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عـــــــــام-١

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

). ١٩٧٦دیسمبر ٢٧

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

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

:الموحدة الموجزةاألولیةفي ھذه القوائم المالیةالمدرجةوالتالیةالتابعةاتالشركفيباالستثمار الشركة قامت 
رأس المال 

(لایر سعودي)
نسبة الملكیة 

المباشرة وغیر المباشرة %

الشركة التابعة 
یونیو٣٠

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨

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

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

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

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

على شركة تابعة جدیدة (شركة نزل شدا للضیافة)، لالستحواذ ٢٠١٩مارس ١٣بتاریخ دفعة مقدمةقامت الشركة بسداد 
من المتوقع تعمل في تشغیل الشقق المفروشة.وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة و

.٢٠١٩من عام لثملیة االستحواذ خالل الربع الثااالنتھاء من ع

تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:ليفیما ی

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

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

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

تمتلك الشركة فندق كراون ، )١٩٧٦نوفمبر ٤الموافق (ھـ ١٣٩٦دة القعذو١١بتاریخ ١٠١٠٠١٠٤٥٤التجاري رقم 
قصر الریاض.-بالزا

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

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

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

تبوك. ھولیدي إن). تمتلك الشركة فندق ١٩٨٥دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٦ربیع الثاني ٥بتاریخ ٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣

شركة جود العلیاء المحدودة
دودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولیة محسعودیة شركة ھي –شركة جود العلیاء المحدودة 

في التشیید الرئیسي ویتمثل نشاط الشركة ).٢٠١٤دیسمبر١٧الموافق (ھـ ١٤٣٦صفر٢٥بتاریخ ١٠١٠٤٢٨٩٤٩
والبناء.

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

تقدیم خدمة الحراسة نشاط الشركة في ویتمثل ).٢٠١٥مایو٥الموافق (ھـ ١٤٣٦رجب١٦بتاریخ ١٠١٠٤٣٣٣٧٠
رجب ٢٨بتاریخ ١٠٧٨٤١٣/٣بموجب خطاب األمن العام رقم في المملكة العربیة السعودیةاألمنیة المدنیة الخاصة 

.)٢٠١٤مایو ٢٧(الموافق ھـ١٤٣٥

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

مثل نشاط ویت).٢٠١٥سبتمبر١٠الموافق (ھـ ١٤٣٦ذو القعدة٢٦بتاریخ ١٠١٠٤٣٧٤٨٩السجل التجاري رقم 
اإلیواء السیاحي بموجب ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبرید، والتخزین، والنقل، والشركة في التشیید، 

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

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

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

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

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

السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

أسس اإلعداد والقیاس١-٢

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

على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في 

ة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاریخیة. یتم عرض القوائم المالیة األولی
الموحدة الموجزة باللایر السعودي.
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
أسس توحید القوائم المالیة٢-٢

یونیو٣٠تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 
التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للشركة وذلك باستخدام سیاسات محاسبیة . یتم إعداد القوائم المالیة للشركات ٢٠١٩
مماثلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

، فیما عدا اتباع المعاییر الجدیدة ٢٠١٨دیسمبر ٣١إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
صادرة . ولم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى ٢٠١٩ینایر ١الساریة كما في 

وغیر ساریة المفعول بعد.

. وطبقاً لمعیار المحاسبة الدولي ") "عقود اإلیجار١٦(تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
)، تم االفصاح أدناه عن طبیعة وأثر ھذه التغیرات.٣٤(

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة ٢٠١٩تطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام 
األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

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

تحدید ما إذا كان الترتیب ینطوي –الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٤اإلیجار، والتفسیر رقم 
عقود اإلیجارات التشغیلیة، الحوافز، والتفسیر -جنة التفسیر الدائمة الصادر عن ل١٥على عقد إیجار، والتفسیر رقم 

الصادر عن لجنة التفسیر الدائمة لتقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار ٢٧رقم 
، ویتطلب من المستأجرین ) مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار١٦الدولي للتقریر المالي رقم (

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

ى سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآللي الشخصیة) وعقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار "منخفضة القیمة"(عل
شھرا أو أقل). ١٢لمدة 

وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإلیجار (أي التزامات اإلیجار)، وإثبات األصل 
ستخدام األصل). یتطلب المعیار من الالمعنیة خالل فترة اإلیجار (أي حق االذي یمثل الحق في استخدام الموجودات 

المستأجرین إثبات مصروف العمولة عن التزامات اإلیجار ومصروف االستھالك عن حق استخدام األصل بصورة 
مستقلة.
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-في السیاسات المحاسبیة الھامة التغیرات٣-٢

تتمة-عقود اإلیجار –) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
كما یتعین على المستأجرین إعادة قیاس التزامات اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل تغییر فترة اإلیجار، أو تغییر 

المستخدم لتحدید تلك الدفعات). سیقوم المستأجر بشكل عام دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة تغیر المؤشر أو المعدل
بإثبات مبلغ إعادة قیاس التزامات اإلیجار كتسویة على حق استخدام األصل.

لمعیار الدولي اجــ (ب) من ٥الفقرة المسموح بھا بموجب المبسطة اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي 
وقامت عوضا عن ذلك بإثبات األثر المتراكم لك لم تقم المجموعة بتعدیل أرقام المقارنة . وبناءا على ذ١٦للتقریر المالي 

).٢٠١٩ینایر ١في تاریخ التطبیق األولي (د االفتتاحي لألرباح المبقاة لتطبیق ھذا المعیار كتعدیل على الرصی

عقود اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار ، تم قیاس التزامات١٦نتیجة للتطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
الحق في استخدام تم قیاس . و٢٠١٩نایر ی١المتبقیة، والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة بتاریخ 

عدل تم خصمھا باستخدام مولكن ،عقود اإلیجاربقیمتھا الدفتریة كما لو كان المعیار مطبًقا منذ تاریخ بدءالموجودات
.٢٠١٩ینایر ١االقتراض اإلضافي للمجموعة في 

: ٢٠١٩ینایر ١كما في الموجزةالموحدة ز المالي األولیة األثر على قائمة المرك

لایر سعودي
الموجودات
٣٠٣٬٧٣٩٬٦٣٥الحق في استخدام الموجوداتالزیادة في 

٣٦٢٬٩٧٩٬٤٦٧عقود اإلیجارالزیادة في التزامات 
)٥٩٬٢٣٩٬٨٣٢(النقص في األرباح المبقاة

/ التزامات عقود اإلیجارالحق في استخدام الموجودات
إیجار، عند اإلثبات األولي، وعند نشأة العقد، یجب على المجموعة تقییم ما إذا كان العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد 

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

تلك الموجودات.

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

مخصوم منھا أي إستھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة؛ إن وجدت و)أ
معدلة إلعادة قیاس التزامات اإلیجار نتیجة لتعدیل عقد اإلیجار؛ إن وجدت)ب

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

التزامات عقود اإلیجار
القیمة الحالیة لجمیع الدفعات المتبقیة للمؤجرین. بعد تاریخ البدء، عند اإلثبات األولي، فإن التزامات عقود اإلیجار تمثل

تقوم المجموعة بقیاس التزامات عقود اإلیجار كما یلي:

زیادة القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل على التزامات عقود اإلیجار،)أ
تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار؛ و)ب
ر؛ إن وجدت،یجام أو تعدیل عقود اإلتقییدة عالتعكس إیة رفتدلالقیمة س اقیادة عاإ)ج
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

تتمة-التزامات عقود اإلیجار
على المجموعة دفعھ القتراض عات اإلیجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي، وھو المعدل الذي یتعین خصم دفیتم 

األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
عات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار لألصول منخفضة القیمة بطریقة القسط الثابت یتم إدراج الدف

١٢. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار مدتھا ةالموجزةالموحداألولیةالدخل الشاملقائمةكمصروف في 
.شھًرا أو أقل. تشمل األصول منخفضة القیمة المتعلقة بالمعدات المكتبیة

على مجموعة واسعة من الشروط عقود اإلیجار للمجوعة یتم التفاوض على شروط التأجیر على أساس فردي وتحتوي 
، ولكن ال یجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض تعھداتواألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي 

.االقتراض

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد٤-٢
األولیة الموحدة ةفي تاریخ إصدار القوائم المالیفیما یلي بیاناً بالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول كما

الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر عند سریانھا وحسبما ینطبق ذلك.
بیع أو المساھمة -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك بالموجودات بین المستثمر
) عند التعامل ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

مع فقدان السیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح 
ت بأنھ یتم إثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل التعدیال

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

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

بإتباع ھذه التعدیالت مبكرًا تطبیقھا بصورة مستقبلیة.

التقدیرات الھامةاالفتراضات و-٣
التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على ، قامت اإلدارة بإصدار الموحدة الموجزةاألولیةعند إعداد ھذه القوائم المالیة 
الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا. قد ومبالغ للمجموعة تطبیق السیاسات المحاسبیة 

تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

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

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

إعداد القوائم المالیة بتاریخمتاحة مؤشراتموضحة أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس 
. ومع ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة الموحدة الموجزةاألولیة

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

وجودات غیر المالیةاالنخفاض في قیمة الم
یحدث االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، 

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

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

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

المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدیة.
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تتمة-االفتراضات والتقدیرات الھامة -٣

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

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

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

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

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

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

القطاعات التشغیلیة-٤

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

لي ولھا كذلك استراتیجیات تسویق مختلفة.االستثمار الرأسما

فیما یلي تقریر ملخص یبین عملیات كل قطاع:

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

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

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

٣١وكما في ٢٠١٨و٢٠١٩یونیو٣٠في ةأشھر المنتھیالستةتيالمعلومات المالیة لفترفیما یلي ملخص لبعض 
:٢٠١٨دیسمبر 

٢٠١٩یونیو٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

اإلیرادات من العمالء 
٢٤٠٬٨٤٥٬٢٧٥--١٨٥٬١٩٠٬٩٥٠٢٬٢٧٠٬٦٦٩٥٣٬٣٨٣٬٦٥٦الخارجیین

-)١٣٬١٤٧٬٣٦٩(-٨٥٦٬٤٧٦٩٬٠٦٨٬٦٥٧٣٬٢٢٢٬٢٣٦إیرادات ما بین األقسام
)١٩٩٬٤٥١٬٦٣٢(--)١٥٬٧٧٤٬٤٢٦()٢٬٩١٥٬٩٥٨()١٨٠٬٧٦١٬٢٤٨(تكالیف القطاعات

٤١٬٣٩٣٬٦٤٣--٣٧٬٦٠٩٬٢٣٠)٦٤٥٬٢٨٩(٤٬٤٢٩٬٧٠٢الربح اإلجمالي للقطاعات
ممتلكات ومعدات استھالك 

٤٢٬٤٠٤٬٣٠٦-٧٬٨٠٥٬٦٧٣١٬٩٧٤٬٠٣٣-٣٢٬٦٢٤٬٦٠٠الحق في استخدام الموجوداتو
١٬٨٧٣٬١٠٠٬٦٨٢-٨٩٦٬٧٨٩٬٥٩٦٩٣٬١٣٦٬١٣١-٨٨٣٬١٧٤٬٩٥٥ممتلكات ومعدات 

٢٩٥٬٦٧٨٬٦٧١--٢٠٬٣٣٢٬٨٥١-٢٧٥٬٣٤٥٬٨٢٠الحق في استخدام الموجودات
٨٠٢٬٩٦٧٬٣١٤--٢٣٨٬٢٠٣٬٤٦٢-٥٦٤٬٧٦٣٬٨٥٢مشاریع تحت االنشاء

٣٬٤٢٣٬٩٠١٬١٨٢-١٬٥٨٣٬٠٣٠٬٦٩٢٩٣٬١٣٦٬١٣١-١٬٧٤٧٬٧٣٤٬٣٥٩إجمالي موجودات القطاعات
١٬٦٨٤٬٥٣٠٬٤٢٠--١٬٤٥٩٬٠١٠٬٤٣٣-٢٢٥٬٥١٩٬٩٨٧إجمالي مطلوبات القطاعات 
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تتمة-القطاعات التشغیلیة -٤

٢٠١٨یونیو٣٠
اإلجمالـيحذوفاتأخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةلایر سعودي

اإلیرادات من العمالء 
٢٣٠٬٠٥٧٬٠٠١--١٨١٬٥٥٧٬٢٠٨٢٬٢٩٤٬٧٢٠٤٦٬٢٠٥٬٠٧٣الخارجیین

-)٧٬١٧٥٬٨٩٧(-٤٢٣٬٣٨٢٥٬١٤١٬٣٩٧١٬٦١١٬١١٨إیرادات ما بین األقسام
)١٧٦٬٢٧٣٬٧٩٢(--)١٥٬٥٤٧٬٢٣٨()٢٬٦٨٦٬٨٠٦()١٥٨٬٠٣٩٬٧٤٨(تكالیف القطاعات

٥٣٬٧٨٣٬٢٠٩--٣٠٬٦٥٧٬٨٣٥)٣٩٢٬٠٨٦(٢٣٬٥١٧٬٤٦٠الربح اإلجمالي للقطاعات
استھالك ممتلكات 

٦٬١٥٨٬٤٠٩٢٬٠١٤٬٢٣٧-٢٥٬٨١٨٬٣٠٤ومعدات
-

٣٣٬٩٩٠٬٩٥٠

ممتلكات ومعدات 
١٬٨٥٧٬٣٠٧٬٥١٣-٩٤٨٬٧٤٩٬٥٦٢٩٧٬٠٦٤٬٤٢٢-٨١١٬٤٩٣٬٥٢٩

٥٣٣٬٦١٣٬٧٦٦--١٥٥٬٧٣١٬٩٥٢-٣٧٧٬٨٨١٬٨١٤االنشاءمشاریع تحت 
إجمالي موجودات 

١٬١٧٥٬٣٨٧٬٧٣٠٩٧٬٠٦٤٬٤٢٢-١٬٤٨٧٬٥٨٠٬٥٩١القطاعات
-

٢٬٧٦٠٬٠٣٢٬٧٤٣
إجمالي مطلوبات 

٩٤١٬٨٥٠٬٩٤٩--٧١٧٬٦٥٣٬٣٣٥-٢٢٤٬١٩٧٬٦١٤القطاعات 

٢٠١٨دیسمبر ٣١
اإلجمالـيحذوفاتأخرىتأجیر العقاراتإدارة العقاراتالضیافةسعوديلایر 

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

إجمالي موجودات 
٢٬٩٢٤٬٢٤٢٬٥٢١-١٬١٢٤٬٥١٨٬٠٩٢٩٥٬٩٧٨٬٥٢٩-١٬٧٠٣٬٧٤٥٬٩٠٠القطاعات 

إجمالي مطلوبات 
١٬١١٣٬٢٤٥٬٦٢٢--٩٠٤٬٧٢٣٬٩٢٢-٢٠٨٬٥٢١٬٧٠٠القطاعات 

لمجموعة:قبل الزكاة لدخلالإلىالقطاعات بتسویة المعلومات المتعلقة 
أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 

٢٠١٨یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديسعوديلایر 

٤١٬٣٩٣٬٦٤٣٥٣٬٧٨٣٬٢٠٩دخل القطاعات التشغیلیة
مبالغ غیر موزعة:

)٧٥٢٬٩٩٣()٨٢٢٬٧٣٣(مصاریف بیع وتسویق 
)١٨٬٣٩٠٬٠٩٩()٢٠٬١٩٣٬٣٨٤(مصاریف عمومیة وإداریة 

٩٢٢٬٨٣٠٥٨٥٬٢٨٧مالیةإیرادات 
)١٬٩١٤٬٢٩٦()١٩٬٩٧٣٬٩٤٩(أعباء مالیة

١٤٬٧٦٤٬٧١٨٢٬٢١٢٬٧٩٠إیرادات أخرى، صافي 
)٥٥١٬٢٠٨()٧٤٢٬٤٣٠(الحصة في صافي نتائج استثمارات في شركات مقیدة بطریقة حقوق الملكیة

)١٨٬٨١٠٬٥١٩()٢٦٬٠٤٤٬٩٤٨(اجمالي المبالغ غیر الموزعة 

١٥٬٣٤٨٬٦٩٥٣٤٬٩٧٢٬٦٩٠الدخل قبل الزكاة



للضیافةدور شركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠

13  

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٥
المعامالت مع الجھات ذات العالقة

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

أطراف ذات عالقة منمستحق )أ
مبلغ المعاملة 

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
مبلغ المعاملة 

الرصیدللسنة المنتھیة في
─────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١یونیو٢٠١٨٣٠دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٢٣٦٬٩٩٠٢٢٩٬٠٥٧٤٩٠٬٩٢٩١٬١٨٥٬٠١٣٨٧٦٬٥٥٩اتعاب إداریةمنتسبةجھةمجمع الیاسمین

٤٠٬١٨٠٨٣٬٢٣١٤١٦٬٩٣٤١٬١٠٢٬٦٨٥١٬٣٨١٬٤٨٠اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق مكارم البیت
-٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠١٬١٠٠٬١٥٠دفعات ایجارشركة منتسبةشركة أصیلة لالستثمار

٣٣٢٬٧٠٤٢١١٬٦٥٧٧١٢٬٨٢٤١٬٠٢٣٬٦٥٠٥٠٨٬٦٧٣اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق أم القرى
١٨٬٣٦٥٬٥٨٢-٣٣٨٬٨٣٥٤٦٣٬٥٢١-اتعاب فنیةشركة زمیلةشركة مكارم المعرفة للضیافة

٣٩٩٬٨٥٨٧٤٠٬٨٣٨١٬١١٧٬٨٠٠-٢٣٥٬٠٥٣اتعاب إداریةمنتسبةاتجھأخرى
────────────────────

٥٬١٥٢٬٣٣٦٢٢٬٢٥٠٬٠٩٤
════════════════════



دور للضیافةشركة 
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

١٤

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٥

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة 

أطراف ذات عالقة إلىمستحق )ب
مبلغ المعاملة 

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
مبلغ المعاملة 

الرصیدللسنة المنتھیة في
───────────────────────────────────────────────────

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٢٠١٨٣٠دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات العالقة

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
١٤٬٦٥١٬٤٩٦١٤٬٦٥١٬٤٩٦---دفعات بالنیابةشركة منتسبةشركة المدینة للفنادق المحدودة

١٩٬٤٠٤٬٠٦٤١٨٬٩٥٧٬٤٣٨---دفعات بالنیابةمنتسبةجھةمجمعي الجزیرة والدوادیة
-٤٬٣٥٣٬٧٢١--٧١٨٬٤٥٧دفعات بالنیابةمنتسبةجھةالجزیرة بدر

١٣٢٬٢٧٩١٥٥٬٤٣٢٣٠٨٬٨٠٥٢٬٥٧٠٬٢٣٦٢٬٦٥٦٬٧٥٦اتعاب إداریةمنتسبةجھةمجمع الروضة السكني
٨٢٬٨٢٤٨٣٬٤٥١٤٩٢٬٣٧٧١٬٤٣٧٬٨٤٣١٬٧٥٩٬٠٠٨اتعاب إداریةمنتسبةجھةفندق مكارم منى

٣٥٬٥٤٢٣١٩٬٦٧٥٦٩٥٬٩٩٥٤٦٢٬٥٣٢٧٧٥٬٩١٢اتعاب إداریةمنتسبةجھةاألندلس السكنيمجمع 
٣٠٣٬٩٣٦٤٠٠٬١٣٠٥٣٢٬٥٠٦٣٩٢٬٢٥٠٦٤٤٬٧٣١اتعاب إداریةمنتسبةاتجھأخرى

───────────────────

٤٣٬٢٧٢٬١٤٢٣٩٬٤٤٥٬٣٤١
════════════════

اإلدارة العلیا:المعامالت مع موظفي 
مبلغ المعاملة 

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 

٢٠١٨یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────
٢٬٩٢٢٬٧٧٤٢٬٩٣٤٬٧٤٩في المجموعةونھایة الخدمة لموظفي اإلدارة العلیا الرواتب والمكافآت



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

١٥

تتمة–المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٥
الجھات ذات العالقةالشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة 

شھرا من تاریخ ١٢إن األرصدة المستحقة من الجھات ذات العالقة في نھایة الفترة غیر مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل 
للجھات ذات قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة. لم یكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدینة أو الدائنة

، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المستحقة من ٢٠١٨و ٢٠١٩یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةالعالقة بالنسبة لفترة 
ة والسوق الذي تعمل الجھات ذات العالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في فترة إعداد القوائم المالیة عن طریق تقویم المركز المالي للجھة ذات العالق

فیھ.

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -٦
٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١یونیو٣٠

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

٨٣٬٦٨٤٬٠٧٥١٬٢٤٥٬٦٤٩دفعات مقدمة لموردین ومقاولین
-٣٧٬٩٨٠٬٠٠٠دفعة مقدمة الستحواذ على شركة تابعة

١٠٬٠٥١٬٥٨٧٤٬٣٩٨٬٢٠٩ذمم مدینة غیر تجاریة
٦٬٤٢٩٬٢٥٤٣٬٧٩٣٬٣٠٢تأمینات مدفوعة مقدما

٥٬٣٨٣٬٨٤١٥٬٣٨٣٬٨٤١مساھمات عقاریة
١٬٣٢٩٬٦٨١٣٬٠٠٨٬٤٢١دفعات مقدمة لموظفین 
٧١٩٬٤٨٩١٬٠١٣٬٥٢٥إیجارات مدفوعة مقدماً 

٧٬٥٠٦٬٥٨٣٤٬٥٦٧٬٤٩٩أخرى 

١٥٣٬٠٨٤٬٥١٠٢٣٬٤١٠٬٤٤٦

كعبةملیون لایر سعودي لمالك فندق جبل ال٥٦٫٢الدفعة المقدمة وقدرھاإلى مقدمة لموردین ومقاولینالدفعات الترجع الزیادة اإلجمالیة في 
.سیقوم ببنائھ وستدیر شركة دور الفندقذيالووفًقا لالتفاقیة 

بطریقة حقوق الملكیةاالستثمارات في الشركات المقیدة -٧
االستثمارات في الشركات التالیة وھي شركات ذات مسئولیة محدودة. إن كافة الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةتمثل االستثمارات في 

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

نسبة الملكیة

٢٠١٩یونیو٣٠
٪

٢٠١٨دیسمبر ٣١
٪

٢٠١٩یونیو٣٠
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

االستثمارات في الشركات المقیدة بطریقة 
حقوق الملكیة

٢٥٢٥١٠٬٧٦٦٬٧٧٥١١٬٥٠٩٬٢٠٥السعودیة للضیافة التراثیةالشركة 
٥٠٥٠٤٬١٤٢٬٢٩٠٤٬١٤٢٬٢٩٠شركة المدینة للفنادق المحدودة
٩٬٥٣٩٬٧٠٥-٥٠-شركة مكارم المعرفة للضیافة 

────────────────
١٤٬٩٠٩٬٠٦٥٢٥٬١٩١٬٢٠٠
════════════════

:الشركات المقیدة بطریقة حقوق الملكیةالحركة في االستثمارات في 
أشھر الستةلفترة 

٣٠المنتھیة في 
٢٠١٩یونیو

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٨دیسمبر 

لایر سعوديلایر سعودي

٢٥٬١٩١٬٢٠٠٢٦٬٢٧٤٬٤٧٥في بدایة الفترة / السنة 
)١٬٠٨٣٬٢٧٥()٧٤٢٬٤٣٠(الحصة في صافي النتائج

-)٩٬٥٣٩٬٧٠٥(شركة مقیدة بطریقة حقوق الملكیةاستبعاد استثمار في

١٤٬٩٠٩٬٠٦٥٢٥٬١٩١٬٢٠٠في نھایة الفترة / السنة 

لایر سعودي.٤٨٩٬١٨٥والذي نتج عنھ خساره قدرھا شركة مكارم المعرفة للضیافةقامت المجموعة خالل الفترة ببیع استثمارھا في 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

١٦

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

اإلجمالي مبانيأراضي
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

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

٥١٬٣٤٢٬٢٧٠٢٥٢٬٣٩٧٬٣٦٥٣٠٣٬٧٣٩٬٦٣٥الفترةفي بدایة 

االستھالك:
٨٥٠٬٢٥٠٧٬٢١٠٬٧١٤٨٬٠٦٠٬٩٦٤محمل للفترة

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

٢٠١٩٥٠٬٤٩٢٬٠٢٠٢٤٥٬١٨٦٬٦٥١٢٩٥٬٦٧٨٬٦٧١یونیو٣٠كما في 

ھا بعد وقد التزمت بھا المجموعة.متبقیة أو عقود إیجار لم یتم تسلیضمانات قیمة مال یوجد عقود إیجار مع 



دور للضیافةشركة 
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تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

١٧

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

سنوات٤سیاراتسنة٧٥-٥٠مباني
سنوات٥أجھزة ومعداتسنوات ١٠-٥مبانيللتحسینات 

سنة٤٠المركزیةالمصاعد وأجھزة التكییف سنوات ١٠أثاث

أجھزة ومعداتسیاراتأثاثمبانيالتحسینات مبانيأراضي
أجھزة ومصاعد ال

اإلجمالي مركزیةالالتكییف
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٤٦٬١١٧٬٦٢١٩١٬٢٧٣٬٧٤٤٢٨٨٬٩٨٩٬١١٩٨٬٣٣٥٬٥٨٧٨٠٬٨٠٦٬٩٨٨٦٣٬١١٢٬٢٢١٢٬٧٠٣٬٣٠٦٬٥٩٩في بدایة الفترة

١١١٬٥٠٠١٬٥١٥٬٠٥٠٣٨٧٬٤٩٩١١٨٬٦٩٠٦٬٤٥٧٬٩٤١٤٬٩٦٩٬٦٦٩١٣٬٥٦٠٬٣٤٩-إضافات
)٤١٣٬٨٨٣(-)١٥٬٤٠٠(---)٣٩٨٬٤٨٣(-شطب/استبعادات 

٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٤٥٬٨٣٠٬٦٣٨٩٢٬٧٨٨٬٧٩٤٢٨٩٬٣٧٦٬٦١٨٨٬٤٥٤٬٢٧٧٨٧٬٢٤٩٬٥٢٩٦٨٬٠٨١٬٨٩٠٢٬٧١٦٬٤٥٣٬٠٦٥الفترةفي نھایة 

االستھالك:
٤٥٩٬٣٦٢٬٣٩٨٧٥٬٥٤٩٬٤٣٠٢٠٣٬٦٦١٬٤٧٢٧٬٩٥٤٬٣١٨٣٢٬٤٤٨٬٤٢٤٣٠٬٠٣٢٬٩٩٩٨٠٩٬٠٠٩٬٠٤١-في بدایة الفترة

١٤٬٨٥٢٬٥٢٦٣٬١٢٠٬٠٤٩٩٬٢٧٧٬٣١٢٤٧٬٩٦٠٥٬٦٣٦٬٨٣٥١٬٤٠٨٬٦٦٠٣٤٬٣٤٣٬٣٤٢-محمل للفترة

٤٧٤٬٢١٤٬٩٢٤٧٨٬٦٦٩٬٤٧٩٢١٢٬٩٣٨٬٧٨٤٨٬٠٠٢٬٢٧٨٣٨٬٠٣٥٬٢٥٩٣١٬٤٤١٬٦٥٩٨٤٣٬٣٥٢٬٣٨٣-في نھایة الفترة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٩٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٧١٬٦١٥٬٧١٤١٤٬١١٩٬٣١٥٧٦٬٤٣٧٬٨٣٤٤٥١٬٩٩٩٤٩٬١٦٤٬٢٧٠٣٦٬٦٤٠٬٢٣١١٬٨٧٣٬١٠٠٬٦٨٢یونیو٣٠كما في 



دور للضیافةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

١٨

تتمة-الممتلكات والمعدات -٩

أجھزة ومعداتسیاراتأثاثمبانيالتحسینات مبانيأراضي
أجھزة والمصاعد 

اإلجمالي التكییف المركزیة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر 

التكلفة:
٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٣٩١٬١٩٢٬٩٩٧٨٨٬٥٦٧٬٥٤٣٢٨٧٬٤٩٣٬٠١٧٨٬٢٢٣٬٥٨٧٥٩٬١٣١٬٨٥٧٧٠٬٣١٥٬٩٧٨٢٬٦٢٩٬٥٩٦٬٢٩٨في بدایة السنة

١٠٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٧٠٦٬٢٠٠١٬٥٢٧٬٧٦١١١٢٬٠٠٠٧٬٥٨٠٬٧٣٥٢٧٥٬٤٣٨٢٢٬٦٠٢٬١٣٤-إضافات
)١٬٦٨٩٬٣١٢(-)١٬٢٨٩٬١١٢(-)٤٠٠٬٢٠٠(---استبعادات

٧٬٠٩٧٬٤٨٦٨٠٦٬٨٢٧٥٢٬٧٩٧٬٤٧٩-٣٦٨٬٥٤١-٤٤٬٥٢٤٬٦٢٥-)      ١٠تحویل من مشاریع تحت اإلنشاء (إیضاح 

٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩١٬٤٤٦٬١١٧٬٦٢٢٩١٬٢٧٣٬٧٤٣٢٨٨٬٩٨٩٬١١٩٨٬٣٣٥٬٥٨٧٧٢٬٥٢٠٬٩٦٦٧١٬٣٩٨٬٢٤٣٢٬٧٠٣٬٣٠٦٬٥٩٩في نھایة السنة

االستھالك:
٤٣٢٬٣٤٧٬٨٦٢٦٢٬٧٢٢٬٠١٧١٨٩٬٨٢٥٬٨١٥٧٬٨٨٩٬٥٨٥٢١٬٦٧٦٬٤٤٩٢٨٬٨٢٣٬٧٣٧٧٤٣٬٢٨٥٬٤٦٥-في بدایة السنة

٢٧٬٠١٤٬٥٣٦١٢٬٨٢٧٬٤١٣١٤٬٢٣٥٬٨٥٧٦٤٬٧٣٣٩٬٣١٦٬٤٠٠٣٬٩٥٣٬٩٥٠٦٧٬٤١٢٬٨٨٩-محمل للسنة
)١٬٦٨٩٬٣١٢(-)١٬٢٨٩٬١١٢(-)٤٠٠٬٢٠٠(---استبعادات

٤٥٩٬٣٦٢٬٣٩٨٧٥٬٥٤٩٬٤٣٠٢٠٣٬٦٦١٬٤٧٢٧٬٩٥٤٬٣١٨٢٩٬٧٠٣٬٧٣٧٣٢٬٧٧٧٬٦٨٧٨٠٩٬٠٠٩٬٠٤٢-في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٨٧٢٤٬٦٧١٬٣١٩٩٨٦٬٧٥٥٬٢٢٤١٥٬٧٢٤٬٣١٣٨٥٬٣٢٧٬٦٤٧٣٨١٬٢٦٩٤٢٬٨١٧٬٢٢٩٣٨٬٦٢٠٬٥٥٦١٬٨٩٤٬٢٩٧٬٥٥٧دیسمبر ٣١كما في 



دور للضیافةشركة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

١٩

المشاریع تحت اإلنشاء -١٠
ملیون لایر ٣٧٣٬٢الحي الدبلوماسي وقدره وت وماریوت الشقق التنفیذیة في یالمارإنشاء فندق تمثل المشاریع تحت اإلنشاء تكلفة 

ملیون لایر ١٢٨٬٧وقدره ) ٦و٥(المراحل السكني قدارراومشروع ) ملیون لایر سعودي٣٣٥٬٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(سعودي
ملیون لایر سعودي٧٧٬٧الریاض وقدره ماریوت مطاروتوسعة فندق ) ملیون لایر سعودي١٠١: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(سعودي

٣١٬٢: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٥٢٬٦وإنشاء فندق الجبیل وقدره ) ملیون لایر سعودي٥٤٬٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(
ملیون لایر سعودي)٨٬٢: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٤٬٦وتجدید فندق مكارم أجیاد مكة وقدره ملیون لایر سعودي) 

. سعودي)ملیون لایر١٥٤٬٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٥٦٬١وتكلفة باقي المشاریع 

تكالیف االقتراض المرسملة
ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة في ٩٬٧مبلغ٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةبلغت تكالیف االقتراض المرسملة لفترة 

العمولة للمتوسط إن المعدل المستخدم في تحدید المبالغ القابلة للرسملة یمثل معدلملیون لایر سعودي). ١٤٬٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١
المرجح للقروض.

الحركة في المشاریع تحت اإلنشاء:
أشھر الستةلفترة 

٣٠المنتھیة في 
٢٠١٩یونیو

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

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

٦٨٥٬٤٢١٬٢٤٥٣٨٣٬٥٥٥٬٧٢٩في بدایة الفترة / السنة
١١٧٬٥٤٦٬٠٦٩٣٥٤٬٦٦٢٬٩٩٥/ السنةإضافات خالل الفترة

)٥٢٬٧٩٧٬٤٧٩(-)٩تحویالت إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 
──────────────────

٨٠٢٬٩٦٧٬٣١٤٦٨٥٬٤٢١٬٢٤٥في نھایة الفترة / السنة
══════════════════

ألجلالقروض-١١
والتي تحمل عمولة ٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩یونیو ٣٠كما في شكل تمویل مرابحة يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 

مضمون بسندات ألمر والتنازل عن المتحصالت من إیجار مشروع تالتمویال. إن ھذهالسائدة في السوقمرابحة وفقًا لألسعار
ق.اردا

قدرت اإلدارة أن القیمة العادلة للقروض ألجل تقارب قیمتھا الدفتریة.

یجاراإلالتزامات عقود-١٢
:األولیة الموحدة الموجزةفیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات اإلیجار للسنوات الالحقة لتاریخ قائمة المركز المالي

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة–تحلیل االستحقاق 
-٣٢٬٦١١٬٩٥٢خالل سنة

-١٠٦٬٣١٠٬٥٨٥من سنة إلى خمس سنوات
-٤٨٥٬٦٤١٬٧٥٦سنواتخمسمنأكثر

───────────────────
-٦٢٤٬٥٦٤٬٢٩٣إجمالي التزامات عقود اإلیجار المخصومة

══════════════════

فیما یلي بیان بالقیمة الحالیة لصافي دفعات اإلیجار:

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

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

-٣٦٬١٦١٬٨٦٥الجزء المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإلیجار 
-٣٣٦٬٦٦٨٬٩٢٨الجزء غیر المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإلیجار 

───────────────────
٣٧٢٬٨٣٠٬٧٩٣-
══════════════════



دور للضیافةشركة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

٢٠

الزكاة-١٣
على القوائم المالیة الخاصة بكل شركة، وعلیھ یتم تقوم الشركة وشركاتھا التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناءاً 

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

دیسمبر ٣١لسنوات حتى عن جمیع اا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) وقد قامت شركة دور للضیافة بإنھاء موقفھ
وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وال تزال بانتظار ٢٠١٨حتى عام عن جمیع السنوات ، وقدمت إقراراتھا الزكویة ٢٠٠٩

الحصول على ربوط الھیئة النھائیة.

حركة مخصص الزكاة:
أشھر الستةلفترة 

المنتھیة في 
٢٠١٩یونیو٣٠

٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٨دیسمبر 

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

١٥٬٦٢٧٬٧٧٧١٥٬١١٧٬٨٦٢في بدایة الفترة / السنة
٢٬٧٣٥٬٠٠٠٥٬١٤٠٬٥٥٨مجنب خالل الفترة / السنة

٣٬١١٧٬٠٨٣-مستردة خالل الفترة / السنة
)٧٬٧٤٧٬٧٢٦()٧٬١٠١٬٩٨٠(المسدد خالل الفترة / السنة

──────────────────
١١٬٢٦٠٬٧٩٧١٥٬٦٢٧٬٧٧٧في نھایة الفترة / السنة

══════════════════

رأس المال-١٤
دیسمبر ٣١لایر سعودي (١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ١٠٠یتكون رأسمال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 

لایر سعودي).١٠ملیون سھم، قیمة كل سھم ٢٠١٨:١٠٠

اإلعالن عن توزیعات األرباح واعتمادھا-١٥
لایر ٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٢٥، اعتمد مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا ٢٠١٩مارس١٤في 

مایو ١٢الجمعیة العامة في اجتماعھا بتاریخ تمت الموافقة علیھا فيوالتي ٢٠١٨للسھم) عن النصف الثاني من عام سعودي 
٠٫٣ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٠توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا مجلس اإلدارة ، اعتمد٢٠١٨فبرایر ٢٦. في ٢٠١٩

٢٩والتي وافقت علیھا الجمعیة العامة في اجتماعھا الذي عقد بتاریخ ٢٠١٧لایر سعودي للسھم) عن النصف الثاني من عام 
.٢٠١٨مارس 

، صافيخرىاألیرادات اإل-١٦
أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 

٢٠١٨یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

───────────────────
٧٬٧٦١٬٨٣٣١٬٣٤٩٬٦٦٩دیون معدومة تم شطبھا سابقااسترداد

٢٬١٨٤٬٠٥٠قانونیةإیراد من قضیة
-٥٬١٤٠٬٠٠٠تنازل عن عقدالإیراد مقابل 

٨٦٣٬١٢١)٣٢١٬١٦٥(صافي،أخرى

١٤٬٧٦٤٬٧١٨٢٬٢١٢٬٧٩٠

للسھماألساسي والمخفضالربح -١٧
الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة تم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافي دخل 

ملیون سھم خالل الفترة.١٠٠وقدرھا 



دور للضیافةشركة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

٢١

االرتباطات وااللتزامات المحتملة-١٨

االرتباطات الرأسمالیة
سعودي ملیون لایر ٣٣٬١، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة قدرھا ٢٠١٩یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةخالل فترة 

ملیون لایر سعودي) بشأن مشاریع تحت اإلنشاء.١٢٩: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

االلتزامات المحتملة 
ملیون لایر سعودي ٢٩٬٧كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرھا ٢٠١٩یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةخالل فترة 

لضمانات أي تأمینات نقدیة.ملیون لایر سعودي). ال تحمل ھذه ا٣٨٬٩: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

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

.للمجموعةاألولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیةى أثر سلبي جوھري عل

األولیةالنتائج -١٩
على النتائج السنویة للمجموعة.دقیقاً مؤشرًا األولیةقد ال تكون النتائج 

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٢٠
القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل 
عادل. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة من 

والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة، بینما التجاریین والمدینین ن خالل الدخل الشامل االخراالستثمارات بالقیمة العادلة م
تتكون المطلوبات المالیة من القروض ألجل والدائنین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة.

والمبالغ والمدینین التجاریین خالل الدخل الشامل االخراالستثمارات بالقیمة العادلة من من القیمة العادلة قامت اإلدارة بتقویم أن 
تقارب قیمتھا الدفتریة وذلك والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة والدائنین المستحقة من جھات ذات عالقة والقروض ألجل 

قصیرة األجل لھذه األدوات.فترة االستحقاقیعود بشكل كبیر إلى 

الموجودات المالیة)أ

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

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

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

الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة
١٠٦٬٨١٩٬٢٨١١٠٤٬٠٥٣٬٣٠٠مدینون تجاریون 

٥٬١٥٢٬٣٣٦٢٢٬٢٥٠٬٠٩٤مستحق من أطراف ذات عالقة
──────────────────

١١١٬٩٧١٬٦١٧١٢٦٬٣٠٣٬٣٩٤بالتكلفة المطفأةالمقیدة إجمالي الموجودات المالیة 
──────────────────

١١٨٬٩٧١٬٦١٧١٣٣٬٣٠٣٬٣٩٤إجمالي الموجودات المالیة
══════════════════

١١١٬٩٧١٬٦١٧١٢٦٬٣٠٣٬٣٩٤إجمالي الموجودات المالیة المتداولة
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة

──────────────────
١١٨٬٩٧١٬٦١٧١٣٣٬٣٠٣٬٣٩٤إجمالي الموجودات المالیة

══════════════════



دور للضیافةشركة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة-(غیر مراجعة) األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

٢٢

تتمة-العادلة لألدوات المالیة القیمة-٢٠
المطلوبات المالیة )ب

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو٣٠
لایر سعوديلایر سعودي

──────────────────
بالتكلفة المطفأةالمقیدة المطلوبات المالیة 

١٤٬١٤٧٬٦٥١١٦٬٣٩٨٬٣٢٧دائنون تجاریون 
٩٢٧٬١٣٥٬٧٠٢٧٤٨٬٠١٦٬٦٤٦ألجلقروض
٤٣٬٢٧٢٬١٤٢٣٩٬٤٤٥٬٣٤١إلى أطراف ذات عالقةمستحق

──────────────────
٩٨٤٬٥٥٥٬٤٩٥٨٠٣٬٨٦٠٬٣١٤بالتكلفة المطفأةالمقیدة إجمالي المطلوبات المالیة 

══════════════════
١٧١٬٩١٠٬٨٥٥١٤٨٬٣٣٤٬٧٢٨إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة

٨١٢٬٦٤٤٬٦٤٠٦٥٥٬٥٢٥٬٥٨٦المتداولةإجمالي المطلوبات المالیة غیر 
──────────────────

٩٨٤٬٥٥٥٬٤٩٥٨٠٣٬٨٦٠٬٣١٤
══════════════════

قیمتھا العادلة.المالیة تقاربللموجودات والمطلوبات الدفتریةإن القیمة 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة-٢١
)٢٠١٩أغسطس١٩ھـ (الموافق: ١٤٤٠ذو الحجة١٨في الموجزةالموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 


