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تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في شركة دور للضیافة 

(شركة مساھمة سعودیة) 

الرأي المتحفظ
ي لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة دور للضیافة ("الشركة") والشركات التابعة لھا (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة")، والت

، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المركز المالي الموحدة كما في تشتمل على قائمة 
المالیة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم  

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.الموحدة، بما في ذلك 

إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر  في رأینا، وباستثناء أثر األمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقریرنا،
وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للمجموعة كما في 

والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من  في ذلك التاریخ، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

أساس الرأي المتحفظ 
حول القوائم المالیة الموحدة، تطعن الشركة في صحة اتفاقیتین لمقایضة أسعار الفائدة ("االتفاقیات")  ــ)  ج   –  ٢٨(كما ھو مبین في اإلیضاح  

الشركة دعوى قضائیة ("الدعوى") ضد المؤسسة المالیة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة مع مؤسسة مالیة محلیة، أقامت 
ال یمكن حالیا و ، ال تزال الدعوى في مراحلھا األولیة لدى اللجنة٢٠٢٠دیسمبر  ٣١("اللجنة") في المملكة العربیة السعودیة. كما في 

ملیون لایر سعودي   ٩٠٫٧خسائر القیمة السوقیة من ھذه االتفاقیات والتي تبلغ  إن   ة موثوقة.التنبؤ بالمحصلة النھائیة لھذه الدعوى بصور
في القوائم المالیة الموحدة الرتفعت صافي خسائر الفي ھذه القوائم المالیة الموحدة. فیما لو تمت المحاسبة عن ھذه  ھا لم یتم المحاسبة عن

ملیون لایر  ٩٠٫٧بمبلغ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي والنخفض صافي حقوق الملكیة كما في  ٥٣٫٦خسارة السنة بمبلغ 
. سعودي 

وجب تلك المعاییر تم توضیحھا تمت مراجعتنا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بم 
في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب 

ؤولیاتنا األخالقیة األخرى المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما أننا ألتزمنا بمس
وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

ة للمراجعة یاألمور الرئیس
مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند یان األمور الرئیس

أیًا للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأي المراجع حولھا، وال نقدم ر
ة  یأمر من األمور الرئیس فیما یلي وصف لكلباإلضافة إلى األمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ، منفصًال في تلك األمور. و
للمراجعة وكیفیة معالجتھ.

لقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم توضیحھا في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا، بما في ذلك ما  
یتعلق بھذه األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا لمخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة 

. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأینا في المراجعة عن القوائم الموحدة
المالیة الموحدة المرفقة.



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في شركة دور للضیافة 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

للمراجعة (تتمة) األمور الرئیسیة 

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة 

تقویم االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات 

، بلغ إجمالي الممتلكات والمعدات ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
ملیون لایر سعودي، وھو ما یمثل  ٢٬٦٩٧الخاصة بالمجموعة 

الموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة ٪ من إجمالي ٧٧٫٦
الدفتریة لھذه الممتلكات والمعدات وذلك للتأكد فیما إذا كان ھناك 
دلیل محتمل على وجود انخفاض في قیمتھا. وفي حالة وجود 

ھذا الدلیل، تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد.

الرئیسیة ألنھ یتطلب من لقد اعتبرنا ھذا من أمور المراجعة 
اإلدارة إبداء درجة من األحكام الھامة عند مراجعة وجود 
مؤشرات على االنخفاض في القیمة كما أن االنخفاض المحتمل، 
إن وجد، قد یكون لھ أثر جوھري على قائمة المركز المالي 

الموحدة ونتائج العملیات الموحدة للمجموعة.

حول القوائم المالیة الموحدة   )٥-٢یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
بشأن السیاسة المحاسبیة الخاصة باالنخفاض في قیمة 

بشأن االفصاح عن  ١٣الموجودات غیر المالیة واإلیضاح 
الممتلكات والمعدات.

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي:

تقویم مدى مالئمة إجراءات اإلدارة للتأكد من وجود دلیل على ·
فاض في القیمة من عدمھ.االنخ 

مراجعة قائمة دخل العملیات للوحدات المدرة للنقدیة المرتبطة ·
بالممتلكات والمعدات خالل السنة.

مراجعة التقاریر الداخلیة (بما في ذلك محاضر اجتماعات ·
مجلس اإلدارة) لدراسة أي خطط مستقبلیة تتعلق بالممتلكات 

والمعدات.  

تقویم مدى كفایة إفصاحات المجموعة بشأن االنخفاض في  ·
قیمة الموجودات غیر المالیة في القوائم المالیة الموحدة.



المستقل تقریر المراجع 
إلى المساھمین في شركة دور للضیافة 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

األمور الرئیسیة للمراجعة (تتمة) 

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة 

الدعوى القانونیة ضد المؤسسة المالیة المحلیة 

حول القوائم المالیة الموحدة،  ــ)ج  – ٢٨(كما ھو مبین في اإلیضاح 
تطعن الشركة في صحة بعض اتفاقیات المشتقات المالیة ("االتفاقیات")  
مع إحدى المؤسسات المالیة المحلیة ("المؤسسة المالیة") وعلیھ لم تتم 

 ٣١المحاسبة عن ھذه االتفاقیات في ھذه القوائم المالیة الموحدة. كما في 
) ملیون لایر ٩٠٫٧، بلغ صافي الخسائر غیر المحققة (٢٠٢٠دیسمبر 

سعودي بناًء على القیمة السوقیة. قامت الشركة بتعیین مستشار قانوني 
خارجي لدعم الشركة في إجراءاتھا القانونیة ضد المؤسسة المالیة. بتاریخ 

، أقامت الشركة دعوى قضائیة ("الدعوى") ضد ٢٠٢٠نوفمبر  ١٠
المالیة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة المؤسسة 

، كانت ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١("اللجنة") بھیئة السوق المالیة.  كما في 
الدعوى ال تزال قید نظر اللجنة.

لقد اعتبرنا ھذا األمر من أمور المراجعة الرئیسیة في مراجعة القوائم  
لنسبیة لمبلغ االتفاقیات، وأن المالیة الموحدة للسنة الحالیة نظًرا لألھمیة ا

أي نتائج سلبیة غیر متوقعة للدعوى یمكن أن تؤثر بشكل جوھري على 
المركز المالي الموحد للمجموعة ونتائج عملیاتھا أو تدفقاتھا النقدیة 

إن خسائر القیمة السوقیة من ھذه  باإلضافة الى ذلك، المستقبلیة.
عودي لم یتم المحاسبة عنھا في ملیون لایر س  ٩٠٫٧االتفاقیات والتي تبلغ  

في  الخسائرھذه القوائم المالیة الموحدة. فیما لو تمت المحاسبة عن ھذه 
ملیون  ٥٣٫٦القوائم المالیة الموحدة الرتفعت صافي خسارة السنة بمبلغ 

 ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١صافي حقوق الملكیة كما في    لایر سعودي والنخفض
ملیون لایر سعودي.  ٩٠٫٧بمبلغ 

) حول القوائم المالیة الموحدة بشأن ٥-٢یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
) بشأن ٢٨السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمطلوبات المحتملة واإلیضاح 

االفصاح عن االلتزامات المحتملة.

ي قمنا بھا ما یلي:تضمنت إجراءات المراجعة الت

فھم ل وتوصلنا لقد حصلنا واطلعنا على االتفاقیات ·
األساسیة. لقد  ھا المشتقات المعنیة وشروط لمعامالت

حصلنا أیًضا على تأكید مباشر من المؤسسة المالیة 
المشتقات القائمة وتقییمھا في السوق  معامالتبشأن 

.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 

إلى   ةلقد حصلنا واطلعنا على صحیفة الدعوى المقدم·
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة لفھم 

األساس القانوني للدعوى.

لقد اطلعنا على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ·
مع  ٢٠٢٠ولجنة المراجعة المنعقدة خالل عام 

في  ةالعام التطوراتالتركیز بشكل خاص على 
لدعوى.ا موقف

المفصح المشتقات    لمعامالتقمنا باختبار القیم العادلة  ·
عنھا في اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة.

الدعوى مع المستشار القانوني  موقفقمنا بمناقشة ·
الخارجي للشركة لالطالع على وضع اإلجراءات 

القانونیة.

قمنا أیًضا بتقویم مدى كفایة إفصاح الشركة عن  ·
(المحتملة) من النزاع القانوني الوارد في  االلتزامات
) حول القوائم المالیة الموحدة.٢٨اإلیضاح (



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في شركة دور للضیافة 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

٢٠٢٠الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام المعلومات األخرى 
، بخالف القوائم المالیة الموحدة وتقریر ٢٠٢٠تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام  

متوقع أن یكون التقریر السنوي  مراجع الحسابات حولھا. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي. ومن ال
متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات. ٢٠٢٠للمجموعة لعام 

ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكیدي حولھا.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عند توفرھا، وعند القیام  
بذلك یتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة، أو مع المعرفة التي 

یھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. حصلنا عل

، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، فإننا نكون مطالبین باإلبالغ عن األمر للمكلفین ٢٠٢٠وعندما نقرأ التقریر السنوي للمجموعة لعام  
بالحوكمة. 

مالیة مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم الموحدة ال
 إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة

العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام نظام الشركات والنظام 
ساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش األ

أو خطأ.

االستمراریة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقویم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ 
 واإلفصاح حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق مبدأ االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى

اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك.

على عملیة إعداد التقریر المالي في المجموعة.إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف 



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في شركة دور للضیافة 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة 
المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ، تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم  

وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي 
ة السعودیة ستكشف دائماً عن تحریٍف جوھري موجود. ویمكن أن تم القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربی

تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات 
االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

من المراجعة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على نزعة وكجزء  
الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

أ، وتصمیم وتنفیذ تحدید وتقویم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خط·
إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم 
اكتشاف أي تحریف جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو 

مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.حذف متعمد أو إفادات 

الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، ولیس بغرض ·
إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

عقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا تقویم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى م·
اإلدارة.

استنتاج مدى مالئمة تطبیق اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا ·
بیرًا حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً ك

االستمراریة. وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في 
دیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك االفصاحات غیر كافیة، عندھا یتم تع

الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن 
االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة.















دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٢

عــــــــــــام-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  

نشاء والتملك والتشغیل واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والموتیالت  تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في اإل
ة على تملك  واالستراحات ومراكز الترفیھ ووكاالت السفر والطرق الخاصة والعامة والمناطق السیاحیة، كما تشتمل األنشط

مات المعتمرین وزوار المسجد النبوي الشریف. حیث تقوم  األراضي وبیعھا وتطویرھا وإقامة المباني علیھا أو تأجیرھا، وتقدیم خد 
الشركة بتلك األنشطة مباشرة أو باالشتراك مع الغیر بشكل مشترك أو منفرد.

: الموحدةائم المالیةفي ھذه القوالمدرجةوالتالیةالتابعةتالشركاالشركة لك تتم
نسبة الملكیة 

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
رأس المال  

٢٠٢٠٢٠١٩(لایر سعودي) 

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

٪٩٨٫٧٣٪ ٥٩٬٢٥٠٬٠٠٠٩٨٫٧٣ودة طق السیاحیة المحدشركة النخیل للمنا
٪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٪١٠٠٬٠٠٠٩٥ستثمار والتطویر العقاريشركة السواعد الكریمة لال

٪١٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة شخص واحد) 
٪١٠٠٪ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد) 

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

في ھذه القوائم المالیة الموحدة. المجموعة")"(مجتمعین بـلھا التابعة  والشركاتیشار إلى الشركة 

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا: فیما یلي

شركة مكة للفنادق المحدودة 
٤٠٣١٠١١٨٧٩مسجلة بموجب السجل التجاري رقم لیة محدودة مسئوذات سعودیة شركة ھي –شركة مكة للفنادق المحدودة 

داخل وخارج المملكة  الضیافة الفندقیةتقدیم خدمات الشركة تزاول ، )١٩٨٢یولیو ١٢الموافق (ھـ ١٤٠٢رمضان ٢٠بتاریخ 
تمتلك الشركة فندق مكارم أجیاد بمدینة مكة المكرمة.. العربیة السعودیة

دودة المحت الفندقیةالشركة السعودیة للخدما
مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ذات مسئولیة محدودة سعودیة شركة ھي – المحدودة الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة 

قصر الریاض. -تمتلك الشركة فندق كراون بالزا.)١٩٧٦نوفمبر ٤الموافق (ھـ ١٣٩٦دة القع ذو١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤

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

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

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

السكنیة، إدارة وتأجیر العقارات  االنشاءات العامة للمباني  ). ویتمثل نشاط الشركة في  ٢٠٠٧ینایر  ٢٧ھـ (الموافق  ١٤٢٨محرم٨
قامت ٢٠١٩مارس ١٣بتاریخ غیر سكنیة).كنیة)، وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (المملوكة والمؤجرة (س

ج  إن موجودات ومطلوبات ونتائتابعة وتم توحیدھا في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.الشركة  ھذه الالمجموعة باالستحواذ على  
. أعمال الشركة التابعة لیس ذات أھمیة نسبیة للمجموعة



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة - لیة الموحدةإیضاحات حول القوائم الما 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٣

تتمة –عـــــــــام-١

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

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

حدودة لعلیاء المشركة جود ا
١٠١٠٤٢٨٩٤٩ھي شركة سعودیة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم –شركة جود العلیاء المحدودة 

). یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في التشیید والبناء. ٢٠١٤دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر ٢٥بتاریخ 

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

الحراسة األمنیة المدنیة الخاصة في  ات). یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدم٢٠١٥مایو٥ھـ (الموافق ١٤٣٦رجب١٦بتاریخ 
)٢٠١٤مایو٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥رجب ٢٨خ بتاری١٠٧٨٤١٣/٣من العام رقم المملكة العربیة السعودیة بموجب خطاب األ

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

النقل،  ویتمثل نشاط الشركة في التشیید، ).٢٠١٥سبتمبر ١٠افق مو ال( ھـ ١٤٣٦ذو القعدة٢٦بتاریخ ١٠١٠٤٣٧٤٨٩رقم 
اإلیواء السیاحي بموجب ترخیص الھیئة العامة للسیاحة واألثار رقم  ى خدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبرید، و التخزین، و
.)٢٠١٥نوفمبر ١٨(الموافق ھـ١٤٣٧صفر ٦بتاریخ ٠٠٩٦/٣٧/ف

لفندقیة شركة سفراء اإلیواء ا
مسجلة بموجب السجل التجاري  ذات مسئولیة محدودة ھي شركة سعودیة – شركة سفراء اإلیواء الفندقیة (شركة شخص واحد) 

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

ة دارة المحدودة واحشركة
مسجلة بموجب السجل التجاري رقم محدودة  ذات مسئولیةھي شركة سعودیة  –شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد)  

. تقدیم خدمات السیاحةفي  الرئیسي  یتمثل نشاط الشركة  .  )٢٠١٧نوفمبر  ١٦الموافق  (ھـ  ١٤٣٩صفر  ٢٧بتاریخ  ١٠١٠٩٠١١٣٢

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

إدارة  )، ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في  ٢٠١٩سبتمبر ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٤١محرم٣٠بتاریخ  ١٠١٠٥٩٦٩٥٧التجاري رقم  
.و المؤجرة السكنیة والغیر سكنیةوتأجیر العقارات المملوكة أ

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

ركة الرئیسي نشاط الش)، ویتمثل٢٠١٩سبتمبر ٢٩ھـ (الموافق ١٤٤١محرم٣٠بتاریخ ١٠١٠٥٩٦٩٥٨السجل التجاري رقم 
. تنظیف المباني الجدیدة بعد اإلنشاءفي 

السیاسات المحاسبیة الھامة  -٢

بیان اإللتزام١-٢

واالصدارات  مملكة العربیة السعودیة والمعاییر للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في الوفقاً  المالیة الموحدةتم إعداد ھذه القوائم
المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في  ـ " یشار إلیھا فیما بعد بن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (عةالصادر األخرى 

.)"المملكة العربیة السعودیة
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

مبدأ التكلفة التاریخیة٢-٢
ستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االناء ة التاریخیة، باستثوفقا لمبدأ التكلفللمجموعةتم إعداد القوائم المالیة 

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین حیث تم قیاسھا بطریقة وحدة االئتمان المتوقعة. والذي یتم قیاسة بالقیمة العادلة و

أسس القیاس٣-٢
. وقد تم تقریب ھذه القوائم  للمجموعةعملة الوظیفیة وعملة العرض تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، والذي یمثل ال

المالیة إلى أقرب لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك. 

أسس توحید القوائم المالیة ٤-٢
ئم المالیة  . یتم إعداد القوا٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في  

ت التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. للشركا

في عوائد متغیرة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا ولدیھا المقدرة  تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة أو یكون لدیھا الحق 
المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة  على التأثیر على العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة 

المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة: 

تثمر فیھا (أي توفر الحقوق التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ نشاطات الشركة  القدرة على التحكم في الشركة المس-
المستثمر فیھا).

الشركة المستثمر فیھا. ائد متغیرة من عالقتھا ب التعرض إلى، الحق في، عو-
القدرة على استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. -

افتراض بأن السیطرة تنتج عن أغلبیة حقوق التصویت. وتأییدًا لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى المجموعة  وبشكل عام، ھناك 
یت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار كافة الحقائق  أقل من أغلبیة حقوق التصو

شركة المستثمر فیھا ویشمل ذلك: س سیطرة على الوالظروف للتأكد فیما إذا كانت تمار 

حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا. أصحاب الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع  -
اتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. ق النالحقو-
حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصویت محتملة. -

الحقائق  عندما تشیر ذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا أم ال وذلك فیما إبإجراء إعادة تقویم للتأكد تقوم المجموعة 
ة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة  عناصر السیطر أو أكثر من واحدوالظروف إلى وجود تغیر في عنصر 

عة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات  على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجمو
لفترة في القوائم المالیة الموحدة اعتبارًا من  ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل ا

وعة ولحین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. تاریخ انتقال السیطرة إلى المجم

الملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى  وحقوقبمساھمي الشركة األم اآلخر وكل بند من بنود الدخل الشامل الربح أو الخسارةیتعلق 
حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.ذلك إلى أن یكون رصید

مع تلك المتبعة من المحاسبیة ھا سیاساتللشركات التابعة كي تتماشى مع وعند الضرورة، یتم إجراء التسویات على القوائم المالیة
لمتعلقة  . یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واالیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة اقبل المجموعة

بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة. 

في حالة فقدان المجموعة  وعن أي تغیر في ملكیة الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. ویتم المحاسبة
یطرة وعناصر حقوق  طلوبات وحقوق الملكیة غیر المسالسیطرة على الشركة التابعة، عندئذ یتم التوقف عن إثبات الموجودات والم

في  حصة محتفظ بھاأي س  قیاسائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة. یتم ویتم إثبات أیة أرباح أو خالملكیة األخرى.
الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة. 
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تتمة–مة  السیاسات المحاسبیة الھا-٢

تتمة– الھامةالمحاسبیة ملخص بالسیاسات ٥-٢
المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة: الھامة السیاسات المحاسبیة بفیما یلي بیان 

النقدیة وما في حكمھا 
البنوك والنقد في الصندوق وتخضع لتغیرات  تتكون النقدیة واألرصدة لدى البنوك الظاھرة في قائمة المركز المالي من النقد لدى

.تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من النقدیة والودائع قصیرة األجلغیر ھامة في القیمة، 

تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة 
متداول. تعتبر الموجودات  بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول/ غیر المجموعة تقوم 

متداولة وذلك: 

تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفادھا خالل دورة العملیات العادیة، عندما یتوقع 
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، 

عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو 
لوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا امھا لسداد أیة مط كن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدعندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم ت

بعد الفترة المالیة. 

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك: تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

عندما تستحق السداد خالل  جرة،ل أساسي ألغراض المتافي حالة اقتنائھا بشك عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة،
ي عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أوعند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا  اثن

. بعد الفترة المالیة. تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غیر متداولة

األدوات المالیة
اإلثبات األولي والقیاس الالحق والتوقف عن اإلثبات  

إن األداة المالیة ھي عبارة عن أي عقد ینتج عنھ أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.  

الموجودات المالیة
االثبات والقیاس األولي 

حقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  سة الكمقاتصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا،  
وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

المالیة عند اإلثبات األولي لھا على خصائص التدفقات النقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة.  الموجوداتیتوقف تصنیف 
الیة التالیة: لدى المجموعة الموجودات الم

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة: 
جة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین وكانت غیر مدر 

الخسارة: 

التدفقات النقدیة التعاقدیة، و اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بھدف اقتناء الموجودات المالیة لتحصیل ·
مولة على  أن ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والع·

المبلغ األصلي القائم. 
وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم  تقاس الحقا الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي 

إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.إثبات المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن
لموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على الذمم المدینة التجاریة والمبالغ المستحقة من الجھات ذات  تشتمل ا
العالقة. 

ذمم المدینة التجاریةلا
الذمم المدینة التجاریة التي ال تشمل مكون تمویل ھام أو التي بشأنھا قامت الشركة باستخدام وسیلة عملیة. تقاس الذمم  وبالنسبة

). یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة١٥المدینة التجاریة، بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
مع العمالء". "اإلیرادات من العقود المبرمة 
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تتمة-الموجودات المالیة
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
الستثمارات   رجعة فیھ، (على أساس كل استثمار على حدة) تخصیص اعند االثبات األولي، یجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال 

في األسھم كمقتناة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال یسمح بالتخصیص بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
مًال تم اثباتھ من قبل الشركة المستحوذة في  ت في األسھم ألغراض المتاجرة أو إذا كانت عوضًا محتفي حالة اقتناء االستثمارا

). یتم اقتناء األصل المالي ألغراض المتاجرة في حالة: ٣جمیع أعمال ینطبق علیھا المعیار الدولي للتقریر المالي (عملیة ت

و شراؤه بشكل أساسي لغرض بیعھ في المستقبل المنظور، أ·
د بشأنھا دلیل على  لیة محددة یتم إدارتھا معًا من قبل المجموعة ویوجكان عند اإلثبات األولي جزءًا من محفظة أدوات ما·

أحدث نمط فعلي لتحقیق األرباح على المدى القصیر، أو 
ة ومخصصة). كان عبارة عن أداة مشتقة (فیما عدا المشتقات التي تعتبر عقد ضمان مالي، أو كان أداة تغطیة فعال·

خل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف  م المقتناة بالقیمة العادلة من خالل الدیتم في األصل قیاس االستثمارات في األسھ
امل  المعامالت.  ویتم الحقاً قیاسھا بالقیمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الش

اكمة إلى قائمة الدخل ستثمارات. ال یعاد تصنیف األرباح أو الخسائر المتر اآلخر ویتم تجمیعھا ضمن احتیاطي إعادة تقویم اال
الموحدة عند استبعاد االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، وبدًال من ذلك یتم تحویلھا إلى األرباح المبقاة. 

ر بأحقیة المجموعة في استالمھا، ما  مارات في األسھم في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرایتم إثبات توزیعات األرباح من االستث
ت األرباح بشكل صریح جزءًا مستردًا من تكلفة االستثمار.لم تعتبر توزیعا

التوقف عن االثبات
موجودات مالیة متشابھة) عند: یتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو، عندما ینطبق ذلك، جزء منھ أو جزء من مجموعة من 

األصل، أو استالم التدفقات النقدیة منانتھاء الحقوق المتعلقة ب●
بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف المجموعةقیام ●  

إذا ما: آخر دون أي تأخیر وفق اتفاقیة "ترتیبات فوریة" و
لمصاحبة لًألصل، أو  قامت الشركة بتحویل معظم المخاطر والمنافع ا (أ) 

لم تقم الشركة بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على  (ب) 
األصل. 

عملیات إعادة التصنیف
ر نموذج األعمال الخاص  اإلثبات األولي لھا، باستثناء فترة ما بعد قیام المجموعة بتغییال یعاد تصنیف الموجودات المالیة بعد 

بإدارة الموجودات المالیة. 
االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة أصل  المجموعةتقوم 
و مجموعة من الموجودات المالیة منخفضة القیمة فقط إذا كان  مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالیة. یعتبر األصل المالي أ

دلیل موضوعي على وقوع االنخفاض في القیمة كنتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن لحدث الخسارة  ھناك
ي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ. ستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة التأثر على التدفقات النقدیة الم

یشتمل الدلیل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو  
للمالحظة  الس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة إخفاق أو تأخر في سداد المبالغ األصلیة، أو احتمال اإلف
ستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت  إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة الم

االخفاق في السداد. 

لشركة بمتابعة  علیھ، ال تقوم االطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. بالنسبة للمدینین التجاریین، تستخدم الشركة  
لتغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  ا

ات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم  بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصص
بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.  تعدیلھا
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المطلوبات المالیة 
االثبات األولي والقیاس

وض والذمم الدائنة، یتم إظھارھا بعد خصم تكالیف  یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة. وبالنسبة للقر 
ًة.  المعامالت المتعلقة بھا مباشر 

والمبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة. ألجل لقروض واتشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على الدائنین 
القروض 

روض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة تتعلق ھذه الفئة كثیًرا بالمجموعة. بعد االثبات األولي لھا، تقاس الق
عمولة الفعلي. یتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل  معدل ال
فاء معدل العمولة الفعلي. عملیة إط

یف التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ  الوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالتحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار الع
من معدل العمولة الفعلي. ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل الموحدة. 

التوقف عن االثبات
العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل المطلوبات  یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في 

ثل  لحالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مالمالیة ا
إثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلیة واثبات مطلوبات جدیدة. یتم

قائمة الدخل الموحدة. 

مقاصة األدوات المالیة 
لموحدة فقط عند وجود حق نظامي  تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي ا 

دات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد  ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجو
المطلوبات في آن واحد. 

المخزون 
لمتوسط المرجح. تتضمن تكلفة المخزون  یقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طریقة ا

لمخزون إلى حالتھ وموقعھ الحالي. یمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع  سعر الشراء زائدًا كافة المصاریف المتكبدة إلحضار ا
ف عند  األعمال العادیة، ناقصا مصاریف البیع. یتم تجنیب مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالالمقدر خالل دورة 

الضرورة.   

طریقة حقوق الملكیةب المقیدةاالستثمار في الشركات 
طریقة حقوق الملكیة ("الشركة المستثمر فیھا ") ھي عبارة عن منشأة تمارس علیھا المجموعة  بلشركة المقیدةاالستثمار في اإن 

السیاسات والقرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولیس  تأثیرًا ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ  
على تلك السیاسات. السیطرة أو السیطرة المشتركة 

إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك تأثیر ھام تماثل االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة.  

طریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم في األصل  ب المقیدةتتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات  
ك إلثبات التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي  اثبات االستثمار بالتكلفة. تعدل القیمة الدفتریة لالستثمار وذل

ا منذ تاریخ االستحواذ. تدرج الشھرة المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا في القیمة الدفتریة موجودات الشركات المستثمر فیھ
لتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا بصورة مستقلة.لالستثمار، وال یتم اختبارھا ل 

في قائمة الدخل الشامل  تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركات المستثمر فیھا. یتم إظھار أي تغیر  
ذلك، في حالة اثبات أي  اآلخر لتلك الشركات المستثمر فیھا كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة. إضافة إلى

عندما ینطبق ذلك، في  تغیر مباشرًة ضمن حقوق ملكیة الشركات المستثمر فیھا، تقوم المجموعة بإثبات حصتھا في أي تغیرات، 
. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة  الموحدةالتغیرات في حقوق الملكیةقائمة 
ت المستثمر فیھا بقدر حصة المجموعة في ھذه الشركات المستثمر فیھا.الشركا

بصورة مستقلة في صدر قائمة الدخل الموحدة. یتم اظھار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فیھا 

ند الضرورة، یتم اجراء التعدیالت الالزمة للشركات المستثمر فیھا لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعالموحدة تعد القوائم المالیة 
ات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. كي تتفق السیاس 
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تتمة-طریقة حقوق الملكیةب المقیدةاالستثمار في الشركات 
عة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قیمة استثمارھا  الملكیة، تقوم المجمووبعد تطبیق طریقة حقوق

في الشركات المستثمر فیھا. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وقوع  
ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض  فیھا. وعند وجود مثل ر في الشركات المستثمر انخفاض في قیمة االستثما

نتائج صافي وذلك بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة المستثمر فیھا وقیمتھا الدفتریة، وإثبات الخسارة كـ "حصة في 
ائمة الدخل الموحدة.  طریقة حقوق الملكیة " في قمقیدة بشركات استثمار في 

الحق في استخدام الموجودات  
عند اإلثبات األولي، وعند نشأة العقد، یجب على المجموعة تقییم ما إذا كان العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار، ویكون  

عوض.  محدد لفترة من الزمن مقابل  العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على استخدام أصل  
كانت معظم المنافع تعود إلى المجموعة ویمكن للمجموعة توجیھ استخدام تلك الموجودات. یتم تحدید السیطرة إذا 

تطبق المجموعة نموذج التكلفة، ویقیس الحق في استخدام الموجودات بالتكلفة؛

نخفاض في القیمة؛ إن وجدت و مخصوم منھا أي إستھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لال·
معدلة إلعادة قیاس التزامات اإلیجار نتیجة لتعدیل عقد اإلیجار؛ إن وجدت·

إذا كانت ھناك تكالیف إضافیة مثل إعداد الموقع والتأمینات غیر المستردة وتكالیف الطلب والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة  
الحق في استخدام الموجودات. وما إلى ذلك، فیجب إضافتھا إلى قیمة 

كات والمعدات متلالم

اإلثبات والقیاس
تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت. تشتمل ھذه  

جل وذلك  التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكالیف االقتراض (إن وجدت) المتعلقة بالمشاریع طویلة األ
ثبات. وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة باستھالكھا  في حالة الوفاء بمعاییر اال

بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المحددة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة 
ستیفاء معاییر إثباتھ. یتم إثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى في قائمة  ات والمعدات كإحالل وذلك في حالة اللممتلك 
عند تكبدھا. الدخل 

تم حساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات على النحو التالي: 

سنوات ٤ات السیارسنة ٧٥-٥٠المباني 
سنوات ٥األجھزة والمعدات سنوات  ١٠-٥تحسینات المباني  

سنوات  ١٠أثاث 
المصاعد وأجھزة التكییف  

سنة ٤٠المركزیة 

یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامھ. 
خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة  أرباح أو  تدرج أي

یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة وطرق  الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات األصل.
نھایة كل سنة مالیة، ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً. استھالك الممتلكات والمعدات في

المشاریع تحت االنشاء 
عندما تكون الموجودات جاھزة  المشاریع تحت االنشاءبالتكلفة وال یتم استھالكھا. یبدأ استھالك االنشاء المشاریع تحت تظھر 

عدات. یتم رسملة تكالیف التمویل بشأن القروض المستخدمة لتمویل إنشاء  ملالستخدام المحدد لھا ویتم تحویلھا إلى الممتلكات وال
الموجودات المؤھلة خالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد لھ. 
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المالیة  ة الموجودات غیراالنخفاض في قیم

، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة الخاصة بھا للتأكد من وجود  موحدة تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة
ألصل. القیمة القابلة لالسترداد ل دلیل على وقوع انخفاض في قیمتھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، فإنھ یتم عندئذ تقدیر  

إن القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة تمثل القیمة األعلى للقیمة الحالیة والقیمة العادلة لألصل أو الوحدة  
استخدام  مقدرة إلى القیمة الحالیة بالمدرة للنقدیة ناقصاً تكالیف البیع. وعند تقدیر القیمة الحالیة، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ال

الضریبة والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولغرض  معدل الخصم لما قبل
مجموعة  إجراء اختبار االنخفاض في القیمة، فإنھ یتم تجمیع الموجودات التي ال یمكن إجراء اختبار لھا بصورة فردیة إلى أصغر 

ام المستمر والمستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الخاصة بالموجودات  در تدفقات نقدیة من االستخدمن الموجودات التي ت
األخرى أو مجموعات من الموجودات (الوحدة المدرة للنقدیة). وفي حالة وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أصل ما، فإنھ  

لك األصل. یتم إثبات خسارة انخفاض في القیمة إذا زادت  للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذ ة لالسترداد للوحدة المدرة  یتم تحدید القیمة القابل
القیمة الدفتریة لألصل أو وحدتھ المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد المقدرة الخاصة بھ. یتم إثبات خسائر االنخفاض في  

درة للنقدیة یتم توزیعھا أوًال لخفض القیمة  ة المثبتة بشأن الوحدات الم إن خسائر االنخفاض في القیمالقیمة في قائمة الدخل الموحدة.  
الدفتریة ألي شھرة مخصصة للوحدات، ثم لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة وحدات) وذلك على  

أساس تناسبي.  

عملیات تجمیع األعمال 
والذي یتم  ، تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحولخدام طریقة االستحواذ. تقاسعملیات تجمیع األعمال باستیتم المحاسبة عن

ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة من  ،قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ
سیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو  عملیات تجمیع األعمال، تقوم المجموعة بقیاس حقوق الملكیة غیر الم 

مستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة كمصاریف وتدرج في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة البالحصة التناسبیة
اإلداریة. العمومیة وضمن المصاریف 

الملكیة غیر لزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوقیتم، في األصل، قیاس الشھرة، بالتكلفة (والتي تمثل ا
لقابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد  المسیطرة وأیة حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات ا

العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدیر  بھا). وفي حالة زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي  
المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة االجراءات  للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة

زیادة القیمة العادلة لصافي  المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر 
وبعد اإلثبات األولي  لموحدة. الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، عندئذ یتم إثبات الربح في قائمة الدخل ا 

لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. 
توزیعات األرباح 

لك عند اعتماد التوزیع وأن التوزیع لم یعد متوقفاً  عات النقدیة أو غیر النقدیة للمساھمین وذ تقوم المجموعة بإثبات التزام لقاء التوزی
المجموعة. یتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة. ویتم إثبات توزیعات  على تقدیر 

مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. ھاة. یتم إثباتاألرباح المرحلیة، عند اعتمادھا من قبل مجلس اإلدار 
الزكاة 

تخضع الشركة والشركات التابعة لھا للزكاة وفقا لالئحة الزكاة الصادرة عن الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بالمملكة العربیة
% من الربح المعدل الخاضع للزكاة أو على أساس  ٢٫٥ت قدره  السعودیة، والتي تخضع أیضا للتفسیرات. تفرض الزكاة بمعدل ثاب

تقوم اإلدارة بتكوین مخصصات  باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكاة (الوعاء الزكوي)، أیھما أعلى.صافي حقوق الملكیة
رات الزكویة وذلك فیما یتعلق بالحاالت  مالئمة على أساس المبالغ المتوقع سدادھا إلى الھیئة وتقوم دورًیا بإجراء تقییم لموقف اإلقرا

للتفسیر. یحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. كما أن االلتزامات الزكویة  التي تخضع فیھا الئحة الزكاة المطبقة
رة التي یتم فیھا  اإلضافیة، إن وجدت، والمتعلقة بالربوط الزكویة للسنوات السابقة الصادرة عن الھیئة یتم المحاسبة عنھا خالل الفت

إصدار الربوط النھائیة.  
ضریبة القیمة المضافة

إذا كانت ضریبة القیمة المضافة المتكبدة  المصاریف والموجودات بعد خصم اجمالي ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا یتم اثبات 
الحالة یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة  بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة، وفي ھذه 

ن مصروف البند، حیثما ینطبق، وعند إظھار الذمم المدینة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ  كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء م
السلطات الضریبیة یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى  ضریبة القیمة المضافة.

المركز المالي الموحدة. كجزء من أرصدة المدینین أو الدائنین في قائمة 
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المخصصات

أنھ من المحتمل ان  داث سابقة، وناتجة عن أحالمجموعةیتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على 
یتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ.  

ت  إنھ یتم إثبا وفي الحاالت التي تتوقع فیھا الشركة تعویض بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، ف
صل مستقل وذلك فقط عندما یكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعویض. یتم عرض المصروف المتعلق  التعویض كأ

وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھرًیا، فإنھ یتم خصم المخصصات  بعد خصم أیة مبالغ مستردة.الدخلبالمخصص في قائمة 
ا یكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، یتم إثبات  ي یعكس، عندم الحالي والذباستخدام معدل الخصم

الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.یقاس مخصص العقود المتوقع خسارتھا بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة  
بإثبات أیة خسائر  المجموعةوقبل تحدید المخصص، تقوم ، أیھما أقل.رار في العقدإلنھاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة لالستم

انخفاض في القیمة ناتجة عن الموجودات المصاحبة لذلك العقد. 
منافع الموظفین المحددة 

منافع الموظفین قصیرة األجل  
التزام لقاء المبلغ المتوقع دفعھ عندما  یتم إثبات منافع الموظفین قصیرة األجل كمصاریف عند تقدیم الخدمات ذات العالقة. یتم إثبات 

التزام قانوني حالي أو متوقع لدفع ھذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظف وأنھ من الممكن  المجموعةیكون لدى  
زام بشكل موثوق بھ.  تقدیر االلت

برامج االشتراكات المحددة 
أي  المجموعةراكات محددة. ال یوجد لدى ة العامة للتأمینات االجتماعیة برنامج اشتتمثل منافع التقاعد الخاضعة ألنظمة المؤسس

االشتراكات المستحقة إلى  بإثباتالمجموعةالتزام، فیما عدا االشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. تقوم 
المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة كمصروف عند استحقاقھا.  

امج المنافع المحددة رب 
تمثل التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین برنامج منافع ما بعد التوظیف بخالف برنامج االشتراكات المحددة. یمثل صافي التزام  

المركز المالي.  كز القیمة الحالیة اللتزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین القیمة الحالیة بتاریخ قائمة التقاعد، المثبت في قائمة المر 
مؤھلین باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة. ویتم  ویتم احتساب التزامات مكافأة نھایة خدمة للموظفین سنویا من قبل اكتواریین

یاس، إن وجدت، ضمن االحتیاطیات األخرى في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة وتدرج الزیادة  إثبات المبالغ الناتجة عن إعادة الق
ناتجة عن التزامات مكافأة نھایة خدمة  أو النقص المقابل في الدخل الشامل اآلخر والذي یشتمل على األرباح والخسائر االكتواریة ال

للموظفین.

التزامات عقود اإلیجار
تاریخ البدء، تقوم  ي، فإن التزامات عقود اإلیجار تمثل القیمة الحالیة لجمیع الدفعات المتبقیة للمؤجرین. بعدعند اإلثبات األول

المجموعة بقیاس التزامات عقود اإلیجار كما یلي: 

زیادة القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل على التزامات عقود اإلیجار، )أ 
دفعات اإلیجار؛ و تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس )ب
إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس إعادة تقییم أو تعدیل عقود اإلیجار؛ إن ، )ج

م دفعات اإلیجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي، وھو المعدل الذي یتعین على المجموعة دفعھ القتراض األموال  خصیتم
اقتصادیة مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة. الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة 

یجار لألصول منخفضة القیمة بطریقة القسط الثابت كمصروف  یتم إدراج الدفعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإل
أو أقل. تشمل  شھًرا١٢الدخل الشامل األولیة الموحدة الموجزة. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار مدتھا في قائمة 

.األصول منخفضة القیمة المتعلقة بالمعدات المكتبیة

جموعة واسعة من الشروط واألحكام  فردي وتحتوي عقود اإلیجار للمجوعة على میتم التفاوض على شروط التأجیر على أساس 
.مان ألغراض االقتراض المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات، ولكن ال یجوز استخدام األصول المؤجرة كض

قیاس القیمة العادلة  
أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین  القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما  

الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما: املین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع  متع
في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، أو -
لوبات. كثر األسواق فائدة للموجودات أو المط في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أ-
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ات أو  إن السوق الرئیس أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة. تقاس القیمة العادلة للموجود 
أفضل مصالحھم  المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق  

قتصادیة. اال
یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریق 

تخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. االس
تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق 

مدخالت غیر القابلة للمالحظة. القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام ال
دخل اإلیجار 

إثبات حوافر اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ من  یتم إثبات دخل اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار، كما یتم 
إجمالي دخل اإلیجار على مدة فترة عقد اإلیجار.

اإلیرادات 
االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

األطعمة والمشروبات من مبیعات تیراداإلا
الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس العوض الذي  عند تحویل السیطرة على البضاعة أو في نقطة من الزمنیتم اثبات االیرادات 

اصة بھا  یتوقع أن تستحقھ المجموعة مقابل تلك البضاعة. وقد تبین للمجموعة أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات االیرادات الخ
.وذلك ألنھا تسیطر عادة على البضاعة قبل تحویلھا إلى العمیل

الغرف  اإلیرادات من 
.  وفقا لفترة إشغال الغرفعلى مدى زمنياإلیرادات من الغرف تتحقق 

خدمات الضیافة األخرى اإلیرادات من 
.  الخدمات للعمیلالمجموعة عند تقدیمالمقدمة في فنادق  اإلیرادات من خدمات الضیافة األخرىیتم اثبات االیرادات 

إدارة العقارات أتعاب 
مالك  من الفنادق المدارة من قبل المجموعة وذلك عادة بموجب عقود طویلة األجل مع العقارات تتحقق إیرادات أتعاب اإلدارة 

دق و/أو أتعاب تحفیزیة تحدد عموما  . تتضمن أتعاب اإلدارة أتعاب أساسیة، وتمثل بصورة عامة نسبة مئویة من إیرادات الفنالفنادق
ویتم إثباتھا عند تحققھا على أساس مبدأ االستحقاق بموجب شروط العقد.   بناًء على ربحیة الفندق، 

المصاریف
، ومخصص الدیون  ومصاریف االعالنات المبیعات بموظفيتمثل مصاریف البیع والتسویق تلك المصاریف المتعلقة خصیصًا 

المالیة والمصاریف األخرى، كمصاریف عمومیة باستثناء األعباء . یتم تصنیف كافة المصاریف األخرى،المشكوك في تحصیلھا 
وإداریة.

العمالت األجنبیة
. بالنسبة لكل منشأة، تقوم  للمجموعةتظھر القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر أیضًا العملة الوظیفیة 

في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تقوم  العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدرجة المجموعة بتحدید 
فھا إلى  المجموعة باستخدام طریقة التوحید المباشر، وعند استبعاد العملیات الخارجیة، تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنی

ستخدام ھذه الطریقة.لناتج عن ا، المبلغ االموحدة الدخل قائمة ضمن 

المعامالت واألرصدة 
یتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل شركات المجموعة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة في أول تاریخ 

تصبح فیھ المعامالت مؤھلة لإلثبات. 

القوائم المالیة الموحدة. یتم  بتاریخالسائدة بأسعار الصرفاألجنبیة یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت 
إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الموحدة. 
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ترجمة شركات المجموعة 
بالنسبة موحدة لخارجیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ كل قائمة مركز مالي مالیة للعملیات ا تترجم القوائم ال

للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحویل لكل فترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف واألرباح والخسائر. تترجم عناصر  
التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. یتم اثبات فروقات التحویل الناتجة عن الترجمة حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر 

. وعند استبعاد أي عملیة خارجیة، یتم إثبات بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملیة  لشامل اآلخر االدخل بنود ضمن 
. الخارجیة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

المعلومات القطاعیة 
إیرادات وتتكبد بشأنھا  طاع ھو أحد مكونات المجموعة الذي یزاول أنشطة تجاریة من الممكن أن تحقق منھا المجموعة القإن 

مصاریف، بما في ذلك اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. یتم بانتظام مراجعة 
صانعي القرارات التشغیلیة للمجموعة بشأن الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقییم  نتائج كافة القطاعات التشغیلیة من قبل 

والتي تتوفر بشأنھا معلومات مالیة منفصلة. أدائھ، 

تغیرات في السیاسات المحاسبیةال٦-٢
ینایر ١بدأ في أو بعد بتطبیق بعض المعاییر والتعدیالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنویة التي تالمجموعةقامت 
بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول بعد. المجموعة. لم تقم  ٢٠٢٠

): تعریف األعمال ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجاریة، فإنھ یجب أن تتضمن ) أنھ لكي یتم٣توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعملیات موضوعیة تسھم معا بشكل كبیر في القدرة على  أي مجموعة
میع المدخالت  توضح التعدیالت أن األعمال التجاریة یمكن أن تتواجد دون أن تشمل جتحقیق المخرجات. عالوة على ذلك، 

لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة للشركة، لكنھا قد تؤثر على الفترات  والعملیات الالزمة لتحقیق المخرجات. إن ھذه التعدیالت 
أي عملیات تجمیع أعمال. المجموعةالمستقبلیة في حالة إبرام 

إحالل  - ) ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩للتقریر المالي () والمعیار الدولي ٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
دة المرجعي سعر الفائ 

ً ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ( ا من  ) األدوات المالیة: یوفر اإلثبات والقیاس عدد
ر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطیة إذا نتج  اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطیة المخاطر التي تتأث

عن اإلحالل عدم تأكد من توقیت و/ أو قیمة التدفقات النقدیة المستندة إلى المؤشرات المرجعیة للبند المغطى أو أداة تغطیة المخاطر.  
أي أدوات تغطیة مخاطر مرتبطة بعمولة. لیس لدیھا  نظًرا ألنھمجموعةكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة لللم ی

): تعریف األھمیة النسبیة٨) ومعیار المحاسبة الدولي ( ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
أن "المعلومات تكون ذات أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقولتقدم التعدیالت تعریًفا جدیدًا لألھمیة النسبیة ینص على 

مستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك  أن یؤثر إغفالھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا ال
دة للقوائم المالیة." توضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة  على أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمعِ 

ات أخرى، في سیاق القوائم المالیة. إن  طبیعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومتتوقف على
المستخدمون الرئیسیون تحریف المعلومات یكون جوھرًیا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا

ولیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر مستقبلي  مجموعةأي أثر على القوائم المالیة لل للقوائم المالیة. إن ھذه التعدیالت لیس لھا 
علیھا. 

٢٠١٨مارس ٢٩اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر بتاریخ 
یتمثل الغرض  اھیم الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات الواردة في أي معیار آخر. إن اإلطار المفاھیمي لیس معیاًرا وال تُلغي المف

لدولیة في وضع المعاییر، ومساعدة المُعدِّین على تطویر سیاسات  من اإلطار المفاھیمي في مساعدة مجلس معاییر المحاسبة ا 
الجھات على فھم المعاییر وتفسیرھا. سیؤثر ذلك على  محاسبیة متسقة في الحاالت التي ال یوجد فیھا معیار ساري، ومساعدة جمیع  

ار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم  ت بوضع سیاساتھا المحاسبیة بناًء على اإلطار المفاھیمي. یتضمن اإلطالمنشآت التي قام
كن لھذه التعدیالت أي  الجدیدة، والتعریفات المحدثة ومعاییر إثبات الموجودات والمطلوبات، ویوضح بعض المفاھیم الھامة. لم ی

.   مجموعةأثر على القوائم المالیة لل
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١٩-: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  
-"عقود اإلیجار" ١٦، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٢٠مایو ٢٨في 

)  ١٦إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي (. توفر التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق  ١٩-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
. كوسیلة عملیة، یمكن ١٩-تعدیل عقود اإلیجار وامتیازات اإلیجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفید المتعلقة بالمحاسبة عن

إلیجار. یقوم المستأجر من المؤجر یعد تعدیًال لعقد ا١٩-تأجر أن یختار عدم تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفید للمس
بنفس الطریقة التي  ١٩-ییر في دفعات اإلیجار ناتج عن امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفیدالذي یقوم بھذا االختیار بالمحاسبة عن أي تغ

تسري التعدیالت  ، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار.١٦سبة عن التغییر وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي یقوم فیھا بالمحا
أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. لم یكن لھذه التعدیالت  ٢٠٢٠ینایر  ١على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في  

.مجموعةالمالیة للأي أثر على القوائم 

المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٧-٢
المجموعة . تعتزم  مجموعةللئم المالیة  فیما یلي بیانا بالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوا

إتباع ھذه المعاییر، إذا ینطبق ذلك، عند سریانھا. 

): تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ١ر المحاسبة الدولي (على معیاالتعدیالت
) لتحدید  ١من معیار المحاسبة الدولي (٧٦-٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات ٢٠٢٠في ینایر 

المتطلبات الخاصة بتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت: 

• ما المقصود بحق تأجیل السداد 
في نھایة الفترة المالیة• أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودًا 

• أن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في تأجیل السداد 
یة، فلن تؤثر شروط االلتزام  • أنھ فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحویل ھو نفسھ أحد أدوات حقوق الملك

على تصنیفھ.   

لیس من المتوقع  ، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي.٢٠٢٣ینایر ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
. المجموعةون للتعدیالت أي أثر جوھري على  أن یك

)٣ار الدولي للتقریر المالي (التعدیالت على المعی -اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي 
) "عملیات تجمیع األعمال"  ٣، تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٢٠أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، في مایو  

المالیة  اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي. وتھدف التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي إلعداد وعرض القوائم -
دون تغیر جوھري في متطلباتھ.  ٢٠١٨اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في مارس  ، ب١٩٨٩الصادر في عام  

) تفادًیا إلصدار أرباح أو خسائر  ٣وأضاف المجلس أیًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (
) أو التفسیر ٣٧ت وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (لیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبا محتَملة في "ا

) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل.   وفي الوقت ذاتھ، قرَّر المجلس  ٢١(
) بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر  ٣الدولي للتقریر المالي (ة الحالیة الواردة في المعیار توضیح التوجیھات اإلرشادی

باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیة.    

من المتوقع  س لی، ویتم تطبیقھا بأثر مستقبلي.٢٠٢٢ینایر ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
. المجموعةت أي أثر جوھري على  أن یكون للتعدیال 

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
المتحصالت قبل االستخدام المقصود"،  - ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات ٢٠٢٠في مایو 

أي متحصالت بیع البنود المنتجة -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات -ى المنشآت الخصم والذي یحظر عل
قع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة  أثناء إحضار ذلك األصل إلى المو

، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. بإثبات المتحصالت من بیع ھذه البنود

بعد ذلك التاریخ، ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود أو٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في 
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول  

.المجموعةتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على مرة. لیس من الم
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تتمة-سبیة الھامة السیاسات المحا-٢

تتمة-المعاییر الجدیدة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد٧-٢

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 
ید التكالیف التي یتعین على  لتحد٣٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  ٢٠٢٠في مایو  

المنشأة إدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا. تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل 
مباشرة بأنشطة  باشرة بعقد تقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة  التكالیف المتعلقة م

العقد. ال تتعلق التكالیف العمومیة واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب  
لیس من المتوقع أن یكون  أو بعد ذلك التاریخ. ٢٠٢٢ینایر ١ت المالیة السنویة التي تبدأ في العقد. تسري التعدیالت على الفترا

.المجموعةتعدیالت أي أثر جوھري على لل

إثبات  لغرض التوقف عن٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة –) األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
المطلوبات المالیة 

جلس معاییر المحاسبة الدولیة  على المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر م٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسینات السنویة لألعوام 
. یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط  ٩تعدیًال على المعیار الدولي للتقریر المالي 

على تلك  لتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل ھذه الرسوم فقطاال
الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو  

تطبق المنشأة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة  الجھة المقرضة نیابة عن اآلخر.
السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیل. المالیة

ر لھ. سوف تطبق  ، مع السماح بالتطبیق المبك٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة  الشركة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة

. المجموعةأوًال ھذا التعدیل. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على 

التقدیرات الھامة واالفتراضات -٣
اسات المحاسبیة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، قامت اإلدارة بإجراء التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السی

للمجموعة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المثبتة. إن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.  
واالفتراضات الرئیسیة بصورة مستمرة. ویتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر مستقبلي.  یتم مراجعة التقدیرات 

راضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم  تم أدناه تبیان االفت
لى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة  ، والتي لھا تأثیر جوھري یؤدي إالموحدة المالیة

جراء االفتراضات والتقدیرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة.  المالیة القادمة. قامت المجموعة بإ
بالتطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في السوق أو  وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة 

ت في االفتراضات عند حدوثھا. ظروف خارجة عن سیطرة المجموعة. یتم عكس ھذه التغیرا
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل  یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة 
احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع على أساس البیانات  القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع والقیمة الحالیة. یتم

سعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا  المتاحة لمعامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األ
النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة التكالیف العرضیة لبیع األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات  

المجموعة بعد أو  على أساس الموازنة التقدیریة لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا 
االنخفاض في القیمة. تتأثر  االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار  

لواردة  القیمة القابلة لالسترداد كثیرًا بمعدل الخصم المستخدم بشأن طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة ا 
المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. 

ة خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاری 
) وقامت باحتساب  ٩قامت المجموعة باستخدام الطریقة المبسطة بشأن االنخفاض في القیمة وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

ة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات  خسائر االئتمان المتوقع
خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. استنادًا إلى الخبرة السابقة في 

التزامات المنافع المحددة للموظفین 
امات المنافع المحددة للموظفین باستخدام عملیات تقویم إكتواریة. یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید من  یتم تحدید التز 
تي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات  االفتراضات وال

زیادة المستقبلیة في المعاشات. ونظرا للصعوبات المصاحبة للتقویم واالفتراضات  المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات وال
المنافع المحددة یتأثر كثیًرا بالتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة كافة األساسیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام 

االفتراضات بشكل سنوي.
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تتمة-التقدیرات الھامةواالفتراضات -٣

األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات  
یتم المحاسبة عن أي تغیر في العمر  بشكل سنوي المعدات األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات و تقوم اإلدارة بمراجعة 

اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات.اإلنتاجي المقدر أو نمط االستھالك بأثر مستقبلي. وخالل السنة. لم یكن ھناك تغیر في األعمار 

مبدأ االستمراریة
على االستمرار في العمل  المجموعةبإجراء تقویم لمقدرة ةالمجموعتم إعداد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ االستمراریة. قامت إدارة 

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

القطاعات التشغیلیة -٤
والتي تمثل قطاعاتھا التي یتم التقریر عنھا. تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار  لدى المجموعة القطاعات االستراتیجیة التالیة  

معدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي  مثل اتجاھات نمو المبیعات و–بصورة مستقلة ألن لھا خصائص اقتصادیة مختلفة 
ولھا كذلك استراتیجیات تسویق مختلفة. 

یوضح الملخص التالي عملیات كل قطاع من القطاعات التي یتم  المملكة العربیة السعودیة. تتركز جمیع أعمال المجموعة في
التقریر عنھا:

جموعة واإلیرادات المحققة منھا سواًء كان یتم تشغیل ھذه  یمثل ھذا القطاع الفنادق المملوكة من قبل الم:الضیافة
الفنادق من قبل المجموعة أو من خالل جھة أخرى.

یمثل ھذا القطاع تشغیل وإدارة الفنادق والعقارات غیر المملوكة من قبل المجموعة. :إدارة العقارات 
جموعة والمؤجرة للغیر. تشتمل ھذه العقارات بشكل یمثل ھذا القطاع العقارات المملوكة من قبل الم:تأجیر العقارات 

رئیسي على المجمعات السكنیة والمجمعات التجاریة.
یمثل ھذا القطاع المركز الرئیسي وأقسام خدمات المساندة األخرى.:األخرى

دیسمبر:٣١فیما یلي ملخًصا لبعض المعلومات المالیة للسنتین المنتھیتین في 

٢٠٢٠
إلجمالـي احذوفات األخرى تأجیر العقارات إدارة العقارات لضیافة الایر سعودي 

اإلیرادات من العمالء  
٣٢١٬٠٣٣٬٦١٩١٬٦٦٨٬١٢٣١١٩٬٦١٧٬٨١٥الخارجیین 

 - -
٤٤٢٬٣١٩٬٥٥٧

- ) ٢٤٬٤٣٤٬٢٢٨(- ١٧٬٥٥٠٬٤٣٠٦٬٨٨٣٬٧٩٨اإلیرادات بین القطاعات 
) ٣٨١٬٤٩٥٬٣٠٠(- - ) ٤٤٬٤٠٥٬٠١٠() ٤٬٤٠٧٬١١٨() ٣٣٢٬٦٨٣٬١٧٢(تكلفة اإلیرادات 

٦٠٬٨٢٤٬٢٥٧- - ٧٥٬٢١٢٬٨٠٥) ٢٬٧٣٨٬٩٩٥() ١١٬٦٤٩٬٥٥٣(ربح  اللخسارة) ا(إجمالي  
استھالك ممتلكات ومعدات  

والحق في استخدام  
١٠٤٬٩٦٠٬٢٢٩- ١٨٬٧٣٣٬٧٢٢٣٬٨١٨٬٤١٨- ٨٢٬٤٠٨٬٠٨٩موجودات 

٢٬٦٩٨٬٤٢٥٬٠١٠- ١٬١٠٨٬٦٦٠٬٥٣٧٨٣٬٤٥٣٬٨٨٢- ١٬٥٠٦٬٣١٠٬٥٩١ممتلكات ومعدات  
الحق في استخدام  

٢٧٩٬٤٠٨٬٤٧٩- - ١٨٬٣٦١٬٥١٤- ٢٦١٬٠٤٦٬٩٦٥الموجودات 
١٢٤٬٩٤٦٬٤٦٠- - ٧٬٥٨٩٬٦٣٠- ١١٧٬٣٥٦٬٨٣٠مشاریع تحت االنشاء 

٣٬٤٧٨٬٦٠٤٬١٣٣- ١٬٤٣١٬٧٨٥٬٣٦٧٨٣٬٢٥٣٬٨٨٦- ١٬٩٦٣٬٥٦٤٬٨٨٠موجودات  ال إجمالي 
١٬٧٨٠٬٨٧٤٬١٦٢- - ١٬٥٤١٬٥٦٨٬٦٠٢- ٢٣٩٬٣٠٥٬٥٦٠مطلوبات  ال إجمالي 

٢٠١٩
اإلجمالـيحذوفاتاألخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

اإلیرادات من العمالء 
٥٥٣٬٨٤٦٬١٢٦-- ٤٣٥٬٦٠٨٬٠٥٨٦٬٦٣٢٬٤٧١١١١٬٦٠٥٬٥٩٧الخارجیین

- ) ٢٨٬٣٢٣٬٥٠٨(- ٩٬٤٠٩٬٠٩٣٨٬٣٧٥٬٣٤٦١٠٬٥٣٩٬٠٦٩اإلیرادات بین القطاعات
) ٤٣٤٬٦٦٩٬٢٣٦(- - ) ٣٦٬٣٢٨٬٦٤٧() ٥٬٠٧٩٬٦٦٩() ٣٩٣٬٢٦٠٬٩٢٠(تكلفة اإلیرادات

١١٩٬١٧٦٬٨٩٠- - ٤٢٬٣٤٧٬١٣٨١٬٥٥٢٬٨٠٢٧٥٬٢٧٦٬٩٥٠ربح الإجمالي 
استھالك ممتلكات ومعدات 

١٦٬٣٣٣٬٢٩٠٣٬٣٢٩٬١٤٨-٧١٬٨٤٨٬٧٨٧والحق في استخدام موجودات
 -

٩١٬٥١١٬٢٢٥
٢٬٤٩٢٬٤٨٢٬١٧٢- ٩١٧٬٨٨٠٬٥٦٤٨٩٬٨٩٤٬٨٩١- ١٬٤٨٤٬٧٠٦٬٧١٧ممتلكات ومعدات 

٢٩٨٬١٤٣٬١١٠- - ١٩٬٥٩٢٬٦٧٣- ٢٧٨٬٥٥٠٬٤٣٧الحق في استخدام الموجودات
٣١٩٬٤٢٥٬٧٤٤- - ١٠٥٬٣٩٨٬٣٨١- ٢١٤٬٠٢٧٬٣٦٣مشاریع تحت االنشاء

٣٬٥٢٧٬٨٢٦٬٨٨٩- ١٬٥١٩٬٤٩٨٬٧٨٧٨٩٬٨٩٤٬٨٩١- ١٬٩١٨٬٤٣٣٬٢١١موجودات الإجمالي 
١٬٧٣٦٬٠٧٨٬٣٦٦- - ١٬٢٦٠٬٨٦٠٬٥٤٥- ٤٧٥٬٢١٧٬٨٢١مطلوبات الإجمالي 
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٦

تتمة-القطاعات التشغیلیة -٤

٣١ن المنتھیتین في  خالل السنتیلمجموعةل الدخل قبل الزكاة  (الخسارة)  تسویة المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي یتم التقریر عنھا إلى  
:دیسمبر 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٦٠٬٨٢٤٬٢٥٧١١٩٬١٧٦٬٨٩٠إجمالي الربح للقطاعات التشغیلیة
الموزعة: المبالغ غیر 

٦٣٠٬٤٦٩١٨٬٣١٠٬٩٤٣إیرادات أخرى 
)١٬٧١٣٬٦٨٠() ١٬٤٧٣٬٨٧٩(مصاریف بیع وتسویق  

)٣٨٬٧٣٨٬١٩٤()٥٣٬٥٩٦٬٣٦٤(مصاریف عمومیة وإداریة 
٣٢٤٬٤٣٤١٬٦٠٨٬٣٩٧إیرادات تمویلیة 

)١٥٬٩٤٧٬٦٣١()١٥٬٧٥٨٬٥٠٧(أعباء مالیة من التزامات عقود اإلیجار 
)٢٣٬٣٣٦٬٨٣٣()٣٣٬٢٤١٬٤٣١(تمویلیةمصاریف 

)١٬٣٤٢٬٤٣٠() ١٬٧٣٨٬٩٣٧(طریقة حقوق الملكیة ب استثمارات مقیدةالحصة في صافي نتائج 

)٨٦١٬١٥٩٬٤٢() ١٠٤٬٨٥٤٬٢١٥(اجمالي المبالغ غیر الموزعة  
٥٨٬٠١٧٬٤٦٢)٤٤٬٠٢٩٬٩٥٨(الدخل قبل الزكاة (الخسارة) 

وما في حكمھاالنقدیة -٥
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٧٧٬٩١٦٬٩٧٧٤٥٬٢٨٧٬٤٨٠أرصدة لدى البنوك  
١٦٬٠٠٠٬٠٠٠٨٩٬٦٢٣٬٨٠٠) أودائع قصیرة األجل (

٩١١٬٤٩٠٧٦٩٬٢٩٩نقد في الصندوق 

٩٤٬٨٢٨٬٤٦٧١٣٥٬٦٨٠٬٥٧٩

یوًما٩٠إلى ٣٠ویتراوح متوسط استحقاق ھذه الودائع بین ودائع مرابحة لدى بنوك تجاریةتمثل الودائع قصیرة األجل )أ(
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إلیرادات التمویلیة للسنة المنتھیة في ابلغت نقطة أساس.٢٥عمولة مرابحة قدرھا متوسط وتحمل 

.لایر سعودي)١٬٦٠٨٬٣٩٧: ٢٠١٩(لایر سعودي ٣٢٤٬٤٣٤

لایر سعودي یتضمن نقد غیر مسحوب من  ملیون ٣٠٧٬٥، فإن المجموعة لدیھا نقد متاح والبالغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في )ب(
التسھیالت النقدیة الممنوحة.

ملیون لایر سعودي كما  ٧٫٦رصید بالدوالر األمریكي قدره بمبلغ ، ــ) ج –٢٨(ذكورة في االیضاح المتتضمن التعامالت )ج(
لدى المؤسسة المالیة ولم تقم الشركة باستخدامھ أو المحاسبة عنھ. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

المدینون التجاریون  -٦
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

١٤٣٬٣٨٦٬٦٦١١٦١٬٣٢٠٬٢٥١مدینون تجاریون 
)٢٠٬٠٤٤٬١٣٢()٢٦٬٤٤٥٬٧٩٣(المتوقعة مخصص خسائر االئتمان  

١١٦٬٩٤٠٬٨٦٨١٤١٬٢٧٦٬١١٩

تمثل الذمم المدینة التجاریة أدوات مالیة ولكنھا ال تعتبر مشتقات مالیة ویتم إثباتھا بالتكلفة المطفأة وتستحق خالل فترة تتراوح ) ١(
یوماً. تتأثر القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة بالتغیر في التصنیف االئتماني لألطراف األخرى. ٩٠لى إ٣٠بین 

بناء على الخبرة السابقة، یتوقع أن یتم تحصیل الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھا بالكامل. وأنھ لیس من سیاسة )٢(
المدینة وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. لذمم المجموعة الحصول على ضمانات بشأن ا

ملیون٤٨:  ٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون٧١تبلغ  تتضمن المدینون التجاریون أرصدة  ،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  )٣(
. عمالء العادیینالحیث تتمتع ھذه الجھات بفترة ائتمانیة ممتدة عن باقي  ،  لایر سعودي) مستحقة من جھات حكومیة وغیر حكومیة
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٢٧

تتمة-المدینون التجاریون -٦

دیسمبر:٣١خالل السنتین المنتھیتین في المتوقعةخسائر االئتمان الحركة في مخصص 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٢٠٬٠٤٤٬١٣٢٢٦٬٢٩٠٬٢٢٩ینایر ١في 
)٢٬٦٦٧٬٨٩٠(٦٬٤٠١٬٦٦١)٢٦(إیضاح ) مستردةمتعلق بذمم مخصص عكس (/ المحمل للسنة

)٣٬٥٧٨٬٢٠٧(-دیون معدومة تم شطبھا خالل السنة 

٢٦٬٤٤٥٬٧٩٣٢٠٬٠٤٤٬١٣٢دیسمبر٣١في 

المدینین التجاریینتحلیل أعمار 
:دیسمبر ٣١كما في المتوقعة خسائر االئتمان تحلیل أعمار المدینین التجاریین وفیما یلي 

سنوات٣أكثر من سنوات٣–سنتین سنتین -سنة یومًا ٣٦٥–٩١یومًا ٩٠–٦١یوماً ٦٠-١اإلجمالي 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

مخصص خسائر 
المتوقعةاالئتمان 
١٥٥٬٧١٨١٬١٧٤٬٠٧٧٤٬٢٩٨٬٠٠٦٥٬٢٠١٬٧٩٥١٥٬٦١٦٬١٩٧-٢٠٢٠٢٦٬٤٤٥٬٧٩٣
٣١٣٬٢٨٥١٬٣٤٣٬٥٧٧٣٬١٠٧٬٦٤٧١٬٢٩٧٬٩٩٩١٣٬٩٨١٬٦٢٥-٢٠١٩٢٠٬٠٤٤٬١٣٣

المدینون 
التجاریون
٢٠٢٠١٤٣٬٣٨٦٬٦٦١٥٨٬٤٤٩٬٤٧٦١٣٬٩٩٤٬٩٣٨١٧٬٧١٨٬٨٦٥٢٠٬٠٦١٬٧٠٣١٦٬٨٨٨٬٨٤٩١٦٬٢٧٢٬٨٣٠
٢٠١٩١٦١٬٣٢٠٬٢٥١٧٥٬١٨٨٬١٨٠١٩٬٥٥٥٬١٩٦٢٠٬٦٢٢٬٧١٣١٨٬٦٢٠٬٠٧٥٢٬٦٠٤٬٩١٨٢٤٬٧٢٩٬١٦٩

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  -٧
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٥٨٬٨١٨٬٦٠٧١٧٬٦٨٠٬٠٠٠)أدناه)أ(إیضاح دفعة مقدمة إلیجار (
٣٧٬٣٢٦٬٨٧٠٥٬٣٠١٬٩٨٤دفعات مقدمة لموردین  

١٢٬٥٦٥٬٤٤٦١٢٬٧٧٩٬٣٥٤مدفوعة مقدما مصاریف
٥٬٣٨٣٬٨٤١٥٬٣٨٣٬٨٤١عقاریةلمشاریعمقدمةدفعة

٢٬٩٧٧٬٩٠٧٤٬٤٧٤٬٦٥٧دفعات مقدمة لموظفین
٢٬٣٦٧٬٨٠٩٤٬٩٩٤٬٩٠٩) ٨(إیضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

١١٬٢٨١٬٧٢٤٥٬٥١٩٬٠١٠أخرى 

١٣٠٬٧٢٢٬٢٠٤٥٦٬١٣٣٬٧٥٥

قامت الشركة بانھاء عقد  دفعة مقدمة الستئجار مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف.  جزء من) یمثل ھذا البندأ(
ضمن الموجودات المتداولة.مقدمة الدفعة ال كامل تم تصنیف وجاري استرداد المبلغ من المؤجر وعلیھ ٢٠٢٠االیجار خالل عام 

. كضمان مقابل الدفعة المقدمةالشركةلصالح  مرھون  المؤجر مملوكة من قبل والصك أرض الفندق إن
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٢٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٨

مع  الخدمات المتبادلةإلدارة. تمثل ھذه المعامالت مع الجھات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم ھذه المعامالت وفقاً للشروط المعتمدة من قبل ابإجراء معامالتتقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالھا العادیة
ھذه الشركات. 

: الناتجة عنھاتفاصیل مبالغ المعامالت واألرصدة  وفیما

ذات عالقة  من أطرافةمستحقمبالغ)أ
الرصیدالمعاملة مبلغ 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديدي لایر سعوطبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات العالقة 

المملوك لشركة مجمع الیاسمین
٤٠٩٬٦٩٣٥٠٧٬٣٢٦١٬٣٧١٬١٩٩١٬٠٤٧٬٧٩٧إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینلالستثمار أصیلة  
المملوك لشركة أصیلة  معذر مجمع ال

٥٥٢٬٩٧٧٨٥٬٥٤٠إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینلالستثمار 
٤٩٠٬٦٥٤١٬٣١٩٬٥٤٣

المملوك لشركة  فندق ام القرى
٧٠٬٥٥٢٧٧٧٬٩١٧٢٠٦٬٥٩٦٩٢٨٬٧٧٥إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینأصیلة لالستثمار 

المملوك لشركة فندق مكارم البیت 
٢٬٥٥٩٣٦٢٬٧٤٨٩٤٬٣٧٨٥٣٢٬١٢٥إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینأصیلة لالستثمار 

٩٤٥٬٠٥٠١٬٣١٩٬٢١٦٢٠٤٬٩٨٢١٬١٦٦٬٦٦٩إیرادات أتعاب فنیة شركات مملوكة من مساھمین أخرى
────────────────────

٢٬٣٦٧٬٨٠٩٤٬٩٩٤٬٩٠٩
════════════════════
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٢٩

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  -٨

ذات عالقة  إلى أطرافة مبالغ مستحق)ب
الرصیدمبلغ المعاملة 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي طبیعة المعاملة العالقة العالقة الجھة ذات 

مملوك من شریك في شركة  مجمعي الجزیرة والدوادیة 
زمیلة

ة إیرادات أتعاب إدار 
١٢٧٬٣٤٣٤٧٩٬٠٦٩١٨٬٤٦٠٬٣٦٩١٨٬٤٦٠٬٣٦٩

١٤٬٦٥١٬٤٩٦١٤٬٦٥١٬٤٩٦--إیرادات أتعاب إدارة شركة زمیلةشركة المدینة للفنادق المحدودة 
المملوك  مجمع الروضة السكني

٢٥٩٬٢٢٥٢٩٦٬٦١٧٢٬٣٣٦٬٩٥٩٢٬٦٣٦٬٧٨٢إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینلشركة أصیلة لالستثمار 
المملوك لشركة  فندق مكارم منى 
١٥٢٬٩١٠٢٢٩٬٣٦٧١٬٠١٦٬١٣٣١٬١٦٩٬٠٤٣إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینأصیلة لالستثمار 

المملوك  مجمع األندلس السكني
١٩٠٬٣٥٢٢١٧٬١٤٧٨٤٩٬٢٥٨١٬٠٠٦٬٧٠٩إیرادات أتعاب إدارة شركة مملوكة من مساھمینلشركة أصیلة لالستثمار 

٤٧٢٬٤٠٦٢٨٧٬٢٦١٦٦٠٬٠٠١٢٣٥٬٩٠٦اتعاب إداریةشركة مملوكة من مساھمینأخرى

٣٧٬٩٧٤٬٢١٦٣٨٬١٦٠٬٣٠٥

معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة  
٣١لایر سعودي كما في ٧٤٠٬٥٦٩٬٦٧٤تبلغ ة بالحصول على تسھیالت من ھذه المؤسسات لھم عالقة غیر مباشرة مع أحد المؤسسات المالیة وقامت الشركأعضاء مجلس اإلدارة  ھناك معامالت مع  

سعودي).لایر٢٠١٩:٧٣٧٬٢٤٥٬١٢٨(٢٠٢٠دیسمبر 

موظفي اإلدارة العلیاومكافآت مزایا 
ھي كما یلي: مكافآت موظفي اإلدارة العلیاإن یھ والسیطرة على أنشطة الشركة.في إدارة الشركة والذین لھم صالحیات ومسئولیة التخطیط والتوجنالرئیسییتتمثل اإلدارة العلیا من األعضاء 

مبلغ المعاملة  

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٣٬٧٧٥٬٦٠٤٥٬٥٩٦٬١١٢رواتب ومزایا  
٣١٤٬٦٣٤٤٦٩٬٠٢٦مكافآة نھایة الخدمة  



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة - لیة الموحدةإیضاحات حول القوائم الما 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٠

تتمة–ة وأرصدتھا  المعامالت مع الجھات ذات العالق-٨

الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة الجھات ذات العالقة 
١٢إن األرصدة القائمة لدى الجھات ذات العالقة في نھایة السنة بدون ضمانات وال تحمل أي عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل 

مستلمة لقاء أي ذمم مدینة أو دائنة للجھات ذات  شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. لم تكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو
، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ن المنتھیتین في  العالقة. وبالنسبة للسنتی

الموحد المركز الماليتقییمل وذلك من خالموحدة من الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في فترة إعداد كل قوائم مالیة 
للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فیھ.

المخزون  -٩
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٤٬٩٣٩٬٨٩٠٥٬٥٨٣٬١٥١بیاضات ومفروشات 
٣٬٦٣٥٬٦٤٤٣٬٧١٨٬٩٥٠إكسسوارات وفضیات 

٢٬٧٧١٬٨٠٩٤٬٦٧١٬٤٨٩قطع غیار 
٢٬٧٠١٬٠١٠٤٬٢٧٨٬٩٥٣أطعمة ومشروبات 

٢٬٥٩٣٬٠١٢٢٬٠١٠٬٧٤٤أدوات ومعدات مطبخ 
١٬٣١١٬٢٨٦٢٬٤٠٣٬٣٥٥مستلزمات تشغیل

٨٦٧٬٥٤٤٣٩٢٬٩٠٣قرطاسیة ومطبوعات 

١٨٬٨٢٠٬١٩٥٢٣٬٠٥٩٬٥٤٥

:كما یليالحركةالمخزون بطيءالحركة في مخصص  
٢٠٢٠٢٠١٩

يلایر سعودلایر سعودي 

١٤٬٩١٠-ینایر ١في 
١٬٧٤٩٬٦٦٢١٬١٣٦٬٧٠٠)٢٥المحمل للسنة (إیضاح 

)١٬١٥١٬٦١٠() ١٬١٠٨٬٦٨٠(خالل السنة  مستبعدمخصص

-٦٤٠٬٩٨٢دیسمبر٣١في 

استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -١٠
مسجلة في المملكة العربیة ،مسئولیة محدودة ذات  ةوھي شركة الوطنیة للسیاحةالشركمن رأس مال ٪٢تمتلك المجموعة ما قیمتھ  

: یلياالستثمار خالل السنة كما ىعلوكانت الحركة السعودیة. 
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١في 

-) ٥٬٠٥٧٬٦٧٨(خالل السنة التغیر في القیمة العادلة 

١٬٩٤٢٬٣٢٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر٣١في 

طریقة حقوق الملكیة ب المقیدةاالستثمارات -١١
كافة  االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة. إن حقوق الملكیةطریقةبالمقیدةتمثل االستثمارات 

السعودیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في ھذه الشركات باستخدام طریقة  الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربیة 
حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة. 

%نسبة الملكیة

٢٠٢٠٢٠١٩طریقة حقوق الملكیةبالمقیدةالشركات  
٢٠٢٠

سعودي لایر 
٢٠١٩

لایر سعودي

٢٥٢٥٨٬٤٢٧٬٨٣٩١٠٬١٦٦٬٧٧٥یافة التراثیةالشركة السعودیة للض
٥٠٥٠٤٬١٤٢٬٢٨٩٤٬١٤٢٬٢٩٠شركة المدینة للفنادق المحدودة 

────────────────
١٢٬٥٧٠٬١٢٨١٤٬٣٠٩٬٠٦٥
════════════════



دور للضیافة شركة 
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تتمة - لیة الموحدةإیضاحات حول القوائم الما 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣١

تتمة-طریقة حقوق الملكیةب المقیدةاالستثمارات -١١
:دیسمبر ٣١خالل السنتین المنتھیتین في حقوق الملكیةیقة طر بالمقیدةالحركة في االستثمارات  

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

١٤٬٣٠٩٬٠٦٥٢٥٬١٩١٬٢٠٠ینایر ١في 
)١٬٣٤٢٬٤٣٠() ١٬٧٣٨٬٩٣٧(الحصة في صافي النتائج 

)٩٬٥٣٩٬٧٠٥(-)إیضاح (أ) أدناه (استبعاد استثمار في شركة مقیدة بطریقة حقوق الملكیة

١٢٬٥٧٠٬١٢٨١٤٬٣٠٩٬٠٦٥دیسمبر٣١في 

والذي نتج عنھ شركة مكارم المعرفة للضیافة  ، ببیع استثمارھا في  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١قامت المجموعة خالل السنة المنتھیة في  )أ( 
. ٢٠١٩ام النظامیة خالل عت وقد تم االنتھاء ن اإلجراءالایر سعودي٤٨٩٬١٨٥قدرھا ةخسار 

الحق في استخدام الموجودات -١٢
الموجودات المستأجرة من  تقوم المجموعة باستئجار العدید من األصول بما في ذلك األراضي والمباني. فیما یلي بیان بتفاصیل 

قبل المجموعة.

اإلجمالي مبانيأراضي
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة:
٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٦٣٬٦٧١٬٥٤٩٣١٥٬٠١٣٬٨١٩ینایر   ١في 

٣٬٦٣١٬٩٤٠-٣٬٦٣١٬٩٤٠أضافات خالل السنة  
)٤٬٨٠٦٬٤٧٩()٤٬٨٠٦٬٤٧٩(-) إیضاح (أ) أدناه(تسویات علي عقود اإلیجار

٥٤٬٩٧٤٬٢١٠٢٥٨٬٨٦٥٬٠٧٠٣١٣٬٨٣٩٬٢٨٠دیسمبر ٣١في 

االستھالك: 
١٬٢٩٠٬١٩٢١٥٬٥٨٠٬٥١٧١٦٬٨٧٠٬٧٠٩ینایر   ١في 

٢٬٩٤٧٬٩٧٧١٤٬٦١٢٬١١٥١٧٬٥٦٠٬٠٩٢سنة محمل لل
──────────────────────────────

٤٬٢٣٨٬١٦٩٣٠٬١٩٢٬٦٣٢٣٤٬٤٣٠٬٨٠١دیسمبر ٣١في 
──────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٥٠٬٧٣٦٬٠٤١٢٢٨٬٦٧٢٬٤٣٨٢٧٩٬٤٠٨٬٤٧٩ر دیسمب٣١كما في  

اإلجمالي  مباني أراضي 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة: 
٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٥٢٬٣٩٧٬٣٦٥٣٠٣٬٧٣٩٬٦٣٥سنة في بدایة ال

١١٬٢٧٤٬١٨٤١١٬٢٧٤٬١٨٤-) ١(إیضاح  متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة

٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٦٣٬٦٧١٬٥٤٩٣١٥٬٠١٣٬٨١٩
االستھالك: 
١٬٢٩٠٬١٩٢١٥٬٥٨٠٬٥١٧١٦٬٨٧٠٬٧٠٩سنة محمل لل

──────────────────────────────
القیمة الدفتریة: صافي 
٢٠١٩٥٠٬٠٥٢٬٠٧٨٢٤٨٬٠٩١٬٠٣٢٢٩٨٬١٤٣٬١١٠ر دیسمب٣١كما في 

یجار والفترات الزمنیة المتفق علیھا مع المؤجر. تمثل التسویات على عقود االیجار التغیرات التي تحدث على دفعات اال)أ(

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



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة - لیة الموحدةإیضاحات حول القوائم الما 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٢

الممتلكات والمعدات  -١٣

األجھزة والمعدات السیارات األثاث تحسینات المباني  المباني األراضي 
المصاعد وأجھزة  
مالي اإلجالتكییف المركزیة 

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

التكلفة:
٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٩٤٠٬٤٠٥٬٤٩٢١٢١٬٠٣٥٬٦٤٥٣٤٥٬٥٧٠٬٢٣٧٧٬٢٩١٬٨٨٩١٢٠٬٤٨٢٬٧٣٩١٠٧٬٢٩١٬٧٣٨٣٬٣٨٠٬٥٠٠٬٢٥٩ینایر   ١في 

٩٬٢١٦٬٨٥٥٢٬٣٦٧٬٤٥٧٣٬٢٣٠٬٦٧١١٢٩٬٢٨٣١٤٬٥٦١٬٤١٣٤٨٥٬٧٠٠٢٩٬٩٩١٬٣٧٩-إضافات 
) ٢٬٦٨٩٬٦٤٢()٦٩٬٩٤٠() ٢٣٧٬٩٦٧()١٬٧٩٧٬٨٩٨() ٥٨٣٬٨٣٧(-إستبعادات 
مشاریع تحت االنشاء محول من  

٣٣٬٤١٠٬٨٥١٥٬٤٢٧٬١٤٢٢٦٣٬٣٥١٬٥٩٦-١٧٧٬٩٩٧٬٣٦٤١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٢٬٥١٦٬٢٣٩)     ١٤(إیضاح  

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩٢٬١٢٧٬٠٣٥٬٨٧٤١٣٧٬٤٠٣٬١٠٢٣٧٩٬٥١٩٬٢٤٩٧٬٤٢١٬١٧٢١٦٨٬٢١٧٬٠٣٦١١٣٬١٣٤٬٦٤٠٣٬٦٧١٬١٥٣٬٥٩٢دیسمبر ٣١في 

االستھالك: 
٤٩٥٬٢٤٨٬٣٦٨٨١٬٨٨٦٬١٩٩٢٢٣٬٥٢٨٬٩٤٩٦٬٧٨٣٬٢١٠٤٧٬٧٤٩٬٤٩٢٣٢٬٨٢١٬٨٦٩٨٨٨٬٠١٨٬٠٨٧-في بدایة السنة 
٣٨٬١٢٩٬٨٣٢٧٬٨٢١٬١٣٩٢١٬٩٩٤٬٤٥٦١٦٠٬٤٥١١٥٬٦٥٩٬٤٨٦٣٬٦٣٤٬٧٧٣٨٧٬٤٠٠٬١٣٧-المحمل للسنة 

) ٢٬٦٨٩٬٦٤٢()٦٩٬٩٤٠() ٢٣٧٬٩٦٧(-)١٬٧٩٧٬٨٩٨(-) ٥٨٣٬٨٣٧(-إستبعادات 

٥٣٢٬٧٩٤٬٣٦٣٨٩٬٧٠٧٬٣٣٨٢٤٣٬٧٢٥٬٥٠٧٦٬٩٤٣٬٦٦١٦٣٬١٧١٬٠١١٣٦٬٣٨٦٬٧٠٢٩٧٢٬٧٢٨٬٥٨٢-دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢٠٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٥٩٤٬٢٤١٬٥١١٤٧٬٦٩٥٬٧٦٤١٣٥٬٧٩٣٬٧٤٢٤٧٧٬٥١١١٠٥٬٠٤٦٬٠٢٥٧٦٬٧٤٧٬٩٣٨٢٬٦٩٨٬٤٢٥٬٠١٠دیسمبر ٣١كما في  



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة - لیة الموحدةإیضاحات حول القوائم الما 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٣

تتمة-الممتلكات والمعدات -١٣

األجھزة والمعدات السیارات األثاث نات المباني  تحسیالمباني األراضي 
المصاعد وأجھزة  
اإلجمالي  التكییف المركزیة 

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

التكلفة: 
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٤٦٬١١٧٬٦٢٢٩١٬٢٧٣٬٧٤٣٢٨٨٬٩٨٩٬١١٩٨٬٣٣٥٬٥٨٧٨٠٬٨٠٦٬٩٨٨٦٣٬١١٢٬٢٢١٢٬٧٠٣٬٣٠٦٬٥٩٩ینایر   ١في 

متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة
٥٢٬١٠٩٬٣١٨-٢٬٢٩٣٬٨٩١٢٤٦٬٠٠٥١٬٧٢٣٬٦١٠-١٣٬٧٥١٬٢٠٠٣٤٬٠٩٤٬٦١٢) ١(إیضاح  
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(-إستبعادات 
مشاریع تحت االنشاء محول من  

٢٢٬٤٠٠٬١٧٣٣٩٬٨٧٩٬٦٢٢٦٠٣٬٩١٥٬١١٧-٤٦٠٬٥٩١٬٧٤١٢٦٬٨٦٢٬١٧٢٥٤٬١٨١٬٤٠٩-)     ١٤(إیضاح  

٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٩٤٠٬٤٠٥٬٤٩٢١٢١٬٠٣٥٬٦٤٥٣٤٥٬٥٧٠٬٢٣٧٧٬٢٩١٬٨٨٩١٢٠٬٤٨٢٬٧٣٩١٠٧٬٢٩١٬٧٣٨٣٬٣٨٠٬٥٠٠٬٢٥٩دیسمبر ٣١في 

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

باالستحواذ على شركة تابعةتعلقة م
٦٬١٥٧٬٣٥٤-١٬٥٧٩٬٢٣٣١٨٣٬٦٢٦١٬٤٩٠٬٠٦٨-٢٬٩٠٤٬٤٢٧-) ١(إیضاح  

٣٢٬٩٨١٬٥٤٣٦٬٣٣٦٬٧٦٩١٨٬٧٧٥٬٧٤٧١٨١٬٥٠٢١٣٬٨٢٩٬٤٢٨٣٬٤٥٨٬٦٠٥٧٥٬٥٦٣٬٥٩٤-المحمل للسنة 
)٢٬٧١١٬٩٠٣() ٦٦٩٬٧٣٥()١٨٬٤٢٩()١٬٥٣٦٬٢٣٦() ٤٨٧٬٥٠٣(---إستبعادات 

٤٩٥٬٢٤٨٬٣٦٨٨١٬٨٨٦٬١٩٩٢٢٣٬٥٢٨٬٩٤٩٦٬٧٨٣٬٢١٠٤٧٬٧٤٩٬٤٩٢٣٢٬٨٢١٬٨٦٩٨٨٨٬٠١٨٬٠٨٧-دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠١٩٧٣٨٬٤٢٢٬٥١٩١٬٤٤٥٬١٥٧٬١٢٤٣٩٬١٤٩٬٤٤٦١٢٢٬٠٤١٬٢٨٨٥٠٨٬٦٧٩٧٢٬٧٣٣٬٢٤٧٧٤٬٤٦٩٬٨٦٩٢٬٤٩٢٬٤٨٢٬١٧٢دیسمبر ٣١كما في 

: على النحو التاليدیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في مصروف االستھالك في قائمة الدخل الموحدة  یعتم توز 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٨٣٬١٧٠٬٠٩٧٧١٬٥٧٥٬٠٥٩)٢٥تكلفة اإلیرادات (إیضاح 
٤٬٢٣٠٬٠٤٠٣٬٩٨٨٬٥٣٥)٢٦مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

٨٧٬٤٠٠٬١٣٧٧٥٬٥٦٣٬٥٩٤
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٣٤

المشاریع تحت االنشاء-١٤

:دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في المشاریع تحت االنشاءالحركة في 
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٣١٩٬٤٢٥٬٧٤٤٦٨٥٬٤٢١٬٢٤٥ینایر  ١في 
٦٨٬٨٧٢٬٣١٢٢٣٧٬٩١٩٬٦١٦إضافات خالل السنة 

)٦٠٣٬٩١٥٬١١٧() ٢٦٣٬٣٥١٬٥٩٦()١٣إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح لمحو

١٢٤٬٩٤٦٬٤٦٠٣١٩٬٤٢٥٬٧٤٤دیسمبر ٣١في 

إنشاء فنادق جدیدة وتجدید فنادق حالیة باإلضافة إلى المشاریع األخرى. یتضمن بشكل رئیسي تكلفةالمشاریع تحت االنشاءتمثل  )أ(
اولین باإلضافة الى مصاریف إدارة المشاریع ومصاریف التصامیم ومصاریف متنوعة أخرى.ھذا البند تكالیف المق

كال من  تكلفة إنشاء  بشكل رئیسيملیون لایر سعودي٢٦٣٬٣بمبلغ  ٢٠٢٠خالل عام  تمثل التحویالت إلى الممتلكات والمعدات)ب(
، مبنى فندق ماریوت المطار كال منوتجدیدكنيالوادي السمشروعوالسكني طویق مشروعھولیداي ان الجبیل، مبنى فندق 

تكلفة إنشاء مبنى فندق ماریوت الحي  ملیون لایر سعودي تمثل بشكل رئیسي ٦٠٣٬٩: ٢٠١٩(مجمع التخصصي بالزا و
الدبلوماسي والمرحلة الخامسة من مجمع داراق السكني).

ملیون لایر ١٢٬٢: ٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١تھیة في سنة المنللملیون لایر سعودي٢٬٨تكالیف االقتراض المرسملة بلغت)ج(
للمتوسط المرجح للقروض. العمولةتم تحدید المبالغ القابلة للرسملة باستخدام معدل سعودي). 

والمطلوبات المتداولة األخرى  المصاریف المستحقة-١٥
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٦٠٬٧٧٥٬١٥٢٧٠٬١٨٧٬٢٠٩إیرادات مستلمة مقدما 
٤٠٬١٥٨٬٤٩٢٢٠٬١٣٩٬٨٨١مستحقات لمقاولین
٢٣٬٠٩٢٬٢٥٣٢٧٬٠٧٥٬٩١٣للمقاولینمحتجزات دائنة

١٨٬٨٩٠٬٩٠٦٢٠٬٠٣٨٬٦٦٤مزایا موظفین مستحقة 
٧٬٦٤٧٬٩٦٤٧٬٥٠٥٬٢٤٥مصاریف خدمات مستحقة
١٨٬٦٨٢٬٨٩٣١٦٬٧١٨٬٣٠٣مصاریف مستحقة أخرى

١٦٩٬٢٤٧٬٦٦٠١٦١٬٦٦٥٬٢١٥

ألجل القروض -١٦
ملیون  ٩٧٣: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (١٬٠٣٣یبلغ رصیدھا شكل تمویل مرابحة يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 

عن  تنازلالوإذنیةبسندات ةمضمونالتمویالت . إن ھذه السائدة في السوقتحمل عمولة مرابحة وفقاً لألسعار التي و لایر سعودي) 
ق. ا ر متحصالت من إیجار مشروع داال

الدین إلى حقوق  إجماليمعینة من الرفع المالي، و بشكل رئیسي بالمحافظة على نسبتتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق 
، وتعھدات أخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، یحق للبنوك أن تطلب السداد الفوري للقروض إذا لم یتم الوفاء بأي من الملكیة

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملتزمة بتعھدات ھذه القروض كما في المجموعةھذه التعھدات. كانت 

:دیسمبر ٣١كما في وفیما یلي ملخص للقروض
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٢٠٩٬٥٣٧٬٩٨٤١٣١٬٩١٢٬٢٣٠جزء متداول –قروض ألجل
٨٢٤٬٣٦٧٬٤٤٨٨٤١٬٣٥٥٬٨٦٢جزء غیر متداول – ألجل قروض  

١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢٩٧٣٬٢٦٨٬٠٩٢
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٣٥

التزامات عقود اإلیجار -١٧
:الالحقة لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة فیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات اإلیجار للسنوات 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

التعاقدیة غیر المخصومة التدفقات النقدیة – تحلیل االستحقاق 
٢٧٬٩٩٤٬١١٨٣٢٬٦١١٬٩٥٢خالل سنة

١٤٩٬٤٨٦٬٦٩١١٠٦٬٣١٠٬٥٨٥من سنة إلى خمس سنوات 
٤٣٢٬٨٨١٬٠٤٠٤٨٥٬٦٤١٬٧٥٦أكثر من خمس سنوات 

────────────────────
٦١٠٬٣٦١٬٨٤٩٦٢٤٬٥٦٤٬٢٩٣المخصومة غیر إجمالي التزامات عقود اإلیجار 

══════════════════

فیما یلي بیان بالقیمة الحالیة لصافي دفعات اإلیجار:

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

قائمة المركز المالي الموحدة  المدرجة في اإلیجار التزامات عقود 
٢٩٬٤٣٣٬١١٤٢١٬٣٤٧٬٦٨٨عقود اإلیجار  التزامات الجزء المتداول من 

٣٥٦٬٤٤٧٬٣٤٤٣٥٩٬٩٤٨٬١١٠عقود اإلیجار  التزامات الجزء غیر المتداول من  
────────────────────
٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨٣٨١٬٢٩٥٬٧٩٨
══════════════════

المجموعة كمؤجر 
بلغ دخل االیجار المثبت من قبل الشركة خالل عام  .تشغیلیة متعلقة بوحدات سكنیة ومجمع تجاريأبرمت المجموعة عقود إیجار 

تتراوح الفترات المتبقیة لعقود اإلیجار غیر القابلة  لایر سعودي)٢٠١٩:١١١٬٦٠٥٬٥٩٧لایر سعودي (١١٩٬٦١٧٬٨١٥: ٢٠٢٠
لغاء ھذه بین سنة إلى خمس سنوات. تتضمن كافة العقود بند یتیح للمجموعة زیادة قیمة اإلیجار على أساس سنوي وفًقا للظروف  إل ل

السائدة في السوق. 

٣١كما في لغاءإلعقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة ل المستحقة القبض بموجب المستقبلیة بالحد األدنى لإلیجارات یلي بیان فیما
:دیسمبر 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

───────────────────
٣١٬٧٣٩٬٥٥٧٢٥٬٧٩٩٬٨٥١خالل سنة واحدة  

٩٠٬٩٤٩٬٦٦٢٦٤٬٥٣٨٬٥٦٠أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 
٧٢٬٧١٢٬٢٢٥٨٦٬٢٤٥٬٨٢٥أكثر من خمس سنوات 

────────────────────
١٩٥٬٤٠١٬٤٤٤١٧٦٬٥٨٤٬٢٣٦
══════════════════

الزكاة -١٨
.على القوائم المالیة الخاصة بكل شركةبتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناءً لھا التابعة والشركات تقوم الشركة 

بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن  والشركات التابعة لھاالوعاء الزكوي للشركة واحتساب وعلیھ یتم تحدید 
قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.  
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٣٦

تتمة-الزكاة-١٨

:دیسمبر ٣١خالل السنتین المنتھیتین في حركة مخصص الزكاة 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعودي سعودي لایر

١٣٬١٦٩٬٤٧٥١٥٬٦٢٧٬٧٧٧ینایر  ١في 
٧٬٥٧٩٬٣٠٠٥٬٢٥٠٬٤٥١مجنب خالل السنة 

)٧٬٥٨٧٬٤٧٥() ٧٬٤٢٥٬٤٧٧(مبالغ مسددة خالل السنة
٤٨٦٬٩٦١-)١(إیضاح تابعةمتعلقة باالستحواذ على شركة 

)٦٠٨٬٢٣٩(-انتفت الحاجة منھمخصص 

١٣٬٣٢٣٬٢٩٨١٣٬١٦٩٬٤٧٥دیسمبر٣١في 

موقف الزكوي ال
عن جمیع السنوات حتى عام  إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") إقراراتھا الزكویة الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیمقامت 
.  غیر المقیدةویةالزكاتشھادالوسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وحصلت على  ٢٠١٩

زكویة بسداد مبالغ. بناء على ھذه الربوط، طالبت الھیئة الشركة ٢٠١٨حتى ٢٠١٤لألعوام من ةط الزكویوالرباستلمت الشركة
، ربطھا المعدل لھذه السنوات  ٢٠٢٠عترضت الشركة علیھا. أصدرت الھیئة خالل عام  والتي املیون لایر سعودي٤٫٩إضافیة قدرھا  

لجان االعتراض  قائم لدىودي. اعترضت الشركة على الربط المعدل والذي الیزال ألف لایر سع٨٦٤وطالبت الشركة بسداد مبلغ 
لدى الھیئة.

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  التزامات-١٩

عـــــــــام وصف 
اح والخسائر األربالخاصة بإثباتمكافأة نھایة الخدمة للموظفین والسیاسة المحاسبیة  التزامات عام عن طبیعة برنامج تم تقدیم وصف

حول القوائم المالیة الموحدة.٥-٢االكتواریة في اإلیضاح 

اكتواري من قبل خبیر اكتواري مؤھل مستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة والمرخص لھا من قبل تم اجراء احدث تقویم 
البنك المركزي السعودي. 

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة

كتوارياالم ییالمستخدمة ألغراض التقاضات االكتواریة الرئیسیةاالفتر فیما یلي 

٢٠٢٠٢٠١٩

٪٢٫٩٪ ١٫٩معدل الزیادة في الرواتب 
٪٢٫٩٪ ١٫٩معدل الخصم 

١٬٣٥٤١٬٤٦٨عدد الموظفین المشمولین ببرنامج مكافأة نھایة الخدمة  

: موظفینللمكافأة نھایة الخدمةمصروف 
المحمل على قائمة الدخل الموحدة: مصروف مكافأة نھایة الخدمة للموظفینفتراضات االفیما یلي 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٦٬٣٥٥٬٨٩١٩٬٦٨٥٬٧٢٧تكلفة الخدمة الحالیة 
٤٨٧٬٠٩٠٦٩٢٬٠٤٣موظفینللمكافأة نھایة الخدمةتكلفة العمولة على التزامات 

٦٬٨٤٢٬٩٨١١٠٬٣٧٧٬٧٧٠موظفین للمكافأة نھایة الخدمةوف إجمالي مصر 
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٣٧

تتمة –التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  -١٩

كتواریة  األرباح (الخسائر) اإل
المحمل على قائمة الدخل الشامل الموحدة: األرباح (الخسائر) اإلكتواریة فیما یلي 

٢٠٢٠٢٠١٩
 سعوديلایرلایر سعودي 

)١٬٨٠٣٬٨٢١(٢٬٥٥٢٬٣٠٠إكتواریة عن التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )خسائر (أرباح 

دیسمبر:٣١خالل السنتین المنتھیتین في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین اللتزاماتالحركة في القیمة الحالیة 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٦٢٬٩١١٬٥٤٧٥٩٬٨٢٧٬٨٥٤ینایر  ١في 
٦٬٨٤٢٬٩٨١١٠٬٣٧٧٬٧٧٠موظفین  للمكافأة نھایة الخدمةإجمالي مصروف 
)٩٬٠٩٧٬٨٩٨() ٧٬٢٨٦٬٤١٨(موظفین  للمدفوعةالمكافأة نھایة الخدمة

١٬٨٠٣٬٨٢١) ٢٬٥٥٢٬٣٠٠(عن التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین إكتواریةخسائر (أرباح) 

٥٩٬٩١٥٬٨١٠٦٢٬٩١١٬٥٤٧دیسمبر٣١في 

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  التزامات تحلیل حساسیة 

دیسمبر:٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في بشأن التزامات فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة 
الخصم معدل معدل الزیادة في الرواتب 

مستوى حساسیة االفتراضات

٥٠زیادة
نقطة أساس 
لایر سعودي

٥٠نقص 
نقطة أساس 
لایر سعودي

٥٠زیادة
نقطة أساس 
لایر سعودي

٥٠نقص 
نقطة أساس 
لایر سعودي

٢٠٢٠٦١٬٦٢١٬٦٧٦٥٦٬٦٨٢٬٢٦٦٥٦٬٧٨٦٬١٣٩٦١٬٥٣٣٬٦٩٧
٢٠١٩٦٥٬٦١١٬٧٤٤٦٠٬٣٨١٬١٥١٦٠٬٤٩٠٬٦٦١٦٥٬٥١٨٬٩٠٢

حساسیةتحلیل ال
نتیجة التغیرات  التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفًقا لطریقة یتم بموجبھا توقع األثر على تم تحدید تحلیل الحساسیة أعاله 

المعقولة في االفتراضات األساسیة التي تحدث في نھایة الفترة المالیة. یعتمد تحلیل الحساسیة على حدوث تغیر في االفتراضات  
التزامات مكافأة  بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. إن تحلیل الحساسیة قد ال یكون مؤشرًا على وجود تغیر فعلي في الھامة، مع

حیث أنھ من غیر المحتمل أن تحدث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض. الخدمةنھایة

: یضات لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین المخطط لھا للسنوات القادمةیمثل البیان أدناه المبالغ المتوقع دفعھا او التعو

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٣٬٤١١٬٥٨٥٣٬٦٦٧٬٤٤٢المقبلة)الحالیة شھرا (الفترة١٢خالل 
٢٨٬٨٥٤٬٩٥٢٣١٬٣٦٨٬٣٣١سنوات ٥إلى ٢خالل 

٣١٬٦١١٬٢١١٣٤٬٥٦٥٬٩٠٨سنوات ٥أكثر من 
──────────────────
٦٣٬٨٧٧٬٧٤٨٦٩٬٦٠١٬٦٨١
══════════════════

رأس المال -٢٠
:٢٠١٩لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠والمصدر والمدفوع بالكامل من یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ 

لایر سعودي). ١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠
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٣٨

االحتیاطي النظامي -٢١
من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا  ٪١٠األساسي للشركة، یجب على الشركة تحویل وفقًا للنظام 
،من رأس المال بسبب التحویالت في السنوات السابقة٪٥٠من رأس المال. وقد بلغ رصید اإلحتیاطي النظامي ٪٣٠االحتیاطي 

طي غیر قابل للتوزیع. ن ھذا االحتیاقررت الشركة التوقف عن التحویل. إ

االتفاقياالحتیاطي -٢٢
ونظرًا للتحویالت في  االتفاقيمن صافي دخلھا السنوي إلى االحتیاطي ٪٥المجموعة بتحویل قامتوفقًا للنظام األساسي للشركة، 

قررت الشركة التوقف عن إجراء ھذا التحویل. فقد ، السنوات السابقة

واعتمادھا اإلعالن عن توزیعات األرباح -٢٣
لایر سعودي للسھم)  ٠٫٥٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٥٠توزیع أرباح نقدیة قدرھا بمجلس اإلدارة أوصى، ٢٠٢٠فبرایر ١٨في 
.٢٠٢٠ابریل ٢٦المنعقد بتاریخ الجمعیة العامة في اجتماعالموافقة علیھام والتي ت٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في عن 

لایر سعودي  ٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع  ٢٥اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا  ،  ٢٠١٩مارس  ١٤في  
. ٢٠١٩مایو ١٢الجمعیة العامة بتاریخ تمت الموافقة علیھما فيوالتي ٢٠١٨من عام ثانيللسھم) عن النصف ال

:  ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (٤٤٬٣ت أرباح مستحقة البالغة  تتضمن المطلوبات المتداولة رصید توزیعا ،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
لمطالبة بھا من  ملیون لایر سعودي)، والتي تمثل مبالغ مستحقة للمساھمین مقابل توزیعات أرباح في السنوات السابقة ولم یتم ا٤٧٬٢

قبلھم كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.   

ء من العقود مع العمالاإلیرادات-٢٤
: دیسمبر ٣١خالل السنتین المنتھیتین في من العقود مع العمالء فیما یلي تفصیل إلیرادات المجموعة 

اإلجمالي  إدارة العقارات  الضیافة
لایر سعودي سعودي لایر لایر سعودي ٢٠٢٠

:اإلیرادنوع 
٢٠٦٬١١٧٬٩٠١-٢٠٦٬١١٧٬٩٠١غرف-خدمات ضیافة 

٨٢٬٩١٨٬٧٦٥-٨٢٬٩١٨٬٧٦٥طعمة ومشروبات أ-مبیعات بضاعة 
٣١٬٩٩٦٬٩٥٣-٣١٬٩٩٦٬٩٥٣أخرى ضیافةإیرادات 

١٬٦٦٨٬١٢٣١٬٦٦٨٬١٢٣-أتعاب إدارة 
───────────────── ──────────

٣٢١٬٠٣٣٬٦١٩١٬٦٦٨٬١٢٣٣٢٢٬٧٠١٬٧٤٢من العقود مع العمالء إجمالي اإلیرادات
═══════════════════════════

اإلیرادات توقیت إثبات 
٢٣٨٬١١٤٬٨٥٤١٬٦٦٨٬١٢٣٢٣٩٬٧٨٢٬٩٧٧على مدى الزمنقدمةخدمات م

٨٢٬٩١٨٬٧٦٥-٨٢٬٩١٨٬٧٦٥بضاعة محولة عند نقطة من الزمن  
───────────────────────────

٣٢١٬٠٣٣٬٦١٩١٬٦٦٨٬١٢٣٣٢٢٬٧٠١٬٧٤٢من العقود مع العمالء إجمالي اإلیرادات 
═══════════════════════════

اإلجمالي  إدارة العقارات  الضیافة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩

:اإلیرادنوع 
٢٨٢٬١٥٩٬٢٤٣-٢٨٢٬١٥٩٬٢٤٣غرف-خدمات ضیافة 

١٣٠٬٠٩٣٬٥٢٧-١٣٠٬٠٩٣٬٥٢٧أطعمة ومشروبات -مبیعات بضاعة 
٢٣٬٣٥٥٬٢٨٨-٢٣٬٣٥٥٬٢٨٨أخرى ضیافةإیرادات 

٦٬٦٣٢٬٤٧١٦٬٦٣٢٬٤٧١-أتعاب إدارة 
───────────────── ──────────

٤٣٥٬٦٠٨٬٠٥٨٦٬٦٣٢٬٤٧١٤٤٢٬٢٤٠٬٥٢٩العمالء من العقود مع  إجمالي اإلیرادات 
═══════════════════════════

اإلیرادات  توقیت إثبات  
٣٠٥٬٥١٤٬٥٣١٦٬٦٣٢٬٤٧١٣١٢٬١٤٧٬٠٠٢على مدى الزمنقدمةخدمات م

١٣٠٬٠٩٣٬٥٢٧-١٣٠٬٠٩٣٬٥٢٧بضاعة محولة عند نقطة من الزمن  
───────────────────────────

٤٣٥٬٦٠٨٬٠٥٨٦٬٦٣٢٬٤٧١٤٤٢٬٢٤٠٬٥٢٩من العقود مع العمالء إجمالي اإلیرادات 
═══════════════════════════
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٣٩

تكلفة اإلیرادات  -٢٥
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

١١٦٬٦٧٣٬٤٤٢١٧٩٬٩٧٨٬٢٣١رواتب وما في حكمھا  
١٠٠٬١٠٥٬٣٩١٨٨٬٤٤٥٬٧٦٨)١٣و١٢يوالحق في استخدام موجودات (إیضاحاستھالك ممتلكات ومعدات 

٢٥٬٨٤٠٬٩٩٧٣٨٬٨٣٦٬٠٨١أطعمة ومشروبات 
٥٣٬٨٣٧٬١١٢٣٥٬٥٧٤٬٤٩٥مستلزمات تشغیل

٢٢٬٢٢٦٬١١٢٢٥٬٣٣٢٬٢٧٦امة  منافع ع
١٨٬٦١١٬٧٥٦١٩٬٨٠٣٬٨٥٠أنشطة إعالنیة وترویجیة
١٨٬٦٥٩٬٠٤٩١٢٬٠٨٦٬٤٨٤أتعاب خدمات وتشغیل

١٣٬٦٦٨٬٤٠٣١١٬٩٥٥٬٣١٩إصالح وصیانة 
٢٬٤٤٤٬٤٧٠١٠٬٧٤٩٬٢٦٤مصاریف ما قبل التشغیل

١٬٨٩٤٬٣٩١٦٬١١١٬٦٥٥عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان 
١٬٧٤٩٬٦٦٢١٬١٣٦٬٧٠٠)٩الحركة (إیضاح يءصص مخزون بطمخ

٤٧٧٬١٠٢٥٧٠٬٣٠٦أمن وحراسة 
٥٬٣٠٧٬٤١٣٤٬٠٨٨٬٨٠٧أخرى 

٣٨١٬٤٩٥٬٣٠٠٤٣٤٬٦٦٩٬٢٣٦

المصاریف العمومیة واإلداریة  -٢٦
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

١٩٬٣٨٣٬٥٨٠٢٤٬٢٨٧٬٩٨١رواتب وما في حكمھا  
٩٬٣٧٩٬٦٨٢٢٬٨٧٩٬٠٨٦أتعاب مھنیة  

عكس مخصص متعلق  المحمل للسنة (خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 
)٢٬٦٦٧٬٨٩٠(٦٬٤٠١٬٦٦٠) ٦(إیضاح ) بذمم مستردة

٤٬٢٣٠٬٠٤٠٣٬٩٨٨٬٥٣٥)  ١٣(إیضاح ممتلكات ومعدات استھالك 
٣٬١٥٠٬٠٠٠٣٬١٧٩٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

١٬٧٧٩٬٧٥٤٢٬٢٩٩٬٨٢٩اشتراكات 
٨٤٠٬١٠٥١٬٧٤٣٬٥٨١ضیافة
٨٬٤٣١٬٥٤٣٣٬٠٢٨٬٠٧٢أخرى

٥٣٬٥٩٦٬٣٦٤٣٨٬٧٣٨٬١٩٤

، صافي خرىاألیرادات اإل-٢٧
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعودي 

٦٬١٨٣٬٥٨٣-استرداد دیون معدومة تم شطبھا سابقا 
٥٬١٤٠٬٠٠٠-د مقابل التنازل عن عقد إیرا

٤٬١٠٠٬٠٠٠-تتعلق بمطلوبات قدیمةتسویة 
٦٣٠٬٤٦٩٢٬٨٨٧٬٣٦٠، صافي أخرى

٦٣٠٬٤٦٩١٨٬٣١٠٬٩٤٣
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٤٠

االرتباطات وااللتزامات المحتملة -٢٨

االرتباطات الرأسمالیة )أ(
ملیون لایر  ٦٤٨: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (٦٣٩اطات رأسمالیة قدرھا ، كان لدى المجموعة ارتب٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما

. في مدن المملكة العربیة السعودیةوتحسینات لفنادق حالیة إنشاء فنادق جدیدة سعودي) بشأن 

االلتزامات المحتملة  )ب(
ملیون لایر  ٣٠٬٢: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (٢٨٬٥قدرھا أصدرت المجموعة خطابات ضمان ،٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

سعودي). ال تحمل ھذه الضمانات أي تأمینات نقدیة. 

االلتزامات القانونیة المحتملة  )ج(
ولم تقم بالمحاسبة عنھا في ھذه  مع مؤسسة مالیة محلیةتین لمقایضة أسعار الفائدة ("االتفاقیات") تطعن الشركة في صحة اتفاقی

أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیةمحلیة المالیة المؤسسةالضد ائیة قضدعوى قامت الشركة أالقوائم المالیة الموحدة.  
التنبؤ بالمحصلة  حالیا ال یمكن .٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في لجنة والتي ال تزال قید نظر ال المملكة العربیة السعودیةفي") ("اللجنة

وبشكل مطمئن بأن الحكم في الدعوى  فإنھم یروا،تشار القانوني إلدارة والمسامن وجھة نظر النھائیة لھذه الدعوى بصورة موثوقة.  
فإن األثر التراكمي  ،ضد الشركةقرار صدور حالةبالمقابل، في. والمؤسسة المالیةبین الشركة االتفاقیات سوف ینتھي إلى إبطال  

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١سعودي كما في ملیون لایر٩٠٫٧قدرهبمبلغالمجموعة موجوداتصافي سیخفضلالتفاقیات ةالعادلقیمةلل
إن األثر التراكمي قد یتغیر بالسلب او االیجاب وفقا للتغیرات المستقبلیة في القیمة العادلة لالتفاقیات.   

للسھماألساسي والمخفضالربح (الخسارة) -٢٩
على  العائد لمساھمي الشركة األم السنةدخل (خسارة)بقسمة صافيللسنةربح السھم األساسي والمخفض )(خسارةتم احتساب 

. ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  السنتین المنتھیتینملیون سھم خالل  ١٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة وقدرھا  

إدارة رأس المال  -٣٠
لمواصلةئنین والسوق وكذلك تتمثل سیاسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة رأسمال قویة وذلك للحفاظ على ثقة المستثمرین والدا

التطویر المستقبلي لألعمال. 
". یتم احتساب صافي الدین على أنھ القروض  "صافي الدین" إلى "حقوق الملكیةتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة

المركز المالي الموحدة) ناقًصا  ألجل والدائنین التجاریین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة (كما ھو ظاھر في قائمة 
. وما في حكمھاالنقدیة 

٣١في  كماحقوق الملكیة  مجموعة إلى نسبةبالالخاصفیما یلي صافي الدین  تتكون حقوق الملكیة من كافة عناصر حقوق الملكیة.
دیسمبر:

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢٩٧٣٬٢٦٨٬٠٩٢قروض ألجل 
٣٦٬٣٦٨٬٠٧٩٥٨٬٣٧٧٬٢٧٥دائنون تجاریون 

١٦٩٬٢٤٧٬٦٦٠١٦١٬٦٦٥٬٢١٥المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
٣٧٬٩٧٤٬٢١٦٣٨٬١٦٠٬٣٠٥ذات عالقة إلى أطرافةمستحقمبالغ 

٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨٣٨١٬٢٩٥٬٧٩٨التزامات عقود اإلیجار 

١٬٦٦٣٬٣٧٥٬٨٤٥١٬٦١٢٬٧٦٦٬٦٨٥

)١٣٥٬٦٨٠٬٥٧٩()٩٤٬٨٢٨٬٤٦٧(وما في حكمھا ناقصاً: النقدیة 

١٬٥٦٨٬٥٤٧٬٣٧٨١٬٤٧٧٬٠٨٦٬١٠٦صافي الدین 
١٬٦٩٧٬٧٢٩٬٩٧١١٬٧٩١٬٧٤٨٬٥٢٣إجمالي حقوق الملكیة  

٪٨٢٪٩٢الرفع المالينسبة 
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٤١

األدوات المالیة-٣١
ألدوات المالیة سیاسات وأھداف إدارة مخاطر ا

العمالت ومخاطر القیمة العادلة  تخضع المجموعة لمخاطر مالیة مختلفة بسبب أنشطتھا وتشمل: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر  
والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على التنبؤ 

المالیة، ویسعى إلى التقلیل من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.باألسواق

إن اإلدارة العلیا ھي المسؤولة عن إدارة المخاطر. تشتمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة على األرصدة  
والقروض  ذات العالقة  األطرافوالمبالغ المستحقة من / إلى  نون التجاریونوالمدیلدى البنوك والودائع قصیرة األجل واالستثمارات  

. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات الخاصة المتبعة في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بكل بند. تتم مقاصة  التجاریونألجل والدائنون 
حدة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ  الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي المو

للتسویة على أساس الصافي، أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في آن واحد. المسجلة أو عند وجود نیة لدى المجموعة 

مخاطر السوق 
ت األجنبیة ومعدالت األرباح  تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمال 

خاصة بھا. ویتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة  وأسعار األسھم على دخل المجموعة أو قیمة األدوات المالیة ال
التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسین العائد. 

مخاطر العمالت 
بذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العمالت األجنبیة. یتم إجراء معامالت  تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذ

،  الدوالر األمریكيمثبت مقابلاللایر السعودي  حیث أن سعر صرفلمجموعة بشكل رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي.  ا
. فإن مخاطر العمالت ال تمثل مخاطر ھامة

التقلبات في أسعار العمالت األجنبیة عن كثب وبشكل مستمر.تقوم اإلدارة بمراقبة

العموالت مخاطر أسعار 
لمختلف المخاطر الناتجة عن أثر التقلبات في أسعار  تمثل مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت التعرضات

للمجموعة. تتعرض المجموعة بشكل رئیسي الموحدة النقدیةوالتدفقات الموحد العموالت السائدة في السوق على المركز المالي 
ین النقدیة المتاحة  الخاصة بھا. تدیر المجموعة أنشطتھا التمویلیة من خالل تحسألجللمخاطر أسعار العموالت بشأن القروض 

. قبة مستویات أسعار العموالت على الدوامومراوتقلیل االقتراض 

مخاطر االئتمان
مان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة ما أو عقد مع عمیل مما  تمثل مخاطر االئت

والمبالغ المستحقة وما في حكمھایؤدي إلى تكبد خسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن المدینین التجاریین والنقدیة  
دیسمبر:٣١كما في لعالقةمن الجھات ذات ا 

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

٩٣٬٩١٦٬٩٧٧١٣٤٬٩١١٬٢٨٠رصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل  أ
١١٦٬٩٤٠٬٨٦٨١٤١٬٢٧٦٬١١٩مدینون تجاریون 

٢٬٣٦٧٬٨٠٩٤٬٩٩٤٬٩٠٩ذات عالقةأطرافمن ةمستحقمبالغ 
──────────────────
٢١٣٬٢٢٥٬٦٥٤٢٨١٬١٨٢٬٣٠٨
═══════════════════

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.  

المدینون التجاریون
یتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وفًقا للسیاسة المحددة من قبل المجموعة وكذلك اإلجراءات والضوابط الرقابیة ذات  

مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء. كما یتم تقویم الجودة االئتمانیة للعمالء على أساس تصنیفات ائتمانیة شاملة وحدود  الصلة بإدارة
محددة وفقا لھذا التقویم.  ائتمان فردیة

اریین، تستخدم  تقوم المجموعة بقیاس المدینین التجاریین ناقصا المخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة. وبالنسبة للمدینین التج
المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. 

مخاطر االئتمان، ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر علیھ، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغیرات في 
. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى  موحدةاالئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة

.لیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیةالخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقب
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٤٢

تتمة-المالیةاألدوات -٣١

(تتمة)المدینون التجاریون
) من عمالء المجموعة ھم من الشركات، وتم إثبات خسارة االئتمان  ٪٢٢:  ٢٠١٩(٪١٥، فإن أكثر من٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  

لایر سعودي). ملیون٣٬٣: ٢٠١٩لایر سعودي (ملیون ٤٬٩لقاء ھؤالء العمالء بمبلغ المتوقعة 
انوا أفرادًا أو شركات، وكذلك  وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، یتم تجمیع العمالء وفقا لخصائصھم االئتمانیة، سواء ك

موقعھم الجغرافي ومجال عملھم وتاریخ تعاملھم مع المجموعة ووجود صعوبات مالیة سابقة.  

مخاطر السیولة 
واجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنشأ  تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي ت

بما فیھا رأس  یتم إدارة مخاطر السیولة  لة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة.  مخاطر السیو
لكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة الملتزم بھا للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.  وذلك بالتأكد المستمر من توفر األموال االمال السالب  

في الحفاظ على توازن بین استمراریة ومرونة التمویل وذلك من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى  عةالمجمویتمثل ھدف 
البنوك والقروض.  

٣١كما في خاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومةیلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالیة ال
: دیسمبر 

شھر ١٢إلى ٣
٥إلى سنةأكثر من
اإلجمالي سنوات 

لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي٢٠٢٠
٢٠٩٬٥٣٧٬٩٨٤٨٢٤٬٣٦٧٬٤٤٨١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢قروض ألجل 

٣٦٬٣٦٨٬٠٧٩-٣٦٬٣٦٨٬٠٧٩تجاریوندائنون
١٦٩٬٢٤٧٬٦٦٠-١٦٩٬٢٤٧٬٦٦٠المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

٣٧٬٩٧٤٬٢١٦-٣٧٬٩٧٤٬٢١٦ذات عالقة افأطر إلى ةمستحقمبالغ 
٢٩٬٤٣٣٬١١٤٣٥٦٬٤٤٧٬٣٤٤٣٨٥٬٨٨٠٬٤٥٨التزامات عقود اإلیجار 

───────────────────────────
٤٨٢٬٥٦١٬٠٥٣١٬١٨٠٬٨١٤٬٧٩٢١٬٦٦٣٬٣٧٥٬٨٤٥
════════════════════════════

شھر ١٢إلى ٣
٥إلى أكثر من سنة

اإلجمالي سنوات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩

١٣١٬٩١٢٬٢٣٠٨٤١٬٣٥٥٬٨٦٢٩٧٣٬٢٦٨٬٠٩٢قروض ألجل 
٥٨٬٣٧٧٬٢٧٥-٥٨٬٣٧٧٬٢٧٥تجاریون دائنون

١٦١٬٦٦٥٬٢١٥-١٦١٬٦٦٥٬٢١٥المصاریف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
٣٨٬١٦٠٬٣٠٥-٣٨٬١٦٠٬٣٠٥ذات عالقة أطرافإلى ةمستحقمبالغ 

٢١٬٣٤٧٬٦٨٨٣٥٩٬٩٤٨٬١١٠٣٨١٬٢٩٥٬٧٩٨التزامات عقود اإلیجار 
────────────────────────────
٤١١٬٤٦٢٬٧١٣١٬٢٠١٬٣٠٣٬٩٧٢١٬٦١٢٬٧٦٦٬٦٨٥
═══════════════════════════
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٤٣

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٣٢
ذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین  القیمة العادلة ھي السعر ال

متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة  
والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من واالستثمارات دائع قصیرة األجل من األرصدة لدى البنوك والو الخاصة بالمجموعة 

والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات  التجاریین الجھات ذات العالقة، بینما تتكون مطلوبات المجموعة من القروض ألجل والدائنین 
العالقة.  

ع قصیرة األجل والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات  تبین لإلدارة بأن القیمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والودائ
والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة تقارب القیمة الدفتریة لھا بصورة كبیرة نظرًا لتواریخ التجاریین العالقة والدائنین 

ة العادلة ال تختلف كثیرًا عن القیمة الدفتریة المدرجة  إن القیمأما بالنسبة للقروض ألجل ف صیرة األجل لھذه األدوات. االستحقاق ق
الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیرًا عن األسعار المتعاقد  المرابحةفي القوائم المالیة الموحدة ألن معدالت  

. علیھا

تم قیاسھ بالقیمة  من مستویات القیم العادلة و٣ى ثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن المستواالستیصنف
. طریقتي الدخل (التدفقات النقدیة المخصومة) والسوق (مكررات األرباح)العادلة من قبل االدارة باستخدام  

ةالموجودات المالی 
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعوديسعودي لایر 

الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع  
١٬٩٤٢٬٣٢٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠ستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ا

بالتكلفة المطفأة  المقیدةالموجودات المالیة 
١١٦٬٩٤٠٬٨٦٨١٤١٬٢٧٦٬١١٩مدینون تجاریون 

٢٬٣٦٧٬٨٠٩٤٬٩٩٤٬٩٠٩ذات عالقة  أطرافمستحق من 

١١٩٬٣٠٨٬٦٧٧١٤٦٬٢٧١٬٠٢٨التكلفة المطفأة  بالمقیدة إجمالي الموجودات المالیة  

١٢١٬٢٥٠٬٩٩٩١٥٣٬٢٧١٬٠٢٨إجمالي الموجودات المالیة  

١١٩٬٣٠٨٬٦٧٧١٤٦٬٢٧١٬٠٢٨إجمالي الموجودات المالیة المتداولة  
١٬٩٤٢٬٣٢٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠الموجودات المالیة غیر المتداولة إجمالي  

──────────────────
١٢١٬٢٥٠٬٩٩٩١٥٣٬٢٧١٬٠٢٨الي الموجودات المالیة إجم

══════════════════

المطلوبات المالیة

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي 

بالتكلفة المطفأة  المقیدة المطلوبات المالیة 
٣٦٬٣٦٨٬٠٧٩٥٨٬٣٧٧٬٢٧٥دائنون تجاریون  

١٬٠٣٣٬٩٠٥٬٤٣٢٩٧٣٬٢٦٨٬٠٩٢قروض ألجل 
٣٧٬٩٧٤٬٢١٦٣٨٬١٦٠٬٣٠٥ذات عالقة أطرافإلى ةمستحقمبالغ 

١٬١٠٨٬٢٤٧٬٧٢٧١٬٠٦٩٬٨٠٥٬٦٧٢بالتكلفة المطفأة  المقیدةإجمالي المطلوبات المالیة  

٢٨٣٬٨٨٠٬٢٧٩٢٢٨٬٤٤٩٬٨١٠إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة  
٨٢٤٬٣٦٧٬٤٤٨٨٤١٬٣٥٥٬٨٦٢اولة إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتد 

١٬١٠٨٬٢٤٧٬٧٢٧١٬٠٦٩٬٨٠٥٬٦٧٢إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 

إن القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا العادلة.



دور للضیافة شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٤٤

ة على القوائم المالی ١٩األثر الناتج عن كوفید -٣٣
منظمة الصحة العالمیة خالل  ") في أوائل ھذا العام، وتم تصنیفھ كجائحة من قبل ١٩-تأكد وجود فیروس كورونا المستجد ("كوفید

. ٢٠٢٠مارس 
وقد قامت حكومة المملكة العربیة السعودیة، على غرار العدید من الحكومات األخرى حول العالم، باتخاذ تدابیر مختلفة لمكافحة  

یة  رونا، بما في ذلك فرض قیود على السفر، وفرض الحجر الصحي وحظر التجوال، وإغالق األعمال التجار وكتفشي فیروس 
فور تطبیق حظر  اإلیرادات ونسب إشغال الفندق وغیرھا من األماكن، وإغالق مناطق معینة. وقد شھدت الشركة انخفاًضا في 

الماضي. مایولقیود في فور رفع ا في الزیادةتبدأنسب اإلشغالالتجوال، غیر أن 
ھ، غیر أنھ ال یمكن قیاس األثر المالي على مدى االثني  وعملیاتھا من الممكن التأكد منالمجموعةإن مدى تأثیر الجائحة على أعمال  

تتمكن  عشر شھًرا المقبلة بشكل موثوق بھ حیث أن ذلك یتوقف على العدید من العوامل الحالیة والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال 
اتوس، ومدة التفشي، وظھور موجمن تقدیرھا بشكل موثوق خالل السنة الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال الفیر المجموعة

من الفیروس واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات على  جدیدة
وأثر ذلك على األعمال الخاصة بعمالء الشركة وغیرھا من العوامل. النشاط االقتصادي،

حجم ومدى األثر الناتج على األعمال التجاریة واالقتصادیة، تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف مع  وفي ضوء تحدیات عدم التأكد من 
سیولة الكافیة، وسالمة الموظفین. إضافة إلى  ، واستدامة سلسلة اإلمداد، والحفاظ على الالنزالءالتركیز المستمر على ضمان سالمة  

ر الجائحة، بما في ذلك إجراءات خفض التكالیف. ذلك، قامت اإلدارة باتخاذ عدة خطوات للتخفیف من آثا
وفي ضوء ما ورد أعاله، قامت اإلدارة بإجراء بعض التقدیرات واالفتراضات وقد یترتب عن أي تغیر في االفتراضات والتقدیرات  

ات المستقبلیة. ونظًرا  د تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في السنو نتائج ق
الستمرار تطور الموقف، ستواصل اإلدارة تقییم األثر استنادا إلى التطورات المتوقعة.

أرقام المقارنة -٣٤
ى مع تصنیف السنة الحالیة.إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة بما یتماشتم 

ة الالحقثاألحدا-٣٥
، والتي قد ینجم عنھا تأثیر مالي جوھري على المركز ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في رأي اإلدارة ال توجد أحداث ھامة الحقة حدثت بعد 

أو نتائج أعمالھا. للمجموعةالمالي  

المالیة الموحدة اعتماد القوائم-٣٦
.)٢٠٢١مارس ٢٥ھـ (الموافق: ١٤٤٢شعبان١٢من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموحدة یة القوائم المالھذه  تم اعتماد 


