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  الموحدة الموجزة األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 
 

 األرباح المبقاة االحتياطي االتفاقي االحتياطي النظامي رأس المال
توزيعات أرباح 

 اإلجمالي مقترحة
حقوق الملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية المسيطرة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
                   

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  2019مارس 

 

  

 

 

   

 

 1,810,996,899 36,332,340 1,774,664,559 -          131,662,069 143,002,490 500,000,000 1,000,000,000  في بداية الفترة )مراجعة(كما 

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
  2019يناير  1( في 16المالي )

 
2-3 - - - 

 
(59,239,832)          - 

 
(59,239,832)          - 

 
(59,239,832) 

                  

 الرصيد المعدل في بداية الفترة
 

1,000,000,000 500,000,000 143,002,490 72,422,237          - 1,715,424,727 36,332,340 1,751,757,067 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 

     -      -          - 9,484,281          - 9,484,281 (199,080) 9,285,201 

 مقترحةتوزيعات أرباح 
 

15 
 

     -      -          - (25,000,000) 25,000,000          - -          - 
                  

 1,761,042,268 36,133,260 1,724,909,008 25,000,000 56,906,518 143,002,490 500,000,000 1,000,000,000  كما في نهاية الفترة )غير مراجعة(
                  

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  2018مارس 

 

  

 

 

   

 

 1.825.231.594 37,610,812 1,787,620,782 -          144,618,292 143,002,490 500,000,000 1,000,000,000  في بداية الفترة )مراجعة(كما 

 18,856,540 730,079 18,126,461 -          18,126,461 -       -      -       إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (30,000,000) -          (30,000,000) -          (30,000,000) -       -      -      15 توزيعات أرباح 
                  

 1,814,088,134 38,340,891 1,775,747,243 -          132,744,753 143,002,490 500,000,000 1,000,000,000  كما في نهاية الفترة )غير مراجعة(
                  

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مراجعة( الموحدة الموجزة األولية قائمة التدفقات النقدية
 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 أشهر المنتهية فيالثالثة لفترة   

 إيضاح 

 2019 مارس 31
 )غير مراجعة(

 سعوديلاير 

 2018 مارس 31
 )غير مراجعة(

        لاير سعودي

    النشاطات التشغيلية 
 20,166,540 10,645,201  الدخل قبل الزكاة

    التعديالت لــ :
 16,955,246 19,466,946  الحق في استخدام الموجوداتممتلكات ومعدات و استهالك

 135,448 832,672  ، صافيخسائر ائتمانية متوقعةمخصص 
 275,000 409,585  مخزون بطيء الحركة  شطب

 300,000 442,428 7 استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكيةنتائج صافي الحصة في 
 1,818,125 3,342,387  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      

  35,139,219 39,650,359 
    :الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في

 5,550,349 (5,492,210)  مدينون تجاريون
 (9,156,930) (25,251,231)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

 267,102 (22,347)  مخزون
 1,847,174 (1,865,391)  مستحق من أطراف ذات عالقة

 13,868,326 (4,930,956)  دائنون تجاريون 
 9,127,720 (52,512)  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة

       15,643,280 (311,467)  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 76,797,380 (2,786,895)   العمليات من )المستخدمة في( النقدية 

 (50,755) (2,461,907) 13 الزكاة المدفوعة 
       (4,022,272) (3,001,571)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

       72,724,353 (8,250,373)  من النشاطات التشغيلية)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

    النشاطات االستثمارية
 (1,665,511) (7,813,077) 9 إضافات إلى ممتلكات ومعدات

 (79,755,130) (80,617,236) 10 إضافات إلى مشاريع تحت اإلنشاء
       - (37,980,000) 1 في شركة تابعة دفعة مقدمة الستثمار

       (81,420,641) (126,410,313)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

    النشاطات التمويلية 
 72,652,147 129,003,812  ، صافيألجل متحصالت من قروض

       (9,372,765) -   تسديدات قروض طويلة األجل

       63,279,382 129,003,812  صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 54,583,094 (5,656,874)  النقدية وما في حكمهافي  ( الزيادةالنقص)صافي 
       153,206,897 139,789,605  في بداية الفترةالنقدية وما في حكمها 

       207,789,991 134,132,731  في نهاية الفترةوما في حكمها النقدية 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 عـــــــــام -1
 

شركة دور للضيافة )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وتم تسجيلها 
 (. 1976ديسمبر  27هـ )الموافق 1397محرم  6بتاريخ  1010010726بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 
واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم والموتيالت والتشغيل نشاء والتملك تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اإل

 تملكالعامة والمناطق السياحية، كما تشتمل األنشطة على والخاصة واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والطرق 
مات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف. حيث تقوم وتطويرها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها، وتقديم خد وبيعها األراضي
 .بشكل مشترك أو منفردمباشرة أو باالشتراك مع الغير  بتلك األنشطةالشركة 

 
 :الموحدة الموجزة األولية في هذه القوائم المالية المدرجةو التالية التابعة اتالشرك فيباالستثمار الشركة قامت 

 
 رأس المال 

 )لاير سعودي(
 نسبة الملكية 

 المباشرة وغير المباشرة %
     

 الشركة التابعة 
 مارس 31 

2019 
ديسمبر  31

2018 
       

 %99.44 ٪99.44 165,600,000 شركة مكة للفنادق المحدودة
 %70 %70 70,000,000 الشركة السعودية للخدمات الفندقية

 %98.73 %98.73 59,250,000 شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
 %97.14 %97.14 27,300,000 شركة تبوك للفنادق المحدودة
 %99 %99 100,000 شركة جود العلياء المحدودة

 %95 %95 100,000 شركة المصدر األمني المحدودة
 %95 %95 100,000 شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري

 %100 %100 100,000 شخص واحد(شركة سفراء اإليواء الفندقية )شركة 
 %100 %100 100,000 شركة واحة دارة المحدودة )شركة شخص واحد(

 
 في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. "بالمجموعة"()مجتمعة يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة 

 
شركة تابعة جديدة )شركة نزل شدا للضيافة(، وهي على لالستحواذ  2019مارس  13بتاريخ  قامت الشركة بسداد دفعة مقدمة

ن من المتوقع االنتهاء م تعمل في تشغيل الشقق المفروشة.شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية و
 .2019عملية االستحواذ خالل الربع الثاني من عام 

 
 تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها: فيما يلي

 
 للفنادق المحدودة شركة مكة

 4031011879ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة هي  –شركة مكة للفنادق المحدودة 
تمتلك الشركة فندق مكارم الضيافة الفندقية. نشاط الشركة  تمارس، (1982يوليو  12الموافق )هـ 1402رمضان  20بتاريخ 

 أجياد بمدينة مكة المكرمة.
 

 المحدودة الشركة السعودية للخدمات الفندقية

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة هي  –المحدودة الشركة السعودية للخدمات الفندقية 
 الرياض. قصر - تمتلك الشركة فندق كراون بالزا، (1976نوفمبر  4الموافق )هـ 1396دة القع ذو 11بتاريخ  1010010454

 
 شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة هي  –شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة 
قرية مكارم  فندق ومنتجع تمتلك الشركة(. 1992ديسمبر  17الموافق )هـ 1413 الثانيجمادي  22بتاريخ  4030092204

 النخيل بمدينة جدة. 
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 تتمة - عـــــــــام -1
 

 شركة تبوك للفنادق المحدودة

 3550006303هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  –شركة تبوك للفنادق المحدودة 
 تبوك.  هوليدي إن(. تمتلك الشركة فندق 1985ديسمبر  17هـ )الموافق 1406ربيع الثاني  5بتاريخ 

 

 شركة جود العلياء المحدودة

 1010428949دودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولية محسعودية شركة هي  –شركة جود العلياء المحدودة 

 في التشييد والبناء.الرئيسي ويتمثل نشاط الشركة  (.2014 ديسمبر 17الموافق )هـ 1436 صفر 25بتاريخ 

 

 شركة المصدر األمني المحدودة

 1010433370ودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسئولية محدسعودية شركة هي  –شركة المصدر األمني المحدودة 

 فيتقديم خدمة الحراسة األمنية المدنية الخاصة نشاط الشركة في ويتمثل  (.2015 مايو 25الموافق )هـ 1436 رجب 16بتاريخ 

 .(2014مايو  27)الموافق  هـ1435رجب  28بتاريخ  1078413/3بموجب خطاب األمن العام رقم  المملكة العربية السعودية

 

 لتطوير العقاريركة السواعد الكريمة لالستثمار واش

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري سعودية شركة هي  –شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري 

النقل، ومثل نشاط الشركة في التشييد، ويت (.2015 سبتمبر 10الموافق )هـ 1436 ذو القعدة 26بتاريخ  1010437489رقم 

اإليواء السياحي بموجب ترخيص الهيئة العامة للسياحة واألثار رقم  ىخدمات المال واألعمال باإلضافة إلوالتبريد، والتخزين، و

 .(2015نوفمبر  18)الموافق  هـ1437صفر  6بتاريخ  0096/37 /ف

 

 شركة سفراء اإليواء الفندقية

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل هي شركة سعودية  –شركة سفراء اإليواء الفندقية )شركة ذات شخص واحد( 

تقديم خدمات ، ويتمثل نشاط الشركة في (2017نوفمبر  16الموافق )هـ 1439صفر  27بتاريخ  1010901133التجاري رقم 

 الضيافة وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارض.

 

 احة دارة المحدودةشركة و

ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل هي شركة سعودية  –شركة واحة دارة المحدودة )شركة ذات شخص واحد( 

تقديم في الرئيسي ، ويتمثل نشاط الشركة (2017نوفمبر  16الموافق )هـ 1439صفر  27بتاريخ  1010901132التجاري رقم 

 .خدمات السياحة

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -2
 
 أسس اإلعداد والقياس 2-1

 
المعتمد في  "التقرير المالي األولي"( 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 المملكة العربية السعودية. 

على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 .2018ديسمبر  31تقرأ مقترنة مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

دة الموجزة ة الموحتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على اساس التكلفة التاريخية. يتم عرض القوائم المالية األولي
 باللاير السعودي.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 أسس توحيد القوائم المالية 2-2

. يتم 2019 مارس 31تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في 

 التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للشركة وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.إعداد القوائم المالية للشركات 

تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تتعرض بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة  

يكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطتها  الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما

على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة ويتم التوقف عن توحيدها 

ركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل اعتباراً من تاريخ توقف الشركة عن ممارسة تلك السيطرة. وتدرج نتائج الش

 الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة اعتباراً من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد،

 حسبما يكون مالئماً.

موجودات المتعلق بالحقوق غير المملوكة، بصورة تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل وصافي ال 

مباشرة أو غير مباشرة، من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها ويتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة الدخل الشامل األولية 

لقة حقوق الملكية المتعفي قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بصورة مستقلة عن  الملكيةالموحدة الموجزة وضمن حقوق 

 بمساهمي الشركة األم.

يتم حذف األرصدة بين الشركة والشركات التابعة لها، وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت المتداخلة بين  

حذف األرباح غير المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ويتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة 

 المحققة، ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على االنخفاض في القيمة.

 الهامةالتغيرات في السياسات المحاسبية  2-3

م ئإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوا 

يناير  1، فيما عدا اتباع المعايير الجديدة السارية كما في 2018ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المالية 

 . ولم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.2019

(، 34. وطبقاً لمعيار المحاسبة الدولي )"( "عقود اإليجار16)معيار الدولي للتقرير المالي تقوم المجموعة، ألول مرة، بتطبيق ال 

 تم االفصاح أدناه عن طبيعة وأثر هذه التغيرات.

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية 2019تطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  

 الموجزة للمجموعة.الموحدة 

 عقود اإليجار –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )  

( عقود اإليجار، 17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2016( في يناير 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار،  –الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4والتفسير رقم 

الصادر عن لجنة  27عقود اإليجارات التشغيلية، الحوافز، والتفسير رقم  -جنة التفسير الدائمة الصادر عن ل 15والتفسير رقم 

( 16التفسير الدائمة لتقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار كبنود مدرجة مبادئ إثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار

(. يتضمن 17داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

ى سبيل المثال، أجهزة الحاسب اآللي عقود اإليجار للموجودات "منخفضة القيمة")عل -المعيار إعفاءين إلثبات عقد اإليجار 

 شهرا أو أقل(.  12الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار لمدة 

وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزامات دفعات اإليجار )أي التزامات اإليجار(، وإثبات األصل الذي يمثل 

ستخدام األصل(. يتطلب المعيار من المستأجرين إثبات العنية خالل فترة اإليجار )أي حق االحق في استخدام الموجودات الم

 مصروف العمولة عن التزامات اإليجار ومصروف االستهالك عن حق استخدام األصل بصورة مستقلة.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 تتمة -في السياسات المحاسبية الهامة  التغيرات   2-3

 تتمة -عقود اإليجار  –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )  

كما يتعين على المستأجرين إعادة قياس التزامات اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل تغيير فترة اإليجار، أو تغيير دفعات 

المستخدم لتحديد تلك الدفعات(. سيقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة  اإليجار المستقبلية نتيجة تغير المؤشر أو المعدل

 قياس التزامات اإليجار كتسوية على حق استخدام األصل.

لمعيار الدولي للتقرير المالي اجــ )ب( من  5الفقرة المسموح بها بموجب المبسطة اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي 

وقامت عوضا عن ذلك بإثبات األثر المتراكم لتطبيق هذا المعيار على ذلك لم تقم المجموعة بتعديل أرقام المقارنة  . وبناءا16

 (.2019يناير  1في تاريخ التطبيق األولي )د االفتتاحي لألرباح المبقاة كتعديل على الرصي

تزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، ، تم قياس ال16نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 الحق في استخدام الموجوداتتم قياس . و2019ناير ي 1والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة بتاريخ 

 خدام معدل االقتراض اإلضافيتم خصمها باستولكن  ،عقود اإليجار بقيمتها الدفترية كما لو كان المعيار مطبقًا منذ تاريخ بدء

 .2019يناير  1للمجموعة في 

 : 2019يناير  1كما في  ز المالي األولية الموجزةاألثر على قائمة المرك

 
 لاير سعودي 
  

  الموجودات
 303,739,635 الحق في استخدام الموجوداتالزيادة في 

 362,979,466 عقود اإليجارالزيادة في التزامات 

 (59,239,832) النقص في األرباح المبقاة
 

  / التزامات عقود اإليجار الحق في استخدام الموجودات
ون إيجار، ويكعند اإلثبات األولي، وعند نشأة العقد، يجب على المجموعة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد 

ل محدد لفترة من الزمن مقابل ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أص العقد عقد إيجار أو
 يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تعود إلى المجموعة ويمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات. .عوض

 
 الحق في استخدام الموجودات

 بالتكلفة؛ الحق في استخدام الموجوداتتطبق المجموعة نموذج التكلفة، ويقيس 
 مخصوم منها أي إستهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة؛ إن وجدت و (أ

 معدلة إلعادة قياس التزامات اإليجار نتيجة لتعديل عقد اإليجار؛ إن وجدت (ب
 

الموقع والتأمينات غير المستردة وتكاليف الطلب والمصروفات األخرى المتعلقة إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد 
 .الحق في استخدام الموجوداتبالمعاملة وما إلى ذلك، فيجب إضافتها إلى قيمة 

 
  التزامات عقود اإليجار

دء، تقوم للمؤجرين. بعد تاريخ الب عند اإلثبات األولي، فإن التزامات عقود اإليجار تمثل القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية

 المجموعة بقياس التزامات عقود اإليجار كما يلي:
 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل على التزامات عقود اإليجار، (أ
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و (ب
 ر؛ إن وجدت،يجااإلم أو تعديل عقود تقييدة عالتعكس إية رفتدلالقيمة س اقيادة عاإ (ج
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -2

 تتمة -التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة    2-3

عات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال خصم دفيتم 
 مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة 

عات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة بطريقة القسط الثابت كمصروف يتم إدراج الدف 

شهًرا أو أقل. تشمل  12مدتها . عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ةالموجز ةالموحد األوليةالدخل الشامل  قائمةفي 

  .األصول منخفضة القيمة المتعلقة بالمعدات المكتبية

على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام عقود اإليجار للمجوعة يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي 

 .األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض، ولكن ال يجوز استخدام تعهداتالمختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي 
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد    2-4
فيما يلي بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول كما في تاريخ إصدار القوائم المالي األولية الموحدة الموجزة 

 سريانها وحسبما ينطبق ذلك.للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير عند 
 

بيع أو المساهمة  -( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك 

( عند التعامل مع فقدان 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم )( 10تتناول التعديالت التضارب بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت بأنه يتم إثبات 

 جاري، وفقاً لما هو محدد في المعياركامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل ت
ومع ذلك فإن أي أرباح أو  تجميع األعمال، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. -( 3الدولي للتقرير المالي رقم )

ثمرين غير تخسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المس
ذوي العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت 

 ألجل غير مسمى، لكن يجب على المنشأة التي تقوم بإتباع هذه التعديالت مبكراً تطبيقها بصورة مستقبلية.
 

 التقديرات الهامةاالفتراضات و -3
 

التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق ، قامت اإلدارة بإصدار الموحدة الموجزة األوليةعند إعداد هذه القوائم المالية 
ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها. قد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة السياسات المحاسبية 
 عن هذه التقديرات.

 
 .ةمستقبلي رةبصومراجعة التقديرات الفروقات الناتجة عن تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بشكل مستمر. يتم إثبات 

 
، وائم الماليةإعداد القتقديرات بتاريخ تقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من الإن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمس

على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، موضحة أدناه. قامت  تأثير جوهري لها كونقد ي والتي
ومع  .الموحدة الموجزة األوليةإعداد القوائم المالية  بتاريخمتاحة  مؤشراتالمجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس 

الخارجة عن  وفحول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظرذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة 
 عكس التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.سيطرة المجموعة. ت

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

مثل عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي ت يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية
ساس يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أالقيمة الحالية.  وأالقيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد 

البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في 
مة. يتم تحديد فقات النقدية المخصوالسوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التد

التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة 
في  تبار االنخفاضبعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الخ

النقدية  طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات فيالقيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل الخصم المستخدم 
 المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقع التدفقات النقدية.
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 تتمة -مة االفتراضات والتقديرات الها        -3
 

 المدينون التجاريوناالنخفاض في قيمة  
( وقامت 9االنخفاض في القيمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ) قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الثبات 

باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما قامت المجموعة بتكوين مصفوفة مخصص بناء على الخبرة السابقة 
 ن والبيئة االقتصادية.للمجموعة بشأن خسائر االئتمان والمعدلة بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمديني

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يتم تحديد القيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقويم االكتواري. يتضمن التقويم االكتواري إجراء 

خصم، فتراضات على تحديد معدل الالعديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. تشتمل هذه اال
وزيادة الرواتب في المستقبل، ومعدالت الوفيات وزيادة المعاشات التقاعدية في المستقبل. نظرا لتعقيد عمليات التقويم، 

اجعة رواالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل، فإن مبلغ اإللتزام المحدد شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم م
 جميع االفتراضات سنويا.

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

 

 القطاعات التشغيلية - 4
 

لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية الثالثة التالية والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية. تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار 
الي ومستوى االستثمار الرأسم العوائدمثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت  –ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة  مستقلةبصورة 

 سويق مختلفة.ولها كذلك استراتيجيات ت
 

 فيما يلي تقرير ملخص يبين عمليات كل قطاع:
 

تمثل الفنادق المملوكة للمجموعة واإليرادات المحققة منها سواًء كانت هذه الفنادق ذاتية التشغيل بواسطة  : قطاع الضيافة
 المجموعة أو من خالل طرف ثالث.

 والعقارات غير المملوكة للمجموعة.يتمثل في تشغيل وإدارة الفنادق  : إدارة العقارات

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

 تمثل المركز الرئيسي وأقسام المساندة األخرى. : األخرى

 
 :2018ديسمبر  31وكما في  2018و 2019 مارس 31في  ةأشهر المنتهي الثالثة ةفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية لفتر

 
       

 2019 مارس 31

 أخرى تأجير العقارات إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي

 

 اإلجمالـي حذوفات
              

اإليرادات من العمالء 

 الخارجيين

 

85,475,483 

 

2,949,012 

 

26,072,644 - 

 

- 

 

114,497,139 

 - (6,182,086) - 1,611,118 3,852,259 718,709 إيرادات ما بين األقسام

 (90,308,616) - - (10,600,215) (1,233,145) (78,475,256) تكاليف القطاعات

 24,188,523 - - 15,472,429 1,715,867 7,000,227 الربح اإلجمالي للقطاعات

ممتلكات ومعدات استهالك 

 15,113,433 استخدام الموجوداتالحق في و

- 

3,373,256 980,257 

- 

19,466,946 

 880,388,501 ممتلكات ومعدات 
- 

912,457,539 93,136,131 - 1,885,982,171 

 299,708,833 - - 20,441,165 - 279,267,668 الحق في استخدام الموجودات

 537,409,328 مشاريع تحت االنشاء
- 

228,629,153 - - 766,038,481 

 1,745,291,696 إجمالي موجودات القطاعات
- 

1,544,614,997 93,136,131 - 3,383,042,824 

 229,542,565 إجمالي مطلوبات القطاعات 
- 

1,392,457,991 - - 1,622,000,556 
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 تتمة -القطاعات التشغيلية  -4
 

       

 2018مارس  31

 أخرى تأجير العقارات إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي

 

 اإلجمالـي حذوفات
              

من العمالء اإليرادات 
 الخارجيين

 
91,987,400 

 
1,165,083 

 
21,920,319 

 
- 

 
   - 

   
115,072,802 

 - (7,175,897) - 1,611,118 5,141,397 423,382 إيرادات ما بين األقسام

 (86,635,692) - - (9,661,545)  (1,473,958) (75,500,189) تكاليف القطاعات

 28,437,110 - - 12,258,774 ( 308,875)   16,487,211  الربح اإلجمالي للقطاعات

ممتلكات استهالك 

 16,955,246 - 1,015,422 3,061,551 - 12,878,273 ومعدات

 2,334,331,957 - 97,812,489 855,191,451 - 1,381,328,017 ممتلكات ومعدات 

 463,310,859 - - 192,686,674 - 270,624,185 تحت التنفيذمشاريع 

إجمالي موجودات 

 2,726,434,411 - 97,812,489 943,368,433 - 1,685,253,489 القطاعات

إجمالي مطلوبات 

 القطاعات 

216,948,936 - 695,597,341 

- 

- 912,546,278 

       

 2018ديسمبر  31

 أخرى تأجير العقارات العقاراتإدارة  الضيافة لاير سعودي

 

 اإلجمالـي حذوفات
              

 1,894,297,557 - 95,978,529 905,388,119 - 892,930,909 ممتلكات ومعدات 

 685,421,245 - - 179,211,575 - 506,209,670 مشاريع تحت التنفيذ

إجمالي موجودات 

 2,924,242,521 - 95,978,529 1,124,518,092 - 1,703,745,900 القطاعات 

إجمالي مطلوبات 

 القطاعات 

208,521,700 - 904,723,922 - - 
1,113,245,622 

 
 

 لمجموعة:قبل الزكاة ل دخلال إلىالقطاعات بتسوية المعلومات المتعلقة 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
   

 2018 مارس 31 2019 مارس 31 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 28,437,110 24,188,523 دخل القطاعات التشغيلية
   مبالغ غير موزعة:

 825,160 7,248,818  ، صافيإيرادات أخرى
 (477,563) (109,833) مصاريف بيع وتسويق 

    (8,260,466) (10,553,642) مصاريف عمومية وإدارية 
 222,729 276,770 إيرادات تمويل 

 (280,430) (9,963,007) أعباء مالية
 (300,000) (442,428) شركات مقيدة بطريقة حقوق الملكية في الحصة في صافي نتائج استثمارات

     

 (8,270,570) (13,543,322) اجمالي المبالغ غير الموزعة 
     

      20,166,540 10,645,201 قبل الزكاةالدخل 

 
  



 دور للضيافةشركة 
 سعودية()شركة مساهمة 

 تتمة -)غير مراجعة(  األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2019 مارس 31
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 5
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة
 خدمات بين هذه الشركات.للة من قبل اإلدارة. تمثل هذه المعامالت تبادل خالل دورة أعمالها العادية تقوم المجموعة بالتعامل مع الجهات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم هذه المعامالت وفقاً للشروط المعتمد

 إن تفاصيل مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة هي كما يلي:
 

 أطراف ذات عالقة  منمستحق   (أ

  
 مبلغ المعاملة  

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 مبلغ المعاملة 

 للسنة المنتهية في
 

 الرصيد
   ─────────────────────── ─────────── ──────────────────────── 

 2018 ديسمبر 31 2019مارس  31 2018ديسمبر  31 2018مارس  31 2019مارس  31   
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات العالقة

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

 18,365,582 18,365,582 463,521 -       -       اتعاب فنية شركة زميلة شركة مكارم المعرفة للضيافة
 1,381,480 1,411,769 416,934 26,473 139,027 اتعاب إدارية شركة منتسبة فندق مكارم البيت

 -       1,072,840 -       400,000 343,397 اتعاب فنية شركة منتسبة شركة أصيلة لالستثمار
 508,673 1,052,631 712,824 65,137 71,414 اتعاب إدارية شركة منتسبة ق أم القرىفند

 876,559 1,031,986 490,929 115,499 117,732 اتعاب إدارية شركة منتسبة مجمع الياسمين
 790,858 928,241 399,858 - 73,859 اتعاب إدارية شركة منتسبة الجزيرة بدر

 -       247,275 -       - - اتعاب إدارية شركة منتسبة شركة التراثية
 326,942 5,161 -       116,726 - اتعاب إدارية شركة منتسبة مكارم السكنيمجمع 

      ────────── ────────── 

      24,115,485 22,250,094 
      ══════════ ══════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دور للضيافةشركة 
 مساهمة سعودية()شركة 

 تتمة -)غير مراجعة(  األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31
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 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 5
 

 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

 أطراف ذات عالقة  إلىمستحق  (ب

  
 مبلغ المعاملة  

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 مبلغ المعاملة  

 للسنة المنتهية في
 

 الرصيد
   ────────────────────── ────────── ─────────────────────── 

 2018ديسمبر  31 2019 مارس 31 2018ديسمبر  31 2018مارس  31 2019مارس  31   
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة الجهة ذات العالقة
────────── ────────── ────────── ──────── ─────── ────────── ────────── ────────── 

 14,651,496 14,651,496 -      -      -      اتعاب اإلدارة منتسبةشركة  شركة المدينة للفنادق المحدودة
 18,957,438 19,404,064 -      -      -      اتعاب إدارية شركة زميلة  مجمعي الجزيرة والدوادية

 2,656,756 2,683,580 308,805 77,818 66,944 اتعاب إدارية شركة زميلة  مجمع الروضة السكني
 1,759,008 1,712,717 492,377 21,711 -      اتعاب إدارية شركة زميلة  مكارم منىفندق 

 492,052 15,369 420,375 139,624 -      اتعاب إدارية شركة زميلة  مجمع المعذر
 775,912 501,479 695,995 161,724 10,343 اتعاب إدارية شركة زميلة  مجمع األندلس السكني

 152,679 112,602 112,131 -      18,316 اتعاب إدارية شركة زميلة  الشرفاتفندق مكارم 
 - 52,567 -      -      -      اتعاب إدارية شركة زميلة  مجمع القمر

      ────────── ────────── 

  
 

   
39,133,874 39,445,341 

      ═══════════ ═══════════ 
 

 

 العليا: المعامالت مع موظفي اإلدارة
 

 
 مبلغ المعاملة  

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
    

 2018مارس  31 2019 مارس 31  
 لاير سعودي لاير سعودي  
  ────────── ───────── 

 1,448,043 1,524,336  في المجموعةونهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا  الرواتب والمكافآت
 

 



 دور للضيافةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -)غير مراجعة(  األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 تتمة –المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -5
 

 الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة
شهرا من تاريخ  12إن األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة في نهاية الفترة غير مضمونة وال تحمل عمولة وتسدد نقدا وتستحق خالل 

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة. لم يكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص الذمم المدينة أو الدائنة للجهات ذات 
، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المستحقة 2018و  2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةبالنسبة لفترة  العالقة

الذي  وقمن الجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقويم في فترة إعداد القوائم المالية عن طريق تقويم المركز المالي للجهة ذات العالقة والس
 فيه. تعمل

 
 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  -6
 

  2018 ديسمبر 31 2019 مارس 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 ────────── ───────── 

 - 37.980.000 تحواذ على شركة تابعةدفعة مقدمة الس
 1,245,649 46.025.089 ومقاوليندفعات مقدمة لموردين 

 3,793,302 6,123,732 مدفوعة مقدماتأمينات 

 5,383,841 5,383,841 مساهمات عقارية

 4,398,209 5,293,480 ذمم مدينة غير تجارية

 3,008,421 3,275,560 دفعات مقدمة لموظفين 

 ً  1,013,525 911,845 إيجارات مدفوعة مقدما

 4,567,499 5,168,130 أخرى 
     

 110,161,677 23,410,446 
     

 

 االستثمارات في الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية -7
االستثمارات في الشركات التالية وهي شركات ذات مسئولية محدودة. إن كافة  الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكيةتمثل االستثمارات في 

استثمارات المجموعة في هذه الشركات باستخدام طريقة حقوق الملكية الشركات أدناه مسجلة في المملكة العربية السعودية. تتم المحاسبة عن 
 في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 
  نسبة الملكية 
    

 

 2019 مارس 31

     ٪ 

 2018ديسمبر  31

   ٪ 

 2019مارس  31

 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
         

المقيدة بطريقة االستثمارات في الشركات 
 حقوق الملكية

 

 

 

 

 11,509,205 11,066,777 25 25 الشركة السعودية للضيافة التراثية

 9,539,705 9,539,705 50 50 شركة مكارم المعرفة للضيافة 

 4,142,290 4,142,290 50 50 شركة المدينة للفنادق المحدودة

   ──────── ──────── 

   24,748,772 25,191,200 

   ════════ ════════ 
 

 :الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكيةالحركة في االستثمارات في  

 

أشهر  الثالثةلفترة 

 31المنتهية في 

 2019 مارس

 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر 

 لاير سعودي لاير سعودي 
     

 26,274,475 25,191,200 في بداية الفترة / السنة 

 (1,083,275) (442,428) النتائجالحصة في صافي 
     

 25,191,200 24,748,772 في نهاية الفترة / السنة 
     
   



 دور للضيافةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 الحق في استخدام الموجودات -8
 .موعةالموجودات المستأجرة من قبل المجتفاصيل راضي والمباني. فيما يلي بيان بتقوم المجموعة باستئجار العديد من األصول بما في ذلك األ

 

 اإلجمالي  مباني أراضي 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ─────────── ────────── 

    التكلفة:
 303,739,635 252,397,365 51,342,270 في بداية الفترة

    
    االستهالك:

 4,030,802 3,605,677 425,125 محمل للفترة
 ───────── ─────────── ────────── 

    صافي القيمة الدفترية:
 299,708,833 248,791,688 50,917,145 2019مارس  31كما في 

       

 
 ال يوجد عقود إيجار مع ضمانات قيمة متبقية أو عقود إيجار لم يتم تسلينها بعد وقد التزمت بها المجموعة.

 
 
 
 
 
 
 



 دور للضيافةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -)غير مراجعة(  األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 الممتلكات والمعدات  -9
 
 :للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرةإن 

 سنوات 4 سيارات سنة 75-50 مباني
 سنوات 5 أجهزة ومعدات سنوات  10- 5 مبانيللتحسينات 

 سنة 40 المصاعد وأجهزة التكييف المركزية سنوات  10 أثاث
 

 أجهزة ومعدات سيارات أثاث مبانيالتحسينات  مباني أراضي 
أجهزة ومصاعد ال

 اإلجمالي  ةمركزيال التكييف
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                 

         التكلفة:
 2,703,306,599 63,112,221 80,806,988 8,335,587 288,989,119 91,273,744 1,446,117,621 724,671,319 في بداية الفترة

 7,813,077 4,605,608 1,917,302 118,690 224,024 835,953 111,500 - إضافات
 (413,883) - (15,400) - - - (398,483)  استبعادات  

                 

 2,710,705,793 67,717,829 82,708,890 8,454,277 289,213,143 92,109,697 1,445,830,638 724,671,319 في نهاية الفترة
                 

         االستهالك:
 809,009,041 30,032,999 32,448,424 7,954,318 203,661,472 75,549,430 459,362,398  -       في بداية الفترة

 15,714,581 710,061    2,766,437 21,491 4,218,122 2,047,691 5,950,779 - محمل للفترة
                 

 824,723,622 30,743,060 35,214,861 7,975,809 207,879,594 77,597,121 465,313,177 - في نهاية الفترة
                 

         صافي القيمة الدفترية:
 1,885,982,171 36,974,769 47,494,029 478,468 81,333,549 14,512,576 980,517,461 724,671,319 2019مارس  31كما في 

                 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 دور للضيافةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 تتمة -الممتلكات والمعدات  -9
 

 أجهزة ومعدات سيارات أثاث مبانيالتحسينات  مباني أراضي 
أجهزة والمصاعد 

 اإلجمالي  التكييف المركزية
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                 

         التكلفة:
 2,629,596,298 70,315,978 59,131,857 8,223,587 287,493,017 88,567,543 1,391,192,997 724,671,319 في بداية السنة

 22,602,134 275,438 7,580,735 112,000 1,527,761 2,706,200 10,400,000 -     إضافات
 (1,689,312) - (1,289,112) -     (400,200) -     -     -     استبعادات

 52,797,479 806,827 7,097,486 -     368,541 -     44,524,625 -     (      10تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 
                 

 2,703,306,599 71,398,243 72,520,966 8,335,587 288,989,119 91,273,743 1,446,117,622 724,671,319 في نهاية السنة
                 

             االستهالك:
 743,285,465 28,823,737 21,676,449 7,889,585 189,825,815 62,722,017 432,347,862 -     في بداية السنة

 67,412,889 3,953,950 9,316,400 64,733 14,235,857 12,827,413 27,014,536 -     محمل للسنة
 (1,689,312) -     (1,289,112) -     (400,200) -     -     -     استبعادات

                 

 809,009,042 32,777,687 29,703,737 7,954,318 203,661,472 75,549,430 459,362,398 -     في نهاية السنة
                 

         صافي القيمة الدفترية:
 1,894,297,557 38,620,556 42,817,229 381,269 85,327,647 15,724,313 986,755,224 724,671,319 2018ديسمبر  31كما في 

                 



 دور للضيافةشركة 
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 المشاريع تحت اإلنشاء  -10
 

مليون لاير  364,5الحي الدبلوماسي وقدره الماربوت وماريوت الشقق التنفيذية في إنشاء فندق تمثل المشاريع تحت اإلنشاء تكلفة 
مليون لاير  124,7وقدره ( 6و5)المراحل السكني  قدارراومشروع ( مليون لاير سعودي335,7: 2018ديسمبر  31) سعودي
 مليون لاير سعودي 63,4الرياض وقدره  ماريوت مطاروتوسعة فندق ( مليون لاير سعودي 101: 2018ديسمبر  31) سعودي

 31,2: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 38,1وإنشاء فندق الجبيل وقدره ( مليون لاير سعودي 54,7: 2018ديسمبر  31)
 مليون لاير سعودي( 8,2: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 12,9وتجديد فندق مكارم أجياد مكة وقدره مليون لاير سعودي( 

 .مليون لاير سعودي( 154,6: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 162,4وتكلفة باقي المشاريع 

 تكاليف االقتراض المرسملة
مليون لاير سعودي )السنة المنتهية  4,2مبلغ  2019 مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر بلغت تكاليف االقتراض المرسملة لفترة 

إن المعدل المستخدم في تحديد المبالغ القابلة للرسملة يمثل معدل العمولة مليون لاير سعودي(.  14,3: 2018ديسمبر  31في 
 للمتوسط المرجح للقروض.

 
 الحركة في المشاريع تحت اإلنشاء:

 

الثالثة أشهر لفترة 
 31المنتهية في 

 2019 مارس
للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 383,555,729 685,421,245 في بداية الفترة / السنة
   354,662,995 80,617,236 إضافات خالل الفترة / السنة

 (52,797,479) - (9تحويالت إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 ───────── ───────── 

 685,421,245 766,038,481 في نهاية الفترة / السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 ألجل القروض -11

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1,424شكل تمويل مرابحة بقيمة إجمالية قدرها  يفحصلت المجموعة على قروض ألجل 
مضمون  تالتمويال . إن هذهالسائدة في السوق لألسعاروالتي تحمل عمولة مرابحة وفقاً مليون لاير سعودي(  1,424: 2018

 ق.اربسندات ألمر والتنازل عن المتحصالت من إيجار مشروع دا

 قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة للقروض ألجل تقارب قيمتها الدفترية.

 

 يجاراإلالتزامات عقود  -12
 :األولية الموحدة الموجزة لتاريخ قائمة المركز الماليفيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار للسنوات الالحقة 

 
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31  
 لاير سعودي لاير سعودي  

 ───────── ──────────  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة –تحليل االستحقاق 

 - 32,611,952  خالل سنة
 - 106,310,585  من سنة إلى خمس سنوات

 - 485,641,756  سنوات خمس من أكثر
  ────────── ───────── 

 - 624,564,293  المخصومة اإليجار إجمالي التزامات عقود
  ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي بيان بالقيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار:

 
 2018ديسمبر  31 2019مارس  31  
 لاير سعودي لاير سعودي  
  ────────── ───────── 

 - 31,768,895  الجزء المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالي
 - 336,668,928  الجزء غير المتداول من االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالي

  ────────── ───────── 

  368,437,823 - 
  ═════════ ═════════ 
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 الزكاة -13
ً على القوائم المالية الخاصة بكل شركة، وعليه يتم  تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة مستقلة بناءا
تحديد الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة للشركة وكل من شركاتها التابعة بصورة مستقلة، ويتم إظهار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن 

 األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. قائمة الدخل الشامل 

ديسمبر  31لسنوات حتى عن جميع اوقد قامت شركة دور للضيافة بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( 
ر وسددت الزكاة المستحقة بموجبها وال تزال بانتظا 2017حتى عام عن جميع السنوات ، وقدمت إقراراتها الزكوية 2009

   الحصول على ربوط الهيئة النهائية.
 

 

 حركة مخصص الزكاة:            

 

أشهر الثالثة لفترة 

 المنتهية في 

 2019 مارس 31

 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر 

 لاير سعودي لاير سعودي 

 ───────── ───────── 

 15,117,862 15,627,777 في بداية الفترة / السنة

 5,140,558 1,360,000 الفترة / السنةمجنب خالل 

 3,117,083 - مستردة خالل الفترة / السنة

 (7,747,726) (2,461,907) المسدد خالل الفترة / السنة

 ───────── ───────── 

 15,627,777 14,525,870 في نهاية الفترة / السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 

 رأس المال -14
 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  100يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم  100 :2018

 
 اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها -15

لاير  0.25مليون لاير سعودي )بواقع  25، اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 2019 مارس 14في 

مايو  12والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة في اجتماعها القادم بتاريخ  2018سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام 

 0.3مليون لاير سعودي )بواقع  30ح نقدية مرحلية قدرها توزيعات أربامجلس اإلدارة  ، اعتمد2018فبراير  26. في 2019

 29والتي وافقت عليها الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  2017لاير سعودي للسهم( عن النصف الثاني من عام 

 .2018مارس 

 

 ، صافيخرىاأليرادات اإل -16
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  2018مارس  31 2019مارس  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 ────────── ───────── 

 721,879 7,144,667 ديون معدومة تم شطبها سابقا استرداد
 103,281 104,151 أخرى

     

 7,248,818 825,160 
     
 
 

  للسهم األساسي والمخفضالربح  -17
صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترة بقسمة 

 مليون سهم خالل الفترة. 100وقدرها 

 
 
 
 
 



 دور للضيافةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -)غير مراجعة(  األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31

 

21 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -18
 

 االرتباطات الرأسمالية
مليون لاير سعودي  19,4، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 

 مليون لاير سعودي( بشأن مشاريع تحت اإلنشاء. 129: 2018ديسمبر  31)
 

 االلتزامات المحتملة 
مليون لاير سعودي  39.1كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرها  2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. ال تحمل هذه الضمانات أي تأمينات نقدية. 38,9: 2018ديسمبر  31)
 

 االلتزامات القانونية المحتملة 
إن المجموعة طرف في عدة قضايا قانونية خالل دورة أعمالها العادية ويتم الترافع بشأنها. في حين أنه ال يمكن تحديد النتائج 
النهائية لهذه األمور بشكل مؤكد بناء على المشورة من المستشارين القانونيين، فإن إدارة المجموعة ال تتوقع أن يكون لهذه األمور 

 .للمجموعةاألولية الموحدة الموجزة  القوائم الماليةى أثر سلبي جوهري عل
 

 األوليةالنتائج  -19

 على النتائج السنوية للمجموعة.دقيقاً مؤشراً  األوليةقد ال تكون النتائج 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -20
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل 

دية النقعادل. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من 
والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض ألجل التجاريين والمدينين وما في حكمها 

 والدائنين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.

ة من جهات ذات عالقة والمبالغ المستحقمن النقدية وما في حكمها والمدينين التجاريين القيمة العادلة قامت اإلدارة بتقويم أن 
ترة فتقارب قيمتها الدفترية وذلك يعود بشكل كبير إلى والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والدائنين والقروض ألجل 

 قصيرة األجل لهذه األدوات. االستحقاق
 

 الموجودات المالية (أ

مارس  31 
2019  

ديسمبر  31
2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

   الموجودات المالية المصنفة كمتاحه للبيع
 7.000.000 7.000.000 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ──────── ───────── 
   الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

 104,053,300 108,712,838 مدينون تجاريون 
 22,250,094 24,115,485 عالقةمستحق من أطراف ذات 

 ───────── ───────── 

 126,303,394 132,828,323  بالتكلفة المطفأةالمقيدة إجمالي الموجودات المالية 
 ───────── ───────── 

 133,303,394 139,828,323 إجمالي الموجودات المالية
 ═════════ ═════════ 
   

 126,303,394 132,828,323 المتداولةإجمالي الموجودات المالية 
 7,000,000 7,000,000 إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة

 ───────── ───────── 
 133,303,394 139,828,323 إجمالي الموجودات المالية

 ═════════ ═════════ 
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -20
 

 المطلوبات المالية   (ب

  مارس 31 
2019 

ديسمبر  31
2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   بالتكلفة المطفأةالمقيدة المطلوبات المالية 
 16,398,327 11,467,371 دائنون تجاريون 

 748,016,646 877,020,458 ألجل قروض
 39,445,341 39,133,874 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 ───────── ───────── 

 803,860,314 927,621,703 بالتكلفة المطفأةالمقيدة إجمالي المطلوبات المالية 
 ═════════ ═════════ 

 148,334,728 108,719,540 إجمالي المطلوبات المالية المتداولة
 655,525,586 818,902,163 إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة

 ───────── ───────── 

  927,621,703 803,860,314 
 ═════════ ═════════ 

 
 قيمتها العادلة. المالية تقاربللموجودات والمطلوبات  الدفتريةإن القيمة 

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة -21

.(2019 مايو 9هـ )الموافق: 1440 رمضان 4في  الموجزةالموحدة األولية تم اعتماد القوائم المالية 


