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٧

عـــــــــام-١

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

). ١٩٧٦دیسمبر ٢٧

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

المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خدمات المعتمرین وزوار وتطویرھا وإقامة وبیعھاتملك األراضياألنشطة على 
.ردبشكل مشترك أو منفمباشرة أو باالشتراك مع الغیر بتلك األنشطةالمسجد النبوي الشریف. حیث تقوم الشركة 

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
نسبة الملكیة 

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
رأس المال 

(لایر سعودي)
دیسمبر٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧

%٩٩٫٤٤٪١٦٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٩٫٤٤شركة مكة للفنادق المحدودة
%٧٠%٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة

%٩٨٫٧٣%٥٩٬٢٥٠٬٠٠٠٩٨٫٧٣النخیل للمناطق السیاحیة المحدودةشركة 
%٩٧٫١٤%٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠٩٧٫١٤شركة تبوك للفنادق المحدودة
%٩٩%١٠٠٬٠٠٠٩٩شركة 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)

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

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:فیما یلي

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

الضیافة الفندقیة. نشاط الشركة تمارس، )١٩٨٢یولیو ١٢الموافق (ھـ ١٤٠٢رمضان ٢٠بتاریخ ٤٠٣١٠١١٨٧٩
لشركة فندق مكارم أجیاد بمدینة مكة المكرمة.تمتلك ا

المحدودةالشركة السعودیة للخدمات الفندقیة
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل سعودیة شركة ھي –المحدودة الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة 

تمتلك الشركة فندق كراون ، )١٩٧٦نوفمبر ٤الموافق (ھـ١٣٩٦دة القعذو١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤التجاري رقم 
قصر الریاض.-بالزا

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

فندق ومنتجعتمتلك الشركة،)١٩٩٢دیسمبر ١٧الموافق (ھـ ١٤١٣الثانيجمادي ٢٢بتاریخ ٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤رقم 
قریة مكارم النخیل بمدینة جدة. 

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

ـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني ٥بتاریخ ٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣ تبوك. ھولیدي إنكة فندق تمتلك الشر،)١٩٨٥دیسمبر ١٧ھ
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٨

تتمة-عـــــــــام-١

شركة جود العلیاء المحدودة
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودیة شركة ھي –شركة جود العلیاء المحدودة 

في الرئیسي ویتمثل نشاط الشركة ،)٢٠١٤أكتوبر ٢١الموافق (ھـ ١٤٣٥ذو الحجة ٢٧بتاریخ ١٠١٠٤٣٣٣٧٠
التشیید والبناء.

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

تقدیم خدمة نشاط الشركة في ویتمثل ،)٢٠١٤أغسطس ١٢الموافق (ھـ ١٤٣٥شوال ١٦بتاریخ ١٠١٠٤٢٨٩٤٩
بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣بموجب خطاب األمن العام رقم في المملكة العربیة السعودیةالحراسة األمنیة المدنیة الخاصة 

.)٢٠١٤مایو ٢٧(الموافق ھـ١٤٣٥رجب ٢٨

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

ویتمثل نشاط الشركة ،)٢٠١٥یونیو١٧الموافق(ھـ ١٤٣٦شعبان ٣٠بتاریخ ١٠١٠٤٣٧٤٨٩السجل التجاري رقم 
اإلیواء السیاحي بموجب ترخیص ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبرید، والتخزین، والنقل، وفي التشیید، 

.)٢٠١٥نوفمبر ١٨(الموافق ھـ١٤٣٧صفر ٦بتاریخ ٠٠٩٦/٣٧/الھیئة العامة للسیاحة واألثار رقم ف

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

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

شركة واحة دارة المحدودة
ذات مسئولیة محدودة ومسجلة بموجب ھي شركة سعودیة –شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد) 

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

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

أسس اإلعداد والقیاس١-٢

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

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

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة. یتم عرض القوائم المالیة األولیة 
موحدة الموجزة باللایر السعودي.ال
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٩

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

أسس توحید القوائم المالیة٢-٢
دیسمبر٣١تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 

یة إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك باستخدام سیاسات محاسبسنة. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس ٢٠١٨
مماثلة.

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

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

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

مسیطرة ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي الموجودات المتعلق بالحقوق غیر المملوكة، تمثل حقوق الملكیة غیر ال
لورة مستقلة في قائمة الدخبصورة مباشرة أو غیر مباشرة، من قبل الشركة أو الشركات التابعة لھا ویتم إظھارھا بص

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

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

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

الھامةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة ٣-٢
لمتبعة في اإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السیاسات 

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

وغیر ساریة المفعول بعد.

) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي ٩(قوم المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ت
) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" واللذان یتطلبان إجراء تعدیل على القوائم المالیة السابقة. وطبقاً لمعیار ١٥(

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

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

ءاإلیرادات من العقود المبرمة مع العمال–) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "عقود االنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي ١١) معیار المحاسبة الدولي (١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي (

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

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

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

لتكالیف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد.بشأن الحصول على العقد وا
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١٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة–التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

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

) ومعیار ١١بیانات المقارنة لكل من القوائم المالیة الرئیسیة وتم عرضھا وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (
) بشكل جوھري على ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (اتباع لم یؤثر قة. ) والتفسیرات ذات العال١٨المحاسبة الدولي (

.القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة

) یتم إثبات اإلیرادات عندما یسیطر العمیل على الخدمة. إن تحدید توقیت انتقال ١٥طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي (
و على أساس زمني) یتطلب إجراء األحكام.السیطرة (في وقت محدد أ

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

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

نتیجة اتباع المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٧ینایر ١التي تبدأ في سنةلم تقم المجموعة بتعدیل بیانات المقارنة لل
). ٣٩تم تعدیل بیانات المقارنة لكل قوائم مالیة رئیسیة ویتم عرضھا وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (). ولم ی٩(

ینایر ١) على القیم الدفتریة للموجودات المالیة كما في ٩إن األثر الناتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
.القیمة كما ھو مبین أدناهفاض فيیتعلق بالمتطلبات الجدیدة لالنخ٢٠١٨

االنخفاض في القیمة)أ(
بنموذج "الخسائر ٣٩نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي ٩یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 

االئتمانیة المتوقعة." ویتم تطبیق النموذج الجدید على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولیس االستثمارات في أدوات حقوق واالستثمارات في أدوات الدین بالقیمة

اسبة المحمعیاربمقارنةبصورة مسبقة یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة ٩الملكیة. ووفقاُ للمعیار الدولي للتقریر المالي 
. ٣٩الدولي 

حقوق الملكیة غیر وض الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة ) انخفا٩(لمعیار الدولي للتقریر المالياتطبیق نتج عن
ى التوالي والتي تم إثباتھاألف لایر سعودي، عل٦٢١وملیون لایر سعودي ٨٫٦مبلغ ب٢٠١٨ینایر ١كما في المسیطرة

.٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة في 

.اوما في حكمھالموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة على المدینین التجاریین والنقدیةتشتمل

التالیة:إحدى األسسخسائر االئتمان باستخدام ، یتم قیاس ٩وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

ة عن أحداث التعثر في شھرًا. تنتج ھذه الخسارة االئتمانیة المتوقع١٢الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى -
شھرًا بعد تاریخ التقریر.١٢السداد والمحتملة خالل 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن جمیع أحداث التعثر في تنتج ھذهالخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. -
على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.المحتملة السداد 

.على مدى العمرالمتوقعة االئتمانیةالخسائر طریقة باستخدام االئتمانخسائر بقیاسقامت المجموعة 

قد ازدادت بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي وعند للموجودات المالیةعند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان المالي
دون تكلفة بمؤیدة التي تكون متوفرةوالتقدیر الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة فإن المجموعة تقوم بتقییم المعلومات المناسبة 

أو مجھود غیر ضروري. 

استنادًا إلى الخبرة التاریخیة للمجموعة والتقییم الت الكمیة والنوعیة على حد سواءویشمل ذلك المعلومات والتحلی
االئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١١

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة–الھامةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة ٣-٢

تتمة-األدوات المالیة –) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة

للعجز لحالیة القیمة انھا أعلی ن الئتمار اخسائس قیام یتالخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. 
ً للعقللمجموعة ولمستحقة ایة دلنقت افقادلتن ابیرق لفالنقدي (أي ا المجموعة تحصیلھا). قع ولتي تتایة دلنقت افقادلتد وافقا

یتم خصم الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

الموجودات المالیة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة
إعداد التقاریر المالیة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات تقوم المجموعة بتاریخ 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات قیمة ائتمانیة منخفضة. وتعتبر الموجودات المالیة المدرجة الدین 
ة ن لھا أثر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرحدث أو أكثر والتي یكوض القیمة االئتمانیة" عند حصول "منخف

للموجودات المالیة.

أسس عرض الخسارة االئتمانیة
یخصم مخصص الخسائر االئتمانیة للموجودات المقیدة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة لتلك الموجودات. یتم 

دة األولیة الموحبشكل مستقل في قائمة الدخلجاریة واألخرى عرض خسائر االنخفاض في القیمة للذمم المدینة الت
الموجزة.

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

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

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

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

توضح التعدیالت التاریخ الذي یجب أن تقوم فیھ المنشأة بتحویل العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو 
ت بأن تغیر االستخدام یحدث عندما یفي أو یتوقف العقار عن التطویر من أو إلى االستثمارات العقاریة. تنص التعدیال

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

الموجزة للمجموعة. 
): تصنیف وقیاس معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

): الدفعات المحسوبة على أساس ٢أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
ھم. تتناول التعدیالت ثالث نقاط رئیسیة ھي: أثار شروط االستحقاق على قیاس الدفعات المحسوبة على دفعات األس

أساس األسھم المسددة نقدًا، وتصنیف معاملة الدفعات المحسوبة على أساس األسھم ذات خصائص السداد لصافي 
روط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على التزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعدیالت في ش

أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من "مسددة نقدًا" إلى "مسددة على شكل أسھم". وعند إتباع التعدیالت، یتعین على 
المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات السابقة، لكن یسمح بالتطبیق بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبیقھا على 

والوفاء بالضوابط األخرى. إن السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمجموعة بشأن الدفعات المحسوبة على التسعةت التعدیال
أساس األسھم المسددة نقدًا تتماشى مع الطریقة الموضحة في التعدیالت.  إضافة إلى ذلك، ال یوجد لدى المجموعة 

لصافي التزامات ضریبة االستقطاع ولم تقم بإجراء معامالت دفعات محسوبة على أساس األسھم ذات خصائص السداد 
أي تعدیل على شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم الخاصة بھا. وعلیھ، لیس لھذه التعدیالت 

أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. 
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٢

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

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

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

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

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

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

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

حذف اإلعفاءات –المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة ): اتباع١التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
قصیرة األجل المتاحة لمتبعي المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة

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

الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر٤-٢
األولیة الموحدة ةفیما یلي بیاناً بالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول كما في تاریخ إصدار القوائم المالی

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

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

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

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

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

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

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

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

مستخدم لتحدید تلك الدفعات). سیقوم المستأجر بشكل عام المعدل الأو المؤشرنتیجة تغیر دفعات اإلیجار المستقبلیة 
.استخدام األصلیة على حقوكتساإلیجار اتبإثبات مبلغ إعادة قیاس التزام

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

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

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

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

.للمعیار ببعض اإلعفاءات

القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على ) ١٦لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (لال یمكن تحدید األثر المتوقع 
.القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةللمجموعة بدرجة معقولة كما في تاریخ اعتماد ھذه 
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٣

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

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

) عند التعامل ٢٨() ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
مع فقدان السیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح 
التعدیالت بأنھ یتم إثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل 

تجمیع األعمال، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة -) ٣المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (تجاري، وفقاً لما ھو محدد في 
ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة أو مشروعھ المشترك.

ام لشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قعمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في ا
مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة التي تقوم 

بإتباع ھذه التعدیالت مبكرًا تطبیقھا بصورة مستقبلیة.

التقدیرات الھامةاالفتراضات و-٣

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

تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

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

عداد القوائم إتقدیرات بتاریخ تقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمس
على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة، تأثیر جوھريلھا كونقد ی، والتيالمالیة

إعداد القوائم المالیةبتاریخمتاحة مؤشراتموضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس 
ة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة . ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمالموحدة الموجزةاألولیة

عكس التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.وف الخارجة عن سیطرة المجموعة. تللتغیرات في السوق أو الظر

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

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

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

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

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

نیین التجاریالمدیناالنخفاض في قیمة 
) ٩االنخفاض في القیمة وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الثبات

وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوین مصفوفة مخصص بناء على 
قتصادیة.ن والبیئة االالخبرة السابقة للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینی

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

على تحدید فتراضاتإجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه اال
معدل الخصم، وزیادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفیات وزیادة المعاشات التقاعدیة في المستقبل. نظرا لتعقید 
عملیات التقویم، واالفتراضات المعنیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن مبلغ اإللتزام المحدد شدید الحساسیة للتغیرات في 

راجعة جمیع االفتراضات سنویا.ھذه االفتراضات. تتم م
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تتمة-االفتراضات والتقدیرات الھامة -٣
العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات

وعة ، قامت المجمالحالیةیتم المحاسبة عن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو نمط االستھالك بأثر مستقبلي. وخالل السنة
تحسینات بعض لألعمار اإلنتاجیة لوأیضا تقدیراتھا سنة٦٠إلى ٧٥تقدیراتھا بشأن األعمار اإلنتاجیة لبعض المباني من بتعدیل 
بیر ومشورة الخوتحسینات المبانيسنوات، وذلك بناًء على االستخدام المستقبلي المتوقع لتلك المباني ١٠إلى ٥من المباني 

ریة الدفتالقیمة صافي صافي دخل السنة وض انخفاسیؤدي ذلك إلىاألعمار اإلنتاجیة، الھندسي. ولو لم یكن ھناك تغیر في
لایر سعودي.٥١١٫٩١٦بمبلغ متلكات والمعداتملل

القطاعات التشغیلیة-٤

والتي تعتبر قطاعاتھا التشغیلیة. تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار التالیةستراتیجیةاإللدى المجموعة القطاعات 
تثمار ومستوى االسالعوائدمثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت –ألن لھا خصائص اقتصادیة مختلفة مستقلةبصورة 

الرأسمالي ولھا كذلك استراتیجیات تسویق مختلفة.

قطاع:فیما یلي تقریر ملخص یبین عملیات كل 

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

یتمثل في تشغیل وإدارة الفنادق والعقارات غیر المملوكة للمجموعة.:إدارة العقارات
العقارات المملوكة للمجموعة والمؤجرة للغیر. تشتمل ھذه العقارات على المجمعات السكنیة یمثل :تأجیر العقارات

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

:٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر٣١في ةالمنتھیللسنةفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة 

٢٠١٨دیسمبر٣١
يحذوفاتخرىاألتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي اإلجماـل

من العمالء یرادات اإل
٤٥٤٬٠٦٢٬٤١٧--٣٥٢٬٨٠٠٬٥٧٤٥٬٣٨٩٬٥٣٤٩٥٬٨٧٢٬٣٠٩الخارجیین

-)٢٨٬٤٤٦٬١٥٤(-١٬٧٣١٬٨٤٦٢٠٬٢٧٧٬٩٣٠٦٬٤٣٦٬٣٧٨القطاعاتما بین تإیرادا
)٣٤٥٫٣٦٧٫١٣٠(--)٣٩٫٧١٠٫٩٣٥()٥٬١٥٨٬٨٠٩()٣٠٠٫٤٩٧٫٣٨٦(التكالیف المباشرة للقطاعات

١٠٨٫٦٩٥٫٢٨٧--٥٢٫٣٠٣٫١٨٨٢٣٠٬٧٢٥٥٦٫١٦١٫٣٧٤للقطاعاتإجمالي الربح
٦٧٫٤١٢٫٨٨٩-١٣٬٨٥٥٬٢٣٥٤٬٠٢٤٬٦٩٥-٤٩٫٥٣٢٫٩٥٩استھالك 

١٫٨٩٤٫٢٩٧٫٥٥٧-٩٠٥٬٣٨٨٬١١٩٩٥٬٩٧٨٬٥٢٩-٨٩٢٫٩٣٠٫٩٠٩ممتلكات ومعدات 
٦٨٥٫٤٢١٫٢٤٥--١٧٩٬٢١١٬٥٧٥-٥٠٦٫٢٠٩٫٦٧٠مشاریع تحت االنشاء

٢٬٩٢٤٬٢٤٢٬٥٢١-١٬١٢٤٬٥١٨٬٠٩٢٩٥٬٩٧٨٬٥٢٩-١٬٧٠٣٫٧٤٥٫٩٠٠إجمالي موجودات القطاعات
١٬١١٢٬٦٣١٬٢٩٣--٩٠٤٬١٠٩٬٥٩٣-٢٠٨٫٥٢١٫٧٠٠إجمالي مطلوبات القطاعات 
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تتمة–القطاعات التشغیلیة -٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١
يحذوفاتخرىاألتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي اإلجماـل

من العمالء یرادات اإل
٤٨٣٬٦٠٣٬٧٥٠--٣٩٥٬١١٤٬٨٢٦٦٬٣٤٩٬٨٤٥٨٢٬١٣٩٬٠٧٩الخارجیین

-)٢٩٬٤٤٨٬٢٨٩(-١٬٦٥٣٬٩٩٨٢١٬٣٤٤٬٠٥٣٦٬٤٥٠٬٢٣٨القطاعاتما بین تإیرادا
التكالیف المباشرة 

)٣٥٬٤٧٥٬٠٣٦()٤٬١٨٩٬٩٩٥()٣١٣٬٤٢٧٬٥٨٣(للقطاعات
--

)٣٥٣٬٠٩٢٬٦١٤(
١٣٠٬٥١١٬١٣٦--٨١٬٦٨٧٬٢٤٣٢٬١٥٩٬٨٥٠٤٦٬٦٦٤٬٠٤٣للقطاعاتإجمالي الربح

٦٤٬٠٦٥٬٧٤٥-٩٬٦٤٤٬٩٧٦٣٬٦٢٧٬٣٤٩-٥٠٬٧٩٣٬٤٢٠استھالك 
١٬٨٨٦٬٣١٠٬٨٣٣-٨٥٩٬٤٢١٬٧٢٩٩٢٬٥٠٤٬٨٣٦-٩٣٤٬٣٨٤٬٢٦٨ممتلكات ومعدات 

٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩--١٠٤٬٩١٠٬٩٢٠-٢٧٨٬٦٤٤٬٨٠٩اإلنشاءمشاریع تحت 
إجمالي موجودات 

١٬٤١٩٬٨١٩٬٤٦٩القطاعات
-

٢٬٦٠٦٬٠٨٢٬١٨٦-١٬٠٩٣٬٧٥٧٬٨٨١٩٢٬٥٠٤٬٨٣٦
إجمالي مطلوبات 

٧٨٠٬٨٥٠٬٥٩٢--٥٦٧٬٩٨٢٬٠٦٥-٢١٢٬٨٦٨٬٥٢٧القطاعات 

لمجموعة:لالدخل قبل الزكاة إلىالقطاعات بتسویة المعلومات المتعلقة 
المنتھیة فيسنةلل

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي

١٠٨٫٦٩٥٫٢٨٧١٣٠٫٥١١٫١٣٦إجمالي الربح للقطاعات التشغیلیة
مبالغ غیر موزعة:

٥٬٥٠١٬٢٢١٥٫١٧٨٫٣٠٧إیرادات أخرى 
)١٫٦٦٧٫٦٧٣()١٫٠٥٦٫١٩١(مصاریف بیع وتسویق 

)٣٣٫٤٩٩٫٤٢٨()٣٧٬٤٩٣٫٤٣٢(مصاریف عمومیة وإداریة 
-)٧٫٣٥٣٫٩٨٧(قانونیةأعباء إضافیة عن التزامات 

١٬٤٢٠٬٥٤٣٦٦٣٫٥٣٦تمویلیةإیرادات
)١٫٠٩٢٫٦١٦()٦٬٦٢٠٬١٠٨(مصاریف تمویلیة

شركات مقیدة بطریقة حقوق فيالحصة في صافي نتائج استثمارات
)٤٫١٦١٫٩١٧()١٬٠٨٣٬٢٧٥(الملكیة

)٣٤٫٥٧٩٫٧٩١()٤٦٫٦٨٥٫٢٢٩(اجمالي المبالغ غیر الموزعة 

٦٢٫٠١٠٫٠٥٨٩٥٫٩٣١٫٣٤٥قبل الزكاةالدخل
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المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٥

خدمات بین ھذه للة من قبل اإلدارة. تمثل ھذه المعامالت تبادل خالل دورة أعمالھا العادیة تقوم المجموعة بالتعامل مع الجھات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم ھذه المعامالت وفقًا للشروط المعتمد
الشركات.

إن تفاصیل مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة ھي كما یلي:

أطراف ذات عالقة منمستحق )أ
مبلغ المعاملة 

الرصیدالمنتھیة فيسنةلل
───────────────────────────────────────────────

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديسعوديلایرلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة

───────────────────────────────────────────────────────────────────────
٤٦٣٬٥٢١١٬٠٢٤٬٣٣٠١٨٬٣٦٥٬٥٨٢٢٠٬٥٥٤٬١٦٢اتعاب فنیةزمیلةشركة شركة مكارم المعرفة للضیافة

٤١٦٬٩٣٤٣٣٥٬٠٢٠١٬٣٨١٬٤٨٠٦٣٬١٢٩اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق مكارم البیت
-٨٧٦٬٥٥٩-٤٩٠٬٩٢٩اتعاب إداریةمنتسبةجھةمجمع الیاسمین

١٨٢٬٩٧٨٥٨٦٬٠٥٧٧٩٠٬٨٥٨٤٨٠٬٧٣٣اتعاب إداریةمنتسبةجھةبدر الجزیرة
٧١٢٬٨٢٤٧٠٨٬٦١٦٥٠٨٬٦٧٣٢٢٥٬٧٥٢اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق ام القرى

٢٦٦٬٨٩٢-٢٦٠٬٠٠٠-اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق مكارم منى
١٬١٢٠٬٨٥٢٩٠٩٬٢٣٤٣٢٦٫٩٤٢١٦٧٬٠٨٤اتعاب فنیةمنتسبةجھاتأخرى

────────────────────
٢٢٬٢٥٠٫٠٩٤٢١٫٧٥٧٫٧٥٢

════════════════════



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٧

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٥

أطراف ذات عالقة إلىمستحق )ب
مبلغ المعاملة 

الرصیدالمنتھیة فيسنةلل
─────────────────────────────────────────────

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديسعوديلایر لایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة
─────────────────────────────────────────────────────────────────

٨٩٥٬٩٥٩١٤٬٦٥١٬٤٩٦١٣٫٣٢٧٫٠٦٣-إداریةاتعاب زمیلةشركةشركة المدینة للفنادق المحدودة
-١٨٬٩٥٧٬٤٣٨--إداریةاتعاب منتسبةجھةدیةالجزیرة والدوامجمعي
٣٠٨٬٨٠٥٤٠٨٬٩٤٥٢٬٦٥٦٬٧٥٦١٥٨٬٣٣١إداریةاتعاب منتسبةجھةالسكنيالروضةمجمع 

-١٬٧٥٩٬٠٠٨-٤٩٢٬٣٧٧إداریةاتعاب منتسبةجھةفندق مكارم منى
٤٢٠٬٣٧٥٥١٩٬٢٣٨٤٩٢٬٠٥٢٨٤٬٠٨٤إداریةاتعاب منتسبةجھةعذرالممجمع 
٦٥٩٬٩٩٥٩٨٨٬٠٢٣٧٧٥٬٩١٢١٬٣٣٠٬٢٨١إداریةاتعاب منتسبةجھةاألندلس السكنيمجمع 

-١٥٢٬٦٧٩-١١٢٬١٣١إداریةاتعاب منتسبةجھةفندق مكارم الشرفات
١٬٧٨٦٬٣٨٩-٣٨٥٫٣٥٨-إداریةاتعاب منتسبةجھةالیاسمینمجمع 

────────────────────
٣٩٬٤٤٥٬٣٤١١٦٬٦٨٦٬١٤٨

══════════════════════

المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا:
مبلغ المعاملة 

المنتھیة فيسنةلل

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٨٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────
٦٬٠٦٥٬١٣٨٥٫٥٥٠٫٧٧٣في المجموعةونھایة الخدمة لموظفي اإلدارة العلیا الرواتب والمكافآت



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٨

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٥

الجھات ذات العالقةبأرصدةلشروط واألحكام المتعلقة ا
شھرا ١٢غیر مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل سنةإن األرصدة المستحقة من الجھات ذات العالقة في نھایة ال

من تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة. لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدینة أو 
المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم ، لم تسجل ٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنةالدائنة للجھات ذات العالقة بالنسبة 

إعداد القوائم المالیة عن طریق تقویم المركز المالي للجھة سنةالمدینة المستحقة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في 
ذات العالقة والسوق الذي تعمل فیھ.

االستثمارات في الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیة-٦
االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة. الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةتمثل االستثمارات في 

تخدام باسھذه الشركاتإن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في 
لقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.طریقة حقوق الملكیة في ا

نسبة الملكیة

٢٠١٨دیسمبر٣١
٪

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٪

٢٠١٨دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیة
٢٥٢٥١١٬٥٠٩٫٢٠٥١٢٬٠٩٢٬٤٨١الشركة السعودیة للضیافة التراثیة

٥٠٥٠٩٬٥٣٩٬٧٠٥٩٬٥٣٩٬٧٠٥شركة مكارم المعرفة للضیافة 
٥٠٥٠٤٬١٤٢٬٢٩٠٤٬١٤٢٬٢٨٩فنادق المحدودةللشركة المدینة 

٥٠٠٬٠٠٠-٢٥٢٥شركة خدمات التسویق اإلعالمي 
────────────────

٢٥٬١٩١٬٢٠٠٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥
════════════════

:الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةالحركة في االستثمارات في 
فيللسنة المنتھیة 

───────────────────────
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي

٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥٣٠٬٤٣٦٬٣٩٢السنة في بدایة 
)٤٬١٦١٬٩١٧()١٬٠٨٣٬٢٧٥(الحصة في صافي النتائج

٢٥٬١٩١٬٢٠٠٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥السنة في نھایة 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) الموحدة الموجزةاألولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٩

الممتلكات والمعدات -٧

:للموجودات ألغراض احتساب االستھالك ھي كما یلياألعمار اإلنتاجیة المقدرةإن 
سنوات٤سیاراتسنة٧٥-٥٠مباني

سنوات٥أجھزة ومعداتسنوات ١٠-٥تحسینات مباني
سنة٤٠المصاعد وأجھزة التكییف المركزیةسنوات ١٠أثاث

أجھزة ومعداتسیاراتأثاثمبانيالتحسینات مبانيأراضي
أجھزة ومصاعد ال

اإلجمالي ةمركزیالالتكییف
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٣٢٬٠٠٢٬٧٩٣٤٧٬٧٥٧٬٧٤٧٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨سنةفي بدایة ال

١٠٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٧٠٦٬٢٠٠١٬٥٢٧٬٧٦١١١٢٬٠٠٠٧٬٥٨٠٬٧٣٥٢٧٥٬٤٣٨٢٢٬٦٠٢٬١٣٤-إضافات
تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء 

٧٬٠٩٧٬٤٨٦٨٠٦٬٨٢٧٥٢٬٧٩٧٬٤٧٩-٣٦٨٬٥٤١-٤٤٬٥٢٤٬٦٢٥-)    ٨(إیضاح 

٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٨٦٬٩٢٧٬٤١٨٥٠٬٤٦٣٬٩٤٧٢٨٩٬٣٨٩٬٣١٩٨٬٣٣٥٬٥٨٧٧٣٬٨١٠٬٠٧٨٧١٬٣٩٨٬٢٤٣٢٬٧٠٤٬٩٩٥٬٩١١سنةفي نھایة ال

االستھالك:
٤٦٥٬٢٠٥٬١٧٦٢٩٬٨٦٤٬٧٠٣١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-سنةفي بدایة ال

٢٧٫٠١٤٫٥٣٦١٢٬٨٢٧٬٤١٣١٤٬٢٣٥٬٨٥٧٦٤٬٧٣٣٩٬٣١٦٬٤٠٠٣٬٩٥٣٬٩٥٠٦٧٫٤١٢٫٨٨٩-)٣(إیضاح سنةمحمل لل

٤٩٢٫٢١٩٫٧١٢٤٢٬٦٩٢٬١١٦٢٠٤٬٠٦١٬٦٧٢٧٬٩٥٤٬٣١٨٣٠٬٩٩٢٬٨٤٩٣٢٬٧٧٧٬٦٨٧٨١٠٫٦٩٨٫٣٥٤-سنةیة الفي نھا

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٨٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٩٤٫٧٠٧٫٧٠٦٧٬٧٧١٬٨٣١٨٥٬٣٢٧٬٦٤٧٣٨١٬٢٦٩٤٢٬٨١٧٬٢٢٩٣٨٬٦٢٠٬٥٥٦١٬٨٩٤٬٢٩٧٬٥٥٧دیسمبر٣١كما في 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) الموحدة الموجزةاألولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٠

تتمة-الممتلكات والمعدات -٧

أجھزة ومعداتسیاراتأثاثمبانيالتحسینات مبانيأراضي
أجھزة والمصاعد 

اإلجمالي التكییف المركزیة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٧٬٨١٨٬٠٦٩١٬٢٤٨٬٧٥٦٬٢٣٤٤٢٬٥٦٠٬٢٤٢٢٤٨٬٦٩٤٬٧١٤٨٬٠٨٧٬٥٤٥٥٩٬٣٨٩٬٠٠١٣٤٬٥٢٦٬٥٠١٢٬٣٦٩٬٨٣٢٬٣٠٦في بدایة السنة

٢٬٢٥٨٬٣٢٧١٬٨٣٤٬٤٨٠١٩٣٬٥٤٢٨٬٦٩٠٬٣٩٦٨٬١٥٠٬٠٠٠٢١٬١٢٦٬٧٤٥--إضافات
)١٦٬٦٢٣٬١٠٨(-)١٣٬٤١٨٬٨٥٨()٥٧٬٥٠٠(---)٣٬١٤٦٬٧٥٠(استبعادات

تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء
٤٬٤٧١٬٣١٨٢٧٬٦٣٩٬٤٧٧٢٥٥٬٢٦٠٬٣٥٥-١٨٣٬٢٤٦٬٥٥٩٢٬٩٣٩٬١٧٨٣٦٬٩٦٣٬٨٢٣-)٨(إیضاح 

٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٣٢٬٠٠٢٬٧٩٣٤٧٬٧٥٧٬٧٤٧٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨في نھایة السنة

االستھالك:
٤٣٠٬٧٤٢٬٣٨٨٢٣٬٨٨١٬٣٢٥١٧٧٬١٩٩٬١٣٠٧٬٨١٣٬٥٢٢٢٦٬٤٦٣٬٠١٢٢٦٬٤٦٥٬٣٨٤٦٩٢٬٥٦٤٬٧٦١-في بدایة السنة

٣٤٬٤٦٢٬٧٨٨٥٬٩٨٣٬٣٧٨١٢٬٦٢٦٬٦٨٥١٠٦٬١١٣٨٬٥٢٨٬٤٢٨٢٬٣٥٨٬٣٥٣٦٤٬٠٦٥٬٧٤٥-محمل للسنة
)١٣٬٣٤٥٬٠٤١(-)١٣٬٣١٤٬٩٩١()٣٠٬٠٥٠(----استبعادات

٤٦٥٬٢٠٥٬١٧٦٢٩٬٨٦٤٬٧٠٣١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٧٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٦٦٬٧٩٧٬٦١٧١٧٬٨٩٣٬٠٤٤٩٧٬٦٦٧٬٢٠٢٣٣٤٬٠٠٢٣٧٬٤٥٥٬٤٠٨٤١٬٤٩٢٬٢٤١١٬٨٨٦٬٣١٠٬٨٣٣دیسمبر ٣١كما في 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) الموحدة الموجزةاألولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢١

المشاریع تحت اإلنشاء -٨

ملیون لایر ٣٤٣٬٣الحي الدبلوماسي وقدره -وشقق ماریوت التنفیذیة إنشاء فندقتكلفة بشكل رئیسيتمثل المشاریع تحت اإلنشاء
ملیون لایر ١٠١وقدره ) ٥و٤(المراحل السكني قدارراومشروع ) ملیون لایر سعودي١٥٨٫٢: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(سعودي
ملیون لایر سعودي٥٤٬٧الریاض وقدره ماریوت مطاروتوسعة فندق ) ملیون لایر سعودي٧٠٫٢: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(سعودي

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٨٬٢تجدید فندق مكارم أجیاد مكة وقدره تكلفة و) ملیون لایر سعودي١٣٫٦: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(
ملیون لایر سعودي).٤٫٢: ٢٠١٧

تكالیف االقتراض المرسملة
ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في ١٤٬٣مبلغ ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في سنةبلغت تكالیف االقتراض المرسملة خالل ال

معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.باستخدامتحدید المبالغ القابلة للرسملة تمملیون لایر سعودي). ٩٫٣: ٢٠١٧دیسمبر ٣١

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:
فيللسنة المنتھیة 

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────
٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩٣٧٥٬٩٧٧٬٢٢٢السنةفي بدایة 
٣٥٤٫٦٦٢٫٩٩٥٢٦٢٬٨٣٨٬٨٦٢السنةخالل إضافات

)٢٥٥٬٢٦٠٬٣٥٥()٥٢٬٧٩٧٬٤٧٩()٧تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 
──────────────────

٦٨٥٫٤٢١٫٢٤٥٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩السنةفي نھایة 
══════════════════

ألجلالقروض-٩
ملیون ١٫٤٢٤قدرھا بقیمة إجمالیة حیث بلغت التسھیالت المعتمدةشكل تمویل مرابحةيفحصلت المجموعة على قروض ألجل 

. إن السائدة في السوقوالتي تحمل عمولة مرابحة وفقًا لألسعارملیون لایر سعودي) ٣٧١٫٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(لایر سعودي
ق.ررامضمون بسندات ألمر والتنازل عن المتحصالت من إیجار مشروع داتالتمویالهھذ

قدرت اإلدارة أن القیمة العادلة للقروض ألجل تقارب قیمتھا الدفتریة.

الزكاة-١٠
تم تحدید الوعاء ، وعلیھ یبھاتقوم الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناءاً على القوائم المالیة الخاصة 

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

دیسمبر ٣١وبما فیھا لسنوات حتى میع اعن جشركة بإنھاء موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) الوقد قامت 
وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وال تزال بانتظار الحصول ٢٠١٧عامحتىلسنوات عن جمیع ا، وقدمت إقراراتھا الزكویة ٢٠٠٩

على ربوط الھیئة النھائیة.  
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٢٢

تتمة-الزكاة-١٠
حركة مخصص الزكاة:

للسنة المنتھیة في

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
١٥٬١١٧٬٨٦٢١٧٬٩١٧٬٢٢٢السنةفي بدایة 

٥٫١٤٠٫٥٥٨٥٫٠٦٥٫١٢٠السنةمجنب خالل 
-٣٬١١٧٬٠٨٣خالل السنةمستردة

)٧٬٨٦٤٬٤٨٠()٧٬٧٤٧٬٧٢٦(المسدد خالل السنة
──────────────────

١٥٫٦٢٧٫٧٧٧١٥٬١١٧٬٨٦٢في نھایة السنة
══════════════════

رأس المال-١١
٣١لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من یتكون رأس

لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠١٧:١٠٠دیسمبر 

اإلعالن عن توزیعات األرباح واعتمادھا-١٢

لایر٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٢٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٨أغسطس٨في 
.٢٠١٨من عام ولسعودي للسھم) عن النصف األ

لایر سعودي ٠٫٣ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٠، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٨فبرایر٢٦في 
٤٠، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧سبتمبر١٢في .٢٠١٧للسھم) عن النصف الثاني من عام 

تم إعتماد ھذه التوزیعات، باإلضافة إلى . ٢٠١٧من عام النصف األول سعودي للسھم) عن لایر٠٫٤٠ملیون لایر سعودي (بواقع 
. ٢٠١٨مارس٢٩ملیون لایر سعودي في إجتماع الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ ١٫٨مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة 

لایر سعودي ٠٫٤٥ سعودي (بواقع ملیون لایر٤٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٧فبرایر٧في 
في ١٫٨. تم اعتماد ھذه التوزیعات باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة ٢٠١٦للسھم) عن النصف الثاني من عام 

.٢٠١٧إبریل ٢٠اجتماع الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ 

سھمللاألساسي والمخفضربح ال-١٣
١٠٠دخل على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة وقدرھا البقسمة صافي األساسي والمخفضتم احتساب ربح السھم 

ملیون سھم.

االرتباطات وااللتزامات المحتملة-١٤

االرتباطات الرأسمالیة
دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون ١٢٩، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل 
ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.٢٧٣٫٥: ٢٠١٧

االلتزامات المحتملة 
: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٨٬٩كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 

نقدیة.ال تحمل ھذه الضمانات أي تأمیناتملیون لایر سعودي).٣٩٫٢
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تتمة-االرتباطات وااللتزامات المحتملة-١٤

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

من المستشارین القانونیین.النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة 

تھارستأجاتلممتلکارإلیجااقیمة دةیازببسب") رجؤلما("رجؤمدضنیةوقانفي قضیة اً طرفعةولمجماكانت، كلذعلیوةعال
محكمةالمنلإلستئنافغیر قابل نھائيقرار،٢٠١٨نوفمبر٢٨بتاریخ صدر.")رةلفتا("٢٠١٤لیإ٢٠٠٩نمرةللفتعةولمجما

كانت المجموعة . المشار إلیھا أعالهالممتلكات التي استاجرتھا خالل الفترةعن لایر سعودي ملیون١٤٫٣بدفع مبلغ المجموعةألزم 
عة المجموقامت . ھذه القضیةعنمقابل االلتزامات المحتملة ملیون لایر سعودي في السنوات السابقة ٦٬٩جنبت مخصص بمبلغ قد 

األولیة الموحدة قائمة الدخلعلى سعودي ملیون لایر٧٬٤بتحمیل مبلغ وبعد صدور قرار المحكمة النھائيالحاليخالل الربع 
.كأعباء إضافیة عن ھذه القضیةالموجزة

ارتباطات عقود اإلیجارات التشغیلیة

المجموعة كمستأجر
القابلة لإللغاء كما یلي:یبلغ الحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر 

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
٢١٬٦٧٠٬٦١٠١٥٬٢٥٠٬٦١٠خالل سنة واحدة 

٩٦٬٠٦٩٬٤٩٢٩٣٬٠٢١٬٤٧٣أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 
٤٣٨٬٦٤٣٬١٤٠٤٦٣٬٣٦١٬٧٦٩أكثر من خمس سنوات 

──────────────────
٥٥٦٬٣٨٣٬٢٤٢٥٧١٬٦٣٣٬٨٥٢
══════════════════

إجمالي . یبلغمبلغ اإلیجار السنوي ألحد الفنادق المؤجرةحول الزیادة فيبالتفاوض مع مؤجر عةولمجمابدأت خالل السنة الحالیة، 
لم یتم استكمال نتائج ھذه والسنوات الالحقة.٢٠١٨یولیو ١یغطي الفترة من وملیون لایر سعودي٢١دالجدیالسنوي اإلیجار 

.المالیة األولیة الموحدة الموجزةالقوائم كما تاریخ المفاوضات

المجموعة كمؤجر
نوات. سخمسأكثر من من سنة إلى المتبقیةأبرمت المجموعة عقود إیجار تجاریة. تكون فترة عقود اإلیجار غیر القابلة لاللغاء 

تشتمل جمیع العقود على بند یمكن المجموعة من التعدیل المستقبلي لالیجار على أساس سنوي وفقاً لشروط السوق السائدة.

مجموعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لاللغاء كما یلي:لذمم عقود اإلیجار للبلغ الحد األدنى 
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

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

-٢٤٬٤٠٨٬٧١٠خالل سنة واحدة 
٢٢٬٣٨٦٬٢٩٣٢١٫٤٦٠٫٠٠٠أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٢٢٬٥٢٨٬٠٣٧١٤٫٠٠٠٫٠٠٠أكثر من خمس سنوات
──────────────────
٦٩٬٣٢٣٬٠٤٠٣٥٫٤٦٠٫٠٠٠

══════════════════

األولیةالنتائج -١٥

ة.على النتائج السنویة للمجموعدقیقاً مؤشراً األولیةقد ال تكون النتائج 
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٢٤

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٦
السوقالمتعاملین بما بین وفقا لمعامالت اعتیادیة القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات 

. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة من بتاریخ القیاس
ذات العالقة، بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض أطرافوالمبالغ المستحقة من التجاریینوالمدینیناالنقدیة وما في حكمھ

ذات العالقة.أطرافمستحقة إلى ألجل والدائنین والمبالغ ال
القروض ذات عالقة وأطرافوالمبالغ المستحقة من والمدینین التجاریین للنقدیة وما في حكمھاالقیمة العادلة قامت اإلدارة بتقویم أن 

قصیرة ستحقاقاالنةستقارب قیمتھا الدفتریة وذلك یعود بشكل كبیر إلى ذات العالقة أطراف والمبالغ المستحقة إلى والدائنین ألجل 
األجل لھذه األدوات.

الموجودات المالیة)أ
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي
────────────────

متاحھ للبیعكالموجودات المالیة المصنفة 
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠اآلخرالدخل الشامل خاللبالقیمة العادلة من شركةاستثمارات في 

────────────────
بالتكلفة المطفأةالمقیدةالموجودات المالیة 

١٠٤٬٠٥٣٬٣٠٠٨٤٬٣١٣٬٣٩٢مدینون تجاریون 
٢٢٫٢٥٠٫٠٩٤٢١٬٧٥٧٬٧٥٢مستحق من أطراف ذات عالقة

─────────────────
١٢٦٫٣٠٣٫٣٩٤١٠٦٬٠٧١٬١٤٤إجمالي الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة

─────────────────
١٣٣٬٣٠٣٬٣٩٤١١٣٬٠٧١٬١٤٤إجمالي الموجودات المالیة

═════════════════

١٢٦٬٣٠٣٫٣٩٤١٠٦٬٠٧١٬١٤٤إجمالي الموجودات المالیة المتداولة
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة

─────────────────
١٣٣٬٣٠٣٫٣٩٤١١٣٬٠٧١٬١٤٤المالیةإجمالي الموجودات 

═════════════════

المطلوبات المالیة )ب
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

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

المطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة
١٥٬٧٨٣٬٩٩٨٣٤٬٦٤٤٬٧٩٥دائنون تجاریون 

٧٤٨٬٠١٦٬٦٤٦٤٦٩٬٧٤٩٬٧١٤ألجلقروض
٣٩٬٤٤٥٬٣٤١١٦٬٦٨٦٬١٤٨مستحق إلى أطراف ذات عالقة

─────────────────
٨٠٣٬٢٤٥٬٩٨٥٥٢١٬٠٨٠٬٦٥٧إجمالي المطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة

═════════════════

١٤٧٬٧٢٠٬٣٩٩٨٨٬٨٢٢٬٠٠٧إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة
٦٥٥٬٥٢٥٬٥٨٦٤٣٢٬٢٥٨٬٦٥٠إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة

─────────────────
٨٠٣٬٢٤٥٬٩٨٥٥٢١٬٠٨٠٬٦٥٧
═════════════════

قیمتھا العادلة.المالیة تقاربللموجودات والمطلوبات الدفتریةإن القیمة 

الموجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة -١٧
.)٢٠١٩فبرایر٦ھـ (الموافق١٤٤٠الثانيجمادى١في الموجزةالموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 


