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عـــــــــام
شركة دور للضيافة ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست طبقا ً ألحكام نظام الشركات وتم
تسجيلها بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010010726بتاريخ  6محرم 1397هـ (الموافق
 27ديسمبر .)1976
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اإلنشاء والتملك والتشغيل واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم
والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والطرق الخاصة والعامة والمناطق السياحية ،كما تشتمل
األنشطة على تملك األراضي وبيعها وتطويرها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها ،وتقديم خدمات المعتمرين وزوار
المسجد النبوي الشريف .حيث تقوم الشركة بتلك األنشطة مباشرة أو باالشتراك مع الغير بشكل مشترك أو منفرد.
قامت الشركة باالستثمار في الشركات التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة:
نسبة الملكية
المباشرة وغير المباشرة %
الشركة التابعة
شركة مكة للفنادق المحدودة
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة
شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
شركة نزل شدا الفندقية
شركة تبوك للفنادق المحدودة
شركة جود العلياء المحدودة
شركة المصدر األمني المحدودة
شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة شخص واحد)
شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد)
شركة المشروعات المثالية العقارية (شركة شخص واحد)
شركة الصرح االنيق للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد)

رأس المال
(لاير سعودي)

 30سبتمبر
2021

 31ديسمبر
2020

165,600,000
70,000,000
59,250,000
40,000,000
27,300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

٪99.44
٪70
٪98.73
٪60
٪97.14
٪100
٪95
٪95
٪100
٪100
٪100
٪100

%99.44
%70
%98.73
%60
%97.14
%100
%95
%95
%100
%100
٪100
٪100

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها:
شركة مكة للفنادق المحدودة
شركة مكة للفنادق المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 4031011879بتاريخ  20رمضان 1402هـ (الموافق  12يوليو  ،)1982تمارس الشركة نشاط الضيافة الفندقية.
تمتلك الشركة فندق مكارم أجياد بمدينة مكة المكرمة.
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010010454بتاريخ  11ذو القعدة 1396هـ (الموافق  4نوفمبر  ،)1976تمتلك الشركة فندق كراون
بالزا  -قصر الرياض.
شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري
رقم  4030092204بتاريخ  22جمادي الثاني 1413هـ (الموافق  17ديسمبر  .)1992تمتلك الشركة فندق ومنتجع
قرية مكارم النخيل بمدينة جدة.
شركة نزل شدا الفندقية
شركة نزل شدا الفندقية – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 4030166369بتاريخ  8محرم 1428هـ (الموافق  27يناير  .)2007ويتمثل نشاط الشركة في االنشاءات العامة
للمباني السكنية ،إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة (سكنية) ،وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة
(غير سكنية).
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عـــــــــام  -تتمة
شركة تبوك للفنادق المحدودة
شركة تبوك للفنادق المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 3550006303بتاريخ  5ربيع الثاني 1406هـ (الموافق  17ديسمبر  .)1985تمتلك الشركة فندق هوليدي إن تبوك.
شركة جود العلياء المحدودة
شركة جود العلياء المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010428949بتاريخ  25صفر 1436هـ (الموافق  17ديسمبر  .)2014ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التشييد
والبناء.
شركة المصدر األمني المحدودة
شركة المصدر األمني المحدودة – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010433370بتاريخ  16رجب 1436هـ (الموافق  5مايو  .)2015ويتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمة الحراسة
األمنية المدنية الخاصة في المملكة العربية السعودية بموجب خطاب األمن العام رقم  3/1078413بتاريخ  28رجب
1435هـ (الموافق  27مايو .)2014
شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري
شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010437489بتاريخ  26ذو القعدة 1436هـ (الموافق  10سبتمبر  .)2015ويتمثل نشاط
الشركة في التشييد ،والنقل ،والتخزين ،والتبريد ،وخدمات المال واألعمال باإلضافة إلى اإليواء السياحي بموجب
ترخيص الهيئة العامة للسياحة واألثار رقم ف 37/0096 /بتاريخ  6صفر 1437هـ (الموافق  18نوفمبر .)2015
شركة سفراء اإليواء الفندقية
شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010901133بتاريخ  27صفر 1439هـ (الموافق  16نوفمبر  ،)2017ويتمثل نشاط الشركة
في تقديم خدمات الضيافة وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارض.
شركة واحة دارة المحدودة
شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010901132بتاريخ  27صفر 1439هـ (الموافق  16نوفمبر  ،)2017ويتمثل نشاط الشركة
الرئيسي في تقديم خدمات السياحة.
شركة المشروعات المثالية العقارية
شركة المشروعات المثالية العقارية (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة
بموجب السجل التجاري رقم  1010596957بتاريخ  30محرم 1441هـ (الموافق  29سبتمبر  ،)2020ويتمثل نشاط
الشركة الرئيسي في إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية والغير سكنية.
شركة الصرح األنيق للتشغيل والصيانة
شركة الصرح األنيق للتشغيل والصيانة (شركة ذات شخص واحد) – هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة
بموجب السجل التجاري رقم  1010596958بتاريخ  30محرم 1441هـ (الموافق  29سبتمبر  ،)2019ويتمثل نشاط
الشركة الرئيسي في تنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشاء.
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أسس اإلعداد والقياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2021وفقًا
لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
أعدت الشركة القوائم المالية األولية الموجزة على أنها ستستمر في العمل على أساس مبدأ االستمرارية .يرى أعضاء
ً
معقوال بأن الشركة
مجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك جوهرية قد تؤثر على هذا االفتراض .لقد توصلوا إلى هناك توقعًا
شهرا من نهاية فترة القوائم
لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي في المستقبل المنظور ،وال تقل عن 12
ً
المالية األولية الموحدة الموجزة.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية
ويجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاريخية .يتم عرض القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة باللاير السعودي.
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السياسات المحاسبية الهامة
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أسس توحيد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  30سبتمبر
 .2021يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس سنة إعداد القوائم المالية للشركة وذلك باستخدام سياسات محاسبية
مماثلة.
تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تتعرض بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في
العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد
من خالل ممارسة سلطتها على الشركة المستثمر فيها .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة إلى
الشركة ويتم التوقف عن توحيدها اعتبارا ً من تاريخ توقف الشركة عن ممارسة تلك السيطرة .وتدرج نتائج الشركات
التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة ،إن وجدت ،في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة اعتباراً من
التاريخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد ،حسبما يكون مالئماً.
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي الموجودات المتعلق بالحقوق غير المملوكة،
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها ويتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة الدخل
الشامل األولية الموحدة الموجزة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بصورة مستقلة
عن حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم.
يتم حذف األرصدة بين الشركة والشركات التابعة لها ،وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت
المتداخلة بين المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ويتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة
حذف األرباح غير المحققة ،ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على االنخفاض في القيمة.
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التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المتبعة في
إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020لم تطبق المجموعة بشكل مبكر
أي معيار أو تفسير أو تعديل صادرة وغير سارية المفعول بعد .صدرت العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول
مرة في عام  ،2021ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
تعديل معيار سعر الفائدة  -المرحلة  :2تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي  ، 9ومعايير المحاسبة الدولية
 ،39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ، 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  ، 4والمعيار الدولي للتقرير المالي 16
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر فائدة معروض بين البنوك ()IBOR
بسعر فائدة بديل شبه خا ٍل من المخاطر ( .)RFRتشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:
• وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية ،أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرة ،ليتم التعامل
معها على أنها تغييرات في سعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.
• تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح  IBORليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف
عالقة التحوط.
• توفير إعفاء مؤقت للشركات من االضطرار إلى تلبية متطلبات محددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة
 RFRكتحوط لمكون المخاطر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة .تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية
في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.
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االفتراضات والتقديرات الهامة
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،قامت اإلدارة بإصدار التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها .قد
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بشكل مستمر .يتم إثبات الفروقات الناتجة عن مراجعة التقديرات بصورة
مستقبلية.
إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية ،والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة،
موضحة أدناه .قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس مؤشرات متاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية
األولية الموحدة الموجزة .ومع ذلك ،فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة
للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة .تعكس التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد،
والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا
تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة
أ و األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس
طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة
وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتز م بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل
الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو
المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدية.

االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون

قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة إلثبات االنخفاض في القيمة وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ()9
وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .كما قامت المجموعة بتكوين مصفوفة مخصص بناء على
الخبرة السابقة للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد القيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقويم االكتواري .يتضمن التقويم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .تشتمل هذه االفتراضات على تحديد
معدل الخصم ،وزيادة الرواتب في المستقبل ،ومعدالت الوفيات وزيادة المعاشات التقاعدية في المستقبل .نظرا لتعقيد
عمليات التقويم ،واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن مبلغ االلتزام المحدد شديد الحساسية للتغيرات في
هذه االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات سنويا.

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات
إن أي تغير في العمر اإلنتاجي المقدر أو طريقة االستهالك ستتم المحاسبة عنه بصورة مستقبلية.

مبدأ االستمرارية

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ االستمرارية .قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على
االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل
المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا ً حول مقدرة المجموعة على االستمرار وفقا ً
لمبدأ االستمرارية.
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القطاعات التشغيلية
لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية الثالثة التالية والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية .تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة
وتدار بصورة مستقلة ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة – مثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت العوائد ومستوى
االستثمار الرأسمالي ولها كذلك استراتيجيات تسويق مختلفة.
فيما يلي تقرير ملخص يبين عمليات كل قطاع:
الضيافة

:

تمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإليرادات المحققة منها سوا ًء كانت هذه الفنادق ذاتية التشغيل
بواسطة المجموعة أو من خالل طرف ثالث.

إدارة العقارات :

يتمثل في تشغيل وإدارة الفنادق والعقارات غير المملوكة للمجموعة.

تأجير العقارات :

يمثل العقارات المملوكة للمجموعة والمؤجرة للغير .تشتمل هذه العقارات على المجمعات السكنية
والمراكز التجارية.

األخرى

:

تمثل المركز الرئيسي وأقسام المساندة األخرى.

فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية كما في وللفترتين المنتهيتين في  30سبتمبر  2021و:2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي

الضيافة

اإليرادات من العمالء الخارجيين 237,113,857
10,545,898
إيرادات ما بين األقسام
()209,336,562
تكاليف القطاعات
27,777,295
الربح )الخسارة) اإلجمالية
للقطاعات
استهالك ممتلكات ومعدات
والحق في استخدام موجودات
ممتلكات ومعدات
الحق في استخدام الموجودات
مشاريع تحت االنشاء
إجمالي موجودات القطاعات
إجمالي مطلوبات القطاعات
 30سبتمبر 2020
لاير سعودي
اإليرادات من العمالء الخارجيين
إيرادات ما بين األقسام
تكاليف القطاعات
(الخسارة) الربح اإلجمالي
للقطاعات
استهالك ممتلكات ومعدات
والحق في استخدام موجودات
ممتلكات ومعدات
الحق في استخدام الموجودات
مشاريع تحت االنشاء
إجمالي موجودات القطاعات
إجمالي مطلوبات القطاعات

إدارة العقارات

تأجير العقارات

1,085,487
()2,442,833
()1,357,346

92,542,462
8,870,884
()89,774,379
2,768,083

أخرى
-

()19,416,782
-

330,741,806
()301,553,774
29,188,032

-

65,674,357
984,100,542
245,260,280
94,616,257
1,896,081,180
277,544,813

-

17,071,567
1,590,752,931
19,116,313
45,187,018
1,461,372,858
1,486,225,277

الضيافة
241,099,589
1,345,226
()242,180,100

1,270,946
13,273,295
()3,250,045

90,077,456
3,020,661
()26,733,671

-

()1,080,511

()1,979,099

63,343,785

-

-
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-

95,599,146

إدارة العقارات

15,368,102
1,454,071,290
20,093,031
99,581,250
1,481,397,335
1,490,207,291

-

2,041,337
94,554,182
-

تأجير العقارات

59,454,577
905,389,160
263,175,854
264,936,300
1,944,872,379
291,926,298

حذوفات

اإلجمالـي

أخرى

-

3,254,370
87,370,069
87,370,069
-

84,787,261
2,669,407,655
264,376,593
139,803,275
3,453,053,184
1,763,770,090

حذوفات

اإلجمالـي

()17,639,182
-

332,447,991
()272,163,816

-

-

60,284,175

-

78,077,049
2,446,830,519
283,268,885
364,517,550
3,513,639,783
1,782,133,589

-

شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
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القطاعات التشغيلية  -تتمة
تسوية المعلومات المتعلقة بالربح اإلجمالي للقطاعات إلى الخسارة قبل الزكاة للمجموعة:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
2020
2021
لاير سعودي
لاير سعودي
29,188,032

60,284,175

الربح اإلجمالي للقطاعات

()1,103,354
()21,307,326
()17,408,365
()10,911,088

()767,907
()30,320,052
()21,367,843
()11,810,954
1,639,492
()1,238,937

اجمالي المبالغ غير الموزعة

()33,519,772

()63,866,201

الخسارة قبل الزكاة

()4,331,740

()3,582,026

 30سبتمبر 2021
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

94,141,097
1,000,000
806,031

77,916,977
16,000,000
911,490

95,947,128

94,828,467

بنود غير موزعة:
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
أعباء مالية من القروض ألجل
أعباء مالية من التزامات عقود اإليجار
17,210,361
إيرادات أخرى ،صافي
الحصة في صافي نتائج استثمارات في شركات مقيدة بطريقة حقوق الملكية
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النقدية وما في حكمها

أرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل (أ)
نقد في الصندوق

(أ)

تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية محلية ويتراوح متوسط استحقاق هذه الودائع بين  30إلى 90
يو ًما وتحمل متوسط عمولة مرابحة قدرها  25نقطة أساس .بلغت اإليرادات التمويلية للفترة المنتهية في  30سبتمبر
 209,493 ،2021لاير سعودي ( 30سبتمبر  319,746 :2020لاير سعودي).

(ب) كما في  30سبتمبر  ،2021فإن المجموعة لديها نقد متاح والبالغ  364,4مليون لاير سعودي يتضمن نقد غير مسحوب
من القروض النقدية الممنوحة ( 31ديسمبر  307,5 :2020مليون لاير سعودي).
(ج) تتضمن التعامالت المذكورة في االيضاح ( – 23جــ) كما في  30سبتمبر  ،2021رصيد دائن مع المؤسسة المالية قدره
 13,6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2020رصيد مدين  7,7مليون لاير سعودي) ولم تقم الشركة بإثبات هذا الحساب
في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة نظرا ألنها تطعن في صحة اتفاقيتين لمقايضة أسعار الفائدة.
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المدينون التجاريون

مدينون تجاريون
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

11

 30سبتمبر 2021
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

165,795,574
()23,454,205

143,386,661
()26,445,793

142,341,369

116,940,868

شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
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 30سبتمبر 2021
-7

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
 30سبتمبر  31 2021ديسمبر 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
دفعة مقدمة إليجار (إيضاح (أ) أدناه)
مصاريف مدفوعة مقدما
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
دفعات مقدمة لموردين
دفعات مقدمة لموظفين
دفعة مقدمة لمشاريع عقارية
أخرى

58,818,607
12,063,869
10,264,312
7,228,761
3,398,760
1,796,104
14,696,468

58,818,607
12,565,446
2,367,809
37,326,870
2,977,907
5,383,841
11,281,724

108,266,881

130,722,204

(أ) يمثل هذا البند جزء من دفعة مقدمة الستئجار مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف .قامت الشركة
بإنهاء عقد االيجار خالل عام  2020وجاري استرداد المبلغ من المؤجر وعليه تم تصنيف كامل الدفعة المقدمة ضمن
الموجودات المتداولة .إن صك أرض الفندق والمملوكة من قبل المؤجر مرهون لصالح الشركة كضمان مقابل الدفعة
المقدمة.
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الحق في استخدام الموجودات
تقوم المجموعة باستئجار العديد من األصول بما في ذلك األراضي والمباني .فيما يلي بيان بتفاصيل الموجودات
المستأجرة من قبل المجموعة.
 30سبتمبر 2021

أراضي
لاير سعودي

مباني
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

في  1يناير
تسويات على عقود اإليجار (إيضاح (أ) أدناه)
أضافات خالل الفترة (إيضاح (ب) أدناه)

54,974,210
()3,617,956
-

258,865,070
()17,036,399
17,350,269

313,839,280
()20,654,355
17,350,269

في  30سبتمبر

51,356,254

259,178,940

310,535,194

في  1يناير
محمل للفترة

4,238,169
1,548,879

30,192,632
10,178,921

34,430,801
11,727,800

في  30سبتمبر

5,787,048

40,371,553

46,158,601

التكلفة:

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية:
كما في  30سبتمبر 2021

45,569,206
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218,807,387

264,376,593

شركة دور للضيافة
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الحق في استخدام الموجودات (تتمة)
أراضي
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020

مباني
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

التكلفة:
في  1يناير
أضافات خالل السنة
تسويات على عقود اإليجار (إيضاح (أ) أدناه)

51,342,270
3,631,940
-

263,671,549
()4,806,479

315,013,819
3,631,940
()4,806,479

في  31ديسمبر

54,974,210

258,865,070

313,839,280

االستهالك:
في  1يناير
محمل للسنة

1,290,192
────2,947,977
───────

15,580,517
───14,612,115
────── ──

16,870,709
──17,560,092
────────

في  31ديسمبر

4,238,169
───────────

30,192,632
───────────

34,430,801
──────────

50,736,041

228,672,438

279,408,479

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020

(أ) تمثل التسويات على عقود االيجار التغيرات التي تحدث على دفعات االيجار والفترات الزمنية المتفق عليها مع المؤجر.
(ب) تمثل اإلضافات خالل الفترة ،األثر الناتج عن استئجار مبنى فندقي جديد من قبل المجموعة.
(ج) ال تتضمن عقود إيجار ضمانات من قبل المجموعة مقابل القيمة المتبقية للموجودات .ال يوجد عقود إيجار التزمت بها
المجموعة ولم يتم تسليم العقارات للمجموعة.
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استثمارات في شركات مقيدة بطريقة حقوق الملكية
الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية:

الشركة السعودية للضيافة التراثية
شركة المدينة للفنادق المحدودة
شركة برج المدينة العقاري (*)

 30سبتمبر
2021

 31ديسمبر
2020

%

%

25
50
49

25
50
-

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

لاير سعودي
─────────
8,427,839
4,142,289
12,250
─────────
12,582,378
═════════

لاير سعودي
─────────
8,427,839
4,142,289
─────────
12,570,128
═════════

(*) قامت شركة دور للضيافة بإبرام اتفاقية شراكة مع شركة أوقاف لإلستثمار (الذراع اإلستثماري للهيئة العامة لألوقاف) والتي
تقضي بإنشاء شركة برج المدينة العقاري (الشركة الزميلة) .قامت الشركة الزميلة باستئجار قطعة أرض في المنطقة المركزية
في المدينة المنورة من الهيئة العامة لألوقاف بغرض تطويرها إلقامة فندق ( )5نجوم والذي سيتم تشغيله من خالل ذراع
التشغيل الفندقي لشركة دور للضيافة تحت "عالمة مكارم" .سوف يتم تمويل المشروع بحسب نسبة مساهمة ك ٍل من الطرفين
في رأس مال الشركة الزميلة على أن يتم التمويل بحسب احتياج المشروع بمبلغ ال يتجاوز  250مليون لاير سعودي.
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شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  -تتمة
 30سبتمبر 2021
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ممتلكات ومعدات
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي:
مباني
تحسينات للمباني
أثاث
 30سبتمبر 2021

 75-50سنة
 10- 5سنوات
 10سنوات
األراضي
لاير سعودي

سيارات
أجهزة ومعدات
المصاعد وأجهزة التكييف المركزية
المباني
لاير سعودي

األثاث
لاير سعودي

تحسينات المباني
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

 4سنوات
 10 – 5سنوات
 40سنة
األجهزة والمعدات
لاير سعودي

المصاعد وأجهزة
التكييف المركزية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

التكلفة:
738,422,519
5,650,000
-

2,127,035,874
30,219,659
-

137,403,102
3,637,262
()3,345,686

379,519,249
3,667,575
()490,800

7,421,172
()63,000

168,217,036
5,490,401
()374,511

113,134,640
29,920
-

3,671,153,592
48,694,817
()4,273,997

في  1يناير
إضافات
استبعادات
محول من مشاريع تحت االنشاء
(إيضاح )11
تسويات (أ)
في  30سبتمبر

744,072,519

()6,676,468
2,150,579,065

137,694,678

1,762,565
384,458,589

7,358,172

245,539
173,578,465

113,164,560

2,008,104
()6,676,468
3,710,906,048

في  1يناير
محمل للفترة
استبعادات
تسويات (أ)

-

532,794,363
31,156,599

()212,812

89,707,338
7,011,654

()3,345,686
-

243,725,507
18,032,656

()413,128
-

6,943,661
125,176

63,171,011
14,209,797

36,386,702
2,523,579

972,728,582
73,059,461
()4,076,838
()212,812

في  30سبتمبر

-

563,738,150

93,373,306

261,345,035

7,005,837

77,125,784

38,910,281

1,041,498,393

االستهالك:

()63,000
-

()255,024
-

-

صافي القيمة الدفترية:
كما في  30سبتمبر 2021

744,072,519

123,113,554

44,321,372 1,586,840,915

352,335

(أ) خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  2021أعادت الشركة تقدير بعض بنود تكلفة المشاريع بمبلغ  6,6مليون لاير سعودي.
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96,452,681

74,254,279

2,669,407,655

شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  -تتمة
 30سبتمبر 2021
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ممتلكات ومعدات (تتمة)
 31ديسمبر 2020

األراضي
لاير سعودي

المباني
لاير سعودي

تحسينات المباني
لاير سعودي

األثاث
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

األجهزة والمعدات
لاير سعودي

المصاعد وأجهزة
التكييف المركزية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

في  1يناير
إضافات
إستبعادات
محول من مشاريع تحت االنشاء
(إيضاح )11
في  31ديسمبر

738,422,519
-

1,940,405,492
9,216,855
()583,837

121,035,645
2,367,457
-

345,570,237
3,230,671
()1,797,898

7,291,889
129,283
-

120,482,739
14,561,413
()237,967

107,291,738
485,700
()69,940

3,380,500,259
29,991,379
()2,689,642

738,422,519

177,997,364
2,127,035,874

14,000,000
137,403,102

32,516,239
379,519,249

7,421,172

33,410,851
168,217,036

5,427,142
113,134,640

263,351,596
3,671,153,592

في بداية السنة
المحمل للسنة
إستبعادات
في  31ديسمبر

-

495,248,368
38,129,832
()583,837
532,794,363

81,886,199
7,821,139
89,707,338

223,528,949
21,994,456
()1,797,898
243,725,507

6,783,210
160,451
6,943,661

47,749,492
15,659,486
()237,967
63,171,011

32,821,869
3,634,773
()69,940
36,386,702

888,018,087
87,400,137
()2,689,642
972,728,582

كما في  31ديسمبر 2020

738,422,519

1,594,241,511

47,695,764

135,793,742

477,511

105,046,025

76,747,938

2,698,425,010

التكلفة:

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية:
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  -تتمة
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المشاريع تحت اإلنشاء
الحركة في المشاريع تحت اإلنشاء:

في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
تحويالت إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح )10
في نهاية الفترة  /السنة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

لاير سعودي

124,946,460
16,864,919
()2,008,104
─────────
139,803,275
═════════

319,425,744
68,872,312
()263,351,596
─────────
124,946,460
═════════

(أ) تمثل المشاريع تحت االنشاء بشكل رئيسي تكلفة إنشاء فنادق جديدة وتجديد فنادق حالية باإلضافة إلى المشاريع األخرى .يتضمن
هذا البند تكاليف المقاولين باإلضافة الى مصاريف إدارة المشاريع ومصاريف التصاميم ومصاريف متنوعة أخرى.
(ب) تمثل التحويالت إلى الممتلكات والمعدات خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021بشكل رئيسي تكلفة إنشاء مشروع شدا
قرطبة.
(ج) تمثل التحويالت إلى الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020بشكل رئيسي تكلفة إنشاء كال من مبنى
فندق هوليداي ان الجبيل ،مشروع طويق السكني ومشروع الوادي السكني وتجديد كال من مبنى فندق ماريوت المطار ،ومجمع
األول بالزا.
(د) بلغت تكاليف االقتراض المرسملة  573ألف لاير سعودي للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2021السنة المنتهية في  31ديسمبر
 2,8 :2020مليون لاير سعودي) .تم تحديد المبالغ القابلة للرسملة باستخدام معدل العمولة للمتوسط المرجح للقروض.
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المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

إيرادات مستلمة مقدما
مستحقات لمقاولين
محتجزات دائنة للمقاولين
مزايا موظفين مستحقة
مصاريف خدمات مستحقة
مصاريف مستحقة أخرى
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 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

لاير سعودي

68,573,060
20,835,550
18,154,853
18,099,485
17,676,093
20,503,571
─────────
163,842,612
═════════

60,775,152
40,158,492
23,092,253
18,890,906
7,647,964
18,682,893
─────────
169,247,660
═════════

قروض ألجل
حصلت المجموعة على قروض ألجل في شكل تمويل مرابحة يبلغ رصيدها  1,034مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2020
 1,033مليون لاير سعودي) والتي تحمل عمولة مرابحة وفقا ً لألسعار السائدة في السوق .إن هذه التمويالت مضمون بسندات ألمر
والتنازل عن المتحصالت من إيجار مشروع داراق.
تتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تتعلق بشكل رئيسي بالمحافظة على نسب معينة من الرفع المالي ،وإجمالي الدين إلى حقوق
الملكية  ،وتعهدات أخرى .وبموجب شروط هذه االتفاقيات ،يحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا لم يتم الوفاء بأي من
هذه التعهدات .كانت المجموعة ملتزمة بتعهدات هذه القروض كما في كما في  30سبتمبر  2021و 31ديسمبر .2020
وفيما يلي ملخص للقروض:

قروض ألجل – جزء متداول
قروض ألجل – جزء غير متداول
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 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

لاير سعودي

294,097,227
740,552,555

209,537,984
824,367,448

1,034,649,782

1,033,905,432

شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  -تتمة
 30سبتمبر 2021
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التزامات عقود اإليجار
فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار للسنوات الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة:

تحليل االستحقاق – التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
خالل سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
──────────
18,600,896
144,506,836
414,226,645
──────────
577,334,377
══════════

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
─────────
27,994,118
149,486,691
432,881,040
──────────
610,361,849
══════════

 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
──────────

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
─────────

فيما يلي بيان بالقيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار:

التزامات عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة
الموجزة
الجزء المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإليجار
الجزء غير المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإليجار
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21,258,466
354,813,672
──────────
376,072,138
══════════

29,433,114
356,447,344
──────────
385,880,458
══════════

الزكاة
تقوم الشركة والشركات التابعة لها بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة مستقلة بنا ًء على القوائم المالية الخاصة بكل شركة.
وعليه يتم تحديد واحتساب الوعاء الزكوي للشركة والشركات التابعة لها بصورة مستقلة ،ويتم إظهار إجمالي الزكاة
المقدرة ضمن قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
حركة مخصص الزكاة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

للفترة  /السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

في بداية الفترة  /السنة
مجنب خالل الفترة  /السنة
المسدد خالل الفترة  /السنة

10,534,673
1,445,879
-

11,164,857
1,486,501
-

13,323,298
4,115,137
()5,457,883

13,169,475
7,579,300
()7,425,477

في نهاية الفترة  /السنة

11,980,552

12,651,358

11,980,552

13,323,298

الموقف الزكوي:
قامت الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") عن جميع السنوات
حتى عام 2020م وسددت الزكاة المستحقة بموجبها وحصلت على الشهادات الزكوية غير المقيدة.
تم إنهاء الوضع الزكوي للشركة لألعوام حتى 2018م  ،فيما عدا مبلغ ( )861ألف لاير سعودي  ،تخص العام 2015م
وقامت الشركة باالعتراض على الربط المعدل من قبل الهيئة والذي اليزال قيد نظر األمانة العامة للجان الضريبية.
خالل أكتوبر  ،2021استلمت الشركة الربوط الزكوية المعدلة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعامين 2019
و 2020حيث طالبت الهيئة الشركة بزكاة إضافية قدرها ( )5.1مليون لاير عن هذين العامين .تقوم الشركة حاليا بدراسة
تلك الربوط وتحليلها للبدء في إجراءات اإلعتراض عليها.
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رأس المال
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  100مليون سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي
( 31ديسمبر  100 :2020مليون سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي).
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اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها
في  18فبراير  ،2020أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها  50مليون لاير سعودي (بواقع  0.50لاير
سعودي للسهم) عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019والتي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة المنعقد
بتاريخ  26ابريل .2020
كما في  30سبتمبر  ،2021تتضمن المطلوبات المتداولة رصيد توزيعات أرباح مستحقة البالغة  43,9مليون لاير
سعودي ( 44,3 :2020مليون لاير سعودي) ،والتي تمثل مبالغ مستحقة للمساهمين مقابل توزيعات أرباح في السنوات
السابقة ولم يتم المطالبة بها من قبلهم كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.
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إيرادات الضيافة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

خدمات ضيافة  -غرف
مبيعات بضاعة  -أطعمة ومشروبات
إيرادات ضيافة أخرى
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

60,547,349
20,257,128
4,448,948

47,423,323
18,184,443
3,482,154

166,829,285
56,553,984
13,730,588

164,609,254
63,327,177
13,163,158

85,253,425

69,089,920

237,113,857

241,099,589

التكاليف المباشرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

رواتب وما في حكمها
استهالك ممتلكات ومعدات والحق في
استخدام موجودات
أطعمة ومشروبات
مصاريف تشغيل
منافع عامة
إصالح وصيانة
أنشطة إعالنية وترويجية
أتعاب خدمات وتشغيل
عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان
أخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

31,982,901

34,154,304

109,858,006

113,393,436

25,430,245
9,962,717
10,735,941
6,864,787
2,112,375
2,224,714
1,821,776
1,934,939
9,750,765

26,627,036
4,437,857
7,015,113
6,956,448
1,538,908
2,106,249
844,341
826,113
675,933

83,048,224
23,729,063
20,383,416
18,369,445
8,185,484
7,710,936
6,252,352
4,526,636
19,490,212

78,077,049
19,399,887
17,967,409
16,041,291
6,390,299
8,076,135
3,261,697
2,927,855
6,628,758

102,821,160

85,182,302

301,553,774

272,163,816
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مصاريف عمومية وإدارية

رواتب وما في حكمها
أتعاب مهنية
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
المحمل للسنة (عكس مخصص متعلق
بذمم مستردة)
استهالك ممتلكات ومعدات
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
اشتراكات
ضيافة
أخرى
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي
4,297,470
4,416,948
642,037

926,694

1,593,395

2,440,932

1,331,045
359,514
874,750
722,020
136,745
486,049

()272,241
1,085,974
787,500
339,196
77,542
392,146

()2,340,336
1,739,037
2,899,250
1,731,579
328,584
1,200,641

4,796,696
3,254,370
2,362,500
1,289,989
715,797
1,058,449

8,969,108

7,634,281

21,307,326

30,320,052

اإليرادات (المصاريف) األخرى ،صافي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

دخل من تسوية مع أحد المقاولين
مبالغ مستحقة انتفى الغرض منها
مبالغ مستردة من الهيئة العامة للضرائب
والجمارك
إيرادات تمويلية
غرامات تأخير
استرداد ديون معدومة تم شطبها سابقا
أخرى ،صافي
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي
14,401,319
14,155,176

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
لاير سعودي

-

-

9,120,000
5,000,000

-

176,135
59,448
──────────
235,583

4,566
()742,685
72,346
─────────
()665,773

1,799,088
209,493
1,081,780
──────────
17,210,361

319,746
708,000
611,746
─────────
1,639,492

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخل الفترة /السنة العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة وقدرها  100مليون سهم خالل الفترة.
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(أ) االرتباطات الرأسمالية
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها  612مليون
لاير سعودي ( 31ديسمبر  639 :2020مليون لاير سعودي) بشأن مشاريع تحت اإلنشاء.
(ب) االلتزامات المحتملة
 .1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرها 28,5
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  28,5 :2020مليون لاير سعودي) .ال تحمل هذه الضمانات أي تأمينات نقدية.
 .2خالل أكتوبر  ،2021استلمت الشركة الربوط الزكوية المعدلة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعامين
 2019و 2020حيث طالبت الهيئة الشركة بزكاة إضافية قدرها ( )5.1مليون لاير عن هذين العامين.
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -تتمة
(ج) االلتزامات القانونية المحتملة
تطعن الشركة في صحة اتفاقيتين لمقايضة أسعار الفائدة ("االتفاقيات") مع مؤسسة مالية محلية ولم تقم بالمحاسبة عنها
في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .أقامت الشركة دعوى قضائية ضد المؤسسة المالية المحلية أمام لجنة
الفصل في منازعات األوراق المالية ("اللجنة") في المملكة العربية السعودية والتي ال تزال قيد نظر اللجنة كما في 30
سبتمبر  .2021ال يمكن حاليا التنبؤ بالمحصلة النهائية لهذه الدعوى بصورة موثوقة .بالمقابل ،في حالة صدور قرار
ضد الشركة ،فإن األثر التراكمي للقيمة العادلة والخسائر المحققة لالتفاقيات سيخفض صافي موجودات المجموعة بمبلغ
قدره  75.2مليون لاير سعودي كما في  30سبتمبر  31( 2021ديسمبر  83 :2020مليون لاير سعودي) .إن األثر
التراكمي قد يتغير بالسلب او االيجاب وفقا للتغيرات المستقبلية في القيمة العادلة لالتفاقيات.
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النتائج األولية
قد ال تكون النتائج األولية مؤشرا ً دقيقا ً على النتائج السنوية للمجموعة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط
تعامل عادل .تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة
بالمجموعة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من
الجهات ذات العالقة ،بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض ألجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات
العالقة.
قامت اإلدارة بتقويم أن القيمة العادلة للنقدية وما في حكمها واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة والقروض ألجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات
ذات العالقة ومصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى والتزامات عقود اإليجار تقارب قيمتها الدفترية وذلك يعود
بشكل كبير إلى سنة االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
أ) الموجودات المالية

الموجودات المالية المصنفة كمتاحه للبيع
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
نقدية وما في حكمها
مدينون تجاريون
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
إجمالي الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
إجمالي الموجودات المالية
إجمالي الموجودات المالية المتداولة
إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة
إجمالي الموجودات المالية

20

 30سبتمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

1,942,322
─────────

1,942,322
─────────

95,141,097
142,341,369
10,264,312
─────────
247,746,778
─────────
249,689,100
═════════

93,916,977
116,940,868
2,367,809
─────────
213,225,654
─────────
215,167,976
═════════

247,746,778
1,942,322
─────────
249,689,100
═════════

213,225,654
1,942,322
─────────
215,167,976
═════════

شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  -تتمة
 30سبتمبر 2021
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القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمة
ب) المطلوبات المالية
 30سبتمبر 2021
لاير سعودي
المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
قروض ألجل
التزامات عقود اإليجار
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
توزيعات أرباح مستحقة

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

36,368,079
36,303,441
169,247,660
163,842,612
1,033,905,432 1,034,649,782
385,880,458
376,072,138
37,974,216
37,446,616
44,259,209
43,971,005
─────────
─────────
1,707,635,054 1,692,285,594
═════════
═════════

إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

526,820,262
596,919,367
1,180,814,792 1,095,366,227
─────────
─────────
1,707,635,054 1,692,285,594
═════════
═════════

إجمالي المطلوبات المالية المتداولة
إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة
إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة.
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األحداث الجوهرية
تأكد وجود فيروس كورونا المستجد ("كوفيد )"19-في أوائل العام  ،2020وتم تصنيفه كجائحة من قبل منظمة الصحة
العالمية خالل مارس .2020
وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية ،على غرار العديد من الحكومات األخرى حول العالم ،باتخاذ تدابير مختلفة
لمكافحة تفشي فيروس كورونا ،بما في ذلك فرض قيود على السفر ،وفرض الحجر الصحي وحظر التجوال ،وإغالق
األعمال التجارية وغيرها من األماكن ،وإغالق مناطق معينة .وقد شهدت الشركة انخفاضًا في اإليرادات ونسب إشغال
الفندق فور تطبيق حظر التجوال ،غير أن نسب اإلشغال بدأت في الزيادة فور رفع القيود.
إن مدى تأثير الجائحة على أعمال المجموعة وعملياتها من الممكن التأكد منه ،غير أنه ال يمكن قياس األثر المالي على
شهرا المقبلة بشكل موثوق به حيث أن ذلك يتوقف على العديد من العوامل الحالية والتطورات المستقبلية،
مدى االثني عشر ً
والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل السنة الحالية .تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس،
ومدة التفشي ،وظهور موجات جديدة من الفيروس واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من
انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي ،وأثر ذلك على األعمال الخاصة بعمالء الشركة وغيرها
من العوامل.
وفي ضوء تحديات عدم التأكد من حجم ومدى األثر الناتج على األعمال التجارية واالقتصادية ،تقوم اإلدارة بمراقبة
الموقف مع التركيز المستمر على ضمان سالمة النزالء ،واستدامة سلسلة اإلمداد ،والحفاظ على السيولة الكافية ،وسالمة
الموظفين .إضافة إلى ذلك ،قامت اإلدارة باتخاذ عدة خطوات للتخفيف من آثار الجائحة ،بما في ذلك إجراءات خفض
التكاليف.
وفي ضوء ما ورد أعاله ،قامت اإلدارة بإجراء بعض التقديرات واالفتراضات وقد يترتب عن أي تغير في االفتراضات
والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في السنوات
ونظرا الستمرار تطور الموقف ،ستواصل اإلدارة تقييم األثر استنادا إلى التطورات المتوقعة.
المستقبلية.
ً
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شركة دور للضيافة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  -تتمة
 30سبتمبر 2021
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األحداث الالحقة
(أ) وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2ذو القعدة 1443هـ الموافق  12يونيو 2021م على بدء مناقشات مبدئية مع
شركة طيبة لالستثمار لدراسة اندماج الشركتين ،علما ً بأن هذه المناقشات ال تعني بالضرورة ان عملية االندماج
سوف تتم بين الطرفين .وفي حال تم االتفاق على االندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات النظامية المعنية
في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين .قامت الشركة بتعيين المستشارين
الماليين والقانونيين لتقييم هيكلة وجدوى االندماج المقترح.
(ب) كما تم اإلفصاح عنه في االيضاح ( ،)15خالل أكتوبر  ،2021استلمت الشركة الربوط الزكوية المعدلة لالعوام
 2019و.2020
(ج) الحقا لتاريخ القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،اقترح مجلس إدارة الشركة تحويل رصيد االحتياطي االتفاقي
والبالغ  143مليون لاير سعودي الى األرباح المبقاة .يخضع هذه االقتراح لموافقة الجمعية العامة العادية في
اجتماعها القادم.
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اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة في  4ربيع الثاني 1443هـ (الموافق  9نوفمبر .)2021
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