 463) - -  خسائر اخري 

      
 ( 130,054) ( ,92542) ( 46,968) ( 40,161)  صافي الخسارة 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة
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 )تتمة( معلومات قطاعية 15
 

 )تتمة(  :8قطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15-1

 
 2021ديسمبر  31

 المجموع  أخرى  ترفيه  فنادق  بآالف الرياالت السعودية 

         
 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 - - استثمارات في مشاريع مشتركة

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

 1,703,514 542,960 557,327 603,227 مجموع المطلوبات 

     

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

 

 

 االئتمان وفًقا للقطاع التشغيلي: فيما يلي التعرض لمخاطر  15-2
     

 2022يونيو  30
 المجموع  أخرى ترفيه فنادق  بآالف الرياالت السعودية 
     

 247,388 72,015 45,097 130,276 الموجودات 
 58,466 4,019 28,450 25,997 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
 

 2022يونيو  30
 بآالف الرياالت السعودية 

المملكة العربية  
 السعودية 

اإلمارات العربية  
          المجموع  مصر  المتحدة 

 331,069 - - 331,069 الشركة 
 671 - - 671 شركة أصول المزايا للضيافة 

 11,509 - 11,509 - شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية 

 1,193 1,193 - - شركة أساطير للترفيه والسياحة 

 344,442 1,193 11,509 331,740 مجموع اإليرادات 

 2021يونيو  30
 بآالف الرياالت السعودية 

المملكة العربية  
 السعودية 

اإلمارات العربية  
           المجموع  مصر  المتحدة 

 312,438 - - 312,438 الشركة 

 797 - - 797 شركة أصول المزايا للضيافة 

 9,238 - 9,238 - شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية 

 1,169 1,169 - - شركة أساطير للترفيه والسياحة 

 323,642 1,169 9,238 313,235 مجموع اإليرادات 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة
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 القيم العادلة لألدوات المالية  16
 

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. 
 

 حدث جوهري 17
 

( كجائحة اعتراف ا بانتشاره السريع عالمي ا. وقد أثر هذا  19-فيروس كورونا )كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي  2020خالل شهر مارس  
ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد ( 19-التفشي أيض 

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

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

 وتم تطعيم غالبية السكان. 
 

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

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

   أحداث الحقة  18
 

أخطرت بلدية جدة الشركة األم للمجموعة بإخالء فندق تمتلكه الشركة األم وتؤجره للمجموعة. يقع الفندق على قطعة أرض    ،2022يوليو    19في  
اإلنشاء في    ومشاريع تحت التنفيذ ومعدات، كممتلكات  مسجلة  مليون لاير سعودي    23.53القيمة الدفترية للفندق البالغة  إن  تنوي بلدية جدة تطويرها.  

تقوم المجموعة بتقييم األثر المالي لنزع الملكية للفندق. ومن    لذلك، . نتيجة  2022يونيو    30كما في    األولية الموحدة الموجزةالمركز المالي    قائمة
 .2022يوليو  19من  المتوقع تسجيل خسارة شطب بالقيمة الدفترية لممتلكات ومعدات الفندق الذي تمت مصادرته اعتبارا  

 
فإن المجموعة ليست على علم بأي أحداث الحقة هامة من شأنها أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية    أعاله، بخالف ما هو مذكور  

 .الموجزة الموحدة بخالف ما هو مذكور أعاله
 

 تعديل 19
 

الدخل الشامل لتحديد ما إذا كان التصنيف في    قائمةقامت اإلدارة بتقييم تصنيف بعض مصاريف االستهالك وخسائر الشطب ضمن    الفترة،خالل  
"السياسات المحاسبية والتغيير    8لمعيار المحاسبة الدولي رقم   التكلفة المباشرة مناسب ا. ولوحظ أن المصروفات ال تتعلق باألنشطة المدرة للدخل. وفقا  

تم إجراء التغيير بأثر رجعي وتم إعادة عرض أرقام المقارنة وفق ا   السعودية، التقديرات واألخطاء المحاسبية" كما هو ُمعتمد في المملكة العربية  في
 لذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

    إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة

 

٢٦ 

  
 (تتمة)  تعديل ١٩

    كما يلي:  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ألغراض العرض في  علي فترة الثالثة اشهر والستة اشهر التعديلكان تأثير

لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠

  كما تم عرضه  
بآالف الرياالت  

  السعودية 

  ١تعديلال
بآالف الرياالت  

    السعودية

  ٢تعديلال
بآالف الرياالت  

  السعودية 

  كما تم تعديله في  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠

  بآالف الرياالت السعودية 
       

  ١٦٢٬٤٣٧  ) ١٬٢٤٦(  ) ١٨٢(  ١٦٣٬٨٦٥  فنادق 
  ١١٣٬٥١٣  ) ١٠٬٢٢٩(  ) ٣٬٨٨٤(  ١٢٧٬٦٢٦  ترفيه 
  ١٧٬٨١٥    ) ١٬٣٤٧(  ١٩٬١٦٢  أخرى
  ٢٩٣٬٧٦٥  ) ١١٬٤٧٥(  ) ٥٬٤١٣(  ٣١٠٬٦٥٣  مباشرة  تكاليف

  ٧٤٬٢٣٥  -  ٥٬٤١٣  ٦٨٬٨٢٢  مصاريف عمومية وإدارية 
  وشطبالخسارة من استبعاد 

ومشاريع تحت   ممتلكات ومعدات 
  ٣٠٬٢١٧  ١١٬٤٧٥ -  ١٨٬٧٤٢  التنفيذ 

         

لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠

  كما تم عرضه  
  بآالف الرياالت السعودية 

  ١تعديلال
بآالف الرياالت  

    السعودية

  ٢تعديلال
بآالف الرياالت  

  السعودية 

  كما تم تعديله في  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠

  بآالف الرياالت السعودية 
       

  ٨٤٬٦٢٠  ) ١٬٢٤٦(  ) ٩١(  ٨٥٬٩٥٧  فنادق 
  ٦٠٬٥٥٥  ) ١٠٬٢٢٩(  ) ١٬٩٤٤(  ٧٢٬٧٢٨  ترفيه 
  ٩٬٦٣٩  -  ) ٦٩١(  ١٠٬٣٣٠  أخرى

  ١٥٤٬٨١٤  ) ١١٬٤٧٥(  ) ٢٬٧٢٦(  ١٦٩٬٠١٥  تكاليف مباشرة 
  ٣٨٬٨٧٠  -  ٢٬٧٢٦  ٣٦٬١٤٤  مصاريف عمومية وإدارية 

  وشطبالخسارة من استبعاد 
ومشاريع تحت   ممتلكات ومعدات 

  ٣٠٬٧٦٨  ١١٬٤٧٥  -  ١٩٬٢٩٣  التنفيذ 
 

) ١( تعديل  ١-١٩  
 

متطلبات معيار ًء علي بنا  واإلدارية العمومية المصاريف  إلى في تكلفة المبيعات المباشرة التكلفة من اإلدارية المكاتب  إهالك تصنيف  تصحيح يتمثل
 . عرض البيانات المالية - ١المحاسبة الدولي 

 
) ٢(تعديل  ٢-١٩  

 
ممتلكات    وشطب ستبعاد  االذي تم الخروج منه خالل الفترة الي الخسارة من    والفندقمراكز الترفيه  إعادة تصنيف الخسارة من استبعاد بعض    في   تمثل ي

  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠مليون لایر سعودي لفترتي الستة أشهر والثالثة أشهر المنتهية في    ١١٫٤قدرت اإلدارة أن اإلفصاح كبند منفصل بقيمة  .  ومعدات
الوحدات المنتجة للنقد المجموعة لم تحقق أي إيرادات مستقبلية من هذه  بعد    يوفر معلومات أكثر موثوقية وأكثر صلة. يعتمد هذا على حقيقة أن 

  . تواجدها من الموقع
 

  الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   ٢٠
 

  . ٢٠٢٢ أغسطس ٢٥ة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحد
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