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عـــــــــام -١

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

مدن أخرى في المملكة العربیة السعودیة.والریاض وجدة والخبر 

:التاليوتشغیلإدارةإنشاء و) في "المجموعة"(المذكورة أدناه تھا التابعةا وشركللشركة الرئیسیة النشاطات تتمثل 

الفنادق والشقق المفروشة
 المنتجعات السیاحیةواالستجمام وترفیھ المراكز
تجاریةالالمجمعات
ةمماثلالمرافق الوالمنتزھاتومطاعم ال

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة  

% المباشرة وغیر المباشرة 

الشركة التابعة  
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

بلد التأسیس النشاط الرئیسي ٢٠١٩

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

تشغیل وإدارة األلعاب الكھربائیة  
واأللعاب الترفیھیة لألطفال واأللعاب  

اإللكترونیة 

اإلمارات  
العربیة المتحدة 

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

اإللكترونیة 

جمھوریة مصر  
العربیة 

إنشاء وتشغیل مشاریع المرافق  ٪٨٥٪ ٨٥للضیافة شركة أصول المزایا  
الریاضیة 

المملكة العربیة  
السعودیة 

السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

أسس اإلعداد١-٢

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

ة السنویة ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالی
.٢٠١٩دیسمبر ٣١ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

ة یتم عرض القوائم المالیة األولیالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة.ھذه تم إعداد 
المبالغ ألقرب (ألف لایر سعودي)، ما لم یرد خالف ذلك.دي، ویتم تقریب كافة الموحدة الموجزة باللایر السعو
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٧

تتمة -السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

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

. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك باستخدام سیاسات محاسبیة ٢٠٢٠
مماثلة.

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

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

زة اعتبارًا الشركات التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموج 
من التاریخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاریخ الفعلي لالستبعاد، حسبما یكون مالئماً. 

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

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

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

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

یاسات المحاسبیة نتیجة اتباع المعاییر الجدیدة التغیرات في الس٣-٢
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في 

العدید من التعدیالت  صدرت.٢٠١٩دیسمبر ٣١إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
الموجزة ، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة ٢٠٢٠والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام 

للمجموعة.

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد  ٤-٢
األولیة الموحدة تاریخ إصدار القوائم المالیة كما فيالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بفیما یلي بیاناً 

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

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

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

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

ن بیع أو المساھمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عأو مشروعھ المشترك.
عمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قام 

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

األحكام واالفتراضات والتقدیرات الھامة -٣

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

ت.عنھا. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرا

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بشكل مستمر. یتم إثبات الفروقات الناتجة عن مراجعة التقدیرات بصورة 
مستقبلیة.
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تتمة -التقدیرات الھامةاألحكام واالفتراضات و-٣
القوائم إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد 

والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل ،المالیة األولیة الموحدة الموجزة
. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس مؤشرات متاحة السنة المالیة القادمة، موضحة أدناه

بتاریخ إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات 
عكس التغیرات في المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سیطرة المجموعة. ت

االفتراضات عند حدوثھا.

مبدأ االستمراریة 
وفقًا لمبدأ االستمراریة. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقویم لمقدرة القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة تم إعداد 

المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن  
في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكًا حول مقدرة 

المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
یحدث االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، 

یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا القیمة الحالیة. وأوالتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد 
تكالیف البیع على أساس البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة 
أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكالیف العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس 

فقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة طریقة التد
وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز 

تبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد كثیرًا بمعدل أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الخ 
طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو فيالخصم المستخدم 

المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدیة.

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین التزامات 
تحدید القیمة الحالیة لمخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین باستخدام التقویم االكتواري. یتضمن التقویم االكتواري یتم  

إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه االفتراضات على تحدید 
عدالت الوفیات وزیادة المعاشات التقاعدیة في المستقبل. نظرا لتعقید معدل الخصم، وزیادة الرواتب في المستقبل، وم

عملیات التقویم، واالفتراضات المعنیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن مبلغ اإللتزام المحدد شدید الحساسیة للتغیرات في 
ھذه االفتراضات. تتم مراجعة جمیع االفتراضات سنویا.

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

اإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك ستتم المحاسبة عنھ بصورة مستقبلیة.

االستثمارات في المشاریع المشتركة -٤
االستثمارات في المشاریع المشتركة االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة باستثناء تمثل  

شركة السیاحة والتنمیة العقاریة وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة. إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة 
ي المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة ف

المالیة األولیة الموحدة الموجزة.
نسبة الملكیة 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

 ٪

دیسمبر  ٣١
٢٠١٩

 ٪

٢٠٢٠یونیو٣٠
بآالف الریاالت  

السعودیة

٢٠١٩دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت  

السعودیة 
──────────────────────

المشاریع المشتركة 
٤٨٫٥٤٨٫٥٦٧٬٢٨٦٦٥٬٤٢٧شركة السیاحة والتنمیة العقاریة 

٥٠٫٠٥٠٫٠١٨٬١٥٥٢٠٬١٢٢شركة أساطیر للمشاریع الترفیھیة المحدودة 
٣١٫٠٣١٫٠١٦٬٣٧٥١٧٬٣١٨شركة الترفیھ الفاخرة (*) 

٥٠٫٠٥٠٫٠١٬٩٠١٨٬١٥٢شركة القصیم التجاریة المحدودة 
٥٠٫٠٥٠٫٠٢٬١٢١٣٬٧٢٦شركة ترفیھ للسیاحة والمشاریع المحدودة 

٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٥٠شركة الخلیجیة للترفیھ المحدودة 
──────────────
١٠٥٬٨٨٨١١٤٬٧٩٥
══════════════
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تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٩

تتمة -االستثمارات في المشاریع المشتركة-٤

(مشروع مشترك شركة الترفیھ الفاخر ، استثمرت الشركة في ٢٠١٩یونیو٣٠خالل الربع الثاني المنتھي في (*)
.عرض األفالمسوف تزاول نشاط إنشاء دور، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض والتي  جدید)

الحركة في االستثمارات في المشاریع المشتركة: ١-٤
أشھر  الستةلفترة 

المنتھیة في 
٢٠٢٠یونیو٣٠

سنة المنتھیة في لل
٢٠١٩دیسمبر ٣١

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

──────────────
١١٤٬٧٩٥٩٦٬٦٤٤في بدایة الفترة / السنة 

١٧٬٨٦٩-إضافات خالل الفترة/ السنة
١٦٬٢٦١)٣٬٣٤٣(الحصة في صافي النتائج

١٬٩٣٦٥٬٤٧٦تحمل خسائر 
)٢١٬٤٥٥()٧٬٥٠٠(توزیعات أرباح

──────────────
١٠٥٬٨٨٨١١٤٬٧٩٥في نھایة الفترة / السنة 

══════════════

الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء-٥
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

إیضاح
بآالف الریاالت  

السعودیة 
الریاالت بآالف 

السعودیة 
─────────────────────

٢١٬١٢٦٬٤٤٥١٬١٩١٬٣٩٠-٥و١-٥ممتلكات ومعدات 
٤٢٩٬٦٥٣٢٤٬٢٧٦-٥و٣-٥مشاریع تحت اإلنشاء

──────────────
١٬١٥٦٬٠٩٨١٬٢١٥٬٦٦٦
══════════════

الممتلكات والمعدات ١-٥
المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستھالك ھي كما یلي:إن األعمار اإلنتاجیة 

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

سنوات٨إلى ٤والتركیباتاألثاث 
سنوات٥إلى ٤السیارات

سنوات١٠إلى ٤أجھزة التكییف
سنوات٤الحاسب اآلليأجھزة 
سنوات١٠إلى ٣األدوات



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

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٠

تتمة -والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء الممتلكات -٥

تتمة -الممتلكات والمعدات ١-٥
تحسینات  المباني و
معدات الترفیھ المباني  

األثاث  
أجھزة التكییف السیارات والتركیبات 

أجھزة الحاسب  
اإلجمالي األدوات اآللي 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

الریاالت  بآالف  
السعودیة 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت  
السعودیة

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

١٬١٥٠٬٧١٧٦٥٨٬٠٧٤٢٧٥٬٠٢٧٢٧٬٧٦٢٨٦٬٩٢٥٨٥٬٥٩٦١٦٧٬١١٨٢٬٤٥١٬٢١٩في بدایة الفترة 
٣٬٩٠٦٣٬٧١٣٢٬٤٩٣٤٥٤٤٨٩٦٨٢٣٢١١٬٨٠٥إضافات 

) ٤٬٣٨٣(-)٤٢()٣٣() ١٢٨() ٤٣٣()١٬٨٥٢()١٬٨٩٥(استبعادات 
٨٥٨٦٢١٥٦٢٬٦١٤-١٨٢-١٬٣٥٦) ٤-٥تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 

────────────────────────────────────────────────────────
١٬١٥٤٬٠٨٤٦٥٩٬٩٣٥٢٧٧٬٢٦٩٢٧٬٦٧٩٨٨٬١٩٨٨٦٬٥٨٤١٦٧٬٥٠٦٢٬٤٦١٬٢٥٥في نھایة الفترة 

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

٣٦٤٬٤٨٠٤٤٥٬٠٦٠١٩٧٬١٨٩٢٦٬٦٥٠٥٢٬٢٠٥٦٨٬٣٢٩١٠٥٬٩١٦١٬٢٥٩٬٨٢٩في بدایة الفترة 
٣٢٬٢٥٨٢١٬٤١٦٩٬٥٩٤٥٦١٤٬٠٢٦٣٬٦٤٦٥٬٧٧٠٧٧٬٢٧١محمل للفترة 

) ٢٬٢٩٠(-)١٧()٢٢() ١٢٨() ٣٤٧() ٩٨١() ٧٩٥(استبعادات 
────────────────────────────────────────────────────────

٣٩٥٬٩٤٣٤٦٥٬٤٩٥٢٠٦٬٤٣٦٢٧٬٠٨٣٥٦٬٢٠٩٧١٬٩٥٨١١١٬٦٨٦١٬٣٣٤٬٨١٠الفترة في نھایة  
────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٧٥٨٬١٤١١٩٤٬٤٤٠٧٠٬٨٣٣٥٩٦٣١٬٩٨٩١٤٬٦٢٦٥٥٬٨٢٠١٬١٢٦٬٤٤٥یونیو٣٠كما في  

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



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

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١١

تتمة -الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

تتمة -الممتلكات والمعدات ١-٥
تحسینات  المباني و

معدات الترفیھ المباني 
األثاث  

أجھزة التكییف السیارات والتركیبات 
الحاسب  أجھزة  

اإلجمالي  األدوات اآللي 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

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

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

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

) ٦٤٢(-----) ٦٤٢(-جھة ذات عالقة، صافي إلىتحویل بیع/ 
-)٦٬٩٩٧(٣١٦٩٣-٦٬٥٨٣١٤٨) ١٤٣(إعادة تصنیف 

٢٬٥٧٦٩٩٣٤٬٤٢٩٤٩٬٣٧٦-٣١٬٨١٨٥٬٦٢٩٣٬٩٣١) ٤-٥تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 
٢٧٢-١-١٧٠٩٨١٢ترجمة عمالت أجنبیة

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

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

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

)٧٧٬٠٨٧()٤٬٧٣٥()٢٬٠٠٠() ٨٥١()١٬٩٧١()٤٬٩٥٤()٢٠٬٦١٣()٤١٬٩٦٣(استبعادات 
) ٣١٩(-----) ٣١٩(-جھة ذات عالقة، صافي إلىتحویل بیع/ 

-)٦٬٢٦٨(٣١٦٨٩-٥٬٨٣٦٨٧)٦٠(إعادة تصنیف 
٧٠-١-١-٥٣١٥ترجمة عمالت أجنبیة

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

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

٢٠١٩٧٨٦٬٢٣٧٢١٣٬٠١٤٧٧٬٨٣٨١٬١١٢٣٤٬٧٢٠١٧٬٢٦٧٦١٬٢٠٢١٬١٩١٬٣٩٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════════════════════════════



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

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٢

تتمة -الممتلكات والمعدات والمشاریع تحت اإلنشاء -٥

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

المشاریع تحت اإلنشاء ٣-٥

ومركز تجاري مراكز ترفیھیة)  ثالثة:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١مراكز ترفیھیة جدیدة (ثالثةتمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة  
، باإلضافة إلى تكالیف حالیاً قید اإلنشاءھيوفي المملكة العربیة السعودیة  : مركز تجاري جدید)  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١جدید (

ھ.ھیمراكز الترفیالوالقائمةتجدید الفنادق 

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء: ٤-٥
أشھر  الستةلفترة 

٣٠المنتھیة في 
٢٠٢٠یونیو

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٩دیسمبر 

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

──────────────
٢٤٬٢٧٦٣٧٬٠٥٢بدایة الفترة / السنةفي 

٧٬٩٩١٣٦٬٦٠٠إضافات
)٤٩٬٣٧٦()٢٬٦١٤()١-٥تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

──────────────
٢٩٬٦٥٣٢٤٬٢٧٦في نھایة الفترة / السنة

══════════════

ستخدام  االحق موجودات -٦
الموجودات والتي تشتمل على األراضي والمباني والمساحات في المراكز التجاریة تقوم المجموعة باستئجار العدید من 

والوحدات السكنیة. إن المعلومات حول الموجودات المستأجرة من قبل المجموعة ھي كما یلي:

المباني والمكاتب ي ض ااألر 
كز  ا مساحات المر

اإلجمالي  وحدات سكنیة التجاریة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

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

التكلفة:
١٥٩٬٧٠٣٩٣٧٬٦٠٥٥٦٩٬٨٦١١٠٬١١٨١٬٦٧٧٬٢٨٧الفترة  في بدایة 
٩٩٬٥٦٥٨٣٧١٠٧٬٠٠١-٦٬٥٩٩إضافات 

عن تعدیل  ناتجة استبعادات
) ٧٤٤٬٣٢٤(-) ١٦٨() ٧٤٤٬١٥٦(-) ١١إیضاح ( عقود إیجار 

───────────────────────────────────
١٦٦٬٣٠٢١٩٣٬٤٤٩٦٦٩٬٢٥٨١٠٬٩٥٥١٬٠٣٩٬٩٦٤في نھایة الفترة  

───────────────────────────────────

االستھالك: 
١٥٬١٣٦٨١٬٨١٦٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢١٧٦٬٨٠٢في بدایة الفترة 

٨٬٢٣٧٢٩٬٤٦٤٣٥٬٨٧٢١٬٩٩٧٧٥٬٥٧٠المحمل خالل الفترة 
استبعادات ناتجة عن تعدیل  

) ٦٢٬٢٠١(-) ١٦٨()٦٢٬٠٣٣(-) ١١عقود إیجار (إیضاح 
───────────────────────────────────

٢٣٬٣٧٣٤٩٬٢٤٧١١١٬٦٩٢٥٬٨٥٩١٩٠٬١٧١في نھایة الفترة  
───────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠١٤٢٬٩٢٩١٤٤٬٢٠٢٥٥٧٬٥٦٦٥٬٠٩٦٨٤٩٬٧٩٣یونیو٣٠كما في  

═══════════════════════════════════

ضمان للقیمة المتبقیة لألصل أو عقود إیجار التزمت بھا المجموعة ولم تبدأ بعد.لم یكن ھناك عقود إیجار مع 



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

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٣

تتمة –موجودات حق االستخدام -٦

المباني والمكاتب األراضي 
كز  ا مساحات المر

اإلجمالي  وحدات سكنیة التجاریة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

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

التكلفة:
١٨١٬٧٢٩١٬٢٨٢٬٤٥٢٥٦٢٬٤٤٤١٠٬١١٨٢٬٠٣٦٬٧٤٣السنة في بدایة 
٨٣٩---٨٣٩إضافات 

) ٣٤٨٬٠٢٤(--) ٣٢٥٬٨٢٢()٢٢٬٢٠٢(بعادات (*) تاس
)١٢٬٢٧١(-٧٬٤١٧)١٩٬٠٢٥() ٦٦٣(تعدیالت

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

───────────────────────────────────

االستھالك: 
١٨٬١٤١١٠٢٬٢٣١٧٥٬٩٨٨٣٬٨٦٢٢٠٠٬٢٢٢السنة المحمل خالل  

)٢٣٬٤٢٠(--)٢٠٬٤١٥()٣٬٠٠٥(بعادات تاس
───────────────────────────────────

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

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

═══════════════════════════════════
التوقف عن إثباتعقد إیجار فندق ماریوت جبل عمر مما أدى إلى اختیاریا أنھت المجموعة ،٢٠١٩(*) خالل عام 

الند الدمام و شقق يھابملیون لایر سعودي كما أنھت المجموعة عقود إیجار٣٠٤٫٣موجودات حق استخدام بقیمة 
ملیون ١٫١و سعوديلایرملیون ١٩٫٢موجودات حق االستخدام البالغة التوقف عن إثباتالتخصصي مما ادى الى

، على التوالي.سعودي لایر

القروض -٧
من بنوك محلیة. تحمل ھذه القروض تكالیف اقتراض بأسعار علیھا تم الحصول تمویالت مرابحة وتمثل القروض 

العموالت التجاریة السائدة.

وفیما یلي ملخص للقروض:
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

──────────────
٢٣٨٬٨٨٥١٧٤٬٩٨٠طویلة األجلقسط متداول من قروض 
٦٩٬٣٣٨٦٨٬١٧٦قروض قصیرة األجل

──────────────
٣٠٨٬٢٢٣٢٤٣٬١٥٦

٣٥٢٬٠١٣٣٧٩٬٠٦١قسط غیر متداول من قروض طویلة األجل
──────────────
٦٦٠٬٢٣٦٦٢٢٬٢١٧
══════════════

تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق بالمحافظة على نسب معینة من الرفع المالي، ونسبة الدین إلى حقوق )١
المساھمین، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا 

لم یتم الوفاء بأي من ھذه التعھدات. 

یرة للقروض قصیرة األجل والقسط المتداول من القروض طویلة األجل فقد حددت نظرًا لفترة االستحقاق القص)٢
اإلدارة أن القیمة العادلة لھذه األدوات المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة.

: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٣٥١٬٦بلغت القیمة العادلة للقروض طویلة األجل والتي تحمل عمولة  )٣
دي) وقد تم تحدیدھا بناًءا على طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم ملیون لایر سعو ٣٦٧٫٦

الذي یعكس تكالیف االقتراض للمصدر كما في نھایة الفترة المالیة. قدرت مخاطر عدم األداء على أنھا لیست 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١و ٢٠٢٠یونیو٣٠ذات أھمیة نسبیة كما في 
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تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٤

اإلیجار عقود التزامات -٨
بلغ الحد األدنى لدفعات اإلیجار للسنوات الالحقة لتاریخ القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة كما یلي:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
──────────────

التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–االستحقاقتحلیل 
٢٧٠٬٢٤٨٣٤٧٬٣٤٢خالل سنة واحدة

٤٤٩٬٥٢٧٧٣٣٬٠٤٣بعد سنة وأقل من خمس سنوات  
٥٦٦٬٨٥٠١٬١٩٣٬٥٦٧أكثر من خمس سنوات 

──────────────
١٬٢٨٦٬٦٢٥٢٬٢٧٣٬٩٥٢إجمالي عقود اإلیجار غیر المخصومة

══════════════

دفعات عقود اإلیجار ھي كما یلي:لإن صافي القیمة الحالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

بآالف الریاالت  
السعودیة 

بآالف الریاالت 
السعودیة 

──────────────
األولیة المركز المالي قائمةاإلیجار المدرجة في عقودإلتزامات

الموحدة الموجزة
٢٢٨٬٨٧٣٢٦٩٬٧١٩التزامات عقود اإلیجارقسط متداول من 

٧٩٠٬٧٢٥١٬٤٤٠٬٨٦٥قسط غیر متداول من التزامات عقود اإلیجار
──────────────
١٬٠١٩٬٥٩٨١٬٧١٠٬٥٨٤
══════════════

أشھر  الستةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩دیسمبر 
الریاالت  بآالف 

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
──────────────

:األولیة الموحدة الموجزةالدخل الشامل قائمةالمدرجة في المبالغ
٣٨٬٥٠٢٩٧٬٢٠٩التزامات عقود اإلیجارعنأعباء مالیة 
٨٥٠٬١٤٩٬٣٧٣اإلیجارالتزاماتفيمدرجةغیرمتغیرةإیجارمدفوعات

٥٬٠٩٥١٤٬٥١٦مصاریف متعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل

الزكاة -٩

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

وتمت ٢٠١٨قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") عن كافة السنوات حتى  
.٢٠١١حتى كافة السنواتلالھیئة على الربوط الزكویة التي أصدرتھا ةالموافق

بسداد الشركةالنھائي وطالبتحكمھا في الھیئة لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة أصدرت ، ٢٠٢٠خالل عام 
ملیون لایر ١٫٦وعلیھ قامت الشركة بعكس مخصص زكاة بمبلغ ،ملیون لایر سعودي١٫٩٧زكاة إضافیة قدرھا 

زكاة على قائمة الدخل الخصص  . تم عكس م٢٠١٢ةسنالنھائیة لةالزكویالمطالبةبالزیادة عنسعودي والذي تم تجنیبھ  
.٢٠٢٠من عام الثانيالشامل األولیة الموحدة الموجزة خالل الربع 
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تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٥

تتمة –الزكاة -٩
المساھم الرئیسي بدفع أي زكاة إضافیة نیابة عن الشركة فیما یتعلق بأي مبالغ تزید عن مخصص الزكاة ھذا وقد تعھد

.٢٠١٣دیسمبر ٣١للشركة عن جمیع السنوات حتى القوائم المالیة الموحدة الوارد في 

الحركة في مخصص الزكاة١-٩

أشھر  الستةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩دیسمبر 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
──────────────

١٦٬٨٧٨١٦٬٨٧٨في بدایة الفترة / السنة
-٦٤٨للفترة / للسنةمجنب

-)١٬٦٢٣(الفترة / السنةخاللس وعكم
-)١٢٢(مدفوع خالل الفترة / السنة

──────────────

١٥٬٧٨١١٦٬٨٧٨في نھایة الفترة / السنة
══════════════

رأس المال -١٠

لایر سعودي  ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٥٥یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي). ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠١٩:٥٥دیسمبر ٣١(

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -١١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-١١

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

فيأشھر المنتھیةالستةلفترة 
──────────────────────

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠

طبیعة المعاملةالجھة ذات العالقة
بآالف الریاالت  

السعودیة
بآالف الریاالت  

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

١٥٬٩٤٢٣٩٬٣٣٣إیجار (أ) دفعات مساھم رئیسي 
-٢١٬٤٧١(أ) خصم إیجار 

٨٥٩١٬٥١٦إیرادات 

٩٣٤١٬٥٨٧) برواتب وما في حكمھا ( أعضاء مجلس إدارة 
١٬٥٠٠-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

٦١٩١٬١٥٠) جإیرادات أتعاب إدارة ( مشاریع مشتركة 

٥٬٠٥٨٥٬٨٧٠إیجار (أ) دفعات شركات منتسبة 
٢٣٠٦٣٧) دإیرادات إیجار (

٢٢١٤٤٢) جإیرادات أتعاب إدارة ( 
٢٢٥٢٦١إیرادات 

٨٤٩١٬٣٤٨) ھــ رواتب وما في حكمھا ( المدیرین التنفیذیین الرئیسیین
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تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٦

تتمة - العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع الجھات ذات -١١

تتمة -المعامالت مع الجھات ذات العالقة١-١١

عقارًا) ٢٦: ٢٠١٩یونیو٣٠(عقارًا ٢٥اإلیجار التي دفعتھا المجموعة مقابل استئجار دفعاتیمثل ھذا المبلغ )أ(
منتسبة.اتوشركالقابضة)زعبد العزیمجموعة عبد المحسن (شركة للمساھم الرئیسي ةمملوك

وتأثیره على إیرادات الفنادق وقطاع الترفیھ ومعدالت اإلشغال والتشغیل  )١٩-فیروس (كوفید استجابًة لتفشي 
ملیون لایر سعودي للفترة من ٢١٫٥إیجار قدره خصمحصلت الشركة على موافقة المساھم الرئیسي على العام،
الدخل قائمة انخفاض في التكالیف المباشرة في كاإلیجار خصمإثبات. تم ٢٠٢٠یونیو٣٠إلى ٢٠٢٠ینایر ١

على ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةالشامل األولیة الموحدة الموجزة. كما حصلت الشركة خالل فترة 
.اخرىملیون لایر سعودي من أطراف ٢٣٫٥إیجار بقیمة خصم

على تعدیل القیمة اإلیجاریة لعقود الفنادق المستأجرة من المساھم الرئیسي اتفقت الشركة مع ،٢٠٢٠عامخالل 
تحتسب كنسبة قدرھا . تمثل القیمة اإلیجاریة بعد تعدیلھا، دفعات متغیرة  ٢٠٢٠إبریل  ١ابتدأ من  المساھم الرئیسي

یتجاوز الحد األقصى إلجمالي دفعات االیجار السنویة التي تستحق عن ھذه أالمن إیرادات الفنادق على ٪٢٠
اتفاقیات اإلیجار إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام تعدیل نتج عن  .سعوديملیون لایر  ٧٨٫٩العقود مبلغ  

ارباحعلى التوالي وإثباتسعودي، ملیون لایر  ٦٨٢٫١ن لایر سعودي  ملیو٧٥٩عقود اإلیجار وقدرھا  توالتزاما 
ملیون لایر سعودي في قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة الموجزة.٧٦٫٩د اإلیجار بمبلغ ومن تعدیل عق

لایر سعودي)  ألف١٬٥٨٧: ٢٠١٩یونیو٣٠(لایر سعودي ألف٩٣٤قدرھا مبالغ رواتب وما في حكمھا تمثل) ب(
إلى إثنین من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركین في إدارة الشركة. دفعت 

یونیو٣٠وفندقین (ترفیھیة)تسعة مراكز:٢٠١٩یونیو٣٠تسعة مراكز ترفیھیة (تمثل ھذه المبالغ أتعاب إدارة ) ج(
. منتسبة لمشروع مشترك وشركة مملوكة)فندقین: ٢٠١٩

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

لایر سعودي  ألف٨٤٩تم دفع رواتب وما في حكمھا قدرھا باإلضافة إلى تلك المذكورة في اإلیضاح (ب) أعاله، ) ه(
. إن المدیرین المجموعةمن كبار المسؤولین التنفیذیین في  ثالثةإلى  ) لایر سعوديألف٢٠١٩:١٬٣٤٨یونیو٣٠(

التنفیذیین الرئیسیین ھم أولئك األشخاص الذین لدیھم السلطة والمسئولیة عن تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة 
ي بشكل مباشر أو غیر مباشر، بما في ذلك أي عضو مجلس إدارة (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك) فالمجموعة
.المجموعة

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

. لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة  األولیة الموحدة الموجزةشھرا من تاریخ قائمة المركز المالي١٢خالل 
، ٢٠١٩و٢٠٢٠یونیو٣٠المنتھیة في  أشھرالستة  ةبالنسبة لفتر.القةبخصوص الذمم المدینة أو الدائنة للجھات ذات الع

لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في 
المالي للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فیھ.یم المركزتقومالیة عن طریق القوائم الفترة إعداد 

ة للسھموالمخفضةاألساسی)خسارة الالربح (-١٢
الفترة على المتوسط المرجح )خسارة(دخلللفترة بقسمة صافي  ة للسھموالمخفضةاألساسی)خسارةالالربح (تم احتساب  

.خالل الفترةملیون سھم ٥٥لعدد األسھم المصدرة والقائمة وقدرھا 
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٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٧

المحتملة االلتزامات االرتباطات و-١٣

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

حیث أنھ تم أو نتائج العملیات،  الموحدة الموجزةاألولیةى قائمة المركز المالي  یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري عل
.الموحدة الموجزةاألولیةفي القوائم المالیة ات كافیةمخصصتجنیب

االرتباطات الرأسمالیة ٢-١٣
دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣١٬٩، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 
ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.٣٢٬٧: ٢٠١٩

االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان ٣-١٣
ملیون لایر ٢٤٬١كان لدى المجموعة اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 

ملیون لایر سعودي). ١٨٬٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١سعودي (

مخاطر السیولة ٤-١٣
عنالمركز المالي األولیة الموحدة الموجزة زیادة في المطلوبات المتداولة تظھر قائمة، ٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 

ملیون لایر سعودي). اتخذت  ٥٠٩٫١: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٤٧٠٫٣بمبلغ المتداولة الموجودات
على النحو التالي:،خطوات معینة لمعالجة النقص في متطلبات رأس المال العاملالمجموعة 

بعض القروض قصیرة األجلسدادالحصول على موافقة البنوك لتأجیل -
المستحقة خالل عام واحد التزامات اإلیجارإعادة جدولة -

.٢٠٢٠یونیو٣٠كما في نھایةالمتوفرةالتسھیالت المصرفیة واستغالل-

المعلومات القطاعیة -١٤
األعمال بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات حول توزیع لقطاعاتتقوم اإلدارة التنفیذیة بمراقبة النتائج التشغیلیة 

الموارد وتقویم األداء. یتم تقویم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل متسق مع الربح أو الخسارة 
.لقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةل

للتقریر الماليیار الدولي ـــبموجب المعوالتي یتم إعداد تقاریر بشأنھافیما یلي بیان بقطاعات المجموعة ١-١٤
: ٨رقم 

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

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

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

في اإلمارات العربیة ةتابعاتشركثالث  في المملكة العربیة السعودیة مع وجود  بشكل رئیسيأعمال المجموعة  تتركز
. ومع ذلك، أصول المزایا للضیافةوشركة وشركة أساطیر للترفیھ والسیاحة في مصرشركة سباركیز المتحدة وھي

بالنسبة للقوائم المالیة ت جوھریةالتابعة لیساتفإن إجمالي موجودات ومطلوبات والتزامات ونتائج عملیات ھذه الشرك
. تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقا لشروط معتمدة من قبل اإلدارة. ال توجد بنود جزةالموحدة المواألولیة

جوھریة للدخل أو المصاریف بین القطاعات التشغیلیة. تتكون غالبیة موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات 
والمطلوبات التشغیلیة.



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

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٨

تتمة  –المعلومات القطاعیة -١٤

٣١وكما في ٢٠١٩و ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة لفترة 
:٢٠١٩دیسمبر 

٢٠٢٠یونیو٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرى  الترفیھي  الفنادق بآالف الریاالت السعودیة
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات من العمالء  
٣٥٠٬٦٣٢-٢٤٩٬٨٨٤٨٦٬٠٠٥١٤٬٧٤٣الخارجیین

-) ١٬٤٦٢(٤١١٢٠١٨٥٠إیرادات ما بین األقسام 
٧٩٬٧٧٤-) ٣٬٢٠٣() ١١٬٩٤٤(٩٤٬٩٢١(الخسارة) اجمالي الربح

٩٨٬٤٧٤-٦٠٬٢١٢٢٥٬٤٤٨١٢٬٨١٤المصاریف 
٥٢٬٤٠٢-١٣٬٨٩٠٢٣٬٥٢٨١٤٬٩٨٤أعباء مالیة 

٧٦٬٨٨٤---٧٦٬٨٨٤أرباح من تعدیل عقود إیجار 
٧٦١--١٤٧٦١٤إیرادات أخرى 

) ٣٬٣٤٣(-) ٣٬٣٤٣(--حصة في نتائج مشاریع مشتركة 
) ٩٧٥(-) ٩٧٥(--الزكاة 

٤٬١٧٥) ٣٣٬٣٦٩() ٦٠٬٣٠٦(٩٧٬٨٥٠صافي الدخل (الخسارة) 
ممتلكات ومعدات ومشاریع  

١٬١٥٦٬٠٩٨-٥٢٧٬٦٤٥٥٤٦٬٠٤٦٨٢٬٤٠٧تحت اإلنشاء 
٨٤٩٬٧٩٣-١٣١٬١٨٨٦١٢٬٦٨٠١٠٥٬٩٢٥موجودات حق االستخدام 

٢٬٤٧٣٬٨٦٦-٨٨٦٬٤٣٧١٬٢٥٢٬٧٦٦٣٣٤٬٦٦٣إجمالي الموجودات 
١٠٥٬٨٨٨-١٠٥٬٨٨٨--مشاریع مشتركة استثمارات في  

٢٬٠٢٩٬٩٦٣-٣٩٧٬٣٦٤٧٨٢٬٣٨٩٨٥٠٬٢١٠إجمالي المطلوبات 
١٩٬٧٩٦-٦٬٣٣٦٨٬١٤١٥٬٣١٩المصاریف الرأسمالیة 

٢٠١٩یونیو٣٠
اإلجمالـي حذوفاتأخرى  الترفیھي  الفنادق بآالف الریاالت السعودیة 
────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات من العمالء  
٥٥٩٬٦٦١-٣٠٠٬٧٥٦٢٢٣٬٩١١٣٤٬٩٩٤الخارجیین

-)٢٬٤٤٧(٧٨٨٢٣١٬٦٣٦إیرادات ما بین األقسام 
١٤٤٬٠١٠-٦٥٬٠٠٠٧٥٬٧٢٣٣٬٢٨٧اجمالي الربح 

١٢٩٬١٥٥-٧٣٬٥٩٧٣٦٬٧٢١١٨٬٨٣٧المصاریف 
٦١٬١١١-٣١٬٧٧٢١٣٬٦٠٢١٥٬٧٣٧أعباء مالیة 

٦٬٤٣٥-١٬١٤٧١٬١١٢٤٬١٧٦إیرادات أخرى 
٨٬٣٨٣-٨٬٣٨٣--حصة في نتائج مشاریع مشتركة 

) ٣١٬٤٣٨(-) ١٨٬٧٢٨(٢٦٬٥١٢) ٣٩٬٢٢٢((الخسارة) الدخل  صافي

٢٠١٩دیسمبر ٣١
اإلجمالـي حذوفاتأخرى  الترفیھي  الفنادق بآالف الریاالت السعودیة 
────────────────────────────────────────────────

ممتلكات ومعدات ومشاریع  
١٬٢١٥٬٦٦٦-٥٥٥٬٨٥٢٥٩٥٬٧٩٥٦٤٬٠١٩تحت اإلنشاء 

١٬٥٠٠٬٤٨٥-٨٤١٬٥٨٠٥٤٤٬٩٧٢١١٣٬٩٣٣موجودات حق االستخدام 
٣٬١٠٤٬٧٥٣-١٬٥٨٠٬٤٩٣١٬٢١٥٬٤٨٤٣٠٨٬٧٧٦إجمالي الموجودات 

١١٤٬٧٩٥-١١٤٬٧٩٥--استثمارات في مشاریع مشتركة 
٢٬٦٦٤٬٩٤٠-١٬١٥٨٬٨٣٢٦٧٢٬٧٦٩٨٣٣٬٣٣٩إجمالي المطلوبات 

١٠٤٬٨٠٥-٢٧٬٩٠٩٥٧٬٩٩١١٨٬٩٠٥مصاریف رأسمالیة 



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

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٩

تتمة  –المعلومات القطاعیة -١٤

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

٢٠٢٠یونیو٣٠
اإلجمالـي أخرى الترفیھي الفنادق بآالف الریاالت السعودیة 
─────────────────────────────────────────

١٦٠٬٧١٣٢٥٬٣٨٩٤١٬٣٠٣٢٢٧٬٤٠٥الموجودات 
٦٬٨٩٨٤٬٨٠٦١٢٬٣٤٨٢٤٬٠٥٢االرتباطات وااللتزامات المحتملة 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
اإلجمالـي أخرى الترفیھي الفنادق بآالف الریاالت السعودیة 
─────────────────────────────────────────

١٤٤٬٢٧٦٢٩٬٦٢٣١٦٬٠١٠١٨٩٬٩٠٩الموجودات 
٢٬٣٠٠١٢٬٥٢٠٣٬٧٨٤١٨٬٦٠٤االرتباطات وااللتزامات المحتملة 

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

األولیة النتائج -١٥

السنویة للمجموعة.على النتائج دقیقاً مؤشرًا األولیةقد ال تكون النتائج 

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٦

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

بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والمدینین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات 
والمبالغ المستحقة إلى الجھات والتزامات عقود اإلیجار المالیة من القروض البنكیة قصیرة وطویلة األجل والدائنین 

ذات العالقة.

ألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من القیمة العادلة لیم أن قامت اإلدارة بتقو
فترة االستحقاقتقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى والدائنینجھات ذات عالقة والقروض قصیرة األجل 

قصیرة األجل لھذه األدوات.

٣١(ملیون لایر سعودي ٣٥١٫٦مبلغ قدرهللقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة للمجموعةتبلغ القیمة العادلة 
ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل ملیون لایر سعودي)  ٣٦٧٫٦:  ٢٠١٩دیسمبر  

لمالیة. تم تقویم مخاطر عدم األداء كما الخصم الذي یعكس معدل االقتراض للمصدر كما في نھایة فترة إعداد القوائم ا
لى أنھا غیر ھامة.ع٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠یونیو٣٠في 

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

األحداث الجوھریة -١٧
حیث المجموعة،) في تأثیر كبیر على أعمال ١٩-تسببت المخاوف من انتشار الفیروس (كوفید ،٢٠٢٠خالل عام 

. باإلضافة یةمراكز الترفیھالمن خالل طلب إغالق ٢٠٢٠مارسإجراءات احترازیة خالل امیةالنظت الجھاتاتخذ
ع المجموعة أن تتأثر إیراداتھا الترفیھیة أدت الظروف الحالیة إلى تباطؤ كبیر في أعمال فنادق المجموعة. تتوقذلك،إلى  

والتدفقات النقدیة ةسوف تؤثر ھذه االحداث بشكل جوھري على النتائج المستقبلی.  ٢٠٢٠والفندقیة بشكل كبیر خالل عام  
حداث ونظًرا الستمرار التقلبات االقتصادیة، ال یمكن تقدیر أثر ھذه األوالمركز المالي المستقبلي للمجموعة. ةالمستقبلی

المالیة األولیة الموحدة الموجزة.ھذه القوائمبشكل موثوق بھ كما في تاریخ اعتماد 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة -١٨
).٢٠٢٠أغسطس٢٣(الموافق: ھـ ١٤٤٢محرم ٤في الموجزةالموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 


