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عـــــــــام -١

شركة دور للضیافة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست طبقًا ألحكام نظام الشركات وتم تسجیلھا 
). ١٩٧٦دیسمبر  ٢٧ھـ (الموافق  ١٣٩٧محرم  ٦بتاریخ  ١٠١٠٠١٠٧٢٦بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والموتیالت والتشغیل تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في اإلنشاء والتملك 
تملك العامة والمناطق السیاحیة، كما تشتمل األنشطة على والخاصة واالستراحات ومراكز الترفیھ ووكاالت السفر والطرق 

المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خدمات المعتمرین وزوار المسجد النبوي الشریف. حیث تقوم وتطویرھا وإقامة  وبیعھااألراضي
.بشكل مشترك أو منفردمباشرة أو باالشتراك مع الغیر بتلك األنشطةالشركة 

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة  

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
رأس المال  

(لایر سعودي)
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩

٪٩٩٫٤٤٪١٦٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٩٫٤٤شركة مكة للفنادق المحدودة
٪٧٠٪٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠المحدودةللخدمات الفندقیةالشركة السعودیة 

٪٩٨٫٧٣٪٥٩٬٢٥٠٬٠٠٠٩٨٫٧٣شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة
٪٦٠٪٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠الفندقیةشركة نزل شدا 

٪٩٧٫١٤٪٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠٩٧٫١٤شركة تبوك للفنادق المحدودة
٪١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة جود العلیاء المحدودة

٪٩٥٪١٠٠٬٠٠٠٩٥شركة المصدر األمني المحدودة
٪٩٥٪١٠٠٬٠٠٠٩٥شركة السواعد الكریمة لالستثمار والتطویر العقاري
٪١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة شخص واحد) 
٪١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد) 

٪١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠المثالیة العقاریة (شركة شخص واحد) شركة المشروعات 
٪١٠٠٪١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة الصرح االنیق للتشغیل والصیانة (شركة شخص واحد) 

في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة."بالمجموعة")(مجتمعة یشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة 

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:فیما یلي

شركة مكة للفنادق المحدودة 
٤٠٣١٠١١٨٧٩ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودیة شركة ھي –شركة مكة للفنادق المحدودة 

تمتلك الشركة فندق مكارم الضیافة الفندقیة. نشاط الشركة تمارس، )١٩٨٢یولیو ١٢الموافق (ھـ ١٤٠٢رمضان ٢٠بتاریخ 
أجیاد بمدینة مكة المكرمة. 

المحدودة الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودیة شركة ھي –المحدودة خدمات الفندقیة الشركة السعودیة لل
قصر الریاض.-تمتلك الشركة فندق كراون بالزا، )١٩٧٦نوفمبر ٤الموافق (ھـ ١٣٩٦دة القعذو١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤

شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة 
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودیة شركة ھي –شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة 

قریة مكارم فندق ومنتجعتمتلك الشركة). ١٩٩٢دیسمبر ١٧الموافق (ھـ ١٤١٣الثانيجمادي ٢٢بتاریخ ٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤
النخیل بمدینة جدة. 
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تتمة - عـــــــــام-١

شركة نزل شدا الفندقیة 
بتاریخ ٤٠٣٠١٦٦٣٦٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –نزل شدا الفندقیةشركة  

االنشاءات العامة للمباني السكنیة، إدارة وتأجیر العقارات ویتمثل نشاط الشركة في  ).  ٢٠٠٧ینایر  ٢٧ھـ (الموافق  ١٤٢٨محرم٨
لوكة والمؤجرة (سكنیة)، وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (غیر سكنیة).المم

شركة تبوك للفنادق المحدودة 
٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم –شركة تبوك للفنادق المحدودة 

تبوك. ھولیدي إن). تمتلك الشركة فندق ١٩٨٥دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني ٥بتاریخ 

شركة جود العلیاء المحدودة 
١٠١٠٤٢٨٩٤٩دودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولیة مح سعودیة شركة ھي –شركة جود العلیاء المحدودة 

في التشیید والبناء.الرئیسي ویتمثل نشاط الشركة ).٢٠١٤دیسمبر١٧الموافق (ھـ ١٤٣٦صفر٢٥بتاریخ 

شركة المصدر األمني المحدودة 
١٠١٠٤٣٣٣٧٠ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  سعودیة  شركة  ھي  –شركة المصدر األمني المحدودة  

في تقدیم خدمة الحراسة األمنیة المدنیة الخاصة نشاط الشركة في ویتمثل ).٢٠١٥مایو٥الموافق (ھـ ١٤٣٦رجب١٦بتاریخ 
.)٢٠١٤مایو ٢٧الموافق (ھـ١٤٣٥رجب ٢٨بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣بموجب خطاب األمن العام رقم المملكة العربیة السعودیة

لتطویر العقاري ركة السواعد الكریمة لالستثمار واش
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري سعودیة  شركة  ھي  –شركة السواعد الكریمة لالستثمار وللتطویر العقاري  

النقل، وویتمثل نشاط الشركة في التشیید، ).٢٠١٥سبتمبر١٠الموافق (ھـ ١٤٣٦ذو القعدة٢٦بتاریخ ١٠١٠٤٣٧٤٨٩رقم 
ة واألثار رقم اإلیواء السیاحي بموجب ترخیص الھیئة العامة للسیاح ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبرید، والتخزین، و
.)٢٠١٥نوفمبر ١٨(الموافق ھـ١٤٣٧صفر ٦بتاریخ ٠٠٩٦/٣٧/ف

شركة سفراء اإلیواء الفندقیة 
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل ھي شركة سعودیة – شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة ذات شخص واحد) 

تقدیم خدمات  ، ویتمثل نشاط الشركة في )٢٠١٧نوفمبر ١٦الموافق (ھـ ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٣التجاري رقم 
الضیافة وتأسیس المطاعم والفنادق والمعارض.

شركة واحة دارة المحدودة 
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل ي شركة سعودیة ھ–شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد) 

تقدیم في الرئیسي ، ویتمثل نشاط الشركة )٢٠١٧نوفمبر ١٦الموافق (ھـ ١٤٣٩صفر ٢٧بتاریخ ١٠١٠٩٠١١٣٢التجاري رقم 
.خدمات السیاحة

المشروعات المثالیة العقاریة  شركة 
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب  –(شركة ذات شخص واحد) المشروعات المثالیة العقاریةشركة 

)، ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي ٢٠١٩سبتمبر٢٩الموافق ھـ (١٤٤١محرم٣٠بتاریخ ١٠١٠٥٩٦٩٥٧السجل التجاري رقم 
.إدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنیة والغیر سكنیةفي 

نیق للتشغیل والصیانة  شركة الصرح األ
ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب –(شركة ذات شخص واحد) الصرح األنیق للتشغیل والصیانة شركة 

)، ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي ٢٠١٩سبتمبر٢٩ھـ (الموافق ١٤٤١محرم٣٠بتاریخ ١٠١٠٥٩٦٩٥٨السجل التجاري رقم 
.نشاءإلتنظیف المباني الجدیدة بعد افي 
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السیاسات المحاسبیة الھامة  -٢

أسس اإلعداد والقیاس ١-٢

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

لیة السنویة ویجب أن ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم الما 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة فيتقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في

جزة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة. یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة المو
باللایر السعودي. 

توحید  الأسس ٢-٢
. یتم ٢٠٢٠یونیو٣٠تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 

إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة.سنةإعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس 

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

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

، إن وجدت، في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة اعتبارًا من التاریخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاریخ الفعلي لالستبعاد، سنةال
حسبما یكون مالئماً.

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

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

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

المحققة، ولكن فقط بقدر عدم وجود دلیل على االنخفاض في القیمة.

الھامة التغیرات في السیاسات المحاسبیة  ٣-٢
ئم إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوا

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

التقدیرات الھامة االفتراضات و -٣
التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق ، قامت اإلدارة بإصدار الموحدة الموجزةاألولیةعند إعداد ھذه القوائم المالیة 

ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا. قد تختلف النتائج الفعلیة للمجموعة السیاسات المحاسبیة 
عن ھذه التقدیرات.

.ةمستقبلیبصورةمراجعة التقدیرات الفروقات الناتجة عن راجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بشكل مستمر. یتم إثبات تتم م

، إعداد القوائم المالیةتقدیرات بتاریخ تقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمس
على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة، موضحة أدناه. قامت تأثیر جوھريلھا كونقد یوالتي

. ومع  الموحدة الموجزةاألولیةإعداد القوائم المالیة  بتاریخمتاحة  مؤشراتالمجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس  
وف الخارجة عن ة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في السوق أو الظرذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائم

عكس التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.سیطرة المجموعة. ت
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٩

تتمة -االفتراضات والتقدیرات الھامة-٣

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

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

فقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید السوق ناقصا التكالیف العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التد
التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة 

تبار االنخفاض في بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الخ 
طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة فيالقیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد كثیرًا بمعدل الخصم المستخدم 

.المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدیة

المدینون التجاریون االنخفاض في قیمة 
) وقامت ٩المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الثبات االنخفاض في القیمة وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت

باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوین مصفوفة مخصص بناء على الخبرة السابقة 
دلة بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمع

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

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

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

العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات 
إن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو طریقة االستھالك ستتم المحاسبة عنھ بصورة مستقبلیة.

القطاعات التشغیلیة -٤

لدى المجموعة القطاعات االستراتیجیة الثالثة التالیة والتي تعتبر قطاعاتھا التشغیلیة. تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار 
ومستوى االستثمار الرأسمالي العوائدمثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت –ألن لھا خصائص اقتصادیة مختلفة مستقلةبصورة 

سویق مختلفة.ولھا كذلك استراتیجیات ت

فیما یلي تقریر ملخص یبین عملیات كل قطاع:

تمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإلیرادات المحققة منھا سواًء كانت ھذه الفنادق ذاتیة التشغیل :الضیافة 
بواسطة المجموعة أو من خالل طرف ثالث.

والعقارات غیر المملوكة للمجموعة.یتمثل في تشغیل وإدارة الفنادق :إدارة العقارات 
تأجیر  

العقارات 
یمثل العقارات المملوكة للمجموعة والمؤجرة للغیر. تشتمل ھذه العقارات على المجمعات :

السكنیة والمراكز التجاریة.
تمثل المركز الرئیسي وأقسام المساندة األخرى.:األخرى

:٢٠١٩و٢٠٢٠یونیو٣٠في المنتھیتینفترتین كما في وللفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة 



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو٣٠

١٠

تتمة -القطاعات التشغیلیة-٤

٢٠٢٠یونیو٣٠
اإلجمالـي حذوفات أخرى تأجیر العقارات إدارة العقارات الضیافة لایر سعودي 

اإلیرادات من العمالء  
٢٣٢٬٨٥٩٬٩٣٤--١٧٢٬٠٠٩٬٦٦٩٩٠٦٬٧١١٥٩٬٩٤٣٬٥٥٤الخارجیین 

- ) ١٢٬١٢٨٬١٢٨(- ٨٩٨٬٣٢٩٧٬٩٨٧٬٩٨١٣٬٢٤١٬٨١٨إیرادات ما بین األقسام 
) ١٨٦٬٩٨١٬٥١٤(- - ) ١٧٬٢٧٨٬٩٥٩() ٢٬١٤٣٬١٨٧() ١٦٧٬٥٥٩٬٣٦٨(تكالیف القطاعات 

٤٥٬٨٧٨٬٤٢٠- - ٤٢٬٦٦٤٬٥٩٥) ١٬٢٣٦٬٤٧٦(٤٬٤٥٠٬٣٠١الربح اإلجمالي للقطاعات 
ممتلكات ومعدات  استھالك 

٥١٬٤٥٠٬٠١٣-٣٩٬٢٥٤٬٥٠٢١١٤٬٠٢٧١٠٬٢٬١٦٨٬٣٩٧والحق في استخدام موجودات 
٢٬٤٦٦٬٥٨٩٬٢٨٢- ١٬٤٦٩٬٨٨٩٬٤٤٣٨٧٬٣٧٠٬٠٦٩- ٩٠٩٬٣٢٩٬٧٧٠ممتلكات ومعدات  

٢٨٧٬٦٩٩٬٥٦٢- - ١٩٬٨٧١٬٣٩٦- ٢٦٧٬٨٢٨٬١٦٦الحق في استخدام الموجودات 
٣٥٢٬٨٠٤٬١٢١- - ١١٤٬٠٣٢٬٨٥٢- ٢٣٨٬٧٧١٬٢٦٩مشاریع تحت االنشاء 

٣٬٥٠٣٬٢٧٩٬٢٥٥- ١٬٤٨٦٬٨١٦٬١٧٥٨٧٬٣٧٠٬٠٦٩- ١٬٩٢٩٬٠٩٣٬٠١١إجمالي موجودات القطاعات 
١٬٧٦٠٬٨١٩٬٧٦٠- - ١٬٤٨٣٬٧٣٩٬٢٣٢- ٢٧٧٬٠٨٠٬٥٥٨إجمالي مطلوبات القطاعات  

٢٠١٩یونیو٣٠
اإلجمالـي حذوفات أخرى تأجیر العقارات إدارة العقارات الضیافة  سعودي لایر

٢٤٠٬٨٤٥٬٢٧٥- - ١٨٥٬١٩٠٬٩٥٠٢٬٢٧٠٬٦٦٩٥٣٬٣٨٣٬٦٥٦اإلیرادات من العمالء الخارجیین 
- ) ١٣٬١٤٧٬٣٦٩(- ٨٥٦٬٤٧٦٩٬٠٦٨٬٦٥٧٣٬٢٢٢٬٢٣٦إیرادات ما بین األقسام 

) ١٩٩٬٤٥١٬٦٣٢(- - ) ١٥٬٧٧٤٬٤٢٦() ٢٬٩١٥٬٩٥٨() ١٨٠٬٧٦١٬٢٤٨(تكالیف القطاعات 
٤١٬٣٩٣٬٦٤٣- - ٣٧٬٦٠٩٬٢٣٠) ٦٤٥٬٢٨٩(٤٬٤٢٩٬٧٠٢الربح اإلجمالي للقطاعات 

ممتلكات ومعدات  استھالك 
٤٢٬٤٠٤٬٣٠٦- ٧٬٨٠٥٬٦٧٣١٬٩٧٤٬٠٣٣- ٣٢٬٦٢٤٬٦٠٠والحق في استخدام موجودات 

١٬٨٧٣٬١٠٠٬٦٨٢- ٨٩٦٬٧٨٩٬٥٩٦٩٣٬١٣٦٬١٣١- ٨٨٣٬١٧٤٬٩٥٥ممتلكات ومعدات  
٢٩٥٬٦٧٨٬٦٧١- - ٢٠٬٣٣٢٬٨٥١- ٢٧٥٬٣٤٥٬٨٢٠الحق في استخدام الموجودات 

٨٠٢٬٩٦٧٬٣١٤- - ٢٣٨٬٢٠٣٬٤٦٢- ٥٦٤٬٧٦٣٬٨٥٢مشاریع تحت االنشاء 
٣٬٤٢٣٬٩٠١٬١٨٢- ١٬٥٨٣٬٠٣٠٬٦٩٢٩٣٬١٣٦٬١٣١- ١٬٧٤٧٬٧٣٤٬٣٥٩إجمالي موجودات القطاعات 
١٬٦٨٤٬٥٣٠٬٤٢٠- - ١٬٤٥٩٬٠١٠٬٤٣٣- ٢٢٥٬٥١٩٬٩٨٧إجمالي مطلوبات القطاعات  

لمجموعة:قبل الزكاة لدخلالإلى الربح اإلجمالي للقطاعات ب تسویة المعلومات المتعلقة 
أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

٤٥٬٨٧٨٬٤٢٠٤١٬٣٩٣٬٦٤٣الربح اإلجمالي للقطاعات 
غیر موزعة: بنود

)٨٢٢٬٧٣٣()٥٢١٬٣٨٧(مصاریف بیع وتسویق  
)٢٠٬١٩٣٬٣٨٤()٢٢٬٦٨٥٬٧٧١(مصاریف عمومیة وإداریة 

٣١٥٬١٨٠٩٢٢٬٨٣٠یةتمویلإیرادات 
)١٢٬٠٥١٬١٣٣()١٣٬١٣١٬٩٩٩(أعباء مالیة 

)٧٬٩٢٢٬٨١٦() ٧٬٨٧٣٬٩٦٩(أعباء مالیة من التزامات عقود اإلیجار 
١٬٩٩٠٬٠٨٥١٤٬٧٦٤٬٧١٨إیرادات أخرى، صافي  

)٧٤٢٬٤٣٠()٦٣٨٬٩٣٧(مقیدة بطریقة حقوق الملكیةالحصة في صافي نتائج استثمارات في شركات 

)٢٦٬٠٤٤٬٩٤٨()٤٢٬٥٤٦٬٧٩٨(اجمالي المبالغ غیر الموزعة 

٣٬٣٣١٬٦٢٢١٥٬٣٤٨٬٦٩٥الدخل قبل الزكاة 



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة -(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠یونیو٣٠

١١

المدینون التجاریون  -٥

٢٠١٩ر دیسمب٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
لایر سعوديسعودي لایر 

١٨١٬٤٨٢٬٦٤١١٤٣٬٢٠٩٬٣٢٨مدینون تجاریون 
)٢٠٬٠٤٤٬١٣٣()٢٤٬٥٧٠٬٩٨٣(المتوقعة مخصص خسائر االئتمان  

١٥٦٬٩١١٬٦٥٨١٢٣٬١٦٥٬١٩٥

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٦

خدمات بین ھذه الشركات. للة من قبل اإلدارة. تمثل ھذه المعامالت تبادل  خالل دورة أعمالھا العادیة تقوم المجموعة بالتعامل مع الجھات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم ھذه المعامالت وفقاً للشروط المعتمد
یلي: ھي كما الھامة إن تفاصیل مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة  

أطراف ذات عالقة  منمستحق )أ 

مبلغ المعاملة  
أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

مبلغ المعاملة  
الرصیدالمنتھیة في لسنة ل

──────────────────────────────────────────────────

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي طبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات العالقة 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٩٢٠٬٠٠٠١٬٧٧٥٬٧٥١١٬٦٥٦٬٢٥٩--اتعاب إداریةمنتسبةجھةصقریةفندق مكارم ال 
٦٤٬٤٥١٣٣٢٬٧٠٤٧٧٧٬٩١٧١٬٥٦١٬١٤٠٩٢٨٬٧٧٥اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق أم القرى
١٨٧٬٣٨٠٢٣٦٬٩٩٠٥٠٧٬٣٢٦١٬١٧٧٬٧٣٤١٬٠٤٧٬٧٩٧اتعاب إداریةمنتسبةجھةمجمع الیاسمین

٨٥٬٥٤٠٦٢٦٬٠٩٠١٬٣١٩٬٥٤٣-٩٧٬٦٣٦اتعاب إداریةمنتسبةجھةمعذر مجمع ال
٢٧٤٬٠٧٥٩٩٦٬٢٨٣١٬٠٥٢٬٥٩٧٥٦٣٬٨٥٤١٬٦٩٨٬٧٩٤اتعاب إداریةمنتسبةاتجھأخرى

──────────────────
٥٬٧٠٤٬٥٦٩٦٬٦٥١٬١٦٨

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

١٢

تتمة –المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٦

أطراف ذات عالقة  إلىمستحق )ب
مبلغ المعاملة  

أشھر المنتھیة فيستةلفترة ال
مبلغ المعاملة  

الرصیدالمنتھیة في لسنة ل
────────────────────────────────────────────────

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي طبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات العالقة 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
١٨٬٤٦٠٬٣٦٩١٨٬٤٦٠٬٣٦٩---إدارة عقارات منتسبةجھةمجمعي الجزیرة والدوادیة 

شركة المدینة للفنادق  
١٤٬٦٥١٬٤٩٦١٤٬٦٥١٬٤٩٦---إدارة عقارات شركة زمیلةالمحدودة 

١٢٠٬١٨٧١٣٢٬٢٧٩٢٩٦٬٦١٧٢٬٤٥٩٬٥٢٧٢٬٦٣٦٬٧٨٢اتعاب إداریةمنتسبةجھةمجمع الروضة السكني 
١٬٤٧٦٨٢٬٨٢٤٢٢٩٬٣٦٧١٬٠٤٤٬٩٠٩١٬١٦٩٬٠٤٣اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق مكارم منى 

٨٤٬٠٢١٣٥٬٥٤٢٢١٧٬١٤٧١٬٠٣٠٬٩٥٠١٬٠٠٦٬٧٠٩اتعاب إداریةمنتسبةجھةمجمع األندلس السكني 
١٠٤٬٢٦١٣٠٣٬٩٣٦٢٨٧٬٢٦١٦٧٥٬٧٠٦٢٣٥٬٩٠٦اتعاب إداریةمنتسبةاتجھأخرى

──────────────────

٣٨٬٣٢٢٬٩٥٧٣٨٬١٦٠٬٣٠٥
 ═══════ ════════

المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا: 
مبلغ المعاملة  

أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────
٢٬٠٤٥٬١١٩٢٬٩٢٢٬٧٧٤ونھایة الخدمة لموظفي اإلدارة العلیا في المجموعةالرواتب والمكافآت

الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة الجھات ذات العالقة 
شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة. لم یكن ھناك  ١٢غیر مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل سنةال/الفترة في نھایة كما إن األرصدة المستحقة من الجھات ذات العالقة 

، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة ٢٠١٩و٢٠٢٠یونیو٣٠في  ةفترة الستة أشھر المنتھیبالنسبة لأي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدینة أو الدائنة للجھات ذات العالقة  
إعداد القوائم المالیة عن طریق تقویم المركز المالي للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فیھ.سنةمن الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في 



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

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

١٣

األخرى  المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة -٧
٢٠١٩ر دیسمب٢٠٢٠٣١یونیو٣٠

لایر سعوديلایر سعودي 
───────────────────

١٩٬٤٦١٬٦٠١٢٧٬٠٥٣٬٣٤٨مدینون أخرون
١٧٬٦٨٠٬٠٠٠١٧٬٦٨٠٬٠٠٠دفعة مقدمة إلیجار (*)

٥٬٣٨٣٬٨٤١٥٬٣٨٣٬٨٤١مساھمات عقاریة
٥٬٧١٧٬٧٣٢٣٬٧٥١٬٥١٤تأمینات مدفوعة مقدما 

٤٬١٦٠٬١٨٤٥٬٣٠١٬٩٨٤مقدمة لموردین ومقاولین دفعات 
٢٬٧٤٨٬٦٥٢٤٬٤٧٤٬٦٥٧دفعات مقدمة لموظفین  

٥٬٤٢٦٬١٤٦٥٬٥١٩٬٠١٠أخرى 

٦٠٬٥٧٨٬١٥٦٦٩٬١٦٤٬٣٥٤

ملیون لایر  ٤١٬١والبالغ تم تصنیف الجزء طویل األجل.مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصفالستئجار دفعة مقدمة بندھذا المثل ی(*) 
ضمن الموجودات غیر المتداولة.سعودي

الحق في استخدام الموجودات -٨
. الموجودات المستأجرة من قبل المجموعةتفاصیل  راضي والمباني. فیما یلي بیان بتقوم المجموعة باستئجار العدید من األصول بما في ذلك األ

اإلجمالي  مباني أراضي ٢٠٢٠یونیو٣٠
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

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

٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٦٣٬٦٧١٬٥٤٩٣١٥٬٠١٣٬٨١٩فترة في بدایة ال

االستھالك: 
١٬٢٩٠٬١٩٢١٥٬٥٨٠٬٥١٧١٦٬٨٧٠٬٧٠٩فترة في بدایة ال
٨٥٨٬٩٠٤٧٬٥٧٤٬٧٥٢٨٬٤٣٣٬٦٥٦فترة محمل لل
٢٬٠٠٩٬٨٩٢٢٬٠٠٩٬٨٩٢-تعدیالت

──────────────────────────────
٢٬١٤٩٬٠٩٦٢٥٬١٦٥٬١٦١٢٧٬٣١٤٬٢٥٧في نھایة الفترة 

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

٢٠٢٠٤٩٬١٩٣٬١٧٤٢٣٨٬٥٠٦٬٣٨٨٢٨٧٬٦٩٩٬٥٦٢یونیو٣٠في  كما 

اإلجمالي  مباني أراضي ٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

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

٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٥٢٬٣٩٧٬٣٦٥٣٠٣٬٧٣٩٬٦٣٥سنة في بدایة ال
١١٬٢٧٤٬١٨٤١١٬٢٧٤٬١٨٤-باالستحواذ على شركة تابعةمتعلقة 

٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٦٣٬٦٧١٬٥٤٩٣١٥٬٠١٣٬٨١٩
االستھالك: 
)١٦٬٨٧٠٬٧٠٩()١٥٬٥٨٠٬٥١٧()١٬٢٩٠٬١٩٢(سنة محمل لل

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

٢٠١٩٥٠٬٠٥٢٬٠٧٨٢٤٨٬٠٩١٬٠٣٢٢٩٨٬١٤٣٬١١٠ر دیسمب٣١كما في 

.للموجودات من قبل المجموعة مقابل القیمة المتبقیة عقود إیجار ضمانات تتضمنال 

.ال یوجد عقود إیجار التزمت بھا المجموعة ولم یتم تسلیم العقارات للمجموعة



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

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

١٤

الممتلكات والمعدات -٩
: للموجودات ألغراض احتساب االستھالك ھي كما یلياألعمار اإلنتاجیة المقدرةإن 

سنوات ٤سیاراتسنة٧٥-٥٠مباني
سنوات ١٠–٥أجھزة ومعدات سنوات  ١٠-٥مباني للتحسینات 

سنة٤٠المصاعد وأجھزة التكییف المركزیةسنوات  ١٠أثاث 

أجھزة ومعدات سیارات أثاث تحسینات المباني مباني أراضي 
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي أخرى التكییف المركزیة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة:
٩٣٬٣٨٠٬٥٠٠٬٢٥-٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٩٤٠٬٤٠٥٬٤٩٢٥١٢١٬٠٣٥٬٦٤٧٣٤٥٬٥٧٠٬٢٣٧٬٢٩١٬٨٨٩١٢٠٬٤٨٢٬٧٣٩١٠٧٬٢٩١٬٧٣٨فترة في بدایة ال

٥٬٠١٤٬٤٦٣٩٧٢٬٦٠٢١٨٨٬٧٥٩٨٤٬٦٣٣٧٬٥٧٨٬٨٢٦٦٢٬٣٦٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٩٠١٬٦٤٣-إضافات 
تحویل من مشاریع تحت  

٢٬٢٢١٬٨٢٤--٢٬٢٢١٬٨٢٤-----)١٠اإلنشاء (إیضاح 

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٩٤٥٬٤١٩٬٩٥٥١٢٢٬٠٠٨٬٢٤٧٣٤٥٬٧٥٨٬٩٩٦٧٬٣٧٦٬٥٢٢١٣٠٬٢٨٣٬٣٨٩١٠٧٬٣٥٤٬٠٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٣٩٧٬٦٢٣٬٧٢٦فترة في نھایة ال

االستھالك: 
٧٨٨٨٬٠١٨٬٠٨-٤٩٥٬٢٤٨٬٣٦٨٨١٬٨٨٦٬١٩٩٢٢٣٬٥٢٨٬٩٤٩١٠٦٬٧٨٣٬٢٢٤٧٬٧٤٩٬٤٩٣٢٬٨٢١٬٨٦٩-فترة في بدایة ال
١٨٬٦٢٧٬١٨٢٤٬١١٩٬٧٨٨٩٬٩٩٥٬٧٣٦٧٨٬٥٠٦٨٬٠٠٩٬٨٤٥٢٬١٤٩٬٦٠٠٣٥٬٧٠٠٤٣٬٠١٦٬٣٥٧-فترة محمل لل

٥١٣٬٨٧٥٬٥٥٠٨٦٬٠٠٥٬٩٨٧٢٣٣٬٥٢٤٬٦٨٥٦٬٨٦١٬٧١٦٥٥٬٧٥٩٬٣٣٧٣٤٬٩٧١٬٤٦٩٣٥٬٧٠٠٩٣١٬٠٣٤٬٤٤٤-فترة في نھایة ال

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٤٣١٬٥٤٤٬٤٠٥٣٦٬٠٠٢٬٢٦٠١١٢٬٢٣٤٬٣١١٥١٤٬٨٠٦٧٤٬٥٢٤٬٠٥٢٧٢٬٣٨٢٬٦٢٩٩٦٤٬٣٠٠٢٬٤٦٦٬٥٨٩٬٢٨٢یونیو٣٠كما في  



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

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

١٥

تتمة -الممتلكات والمعدات -٩

أجھزة ومعدات سیارات أثاث المباني تحسینات مباني أراضي 
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي التكییف المركزیة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة:
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٤٦٬١١٧٬٦٢٢٩١٬٢٧٣٬٧٤٣٢٨٨٬٩٨٩٬١١٩٨٬٣٣٥٬٥٨٧٨٠٬٨٠٦٬٩٨٨٦٣٬١١٢٬٢٢١٢٬٧٠٣٬٣٠٦٬٥٩٩سنة في بدایة ال

متعلقة باالستحواذ على  
٥٢٬١٠٩٬٣١٨-٢٬٢٩٣٬٨٩١٢٤٦٬٠٠٥١٬٧٢٣٬٦١٠-١٣٬٧٥١٬٢٠٠٣٤٬٠٩٤٬٦١٢شركة تابعة

٢٬٨٩٩٬٧٣٠٥٩٣٬٣٤٨٢٤٦٬٥٣٣١٥٬٥٧٦٬٧٦٢٤٬٩٦٩٬٦٦٦٢٤٬٢٨٦٬٠٣٩--إضافات 
) ٣٬١١٦٬٨١٤() ٦٦٩٬٧٧١()٢٤٬٧٩٤()١٬٥٣٦٬٢٣٦() ٤٨٧٬٥٣٠(-) ٣٩٨٬٤٨٣(-استبعادات  

تحویل من مشاریع تحت  
٢٢٬٤٠٠٬١٧٣٣٩٬٨٧٩٬٦٢٢٦٠٣٬٩١٥٬١١٧-٤٦٠٬٥٩١٬٧٤١٢٦٬٨٦٢٬١٧٢٥٤٬١٨١٬٤٠٩-)       ١٠اإلنشاء (إیضاح 

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٩٤٠٬٤٠٥٬٤٩٢١٢١٬٠٣٥٬٦٤٥٧٢٣٣٤٥٬٥٧٠٬٧٬٢٩١٬٨٨٩١٢٠٬٤٨٢٬٧٣٩١٠٧٬٢٩١٬٧٣٨٣٬٣٨٠٬٥٠٠٬٢٥٩سنة في نھایة ال

االستھالك: 
٤٥٩٬٣٦٢٬٣٩٨٧٥٬٥٤٩٬٤٣٠٢٠٣٬٦٦١٬٤٧٢٧٬٩٥٤٬٣١٨٣٢٬٤٤٨٬٤٢٥٣٠٬٠٣٢٬٩٩٩٨٠٩٬٠٠٩٬٠٤٢-سنة في بدایة ال

باالستحواذ على  تعلقة م
٦٬١٥٧٬٣٥٥-١٬٥٧٩٬٢٣٤١٨٣٬٦٢٦١٬٤٩٠٬٠٦٨-٢٬٩٠٤٬٤٢٧-شركة تابعة
٣٢٬٩٨١٬٥٤٣٦٬٣٣٦٬٧٦٩١٨٬٧٧٥٬٧٤٦١٨١٬٥٠٢١٣٬٨٢٩٬٤٢٨٣٬٤٥٨٬٦٠٥٣٧٥٬٥٦٣٬٥٩-سنة محمل لل

) ٣٢٬٧١١٬٩٠() ٥٦٦٩٬٧٣()١٨٬٤٢٩()١٬٥٣٦٬٢٣٦() ٤٨٧٬٥٠٣(---استبعادات 

٤٩٥٬٢٤٨٬٣٦٨٨١٬٨٨٦٬١٩٩٢٢٣٬٥٢٨٬٩٤٩٦٬٧٨٣٬٢١٠٤٧٬٧٤٩٬٤٩٢٩٣٢٬٨٢١٬٨٦٨٨٨٬٠١٨٬٠٨٧-سنة في نھایة ال

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠١٩٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٤٤٥٬١٥٧٬١٢٤٦٤٤٣٩٬١٤٩٬٨٢٨١٢٢٬٠٤١٬٧٩٦٥٠٨٬٧٢٬٧٣٣٬٢٤٧٧٤٬٤٦٩٬٨٦٩٢٬٤٩٢٬٤٨٢٬١٧٢ر دیسمب٣١كما في 



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

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

١٦

المشاریع تحت اإلنشاء  -١٠
الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:

أشھر  ستةلفترة ل
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩دیسمبر 
لایر سعوديلایر سعودي 

──────────────────
٣١٩٬٤٢٥٬٧٤٤٦٨٥٬٤٢١٬٢٤٥السنةالفترة /  في بدایة 

٣٥٬٦٠٠٬٢٠١٢٣٧٬٩١٩٬٦١٦السنةالفترة / إضافات خالل
)٦٠٣٬٩١٥٬١١٧() ٢٬٢٢١٬٨٢٤(*) ()٩تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

──────────────────
٣٥٢٬٨٠٤٬١٢١٣١٩٬٤٢٥٬٧٤٤السنة الفترة /  في نھایة 

══════════════════

تكلفة إنشاء مبنى فندق ماریوت الحي الدبلوماسي،  ٢٠١٩دیسمبر ٣١في خالل السنة المنتھیة (*) تمثل التحویالت إلى الممتلكات والمعدات
وتجدید مبنى فندق ماریوت المطار، والمرحلة الخامسة من مجمع داراق السكني. 

تكالیف االقتراض المرسملة 
٣١ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في ٥٬٣مبلغ٢٠٢٠یونیو٣٠في ةأشھر المنتھیستةلفترة البلغت تكالیف االقتراض المرسملة 

ملیون لایر سعودي). إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة للرسملة یمثل معدل العمولة للمتوسط المرجح ١٢٬٢: ٢٠١٩دیسمبر 
للقروض. 

المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى -١١

٢٠١٩ر دیسمب٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

──────────────────
٥٨٬٦٣٨٬٥٤٦٧٠٬١٨٧٬٢٠٩إیرادات مستلمة مقدما 

٢٧٬٦٩٧٬٥١٠٢٧٬٠٧٥٬٩١٣محتجزات دائنة
١٨٬٧٣٣٬٢٦٩٢١٬٧١٠٬٧٢٤مستحقات لمقاولین

١٢٬٩١٧٬٣٧٩٢٠٬٠٣٨٬٦٦٤مزایا موظفین مستحقة 
٥٬١٢٦٬٥٦٧٧٬٥٠٥٬٢٤٥مصاریف خدمات مستحقة

٩٥٧٬٥٣٩١٬٥٩٨٬٩٨٧أتعاب إدارة مستحقة 
٢٠٦٬٣٧٣١٬٥٢٩٬٩٩٨مصاریف تسویق مستحقة

١٦٬٦٥٩٬٦٧٢١٦٬٩٣٦٬٢٨٢أخرى
──────────────────
١٤٠٬٩٣٦٬٨٥٥١٦٦٬٥٨٣٬٠٢٢
══════════════════

ألجل القروض-١٢
٩٧٣٬٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون ١٠٢٧٬٦رصیدھا بلغ یشكل تمویل مرابحة ي فحصلت المجموعة على قروض ألجل 

مضمون بسندات ألمر والتنازل عن  تالتمویال. إن ھذهالسائدة في السوقوالتي تحمل عمولة مرابحة وفقًا لألسعار ملیون لایر سعودي) 
ق. ا ر المتحصالت من إیجار مشروع دا

.قدرت اإلدارة أن القیمة العادلة للقروض ألجل تقارب قیمتھا الدفتریة



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

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

١٧

یجار اإلالتزامات عقود -١٣
: األولیة الموحدة الموجزةفیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات اإلیجار للسنوات الالحقة لتاریخ قائمة المركز المالي

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–تحلیل االستحقاق 
٢٥٬١٤٤٬٣٨٠٣٢٬٦١١٬٩٥٢خالل سنة

١٠٧٬٨٩٠٬٤٥١١٠٦٬٣١٠٬٥٨٥من سنة إلى خمس سنوات 
٤٧٢٬٥٧٦٬٤١٧٤٨٥٬٦٤١٬٧٥٦سنوات خمسمنأكثر 

───────────────────
٦٠٥٬٦١١٬٢٤٨٦٢٤٬٥٦٤٬٢٩٣المخصومة غیر إجمالي التزامات عقود اإلیجار 

══════ ═════════════

فیما یلي بیان بالقیمة الحالیة لصافي دفعات اإلیجار:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المدرجة في التزامات عقود اإلیجار 
───────────────────الموجزة 

١٧٬٠٠٢٬١٣٣٢١٬٣٤٧٬٦٨٨الجزء المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإلیجار  
٣٦٣٬٥٣٨٬١٤١١٠٬١٤٨٣٥٩٬٩الجزء غیر المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإلیجار  

────────────────────
٣٨٠٬٥٤٠٬٢٧٤٣٨١٬٢٩٥٬٧٩٨
══════════════════

الزكاة -١٤
د الوعاء  تقوم الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناءًا على القوائم المالیة الخاصة بكل شركة، وعلیھ یتم تحدی 

الزكوي واحتساب الزكاة للشركة وكل من شركاتھا التابعة بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن قائمة الدخل الشامل  
األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.  

،  ٢٠٠٩دیسمبر ٣١لسنوات حتى عن جمیع ا وقد قامت شركة دور للضیافة بإنھاء موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) 
ربوط  الوسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وال تزال بانتظار الحصول على ٢٠١٩حتى عام عن جمیع السنوات وقدمت إقراراتھا الزكویة 

.الھیئةمن  النھائیة

حركة مخصص الزكاة:

أشھر  الستةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو
٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩دیسمبر 
لایر سعوديلایر سعودي 

──────────────────
١٣٬١٦٩٬٤٧٦١٥٬٦٢٧٬٧٧٧السنةالفترة /في بدایة

٤٨٦٬٩٦٢-متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة
٢٬٩٧٣٬٠٠٢٥٬٢٥٠٬٤٥١السنةالفترة / مجنب خالل

)٦٠٨٬٢٣٩(٤٨٤٬٢١٠أخرى
)٧٬٥٨٧٬٤٧٥()١٣٤٬٥٤٥(السنةالفترة / المسدد خالل

──────────────────
١٦٬٤٩٢٬١٤٣١٣٬١٦٩٬٤٧٦السنة الفترة /في نھایة

══════════════════

رأس المال -١٥
:٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 

لایر سعودي). ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

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

١٨

اإلعالن عن توزیعات األرباح واعتمادھا -١٦
لایر سعودي للسھم) عن  ٠٫٥٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٥٠توزیعات أرباح نقدیة قدرھا بمجلس اإلدارة أوصى، ٢٠٢٠فبرایر ١٩في 
. ٢٠٢٠ابریل١٢الجمعیة العامة في اجتماعھا بتاریخ تمت الموافقة علیھا فيوالتي ٢٠١٩عام 

لایر سعودي للسھم) عن ٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٢٥توزیعات أرباح نقدیة قدرھا بمجلس اإلدارة أوصى، ٢٠١٩مارس١٤في 
.  ٢٠١٩مایو ١٢الجمعیة العامة في اجتماعھا بتاریخ تمت الموافقة علیھا فيوالتي ٢٠١٨النصف الثاني من عام 

ملیون لایر  ٤٧٬٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٤٤٬٦تتضمن المطلوبات المتداولة رصید توزیعات أرباح مستحقة البالغة 
تمثل مبالغ مستحقة للمساھمین مقابل توزیعات أرباح في السنوات السابقة ولم یتم المطالبة بھا من قبلھم كما في تاریخ قائمة لتي ، واسعودي)

.   الموجزةالموحدة األولیة المركز المالي 

، صافي خرىاألیرادات اإل-١٧
أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديسعودي لایر 

───────────────────
٧٤٢٬٦٨٥٧٬٧٦١٬٨٣٣استرداد دیون معدومة تم شطبھا سابقا 

-٧٠٨٬٠٠٠غرامات تأخیر 
٥٬١٤٠٬٠٠٠-إیراد مقابل التنازل عن عقد 

٥٣٩٬٤٠٠١٬٨٦٢٬٨٨٥، صافي أخرى

١٬٩٩٠٬٠٨٥١٤٬٧٦٤٬٧١٨

للسھموالمخفضاألساسي الربح  -١٨
على المتوسط المرجح لعدد األسھم  العائد لمساھمي الشركة األمالفترة بقسمة صافي دخل فترةتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض لل

.فترةملیون سھم خالل ال١٠٠المصدرة والقائمة وقدرھا 

االرتباطات وااللتزامات المحتملة -١٩

االرتباطات الرأسمالیة
ملیون لایر  ١٣٬٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٠٬٩، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما

سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء. 

االلتزامات المحتملة 
ملیون لایر  ٣٠٬٢:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٢٩٬٦اكان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرھ٢٠٢٠یونیو٣٠في  كما

سعودي). ال تحمل ھذه الضمانات أي تأمینات نقدیة. 

االلتزامات القانونیة المحتملة 
لھذه  إن المجموعة طرف في عدة قضایا قانونیة خالل دورة أعمالھا العادیة ویتم الترافع بشأنھا. في حین أنھ ال یمكن تحدید النتائج النھائیة

ى  األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارین القانونیین، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن یكون لھذه األمور أثر سلبي جوھري عل
. للمجموعةاألولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة

األولیة النتائج -٢٠
على النتائج السنویة للمجموعة. دقیقاً مؤشرًا األولیةقد ال تكون النتائج  

القیمة العادلة لألدوات المالیة  -٢١
القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون

ن  االستثمارات بالقیمة العادلة ماألدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة من 
والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض ألجل التجاریین والمدینین خالل الدخل الشامل االخر 

. والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة



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

١٩

تتمة -القیمة العادلة لألدوات المالیة -٢١
والمبالغ المستحقة من والمدینین التجاریین  االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر من  القیمة العادلة  قامت اإلدارة بتقویم أن  

سنةتقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى  والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة  والدائنین  جھات ذات عالقة والقروض ألجل  
قصیرة األجل لھذه األدوات. االستحقاق

الموجودات المالیة)أ

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

─ ────────────────
كمتاحھ للبیع الموجودات المالیة المصنفة 

٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
──────────────────

الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
١٥٦٬٩١١٬٦٥٨١٢٣٬١٦٥٬١٩٥مدینون تجاریون 

٥٬٧٠٤٬٥٦٩٦٬٦٥١٬١٦٨مستحق من أطراف ذات عالقة 
──────────────────

١٦٢٬٦١٦٬٢٢٧١٢٩٬٨١٦٬٣٦٣إجمالي الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
──────────────────

١٦٩٬٦١٦٬٢٢٧١٣٦٬٨١٦٬٣٦٣إجمالي الموجودات المالیة 
══════════════════

١٦٢٬٦١٦٬٢٢٧١٢٩٬٨١٦٬٣٦٣إجمالي الموجودات المالیة المتداولة
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة 

── ───────── ───────
١٦٩٬٦١٦٬٢٢٧١٣٦٬٨١٦٬٣٦٣إجمالي الموجودات المالیة 

══════════════════

المطلوبات المالیة  )ب

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي 

── ──────────────────
بالتكلفة المطفأة المقیدة المطلوبات المالیة 

٥٢٬٤١٩٬٦٤٣٥٨٬٣٧٧٬٢٧٥دائنون تجاریون  
١٬٠٢٧٬٦٣٢٬٨٩٦٩٧٣٬٢٦٨٬٠٩٢ألجلقروض

٣٨٬٣٢٢٬٩٥٧٣٨٬١٦٠٬٣٠٥مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
─── ────── ────────────

١٬١١٨٬٣٧٥٬٤٩٦١٬٠٦٩٬٨٠٥٬٦٧٢إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 
═══ ══════════════════

٣٩٣٬٨٨٨٬٩٦٠٢٢٨٬٤٤٩٬٨١٠إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة 
٧٢٤٬٤٨٦٬٥٣٦٨٤١٬٣٥٥٬٨٦٢إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة 

─────────────────────
١٬١١٨٬٣٧٥٬٤٩٦١٬٠٦٩٬٨٠٥٬٦٧٢المطفأة إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة 

════════════ ═════════

قیمتھا العادلة. المالیة تقاربللموجودات والمطلوبات الدفتریةإن القیمة 
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٢٠٢٠یونیو ٣٠

٢٠

الجوھریة األحداث -٢٢
بعض  الجھات النظامیة  اتخذتحیث  ،المجموعة) في التأثیر على أعمال  ١٩-، تسببت المخاوف من انتشار الفیروس (كوفید٢٠٢٠عام  خالل  

. ال یمكن التنبؤ بأثر ومدة ھذه األحداث بشكل دقیق في الوقت الحالي. ونظًرا الستمرار ٢٠٢٠مارس اإلجراءات االحترازیة خالل شھر 
. یمكن  المالیة األولیة الموحدة الموجزةالقوائم ھذه  ا في تاریخ اعتماد  التقلبات االقتصادیة، ال یمكن تقدیر أثر ھذه األحداث بشكل موثوق بھ كم 

اإلدارة في تقییم التأثیر ر ستستم.للمجموعةأن تؤثر ھذه األحداث على النتائج المالیة والتدفقات النقدیة المستقبلیة والمركز المالي المستقبلي 
بناًء على التطورات المستقبلیة. 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة -٢٣
). ٢٠٢٠أغسطس٢٣الموافق ھـ (١٤٤٢محرم٤فيالموجزةالموحدة  األولیة  تم اعتماد القوائم المالیة  


