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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 ٢٠٢١دیسمبر    ٣١تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  
ي حقوق الملكیة الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة  التغیرات ف

الموحدة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.

قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في   إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر   تقریرنا،في رأینا، وباستثناء أثر األمر الموضح في 
وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة   ٢٠٢١دیسمبر    ٣١بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للمجموعة كما في  

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

أساس الرأي المتحفظ 
") مع مؤسسة  ینحول القوائم المالیة الموحدة، تطعن الشركة في صحة عقدین لمقایضة أسعار الفائدة ("العقد  ٢٨كما ھو مبین في اإلیضاح  

، أقامت الشركة دعوى قضائیة ("الدعوى") ضد المؤسسة المالیة المحلیة أمام لجنة الفصل في منازعات ٢٠٢٠مالیة محلیة. خالل عام 
وحكمت    ،٢٠٢٢فبرایر    ١٤األوراق المالیة ("اللجنة") في المملكة العربیة السعودیة. في   أصدرت اللجنة قرارھا النھائي في الدعوى 

أقامت الشركة دعوى قضائیة   ،٢٠٢٢مارس  ١٠. في المنازعات المصرفیة ن االختصاص ینعقد للجنةأو تصاصھا بنظر النزاعبعدم اخ 
في مراحلھا األولیة لدى لجنة المنازعات المصرفیة وال   الجدیدةجدیدة أمام لجنة المنازعات المصرفیة إلبطال العقدین. ال تزال الدعوى 

في القوائم المالیة الموحدة وفیما لو  ینالعقد ذینة النھائیة لھذه الدعوى بصورة موثوقة. لم یتم المحاسبة عن ھیمكن حالیا التنبؤ بالمحصل
بمبلغ   عنھا في القوائم المالیة الموحدة الرتفع صافي دخل السنة  سعودي (  ١٦٫٤تمت المحاسبة  : النخفض صافي  ٢٠٢٠ملیون لایر 

ملیون لایر سعودي    ٦٦٫٧بمبلغ    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١نخفضت صافي حقوق الملكیة كما في  ملیون لایر سعودي) وال  ٤٧٬٩الدخل بمبلغ  
تم ملیون لایر سعودي.    ٣٥٫٢بمبلغ    ٢٠٢٠ینایر    ١ملیون لایر سعودي)، والنخفضت صافي حقوق الملكیة كما في    ٨٣٬١:  ٢٠٢٠(

. حول ھذا األمرللسنة السابقة  نا تقریر التحفظ في

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

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

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

  أیاً للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأي المراجع حولھا، وال نقدم ر
ة  یفیما یلي وصف لكل أمر من األمور الرئیسباإلضافة 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) 

الرئیسیة للمراجعة (تتمة) األمور 

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة 

تقویم االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات 

في   والمعدات ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما  الممتلكات  إجمالي  بلغ   ،
بالمجموعة   یمثل   ٢٬٧١١الخاصة  ما  وھو  سعودي،  لایر  ملیون 

القیمة ٧٩٫٦ بمراجعة  اإلدارة  تقوم  الموجودات.  إجمالي  من   ٪
ھناك  كان  إذا  والمعدات وذلك للتأكد فیما  الدفتریة لھذه الممتلكات 
دلیل محتمل على وجود انخفاض في قیمتھا. وفي حالة وجود ھذا 

د. الدلیل، تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابلة لالستردا

لقد اعتبرنا ھذا من أمور المراجعة الرئیسیة ألنھ یتطلب من 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 

جموعة.الموحدة للم

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

بشأن االفصاح عن الممتلكات والمعدات.  ١٣غیر المالیة واإلیضاح  

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي: 

  مالئمة مدى  وجود تقویم  من  للتأكد  اإلدارة  إجراءات 
دلیل على االنخفاض في القیمة من عدمھ.

القیمة  وتق لتحدید  المجموعة  وتقدیرات  افتراضات  یم 
لالسترداد   معدالت للموجوداتالقابلة  ذلك  في  بما   ،
ومتوسط   التشغیل  اإلشغال  ومصاریف  الغرف  أسعار 
ومعدالت الخصم.

للوحد العملیات  دخل  قائمة  للنقدیة  مراجعة  المدرة  ات 
المرتبطة بالممتلكات والمعدات خالل السنة.

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

تتعلق بالممتلكات والمعدات.  

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

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 
القوائم المالیة الموحدة، تطعن حول    ٢٨كما ھو مبین في اإلیضاح  

") الفائدة  أسعار  لمقایضة  عقدین  صحة  في  مع  العقدینالشركة   ("
أقامت الشركة دعوى   ،٢٠٢٢مارس  ١٠في  .مؤسسة مالیة محلیة

الدعوى  تزال  ال  المصرفیة.  المنازعات  لجنة  أمام  جدیدة  قضائیة 
وال   الجدیدة المصرفیة  المنازعات  لجنة  لدى  األولیة  مراحلھا   في 

یمكن حالیا التنبؤ بالمحصلة النھائیة لھذه الدعوى بصورة موثوقة.

مراجعة   في  الرئیسیة  المراجعة  أمور  من  األمر  ھذا  اعتبرنا  لقد 
لمبلغ   النسبیة  لألھمیة  نظًرا  الحالیة  للسنة  الموحدة  المالیة  القوائم 

، وأن أي نتائج سلبیة غیر متوقعة للدعوى یمكن أن تؤثر العقدین
على المركز المالي الموحد للمجموعة ونتائج عملیاتھا أو تدفقاتھا 

 مستقبلیةالنقدیة ال

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

) بشأن االفصاح عن االلتزامات المحتملة. ٢٨

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي: 

  على واطلعنا    لمعامالت فھم  ل  وتوصلنا  العقدین حصلنا 
األساسیة. لقد حصلنا أیًضا    ھا المشتقات المعنیة وشروط

بشأن   المالیة  المؤسسة  من  مباشر  تأكید   معامالتعلى 
وتقییمھا السوق في    يالمشتقات القائمة  دیسمبر    ٣١كما 

٢٠٢١ .

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

  ولجنة اإلدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر  على  اطلعنا 
خالل عام   مع التركیز بشكل    ٢٠٢١المراجعة المنعقدة 

لدعوى. في موقف ا ةالعام التطوراتخاص على 

  النھائي القرار  على  منازعات  أطلعنا  في  الفصل  لجنة 
بعدم اختصاصھا بنظر  فیھ  حكمت  الذي  و  األوراق المالیة

النزاع. 

  على الخارجي    من   خطابحصلنا  القانوني  المستشار 
وضع اإلجراءات القانونیة.  حولللشركة 

   كفایة مدى  بتقویم  أیًضا  القوائم    اتفصاحاإل قمنا  في 
المالیة الموحدة.



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة دور للضیافة إلى 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

٢٠٢١المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام 
، بخالف القوائم المالیة الموحدة وتقریر  ٢٠٢١تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام   

مراجع الحسابات حولھا. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي  
متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات. ٢٠٢١للمجموعة 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  ٢٠٢١وعندما نقرأ التقریر السنوي للمجموعة لعام  
بالحوكمة. 

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

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

أو خطأ. 

مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ   عن تقویم  مسؤولة  اإلدارة  الموحدة، فإن  المالیة  إعداد القوائم  االستمراریة عند 
 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:

 خط أو  ناتجة عن غش  كانت  سواء  المالیة الموحدة  القوائم  جوھریة في  وجود تحریفات  وتنفیذ  تحدید وتقویم مخاطر  وتصمیم  أ، 
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

تؤدي إلى توقف المجموعة عن  تاریخ تقریر المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد  الحصول علیھا حتى 
االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة.
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شركة دور للضيافة )"الشركة" أو "الشركة األم"(، شركة مساهمة سعودية، تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات، ومسجلة في الرياض 
 (.  1976ديسمبر  27هـ )الموافق 1397محرم  6وتاريخ  1010010726بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 
األن والموتيالت تتمثل  والمطاعم  للفنادق  واالستئجار  والمشاركة  واإلدارة  والتشغيل  والتملك  اإلنشاء  في  للشركة  الرئيسية  شطة 

واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والطرق الخاصة والعامة والمناطق السياحية، كما تشتمل األنشطة على تملك األراضي  
يها أو تأجيرها، وتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف. تقوم الشركة بتلك وبيعها وتطويرها وإقامة المباني عل

 األنشطة مباشرة أو باالشتراك مع الغير بشكل مشترك أو منفرد.
 

 موعة"(:تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية )يشار إليها مجتمعة بـ "المج 
 

 
 

نسبة الملكية المباشرة وغير   
 المباشرة 
 نسبة الملكية

 رأس المال  الشركة التابعة  
 ديسمبر  31 

2021 
 ديسمبر 31

2020 
   لاير سعودي  

 % 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 النخيل للمناطق السياحية المحدودة شركة 

 % 60 %60 40,000,000 شركة نزل شدا الفندقية 
 % 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 السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري شركة 

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

 % 100 % 100 100,000 شركة المشروعات المثالية العقارية )شركة شخص واحد( 
 % 100 % 100 100,000 شركة الصرح االنيق للتشغيل والصيانة )شركة شخص واحد( 

 
 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها:

 
 شركة مكة للفنادق المحدودة 
  4031011879هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم    –شركة مكة للفنادق المحدودة  

)الموافق  1402رمضان    20بتاريخ   المملكة 1982يوليو    12هـ  وخارج  داخل  الفندقية  الضيافة  خدمات  تقديم  الشركة  تزاول   ،)
 العربية السعودية. تمتلك الشركة فندق مكارم أجياد بمدينة مكة المكرمة. 

 
 الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة 
المحدودة   الفندقية  للخدمات  السعودية  رقم    هي  –الشركة  التجاري  السجل  بموجب  محدودة مسجلة  ذات مسؤولية  شركة سعودية 

 قصر الرياض.  -تمتلك الشركة فندق كراون بالزا  (.1976نوفمبر  4هـ )الموافق 1396ذو القعدة  11بتاريخ  1010010454
 
 شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة  

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

 بمدينة جدة.
 

 شركة نزل شدا الفندقية 
بتاريخ  4030166369محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم هي شركة سعودية ذات مسئولية  –شركة نزل شدا الفندقية 

(. ويتمثل نشاط الشركة في االنشاءات العامة للمباني السكنية، وإدارة وتأجير العقارات  2007يناير   27هـ )الموافق  1428محرم    8
 ية(.المملوكة والمؤجرة )السكنية(، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة )غير السكن



 شركة دور للضيافة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31 

 

14 

 )تتمة( معلومات حول الشركة  - 1
 

 شركة تبوك للفنادق المحدودة 
  3550006303هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم    –شركة تبوك للفنادق المحدودة  

 تمتلك الشركة فندق هوليداي إن تبوك.    (.1985ديسمبر  17هـ )الموافق  1406ربيع الثاني  5بتاريخ 
 

 شركة جود العلياء المحدودة 
  1010428949هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم    –شركة جود العلياء المحدودة  

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

 شركة المصدر األمني المحدودة 
  1010433370هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم    –شركة المصدر األمني المحدودة  

ت الحراسة األمنية المدنية الخاصة في  (. يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدما 2015مايو    5هـ )الموافق  1436رجب    16بتاريخ  
 (. 2014مايو 27هـ )الموافق 1435رجب  28بتاريخ   1078413/3المملكة العربية السعودية بموجب خطاب األمن العام رقم 

 
 شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري 
ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري هي شركة سعودية    –شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري  

القعدة    26بتاريخ    1010437489رقم   )الموافق  1436ذو  والنقل،  2015سبتمبر    10هـ  التشييد،  في  الشركة  نشاط  يتمثل   .)
واألثار رقم ف/ والتخزين، والتبريد، وخدمات المال واألعمال باإلضافة إلى اإليواء السياحي بموجب ترخيص الهيئة العامة للسياحة  

 (.2015نوفمبر   18هـ )الموافق 1437صفر  6بتاريخ   0096/37
 

 شركة سفراء اإليواء الفندقية 
هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري   –شركة سفراء اإليواء الفندقية )شركة شخص واحد(   

)الموافق  1439صفر    27بتاريخ    1010901133رقم   الضيافة 2017مبر  نوف  16هـ  خدمات  تقديم  الشركة في  نشاط  يتمثل   .)
 وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارض.

 
 شركة واحة دارة المحدودة 

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم   –شركة واحة دارة المحدودة )شركة شخص واحد( 
 يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تقديم خدمات السياحة.   (.2017نوفمبر    16)الموافق  هـ  1439صفر   27بتاريخ   1010901132

 
   المشروعات المثالية العقارية شركة 

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل   –)شركة ذات شخص واحد(    المشروعات المثالية العقاريةشركة  
إدارة  (، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في  2020  سبتمبر  29هـ )الموافق  1441  محرم  30بتاريخ    1010596957التجاري رقم  

 . وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية والغير سكنية
 

 شركة الصرح األنيق للتشغيل والصيانة  
هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب    –شركة الصرح األنيق للتشغيل والصيانة )شركة ذات شخص واحد(  

(، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في  2019  سبتمبر  29هـ )الموافق  1441 محرم  30بتاريخ    1010596958السجل التجاري رقم  
 . باني الجديدة بعد اإلنشاءتنظيف الم

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 2
 
 بيان االلتزام   2-1

 
ايير   ة والمـع ة الســـــعودـي ة العربـي دة في المملـك الي المعتـم ة للتقرير الـم دولـي ايير اـل اً للمـع دة وفـق ة الموـح الـي تم إعـداد هـذه القوائم الـم

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها فيما بعد "المعايير الدولية للتقرير المالي"(.  الصادرة عنواإلصدارات األخرى  
 
 لقياس أسس ا  2-2
 

والذي  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
ذلك، تم    يتم قياسة بالقيمة العادلة ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي يتم قياسها وفقًا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة. عالوة على

 إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 
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 العملة الوظيفية وعمله العرض   2-3
 

للمجموعة. وقد تم تقريب هذه القوائم المالية تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض 
 إلى أقرب لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك. 

 
 أسس توحيد القوائم المالية  2-4
 

. يتم إعداد القوائم المالية  2021ديـسمبر   31تـشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للـشركة والـشركات التابعة لها كما في  
 التابعة لنفس الفترة المالية للشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.للشركات 

 
ــركة  ــول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشـ ــيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصـ تتحقق السـ

لطاتها على   ة ـس تثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارـس تثمر فيها. وعلى وجه التحديد،  المـس ركة المـس الـش
 تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

 
السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق حالية تمنح الشركة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة 

المقدرة   التعرض لمخاطر أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها، المستثمر فيها(
 على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

 
فعندما يكون لدى المجموعة أقل  وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصــويت ســيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض،  

من األغلبية في حقوق التـصويت أو حقوق مماثلة في الـشركة المـستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف 
 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 تيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.الترتيب التعاقدي )التر -
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، -
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -
 

ــتثمر ــركة المسـ ــيطرة على الشـ ــير  تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سـ فيها من عدمه وذلك عندما تشـ
الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصــر واحد أو أكثر من عناصــر الســيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشــركة التابعة عند ســيطرة 
المجموعة على الشــــركة التابعة ويتم التوقف عند تخلي المجموعة عن ممارســــة مثل هذه الســــيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات  

مصــاريف الشــركة التابعة المســتحوذ عليها أو المســتبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال  ودخل و
 السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

 
ــركة ا ــاهمين في الشــ ــامل اآلخر بالمســ ــارة وكل بند من بنود الدخل الشــ ألم للمجموعة وحقوق الملكية غير  يتعلق الربح أو الخســ

 المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجًزا.
 

وعند الضـرورة، يتم إجراء تسـويات على القوائم المالية للشـركات التابعة كي تتماشـى سـياسـتها المحاسـبية مع تلك المتبعة من قبل 
ة   اـف ة المجموـعة. يتم ـحذف ـك ة المتعلـق دـي ات النـق دفـق ــاريف والـت ة واإليرادات والمصـــ ذـلك حقوق الملكـي ات وـك الموجودات والمطلوـب

 بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

فقدان المجموعة يتم اعتبار أي تغير في حـصص الملكية في الـشركة التابعة، بدون فقدان الـسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة  
الـسيطرة على الـشركة التابعة، عندئذ يتم التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية غير المـسيطرة وعناـصر حقوق 
امل الموحدة. يتم قياس أي حصـة محتفظ بها في  ائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الـش الملكية األخرى. ويتم إثبات أي أرباح أو خـس

 ابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.الشركة الت
 

ــبة لكل عملية من عمليات تجميع  ــركات التابعة غير المملوكة للمجموعة. بالنس ــيطرة الحصــة في الش تمثل حقوق الملكية غير المس
ذ عليها بالقيمة العادلة األعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المســيطرة في الشــركة المســتحو
أطراف حقوق الملكية أو بالحـصة التناـسبية في ـصافي الموجودات القابلة للتمييز للـشركة المـستحوذ عليها. يتم اعتبار المعامالت مع  

 غير المسيطرة كمعامالت مع جهات خارجية بالنسبة للمجموعة.
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 فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
 

 مافي حكمها النقدية و
تتكون النقدية واألرصدة لدى البنوك الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وتخضع  

 لتغيرات غير هامة في القيمة. تتكون النقدية وشبة النقدية من النقدية والودائع قصيرة األجل. 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة 
 قوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك: ت

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية، •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أوعندما يتوقع  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •
 شهراً بعد الفترة المالية. 

 
 ات متداولة وذلك:تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. تعتبر المطلوب

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،  •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.   •

عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات   •
 لفترة المالية. تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد ا

 
 األدوات المالية 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات 
 
 الموجودات المالية  

 اإلثبات األولي والقياس 
جميع   إثبات  يتم  نشأتها.  التجارية عند  المدينة  الذمم  إثبات  المالية األخرى في األصل عندما تصبح  يتم، في األصل،  الموجودات 

 المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. 
 

تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
 وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية لألصل المالي ونموذج األعمال الخاص  

 بالشركة.
 
 لدى المجموعة الموجودات المالية التالية:  
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: 
استيفاء الشرطين التاليين وكانت غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة  

 الخسارة: 

 اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و •

ية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات نقد •
 المبلغ األصلي القائم. 

 
تقاس الحقًا الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم 

 األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.إثبات المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات 
 تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة. 

 
 المدينون التجاريون 

قامت الشركة بشأنها بتطبيق الوسيلة العملية بسعر المعاملة  تقاس الذمم المدينة التجارية التي ال تشتمل على مكون تمويل هام، أو التي  
  (. يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية بشأن "اإليرادات من العقود مع العمالء". 15المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
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 األدوات المالية )تتمة( 

 الموجودات المالية )تتمة( 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه، )على أساس كل استثمار على حدة( تخصيص االستثمارات في 

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يسمح بالتخصيص بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في  األسهم كمقتناة بالقيمة العا 
حالة اقتناء االستثمارات في األسهم ألغراض المتاجرة أو إذا كانت عوضاً محتمالً تم اثباته من قبل الشركة المستحوذة في عملية  

 (. يتم اعتبار األصل المالي محتفظ به ألغراض المتاجرة إذا: 3قرير المالي )تجميع أعمال ينطبق عليها المعيار الدولي للت 
 تم االستحواذ عليه بشكل رئيسي لغرض بيعه على المدى القريب، أو  •
كان عند اإلثبات األولي جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً من قبل المجموعة ويوجد بشأنها دليل على أحدث  •

 فعلي لتحقيق األرباح على المدى القصير، أونمط 
 كان عبارة عن أداة مشتقة )فيما عدا المشتقات التي تعتبر عقد ضمان مالي، أو كان أداة تغطية فعالة ومخصصة(.  •
 

العادلة زائ بالقيمة  الشامل اآلخر  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المقتناة  قياس االستثمارات في األسهم  تكاليف  يتم في األصل  داً 
ل  المعامالت.  ويتم الحقاً قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشام
وحدة  اآلخر ويتم تجميعها ضمن احتياطي إعادة تقويم االستثمارات. ال يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى قائمة الدخل الم

 عند استبعاد االستثمارات في أدوات حقوق الملكية، وبدالً من ذلك يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة. 
 

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها، ما لم 
 اً مسترداً من تكلفة االستثمار. تعتبر توزيعات األرباح بشكل صريح جزء

 
 التوقف عن اإلثبات 

 يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة( عند: 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو  •
التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم   •

 آخر دون أي تأخير وفق ترتيبات "فورية" وإذا ما: 
 قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوهري، أو  (أ
مخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري، ولكنها قامت بتحويل لم تقم الشركة بالتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع وال  ( ب

 السيطرة على األصل. 
 

 عمليات إعادة التصنيف 
ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد اإلثبات األولي لها، باستثناء فترة ما بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بإدارة  

 الموجودات المالية. 
 

 قيمة الموجودات المالية االنخفاض في 
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل   

مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة وذلك فقط إذا  
هناك دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل )حدث خسارة    كان

تم تكبده( وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن 
 تقديرها بشكل موثوق به. 

 
مل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة أو يشت

إخفاق أو تأخير في سداد أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة هيكلة مالية أخرى، والبيانات القابلة للمالحظة التي تشير 
قابل للقي  التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت  إلى وجود انخفاض  المقدرة مثل  اس في التدفقات النقدية المستقبلية 

 االخفاق في السداد.
 

بالنسبة للمدينين التجاريين، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم المجموعة 
بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

كل قوائم مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،  العمر بتاريخ إعداد  
  والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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 األدوات المالية )تتمة( 
 

 المطلوبات المالية 
 

 اإلثبات األولي والقياس 
 يتم إثبات المطلوبات المالية في األصل عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية. 

 
للتسهيالت البنكية والذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد خصم يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. وبالنسبة  

 تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً، 
 
 تتكون المطلوبات المالية الخاصة بالشركة من الدائنين التجاريين والقروض ألجل والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.  
 

 القروض ألجل 
تتعلق هذه الفئة كثيًرا بالمجموعة. بعد االثبات األولي لها، تقاس القروض ألجل المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام   

طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل 
 ء معدل العمولة الفعلي. عملية إطفا 

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ  
 من معدل العمولة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 ثبات التوقف عن اال 

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات  
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا 
 التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة

 الدخل الموحدة. 
 

 مقاصة األدوات المالية 
فقط عند وجود حق نظامي ملزم  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة  

لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات 
 في آن واحد.

 
 المخزون 

توسط المرجح. تتضمن تكلفة المخزون  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طريقة الم
سعر الشراء زائًدا كافة المصاريف المتكبدة إلحضار المخزون إلى حالته وموقعه الحالي. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر  

 عند الضرورة.  خالل دورة األعمال العادية، ناقصا مصاريف البيع. يتم تجنيب مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف 
 

 طريقة حقوق الملكية المقيدة ب االستثمار في الشركات 
من حصص الملكية في الشركات الزميلة. الشركة الزميلة عبارة عن   في الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية اتاالستثمارتتكون 

المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات المالية والتشغيلية منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على  
 للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

 إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. 

لمحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وفقاً لطريقة حقوق الملكية. وبموجب يتم ا 
طريقة حقوق الملكية، يتم في األصل، إثبات االستثمار بالتكلفة. تعدل القيمة الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ  

موجودات الشركات المستثمر فيها منذ تاريخ االستحواذ. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركات المستثمر  على حصة المجموعة في صافي  
 فيها في القيمة الدفترية لالستثمار، وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة. 

مر فيها. يتم إظهار أي تغير في قائمة الدخل الشامل تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات المستث
لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغير مباشرةً 

ذلك، في قائمة التغيرات   ضمن حقوق ملكية الشركات المستثمر فيها، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق
في حقوق الملكية الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات المستثمر 

 فيها بقدر حصة المجموعة في تلك الشركات المستثمر فيها. 



 شركة دور للضيافة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31 

 

19 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص   2-5
 

 )تتمة( االستثمار في الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية 

 يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة من الربح أو الخسارة للشركة المستثمر فيها بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحدة. 

ترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء التعديالت الالزمة كي تعد القوائم المالية الموحدة للشركات المستثمر فيها لنفس الف
 تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

 
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها  

شركاتها المستثمر فيها. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع  في  
انخفاض في قيمة االستثمار في الشركات المستثمر فيها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض 

ابلة لالسترداد للشركة المستثمر فيها وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة كـ "حصة في صافي نتائج شركات وذلك بالفرق بين القيمة الق
 مستثمر فيها" في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 موجودات حق االستخدام  

عقد إيجار. يعتبر العقد عند اإلثبات األولي، يجب على المجموعة عند نشأة العقد تحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على 
عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل  

 لذلك. يتم تحديد السيطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.
 

 المجموعة طريقة التكلفة وتقوم بقياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة:  تُطبق

 ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، إن وجدت، و  •

 المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار بشأن تعديالت عقد اإليجار، إن وجدت.  •
 

الموقع، أو الودائع غير القابلة لالسترداد، أو أموال التطبيق، أو المصاريف   إذا كانت هناك أي تكاليف إضافية مثل تكاليف تجهيز
 األخرى المتعلقة بالمعاملة وما إلى ذلك، فإنه يجب إضافة تلك التكاليف والمصاريف إلى قيمة أصل حق االستخدام. 

 
 الممتلكات والمعدات 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه 
التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض )إن وجدت( المتعلقة بالمشاريع طويلة األجل وذلك في  

ثبات. وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة باستهالكها حالة الوفاء بمعايير اال
القيمة الدفترية   اثبات تكلفته في  بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم 

ستيفاء معايير إثباته. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى في قائمة للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة ا
 الدخل عند تكبدها.

 
 يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي: 

 
 سنوات 4 السيارات سنة 75-50 المباني 

 سنوات 5 اآلالت والمعدات  سنوات 10 – 5  المباني تحسينات 
 سنة 40 المصاعد والمكيفات  سنوات 10 األثاث 

 
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامه.  

التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن  
الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات األصل. يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق  

 تعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً. استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم
 

 المشاريع تحت اإلنشاء 
جاهزة  الموجودات  تكون  عندما  االنشاء  تحت  المشاريع  استهالك  يبدأ  استهالكها.  يتم  وال  بالتكلفة  االنشاء  تحت  المشاريع  تظهر 

التمويل بشأن القروض المستخدمة لتمويل لالستخدام المخصص لها، وتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات. يتم رسملة مصاريف  
 إنشاء الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد له.
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 المالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير 
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة به ذلك للتأكد من وجود أي  

 دليل على االنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات.
 

القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية القيمة الحالية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أعلى. وعند تمثل القيمة  
ي تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذ

رات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع يعكس تقدي
معاً في أصغر مجموعة من الموجودات التي تدر تدفقات نقدية من االستخدام  -التي ال يمكن اختبارها بصورة منفردة  -الموجودات 

ح  إلى  مستقلة  تكون  والتي  المدرة المستمر  الموجودات )الوحدات  أو مجموعات  للموجودات األخرى  النقدية  التدفقات  كبير عن  د 
ي  للنقدية(. وفي حالة وجود دليل على احتمال انخفاض قيمة أصل ما، فإنه يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية الت 

في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن    ينتمي إليها ذلك األصل. ويتم إثبات خسارة االنخفاض
قيمتها القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.  إن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة 

لدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات، ثم لتخفيض القيمة الدفترية بشأن الوحدات المدرة للنقدية يتم توزيعها أواًل لخفض القيمة ا
 للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( وذلك على أساس تناسبي. 

 
 عمليات تجميع األعمال  

والذي يتم تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول 
قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية من 
عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة باختيار ما اذا كانت ستقوم بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها  

المتكبدة  بالقيمة   تكاليف االستحواذ  تقيد  المستحوذ عليها.  للشركة  للتمييز  القابة  الموجودات  النسبية في صافي  بالحصة  أو  العادلة 
 كمصاريف، وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 
لحقوق الملكية غير المسيطرة    يتم، في األصل، قياس الشهرة، بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت

وأية حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي 
أكد من حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للت

قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات المستخدمة 
وذ في قياس المبالغ المراد إثباته بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستح 

ليها عن إجمالي العوض المحول، يتم حينئٍذ إثبات األرباح في قائمة الدخل الموحدة. وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة  ع
 ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.

 
 توزيعات االرباح 

المساهمين وذلك عند الموافقة على التوزيع  تقوم المجموعة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات أرباح نقدية أو غير نقدية على
وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة المجموعة. يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند المصادقة عليها من قبل الجمعية 

قابل مباشرة في قائمة التغيرات في العامة. تقيد توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم إثبات المبلغ الم
 حقوق الملكية الموحدة. 

 
  الزكاة 

تخضع الشركة والشركات التابعة لها ألنظمة الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية 
الربح المعدل الخاضع للزكاة أو على أساس  % من  2.5السعودية، والتي تخضع أيضا للتفسيرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت قدره 

صافي حقوق الملكية، أيهما أعلى، باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكاة )الوعاء الزكوي(. تقوم اإلدارة بتكوين مخصصات  
ات الزكوية بشأن  حسب االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع سدادها إلى الهيئة، وتقوم دوريًا بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرار

الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الزكوية المطبقة للتفسير. يحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. يتم احتساب التزام 
 الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والمتعلقة بربوط سنوات سابقة أجرتها الهيئة خالل الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية. 

 
 القيمة المضافة  ضريبة 

يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم اجمالي ضريبة القيمة المضافة، إال إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن  
شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء 

شراء األصل أو كجزء من مصروف البند حيثما ينطبق ذلك، وعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة   من تكلفة
القيمة المضافة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء  

 نين في قائمة المركز المالي الموحدة.من أرصدة المدينين أو الدائ
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 مبالغ مستحقة الدفع
فواتير يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها  

 من قبل الموردين. 
 

 المخصصات والموجودات المحتملة والمطلوبات المحتملة 
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان  

يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي 
ها الشركة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض الحاالت التي تتوقع في

كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص  
لقيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل  في قائمة الدخل، بعد خصم أية مبالغ مستردة. وإذا كان أثر ا 

الخصم الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص  
 نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. 

 
قيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، يقاس مخصص العقود المتوقع خسارتها بال 

 أيهما أقل. وقبل تحديد المخصص، تقوم المجموعة بإثبات أية خسائر انخفاض في القيمة ناتجة عن الموجودات المصاحبة لذلك العقد.
 

 ة الموحدة، ولكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال تدفق منافع اقتصادية. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالي
 

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية الموحدة، ويتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد تنطوي على منافع 
 اقتصادية احتمال بعيد. 

 
 المنافع المحددة للموظفين 

 
 الموظفين قصيرة األجل منافع 

يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في   
فين، وإمكانية  حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظ

 تقدير االلتزام بشكل موثوق به. 
 
 برامج المساهمات المحددة  

تمثل منافع التقاعد طبقًا ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية برنامج اشتراكات محددة. ال توجد التزامات على المجموعة 
االجتماعية. تقوم المجموعة بإثبات االشتراكات المستحقة إلى المؤسسة باستثناء االشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات  

 العامة للتأمينات االجتماعية كمصروف عند استحقاقها. 
 
 برامج المنافع المحددة  

عد يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة. يمثل صافي التزام التقا
قعة المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظيف القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتو

وحدة   باستخدام طريقة  مؤهلين  اكتواريين  خبراء  قبل  من  سنويًا  المحددة  المنافع  التزام  احتساب  يتم  المالي.  المركز  قائمة  بتاريخ 
مان المتوقعة. يتم إثبات مبالغ إعادة القياس، إن وجدت، والتصريح عنها ضمن االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في االئت

حقوق الملكية الموحدة وتحمل الزيادة أو النقص المقابل لذلك على قائمة الدخل الشامل الموحدة والتي تتكون من مكاسب وخسائر 
 افع المحددة. اكتوارية ناتجة عن التزام المن 

 
 التزامات عقود اإليجار 

اس عند اإلثبات األولي، يمثل التزام اإليجار القيمة الحالية لكافة الدفعات المتبقية للمؤجر. وبعد تاريخ بدء العقد، تقوم المجموعة بقي 
 التزام اإليجار من خالل: 

 ، زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على التزام اإليجار (أ
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة، و ( ب
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديل على عقد اإليجار.  (ج
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 التزامات اإليجار )تتمة( 
 

التزامات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي، والذي يمثل المعدل الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال يتم خصم  
 الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

 
ار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط  يتم إدراج الدفعات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيج 

شهًرا أو  12الثابت في قائمة الدخل الشامل الموحدة. تمثل عقود اإليجار قصيرة األجل عقود اإليجار التي تتضمن مدة إيجار قدرها 
 أقل. تتضمن الموجودات المنخفضة القيمة بنود قليلة تتعلق بالمعدات المكتبية.

 
على شروط عقود اإليجار على أساس كل عقد على حده وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. إن يتم التفاوض  

 اتفاقيات اإليجار ال تفرض أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

 المجموعة كمؤجر )دخل اإليجار( 
ها تحدد عند بداية العقد ما إذا كان كل عقد من عقود اإليجار إما عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار  عندما تعمل المجموعة كمؤجر، فإن

تشغيلي. ولتصنيف كافة عقود اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل لما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر  
كان األمر كذلك، فإن عقد اإليجار يعتبر عقد إيجار تمويلي، وإال فهو عقد إيجار  والمنافع المصاحبة لملكية األصل المعني. وإذا  

 تشغيلي.
 

ال يوجد لدى المجموعة أي عقود إيجار تمويلي كمؤجر. تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي كدخل 
 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 
 فقات النقدية قائمة التد

 قامت المجموعة بتصنيف المدفوعات النقدية ألصل المبلغ وعناصر تكاليف التمويل المتعلقة بعقود اإليجار على أنها أنشطة تمويلية.
 

 قياس القيمة العادلة 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين  

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما: 
 الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أوفي السوق  -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. -
 

إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات  
المتعاملي أن  مصالحهم بافتراض  أفضل  لتحقيق  يسعون  وأنهم  المطلوبات  أو  الموجودات  تسعير  عند  سيستفيدون  السوق  في  ن 

 االقتصادية. 
 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق  
 ه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيع

 
للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت   تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً 

 للمالحظة. القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة 
 

 اإليرادات 
 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  

 
 اإليرادات من مبيعات األطعمة والمشروبات 

يتم اثبات االيرادات في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع  
تبين للمجموعة بوجه عام أنها تعمل كأصيل في ترتيبات اإليرادات الخاصة بها ألنها أن تستحقه المجموعة مقابل تلك البضاعة.  

 تسيطر عادة على البضاعة قبل تحويلها إلى العميل. 
 

 اإليرادات من الغرف 
  تتحقق اإليرادات من إشغال الغرف على مدى الزمن.  
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 اإليرادات من خدمات الضيافة األخرى
 يتم إثبات االيرادات من خدمات الضيافة األخرى المقدمة في فنادق المجموعة عند تقديم الخدمات للعميل.  

 
 أتعاب إدارة العقارات  

تتحقق إيرادات أتعاب إدارة العقارات من الفنادق المدارة من قبل المجموعة وذلك عادة بموجب عقود طويلة األجل مع مالكي الفنادق. 
تتضمن أتعاب اإلدارة أتعاب أساسية، وتمثل بصورة عامة نسبة مئوية من إيرادات الفندق و/أو أتعاب حوافز تحدد عادة بناًء على 

 إثباتها عند تحققها وفقًأ لمبدأ االستحقاق بموجب شروط العقد.    ربحية الفندق، ويتم
 

 التكاليف والمصاريف 
 يتم إثبات المصاريف عند تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. يتم تصنيف المصاريف على النحو التالي: 

 وتقديم الخدمات، أي المرتبطة مباشرة باإليرادات المثبتة. تكلفة اإليرادات: وتشمل التكلفة المتعلقة مباشرة بمبيعات البضاعة   (أ
 تتمثل في جهود الشركة المتعلقة بقسم التسويق والمبيعات.البيع والتسويق:  ( ب
 تصنف جميع المصاريف األخرى، باستثناء التكاليف المباشرة، كمصاريف عمومية وإدارية.: مصاريف عمومية وإداريةال (ج

 
 يرادات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة. يتم التوزيع بين تكاليف اإل 

 
 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل 

 
تتضمن إيرادات التمويل دخل العمولة التي يتم إثباتها عند استحقاقها في قائمة الربح أو الخسارة، باستخدام طريقة العمولة الفعلية.  

 إثبات توزيعات األرباح في قائمة الربح او الخسارة الموحدة بتاريخ اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.يتم 
 

تتكون تكاليف التمويل من األعباء المالية المتعلقة بالقروض ألجل التي يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم إثبات  
باشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وذلك باستخدام تكاليف االقتراض غير المتعلقة م

 طريقة العمولة الفعلية. 
 

 يتم إظهار أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية على أساس الصافي ضمن تكلفة التمويل.
 

 العمالت األجنبية 
باللاير السعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة. وبالنسبة لكل منشأة، يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة  

خدم تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. تست
لعملية الخارجية، يعكس الربح والخسارة المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة المجموعة طريقة التوحيد المباشرة، وعند استبعاد ا

 المبلغ الناتج من استخدام هذه الطريقة. 
 

 المعامالت واألرصدة 
يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ 

 لذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات.ا
 

المالية  السائدة بتاريخ القوائم  ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بعمالت أجنبية وفقا ألسعار الصرف 
 الموحدة. يتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الموحدة.

 
 المعلومات القطاعية 

التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يزاول أنشطة تجارية من الممكن أن تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد إن القطاع  
بشأنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي مكون من المكونات األخرى للمجموعة. يتم بانتظام 

بالمجموعة التخاذ قرارات بشأن مراجعة نتائج العمليات لكافة القطاعا  ت التشغيلية من قبل رئيس العمليات بصفته صانع القرار 
 الموارد التي يتم تخصيصها للقطاعات وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة.
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أو   2021يناير    1المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  قامت  
قبل ذلك التاريخ )ما لم يرد خالف ذلك(. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير  

 سارية المفعول بعد.
 

( 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -عر الفائدة المرجعي إحالل س
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4(والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

لج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا  تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعا  
 تقريبًا من المخاطر. 

 
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: 
اإلحالل بصورة مباشرة باعتبارها  وسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها   •  

 تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما
 تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية •  
للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر توفير إعفاء مؤقت   •  

 فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر 
 
 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

 
 2021يونيو  30بعد 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد -  16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 -"عقود اإليجار"    16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020مايو    28في  
 16عيار الدولي للتقرير المالي  . توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات الم19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر 19-المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد  
المستأجر الذي يقوم بهذا من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم   19-أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد

بكوفيد المرتبط  اإليجار  امتياز  ناتج عن  اإليجار  دفعات  تغيير في  أي  بالمحاسبة عن  فيها    19-االختيار  يقوم  التي  الطريقة  بنفس 
 ، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.16بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية   19-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30رر تطبيق التعديل حتى  كان من المق 

 1. يسري التعديل على الفترات المالية التي تبدأ في 2022يونيو  30بتمديد فترة تطبيق الوسيلة العملية حتى  2021مارس  31في 
 يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. أو بعد ذلك التاريخ. لم 2021أبريل 

 
 إصدارات المعايير الجديدة والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  2-7
 

     (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي )  76-69معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  ، أصدر مجلس  2020في يناير  

 المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت: 
 
 ما المقصود بحق تأجيل السداد    •   
    أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية •  
 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد    •  
أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام   •  

 على تصنيفه. 
 

، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حاليًا 2023يناير    1دأ في أو بعد  تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تب
 بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.    

 
     ( 3للتقرير المالي )التعديالت على المعيار الدولي  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 

( "عمليات تجميع األعمال"  3، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  
الصادر  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية -

 دون تغير جوهري في متطلباته.   2018، باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 1989في عام  
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( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر  3وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )
( أو التفسير 37محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )

 ن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل.     ( الصادر ع21)
 

ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( بشأن الموجودات 3وفي الوقت ذاته، قرَّ
 إعداد وعرض القوائم المالية.      المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار

 
 ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.   2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود  

العائدات قبل االستخدام المقصود"،   -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  
أي عائدات من بيع البنود المنتجة    -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    -والذي يحظر على المنشآت الخصم  
وقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة  أثناء إحضار ذلك األصل إلى الم

بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. يسري التعديل على الفترات 
تبدأ في   التي  السنوية  واآلالت    أو  2022يناير    1المالية  الممتلكات  بنود  بأثر رجعي على  تطبيقه  ويجب  التاريخ،  ذلك  بعد 

والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.  ليس من  
 المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.  

 

      37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تكاليف الوفاء بالعقود   -خسارتها العقود المتوقع 

لتحديد التكاليف التي يتعين    37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020في مايو  
 ا. على المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسرً 

  

تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل  
من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد 

 يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.  ويتم استبعادها ما لم 
 

أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق المجموعة هذه    2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  
 بق فيها التعديالت ألول مرة.  التعديالت على العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تط

 

( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  مرة    –(  1التعديالت على  المالي ألول  للتقرير  الدولية  المعايير  التابعة    – تطبيق  الشركة 
 المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة   

السنوية لألعوام   التحسينات  من  المحاسبة    2020-2018كجزء  معايير  المالي، أصدر مجلس  للتقرير  الدولية  المعايير  على 
: "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة". يسمح التعديل للشركة  1الدولية تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي  

( قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام  1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16لفقرة د  التابعة التي تختار تطبيق ا
المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم تطبيق 

)أ( من المعيار الدولي للتقرير   16وع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د  هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشر
 (.  1المالي )

 

، مع السماح بالتطبيق المبكر له.  ال ينطبق هذا 2022يناير  1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 التعديل على المجموعة.

 

لغرض   %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –(: األدوات المالية  9للتقرير المالي )التعديالت على المعيار الدولي  
 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية 

السنوية لألعوام   التحسينات  من  الدولية   2020-2018كجزء  المحاسبة  المالي، أصدر مجلس  للتقرير  الدولية  المعايير  على 
. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط  9تقرير المالي  تعدياًل على المعيار الدولي لل

 االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. 
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 والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد إصدارات المعايير الجديدة   2-7

 

لغرض   %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –(: األدوات المالية  9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 )تتمة(  التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة 
أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم 

 بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.  تعديلها أو تبديلها في أو بعد 
 

، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق  2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
ا في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها  المجموعة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديله

 المنشأة أوالً هذا التعديل.   ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.  
 

       8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية  
، حيث قدم تعريفًا لـ "التقديرات 8، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2021في فبراير  

والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء.   المحاسبية". توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية
 كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخالت إلعداد التقديرات المحاسبية.    

 
سات  أو بعد ذلك التاريخ، وتنطبق على التغيرات في السيا  2023يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 

ح  المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها. ويُسمح بالتطبيق المبكر لها طالما تم اإلفصا 
 عن ذلك.  

 
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.  

 

 2وبيان ممارسات المعيار الدولي للتقرير المالي  1المحاسبة الدولي  التعديالت على معيار -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  
وبيان ممارسات المعيار الدولي    1، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في فبر اير   

وأمثلة لمساعدة المنشآت في تطبيق أحكام األهمية   : إصدار أحكام األهمية النسبية، والتي قدم فيها إرشادات2للتقرير المالي رقم  
النسبية على عمليات اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات عن السياسات 

لهامة" بمتطلب اإلفصاح  المحاسبية التي تكون أكثر فائدة من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "ا 
عن سياساتها المحاسبية "الهامة" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية عند اتخاذ القرارات بشأن  

 اإلفصاحات عن السياسات المحاسبية.  
 

أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح   2023ير  ينا  1على الفترات السنوية التي تبدأ في    1تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف األهمية النسبية  2بالتطبيق المبكر لها. ونظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسات  

تقييم أثر التعديالت على معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا.  تقوم المجموعة حاليًا ب
 لتحديد تأثيرها على اإلفصاحات المتعلقة بالسياسات المحاسبية للمجموعة.   

 
 االفتراضات والتقديرات الهامة   -3
 

عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  
 للمجموعة والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.  

المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم   تم أدناه بيان االفتراضات األساسية 

المالية، والتي لها تأثير جوهري يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  
يرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع  القادمة. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقد

ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة 
 عن سيطرة بالمجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
مة يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القي

والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة  األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع  
لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف 

أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على  
أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات 

دية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة  المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنق
لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل  

 النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 

 دينة التجارية خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم الم
( بشأن االنخفاض في القيمة وقامت باحتساب  9قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

خسائر االئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا 
 خبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. إلى ال

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

العد التقويم االكتواري إجراء  يتضمن  التقويم اإلكتواري.   المنافع المحددة للموظفين باستخدام عمليات  يد من  يتم تحديد التزامات 
التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، والزيادات   االفتراضات التي قد تختلف عن 
المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية 

األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات وطبيعتها طويلة  
 بشكل سنوي. 

 
 األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات 

تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات سنويًأ. ويتم المحاسبة عن أي تغير في العمر اإلنتاجي  
 المقدر أو نمط االستهالك بأثر مستقبلي. لم يطرأ أي تغيير على األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات خالل السنة.

 
 مبدأ االستمرارية  

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ االستمرارية. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في 
لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور.  العمل وفقاً 

لمبدأ عالوة على ذل ك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً 
 االستمرارية. 

 
 القطاعات التشغيلية  -4
 

م هذه القطاعات خدمات   مختلفة وتُدار لدى المجموعة األقسام االستراتيجية التالية والتي تمثل قطاعاتها التي يتم التقرير عنها. وتقد ِ
مثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي    –بصورة مستقلة ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة  

 ولها كذلك استراتيجيات تسويق مختلفة. 
 

ح الملخص التالي عمليات كل قطاع من  القطاعات التي يتم التقرير  تقع جميع أعمال المجموعة في المملكة العربية السعودية. ويوض ِ
 عنها: 

 
  الضيافة 

: 
يمثل هذا القطاع الفنادق المملوكة للمجموعة واإليرادات المحقَّقة منها سواًء كان يتم تشغيل 

 هذه الفنادق من قبل المجموعة أو من خالل جهة أخرى. 
  إدارة العقارات

: 
 المملوكة للمجموعة.يمثل هذا القطاع تشغيل وإدارة الفنادق والعقارات غير  

  تأجير العقارات 
: 

ارات   ارات المملوـكة للمجموـعة والمؤجرة للغير. وتشـــــتـمل ـهذه العـق يمـثل ـهذا القـطاع العـق
 بشكل رئيسي على المجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

 يمثل هذا القطاع المركز الرئيسي للشركة وأقسام خدمات المساندة األخرى.  : األخرى 
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 ديسمبر: 31فيما يلي ملخٌص لبعض المعلومات المالية للسنتين المنتهيتين في 
 

2021 
  تأجير العقارات إدارة العقارات الضيافة لاير سعودي

 
 األخرى 

  
 اإلجمالي  الحذوفات 

        
 473,149,956 -  -  123,246,132 1,520,903 348,382,921 الخارجيين  العمالء اإليرادات من 

 -  ( 26,776,985) -  10,451,292 -  16,325,693 إيرادات بين القطاعات 
 413,651,984 ( 26,380,585) -  45,204,609 3,219,740 391,608,220 تكلفة اإليرادات  

 59,497,972 ( 396,400) -  88,492,815 ( 1,698,837) ( 26,899,606) إجمالي )الخسارة( / الربح  
استهالك ممتلكات ومعدات  
 وموجودات حق استخدام 

 
91,333,137  - 23,214,097  -  - 

 
114,547,234 

 2,711,490,174 -  -  892,267,563 -  1,819,222,611 الممتلكات والمعدات 

 229,561,108 -  -  19,206,489 -  210,354,619 موجودات حق االستخدام 

 95,507,055 -  -  7,076,999 -  88,430,056 مشاريع تحت اإلنشاء 
 3,405,179,655 ( 538,966,519) 655,236,965 1,617,977,800 5,243,101 1,665,688,308 إجمالي الموجودات 
 1,722,198,817 ( 39,164,920) 594,761 142,239,452 12,365,194 1,606,164,330 إجمالي المطلوبات 

 
 

2020 

  تأجير العقارات إدارة العقارات  الضيافة  لاير سعودي 

 

 

 األخرى 

  

 

 اإلجمالي  الحذوفات 

        

 442,319,557 -  -  119,617,815 1,668,123 321,033,619 اإليرادات من العمالء الخارجيين 
 -  ( 24,434,228) -  17,550,429 -  6,883,799 إيرادات بين القطاعات 

 381,495,300 ( 24,029,228) -  41,020,323 4,407,118 360,097,087 تكلفة اإليرادات  
 60,824,257 ( 405,000) -  96,147,921 ( 2,738,995) ( 32,179,669) إجمالي الربح  

استهالك ممتلكات ومعدات  
 104,960,229 -  -  20,692,109 -  84,268,120 وموجودات حق استخدام 

 2,698,425,010 -  -  914,324,796 -  1,784,100,214 الممتلكات والمعدات 

 279,408,479 -  -  19,649,760 -  259,758,719 موجودات حق االستخدام 

 124,946,460 -  -  5,540,264 -  119,406,196 مشاريع تحت اإلنشاء 
 3,478,604,133 ( 508,734,337) 653,932,942 1,514,697,830 2,533,633 1,816,174,065 إجمالي الموجودات 
 1,780,874,162 ( 5,520,011) ( 261,928) 146,130,858 9,863,930 1,630,661,313 إجمالي المطلوبات 

 

المنتهيتين في   للمجموعة عن السنتين  الزكاة  الدخل قبل  التقرير عنها إلى  التي يتم  بالقطاعات  المتعلقة   31تسوية المعلومات 
 ديسمبر: 

 

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 60,824,257 59,497,972 إجمالي الربح للقطاعات التشغيلية 
   المبالغ غير الموزعة: 

 (1,473,879) (1,980,451) بيع وتسويق  
 (53,596,364) (31,291,713) عمومية وإدارية 

 (33,241,431) (23,144,856) ألجل أعباء مالية من قروض 
 (15,758,507) (13,741,547) مالية على التزامات اإليجار أعباء 

 324,434 38,205 إيرادات تمويلية
 630,469 10,053,119 إيرادات أخرى، صافي 

 (1,738,937) (4,289,852)  مقيدة بطريقة حقوق الملكيةحصة في صافي نتائج شركات 
 ───────── ───────── 

 ( 104,854,215) (64,357,095) إجمالي المبالغ غير الموزعة 
 ───────── ───────── 

 (44,029,958)  (4,859,123) الخسارة قبل الزكاة 
 ═════════ ═════════ 
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 النقدية وما في حكمها  -5
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 77,916,977 73,860,474 أرصدة لدى البنوك 
 16,000,000 17,000,000 ودائع قصيرة األجل 
 911,490 787,458 نقد في الصندوق 

 ───────── ───────── 
 91,647,932 94,828,467 
 ═════════ ═════════ 
 

 الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله: 
  90إلى    30استحقاق هذه الودائع ما بين  األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية ويتراوح متوسط  تمثل الودائع قصيرة   (أ)

بلغت اإليرادات التمويلية    35عمولة مرابحة  يوًما وتحمل متوسط   لاير سعودي عن السنة    38,205نقطة أساس. وقد 
 لاير سعودي(.  324,434: 2020م )2021ديسمبر  31المنتهية في 

  307.5:  2020مليون لاير سعودي )  171.3، لدى المجموعة تسهيالت نقدية متاحة بقيمة  2021ديسمبر    31كما في   ( ب)
 غير مسحوب من التسهيالت النقدية الممنوحة.ا مليون لاير سعودي( تمثل نقد

سعودي مليون لاير    20.83على حساب بنكي مكشوف بالدوالر األمريكي بقيمة    28تشتمل المعامالت المذكورة في إيضاح   ( ج)
المحاسبة أو  هبإثباتالمجموعة    تقممليون لاير سعودي( لدى المؤسسة المالية، ولم    7.6:  2020)  2021ديسمبر    31كما في  

  عنه في هذه القوائم المالية الموحدة.
 

 المدينون التجاريون -6
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

    143,386,661 170,475,362 مدينون تجاريون
 (26,445,793) (25,233,972) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

 ───────── ───────── 
 145,241,390 116,940,868 
 ═════════ ═════════ 
 

التجارية  يوًما. وتتأثر القيمة الدفترية للذمم المدينة    90إلى    30تستحق الذمم المدينة التجارية خالل فترة تتراوح ما بين   (أ)
 بالتغير في التصنيف االئتماني لألطراف األخرى. 

بناًء على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كافة الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة المجموعة  ( ب)
 الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.

مليون    71:  2020مليون لاير سعودي )  82.6، تتضمن الذمم المدينة التجارية أرصدة تبلغ  2021ديسمبر    31كما في   ( ج)
لاير سعودي( مستحقة من جهات حكومية وغير حكومية، حيث تتمتع هذه الجهات بفترة ائتمانية ممتدة عن باقي العمالء 

 العاديين اآلخرين. 
 

 ديسمبر:  31لمنتهيتين في  الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للسنتين ا
 2021 2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
   

    20,044,133 26,445,793 يناير    1في 
 6,401,660 738,991 ( 26المحمل للسنة )إيضاح 

 -  (1,473,173) ( 26ُمستَرد خالل السنة )إيضاح 

 -  (477,639) ديون معدومة مشطوبة خالل السنة
 ───────── ───────── 
 26,445,793 25,233,972 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════   
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 المدينون التجاريون )تتمة(  -6
 

 تحليل أعمار المدينين التجاريين 
 ديسمبر:  31فيما يلي معايير المخصصات الُمستخَدمة للخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في  

  
 اإلجمالي 

   
 سنوات  4أكثر من  سنوات  4-3 سنوات  3-2 سنتان -1 يوًما  365- 121 يوًما  120-91 يوًما  0-90 
  لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

مخصص خسائر  
  االئتمان المتوقعة

  
   

  

2021 25,233,972  - 107,462 1,199,893 1,457,374 4,641,444 3,926,148 13,901,651 
2020 26,445,793  - 155,722 1,174,077 4,298,006 5,201,795 5,895,973 9,720,220 

         

         مدينون تجاريون 

2021 170,475,362 67,309,923 6,549,651 45,327,933 10,890,663 11,478,465 14,686,060 14,232,667 
2020 143,386,661 58,448,978 13,994,938 17,718,865 20,061,703 16,888,849 6,444,530 9,828,798 

         
ح   المتوسط المرجَّ
المتوقع لمعدل  

 الخسارة 

        

2021 14.80%  - 1.64% 2.65% 13.38% 40.44% 26.73% 97.67% 
2020 18.44 %  - 1.11 % 6.63 % 21.42 % 30.80 % 91.49 % 98.90 % 

 
 .مجموعةبشأن المعلومات عن التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية الخاصة بال 31انظر اإليضاح 

 
 المصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات المتداولة األخرى   - 7
 
  2021 2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

 58,818,607 58,818,607 )*( يجارمقدمة إلدفعة 
 12,565,446 10,978,260 مصاريف مدفوعة مقدًما 

 3,846,145 5,769,217 موجودات عقود 
 2,977,907 3,310,210 سلف الموظفين 

 2,367,809 3,710,899 ( 8مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 37,326,870 2,034,216 دفعات مقدمة للموردين

 5,383,841 1,796,104 لمشاريع عقاريةدُّفعات ُمقدََّمة 
 7,435,579 8,684,662 أخرى        

 ───────── ───────── 

 95,102,175 130,722,204  
═════════ ═════════ 

 
اإليجار  مبلغا مدفوعا الستئجار مبنى فندقي في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف. أنهت الشركة عقد    يمثل هذه البند )*( 

ر، وعليه، تم تصنيف كامل مبلغ الدفعة المقدمة ضمن الموجودات المتداولة.   يتوقع استرداد، و2020خالل عام   المبلغ من المؤج ِ
حيث ، ولصالح الشركة  نمرهو  للمؤجرملكية أرض الفندق المملوك    صكوتعتقد اإلدارة أن المبلغ قابل لالسترداد بالكامل ألن  

الشركة  أقامت، 2021. وخالل عام 2021ديسمبر  31كما في  يجارإلالدفعة المقدمة رض تتجاوز مبلغ القيمة العادلة لألأن 
ر من أجل  ِ المؤج ِ أرض الفندق واسترداد الدفعة المقدمة. وتتوقع اإلدارة صك على  بإجراءات التنفيذ البدء دعوى قضائية بحق 

 . 2022تحصيل المبلغ خالل عام 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -8
 

أو المساهمون أو مجلس اإلدارة أو كبار موظفو اإلدارة سيطرة أو سيطرة مشتركة أو  مجموعةتتضمن الجهات ذات العالقة بالمجموعة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة والشركات التي تمتلك فيها ال
 ثل هذه المعامالت الخدمات المتبادلة مع هذه المنشآت.نفوذا هاما. وخالل دورة أعمالها العادية، تجري المجموعة معامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. وتم

 

 يما يلي تفاصيل المعامالت واألرصدة الناشئة عنها: وف
 

 المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة  ( أ

 الرصيد مبلغ المعامالت    
   2021 2020 2021 2020 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  طبيعة المعاملة  العالقة  الجهة ذات العالقة 
       

 المملوك لشركة أصيلة لالستثمار مجمع الياسمين 
 

 شركة مملوكة لمساهمين 
 

 دخل أتعاب إدارة 
 

403,593 
 

409,693 
 

1,814,605 1,371,199 

 مجمع المعذر المملوك لشركة أصيلة لالستثمار 
 

 شركة مملوكة لمساهمين 
 

 دخل أتعاب إدارة 
 

598,342 
 

552,977 
 

1,072,468 
 

490,654 

 المملوك لشركة أصيلة لالستثمار فندق ام القرى 
 

 شركة مملوكة لمساهمين 
 

 دخل أتعاب إدارة 
 

94,721 
 

70,552 
 

555,508 206,596 

 فندق مكارم البيت المملوك لشركة أصيلة لالستثمار 
 

 شركة مملوكة لمساهمين 
 

 دخل أتعاب إدارة 
 

1,432 
 

2,599 
 

133,937 94,378 

 204,982 134,381 945,050 167,849 إيرادات أتعاب فنية  شركات مملوكة لمساهمين  أخرى
     ──────── ──────── 

     3,710,899 2,367,809 
     ════════ ════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -8
 
 المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة  (ب 

 

 الرصيد مبلغ المعامالت    
   2021 2020 2021 2020 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  طبيعة المعاملة  العالقة  الجهة ذات العالقة 
       

 مجمعا الجزيرة والدوادية 

 
مقيدة بطريقة لشريك في شركة   تانمملوك

 حقوق الملكية 

 
 

 -  -  دخل أتعاب إدارة 

 
 

18,460,369 

 
 

18,460,369 

 المدينة للفنادق المحدودة شركة 
 

 مقيدة بطريقة حقوق الملكية شركة 
 

 -  دخل أتعاب إدارة 
 
 - 

 
14,651,496 

 
14,651,496 

مجمع الروضة السكني المملوك  
 لشركة أصيلة لالستثمار 

 
 شركة مملوكة لمساهمين 

 
 172,143 دخل أتعاب إدارة 

 
259,225 

 
2,085,678 

 
2,336,959 

المملوك لشركة  فندق مكارم ِمنى 
 أصيلة لالستثمار 

 
 شركة مملوكة لمساهمين 

 
 8,961 دخل أتعاب إدارة 

 
7,146 

 
935,308 

 
1,016,133 

مجمع األندلس السكني المملوك  
 لشركة أصيلة لالستثمار 

 
 شركة مملوكة لمساهمين 

 
 161,654 دخل أتعاب إدارة 

 
190,352 

 
434,024 

 
849,258 

 
 أخرى

 
 لمساهمينشركات مملوكة 

 
 115,946 دخل أتعاب إدارة

 
472,406 

 
591,872 

 
660,001 

     ───────── ──────── 

     37,158,747 37,974,216 
     ═════════ ════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -8
 

 اإلدارة: المعامالت مع أعضاء مجلس 
أُجريَت معامالت مع مؤسسات مالية بها أعضاء مشتركون من مجلس اإلدارة. وحصلت المجموعة على تسهيالت من هذه المؤسسات  

  740,569,674:  2020)  2021ديسمبر    31ريااًل سعوديًا كما في    654,367,054المالية التي لديها أرصدة قائمة بإجمالي  
 ريااًل سعوديًا(.

 
 ت كبار موظفي اإلدارة مزايا ومكافآ

تتمثل اإلدارة العليا من كبار أعضاء إدارة الشركة ممن لهم صالحيات ومسؤوليات التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة. 
 وفيما يلي مزايا ومكافآت كبار موظفي اإلدارة: 

 مبلغ المعامالت  
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 3,775,604 3,938,550 حكمهارواتب وما في 
 314,634 238,606 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 3,150,000 3,774,000 اللجان  مكافآت، وبدل حضور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 الشروط واألحكام الخاصة بأرصدة الجهات ذات العالقة 

شهراً    12السنة بدون ضمانات وال تحمل فائدة ويتم سدادها نقداً خالل  إن األرصدة القائمة لدى الجهات ذات العالقة كما في نهاية  
من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. لم يتم استالم أو تقديم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة.  

بالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة للسنتين المنتهيتين  لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالم
. يتم إجراء هذا التقويم في كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي لكل جهة ذات عالقة  2020و    2021ديسمبر    31في  

 واألسواق التي تعمل فيها. 
 
 المخزون  -9
  2021 2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 5,580,872 4,262,750 بياضات ومفروشات  
 3,635,644 3,355,383 إكسسوارات وفضيات

 2,771,809 2,703,609 قِطع غيار 
 2,701,010 2,435,388 األطعمة والمشروبات

 1,311,286 2,064,747 لوازم تشغيل
 2,593,012 1,933,870 أدوات ومعدات مطبخ

 867,544 990,746 قرطاسية وطباعة 
 ( 640,982) (640,982) )ناقصا( مخصص المخزون 

 ──────── ──────── 

 17,105,511 18,820,195 
 ════════ ════════ 

 
 ديسمبر:  31الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة للسنتين المنتهيتين في 

 2021 2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
   
 - 640,982 يناير    1في 

 1,749,662 - ( 25للسنة )إيضاح المحمل 
 (1,108,680) - مخزون مشطوب خالل السنة

 ──────── ──────── 
 640,982 640,982 ديسمبر   31في 
 ════════ ════════ 
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 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -10
 

من رأس مال الشركة الوطنية للسياحة؛ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة  %1.67تمتلك المجموعة نسبة 
 العربية السعودية. وفيما يلي الحركة في القيمة العادلة لالستثمار:  

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 7,000,000 7,000,000 ديسمبر  31يناير و 1التكلفة في 
   

   القيمة العادلة احتياطي 
 - (5,057,678) يناير    1في 

 (5,057,678) 159,335 التغير في القيمة العادلة خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 (5,057,678) (4,898,343) ديسمبر  31احتياطي القيمة العادلة في 
 ──────── ──────── 

 1,942,322 2,101,657 ديسمبر  31القيمة العادلة في 
 ════════ ════════ 

 
 مقيدة بطريقة حقوق الملكيةالشركات الاالستثمار في  -11

 
ــتثمارات في شــركات   ــتثمار منمقيدة بطريقة حقوق الملكية تتمثل االس التالية وهي شــركات ذات مســؤولية   الشــركاتفي   االس

ــتثمارات المجموعة في هذه   ــبة عن اسـ ــعودية. وتتم المحاسـ ــجلة في المملكة العربية السـ ــركات أدناه مسـ محدودة. إن كافة الشـ
 الشركات باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة.

  نسبة الملكية 
 2021 2020 2021 2020 

 لاير سعودي  سعودي لاير  % %  
     بطريقة حقوق الملكية  ةلمقيدا الشركةاسم 

 8,427,839 6,642,678 25 25 الشركة السعودية للضيافة التراثية )**( 
 4,142,289 4,142,289 50 50 شركة المدينة للفنادق المحدودة
 - 6,637,686 - 49 شركه برج المدينة العقارية )*(

   ──────── ─────── 
   17,422,653 12,570,128 
   ════════ ═══════ 
 

 ديسمبر:  31الحركة في االستثمار في الشركات المستثَمر فيها المقيدة بطريقة حقوق الملكية خالل السنتين المنتهيتين في 

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 14,309,065 12,570,128 في بداية السنة
 - 9,142,377 إضافات 

 (1,738,937) (2,504,691) الحصة في صافي النتائج 
 - (1,785,161) انخفاض قيمة شركات مستثَمر فيها مقيدة بطريقة حقوق الملكية 

 ────────── ──────── 

 12,570,128 17,422,653 في نهاية السنة
  ════════ ════════ 

 
شراكة مع شركة أوقاف لالستثمار )الذراع االستثماري للهيئة العامة لألوقاف( تنصُّ على أبرمت شركة دور للضيافة اتفاقية  )*( 

من   المركزية  المنطقة  الزميلة قطعة أرض في  الشركة  واستأجرت  الزميلة(.  )الشركة  العقارية  المدينة  برج  تأسيس شركة 
ره شركة دور للضيافة تحت العالمة التجارية نجوم ستدي  5المدينة المنورة من الهيئة العامة لألوقاف بغرض تطوير فندق  
ل المشروع حسب ملكية رأس المال لكل طرف.  "مكارم". وسيُموَّ
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 االستثمارات المقيدة بطريقة حقوق الملكية )تتمة(  -11
 

انخفاض في  إثبات مخصص  بالمجموعة    قامتتصفية، وقد  الجراءات  إل   2021الشركة السعودية للضيافة التراثية خالل عام   تخضع
 على متحصالتالتصفية المقترحة والقيمة الدفترية لالستثمار. ولم تحصل المجموعة حتى اآلن    المتحصالت منالقيمة يمثل الفرق بين  

  .التصفية
 
 موجودات حق االستخدام   -12

 
لموجودات التي تكون المجموعة تستأجر المجموعة العديد من موجودات تتضمن أراٍض ومبنى. وفيما يلي بيان المعلومات المتعلقة با 

 بشأنها هي المستأجر: 
 

 اإلجمالي  المباني   األراضي   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  
     التكلفة:
 314,694,586 259,721,033 54,973,553  يناير  1كما في 

 19,809,907 19,809,907  -  إضافات خالل السنة 
 ( 58,403,111) ( 58,403,111)  -  تعديالت عقود إيجار )أ(

   ───────  ───────  ─────── 
 276,101,382 221,127,829 54,973,553  2021ديسمبر  31كما في 

     
     االستهالك:
 35,286,107 31,958,667 3,327,440  يناير  1كما في 

 14,367,421 11,984,301 2,383,120  المحمل للسنة 
 (3,113,254) (3,113,254)  -  تعديل عقود إيجار )أ(

   ───────  ───────  ─────── 
  5,710,560 40,829,714 46,540,274 
   ───────  ───────  ─────── 

     صافي القيم الدفترية:
 229,561,108 180,298,115 49,262,993  2021ديسمبر  31كما في 

  ════════ ════════ ════════ 

     
     التكلفة: 
 314,286,930 262,945,317 51,341,613  يناير  1في كما 

 3,631,940  - 3,631,940  إضافات خالل السنة 
 (3,224,284) (3,224,284)  -  تعديالت عقود إيجار )أ(

   ───────  ───────  ─────── 
 314,694,586 259,721,033 54,973,553  2020ديسمبر  31كما في 

   ───────  ───────  ─────── 
     االستهالك: 
 17,726,015 16,004,900 1,721,115  يناير  1كما في 

 17,560,092 15,953,767 1,606,325  المحمل للسنة 
   ───────  ───────  ─────── 
  3,327,440 31,958,667 35,286,107 
   ───────  ───────  ─────── 

     صافي القيم الدفترية:
 279,408,479 227,762,366 51,646,113  2020ديسمبر  31كما في 

  ════════ ═════════ ═════════ 

 
ر.  ( أ)   تمثل تعديالت عقود االيجار التغيرات التي تُجَرى على دفعات عقود اإليجار والشروط المتفَق عليها مع المؤج ِ
 المجموعة.ولم تكن هناك عقود إيجار تتضمن ضمانات القيمة المتبقية التزمت بها  ( ب)
 ديسمبر على تكلفة اإليرادات. 31االستهالك في قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في  حمل ( ج)
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 الممتلكات والمعدات  -13
 

 

 
 
 

 األراضي 

 
 
 المباني 

 
التحسينات على  

 المباني 

 
 
 األثاث 

 
 

 السيارات 

 
 

 المكائن والمعدات 

 
المصاعد وأجهزة  
 التكييف المركزية

 
 

 اإلجمالي  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي    

         التكلفة: 
 3,671,153,592 113,134,640 168,217,036 7,421,172 379,519,249 137,403,102 2,127,035,874 738,422,519 في بداية السنة 

 64,643,265 43,512 13,188,042 425,506 7,004,968 7,310,577 31,020,660 5,650,000 إضافات 
 ( 10,608,832) -  ( 3,709,346) ( 63,000) ( 3,490,800) ( 3,345,686) -  -  استبعادات 

 55,550,309 1,635,789 9,957,935 -  20,424,656 969,325 22,562,604 -  ( 14تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 
 ( 6,676,468) -  -  -  -  -  ( 6,676,468) -  تعديالت )أ( 

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

 3,774,061,866 114,813,941 187,653,667 7,783,678 403,458,073 142,337,318 2,173,942,670 744,072,519 ديسمبر   31في 
 ──────── ────────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ─────────── 

         االستهالك المتراكم 
 972,728,582 36,386,702 63,171,011 6,943,661 243,725,507 89,707,338 532,794,363 -  في بداية السنة 
 100,392,625 3,590,315 19,381,422 155,915 25,681,530 7,513,168 44,070,275 -  المحمل للسنة 
 ( 10,336,703) -  ( 3,514,889) ( 63,000) ( 3,413,128) ( 3,345,686) -  -  استبعادات 
 ( 212,812) -  -  -  -  -  ( 212,812) -  )أ(   التعديالت 

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

 1,062,571,692 39,977,017 79,037,544 7,036,576 265,993,909 93,874,820 576,651,826 -  ديسمبر   31في 
 ──────── ───────── ─────── ──────── ──────── ──────── ───────── ─────────── 

         صافي القيمة الدفترية: 
 2,711,490,174 74,836,924 108,616,123 747,102 137,464,164 48,462,498 1,597,290,844 744,072,519 2021ديسمبر  31كما في 

 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ ═════════ ═══════════ 

         

         

         

 
 مليون لاير سعودي.  6.6تقدير تكلفة بعض بنود المشاريع بقيمة  أعادت الشركة، 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (أ)
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 المباني  األراضي  
التحسينات على  

 المكائن والمعدات  السيارات  األثاث  المباني 
المصاعد وأجهزة  
 اإلجمالي  التكييف المركزية 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  
         

         التكلفة:
 3,380,500,259 107,291,738 120,482,739 7,291,889 345,570,237 121,035,645 1,940,405,492 738,422,519 في بداية السنة 

 29,991,379 485,700 14,561,413 129,283 3,230,671 2,367,457 9,216,855 -  إضافات 
 (2,689,642) (69,940) ( 237,967) - (1,797,898) - ( 583,837) -  استبعادات 

ل من مشاريع تحت اإلنشاء    ُمحوَّ
 (     14)إيضاح   

 
 - 

 
177,997,364 

 
14,000,000 

 
32,516,239 

 
 - 

 
33,410,851 

 
5,427,142 

 
263,351,596 

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

 3,671,153,592 113,134,640 168,217,036 7,421,172 379,519,249 137,403,102 2,127,035,874 738,422,519 ديسمبر  31في 
 ───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

         االستهالك المتراكم:
 888,018,087 32,821,869 47,749,492 6,783,210 223,528,949 81,886,199 495,248,368 -  في بداية السنة 
 87,400,137 3,634,773 15,659,486 160,451 21,994,456 7,821,139 38,129,832 -  المحمل للسنة 
 (2,689,642) (69,940) ( 237,967) -  (1,797,898) -  ( 583,837) -  استبعادات 

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

 972,728,582 36,386,702 63,171,011 6,943,661 243,725,507 89,707,338 532,794,363 -  ديسمبر  31في 
 ───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

         صافي القيمة الدفترية:
 2,698,425,010 76,747,938 105,046,025 477,511 135,793,742 47,695,764 1,594,241,511 738,422,519 2020ديسمبر  31كما في 

 ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ديسمبر على النحو التالي: 31االستهالك في قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في   حمل مصروف
 
 
 

2021 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي 

   
 83,170,097 98,069,697 (25تكلفة إيرادات )إيضاح 

 4,230,040 2,110,116 (26مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
 ───────── ──────── 

 100,179,813 87,400,137 
 ═════════ ════════ 

 
 المشاريع تحت اإلنشاء  -14

  
 ديسمبر: 31فيما يلي الحركة في المشاريع تحت اإلنشاء للسنتين المنتهيتين في  

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   
 319,425,744 124,946,460 يناير    1في 

 68,872,312 26,110,904 إضافات خالل السنة
 ( 263,351,596) (55,550,309) (  13تحويالت إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 ───────── ────────── 

 124,946,460 95,507,055 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 
حالية باإلضافة إلى المشاريع األخرى.  تمثل المشاريع تحت االنشاء بصفٍة رئيسٍة تكلفة إنشاء فنادق جديدة وتجديد فنادق   (أ)

متنوعة   التصاميم ومصاريف  المشاريع ومصاريف  إدارة  إلى مصاريف  باإلضافة  المقاولين  تكاليف  البند  هذا  ويتضمن 
 ، ولم يُتخذ قرار بإلغاء أي من هذه المشاريع.على نسب إنجاز المشاريع  بشكل دوري باالطالعمجلس اإلدارة    يقومأخرى. و

مليون لاير سعودي بشكل رئيسي تكلفة أعمال    55.6بقيمة    2021ويالت إلى الممتلكات والمعدات خالل عام  تمثل التح  ( ب)
مليون لاير سعودي تمثل تكلفة إنشاء مبنى فندق هوليداي إن الجبيل ومشروع طويق   262.3:  2020تجديد فندق مكة )

 ومجمع التخصصي بالزا(.السكني ومشروع الوادي السكني وتجديد مبنى فندق ماريوت المطار، 
ديسمبر    31ال شيء )السنة المنتهية في    2021ديسمبر    31بلغت قيمة تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية في   ( ج)

مليون لاير سعودي(. تم تحديد قيمة تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة باستخدام المتوسط المرجح لمعدل    2.8:  2020
 جل.  الفائدة على القروض أل

 
 المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى   -15
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 60,775,152 67,504,337 مطلوبات العقود
 35,368,469 24,877,518 مبالغ ُمستَحقة الدفع إلى مقاولين 

 14,775,406 17,557,874 مزايا موظفين مستحقة 
 12,899,528 14,913,370 خدمات مستَحقة الدفع مصاريف 

 23,092,253 14,453,636 محتجزات دائنة 
 4,092,153 8,688,330 أتعاب مهنية وخدمات أخرى مستحقة

 18,244,699 13,593,231 أخرى 
 ───────── ────────── 

 161,588,296 169,247,660 
 ═════════ ═════════ 
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 القروض ألجل  -16
  

  1,033:  2020مليون لاير سعودي )  1,017حصلت المجموعة على قروض ألجل في شكل تمويل مرابحة بقيمة إجمالية قدرها  
مليون لاير سعودي( تستحق عمولة مرابحة وفقًا لألسعار السائدة في السوق. إن هذه التمويالت مضمونة بسندات إذنية وبالتنازل عن  

 . اريعمشبعض الإيجار المتحصالت من 
 

تتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تتعلق بشكل رئيسي بالمحافظة على نسب معينة من الرفع المالي وإجمالي الدين إلى حقوق الملكية 
وتعهدات أخرى. وبموجب شروط هذه االتفاقيات، فإنه يحق للبنوك طلب السداد الفوري للقروض في حالة عدم الوفاء بأي من تلك 

  .2020و  2021ديسمبر  31لتزمة بتعهدات القروض كما في التعهدات. والشركة م
 

 القروض ألجل:  بيان بتصنيفوفيما يلي 
 2021  2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 209,537,984  271,761,088 الجزء المتداول -قروض ألجل 
 824,367,448  745,510,575 الجزء غير المتداول  -قروض ألجل 

 1,017,271,663  1,033,905,432 

 
 التزامات عقود اإليجار  -17

 
لشركة خيار التمديد. يتم التفاوض على هذا الخيار من قبل اإلدارة لتوفير المرونة في إدارة محفظة الموجودات ل  تتضمن عقود االيجار

األحكام الهامة عند تحديد ما إذا كان من المؤكد بصورة المؤجرة ومواكبتها مع احتياجات أعمال الشركة. تقوم اإلدارة بممارسة  
 معقولة ممارسة خيار التمديد هذا.

 
 فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار المثبتة والتغيرات خالل السنة: 

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 379,713,599 385,880,458 يناير  1كما في 
 3,631,940 19,809,907 إضافات 

 (3,224,280) (56,348,028) تعديل عقود إيجار 
 16,750,485 14,632,885  أعباء مالية
 (10,991,286) (18,322,287) مبالغ مسددة 

 ───────── ───────── 

 385,880,458 345,652,935 ديسمبر  31كما في 
 ═════════ ═════════ 

   لصافي دفعات اإليجار: فيما يلي القيمة الحالية 
 29,433,114 43,343,159 متداولة

 356,447,344 302,309,776 غير متداولة 
 

 : قائمة الدخل الموحدةفيما يلي بيان المبالغ المثبتة في 
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 17,560,092 14,367,421 استهالك موجودات حق االستخدام مصروف 
 15,758,507 13,741,547 على التزامات اإليجار أعباء مالية 

 ───────── ───────── 

 33,318,599 28,108,968 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدةإجمالي 
 ═════════ ═════════ 
 

ر   الشركة كمؤج ِّ
الشركة    الذي أثبتتهعقود إيجار قصيرة األجل. ويبلغ دخل اإليجار    تمثل هذه  تتعلق بعقاراتها.  ةأبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلي

  لاير سعودي(. 119,617,815: 2020لاير سعودي ) 123,246,132خالل السنة 
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 الزكاة -18
 

تحديد واحتساب تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقراراتها الزكوية كل على حدة بناًء على القوائم المالية الخاصة بكل شركة. لذلك، يتم 
 وعاء الزكاة للشركة والشركات التابعة لها كل على حدة، ويتم عرض إجمالي الزكاة المقدرة في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.

 
 ديسمبر:  31الحركة في مخصص الزكاة للسنتين المنتهيتين في  

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 13,169,475 13,323,298 في بداية السنة
 7,579,300 9,312,287 مجنب خالل السنة 
 (7,425,477) (8,973,387) مدفوع خالل السنة 

 ──────── ──────── 

 13,323,298 13,662,198 في نهاية السنة
 ════════ ════════ 
 

 موقف الربوط الزكوية 
 2020هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( عن كافة السنوات حتى  قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقراراتها الزكوية إلى  

  ودفعت الزكاة المستحقة بموجبها وحصلت على الشهادات الزكوية غير المقيدة.
 

، فقدمت الشركة اعتراضاتها على تلك الربوط. وقبلت الهيئة  2018حتى    2015وأصدرت الهيئة ربوطا زكوية عن األعوام من  
. فقدمت الشركة اعتراضها إلى األمانة العامة للجان  2015مليون لاير سعودي عن عام    0.86اضات باستثناء مبلغ بقيمة  تلك االعتر

 0.25االعتراضات بقيمة  ُرفضت  مليون لاير سعودي في حين    0.62الضريبية )"األمانة"(. وقبلت األمانة اعتراضات الشركة بقيمة  
 مليون لاير سعودي.  

 
مليون لاير سعودي. ودفعت الشركة جميع المبالغ غير   3.03نشأ عنه فروق زكوية بقيمة    2019ربًطا عن عام  وأصدرت الهيئة  

مليون لاير سعودي وقدمت اعتراضات على باقي البنود المتنازع عليها. ونشأ عن ذلك إصدار    1.2القابلة لالعتراض وإجماليها  
قدَّمت الشركة اعتراًضا إلى األمانة للنظر في البنود محل االعتراض. وال تزال  مليون لاير سعودي. و  1.04الهيئة ربط معد ل بقيمة  
 المسألة قيد نظر األمانة. 

 
مليون لاير سعودي. ودفعت الشركة جميع المبالغ غير    2.11نشأ عنه فروق زكوية بقيمة    2020كما أصدرت الهيئة ربًطا عن عام 

وإجماليها   لالعتراض  الهيئة مليون لاير    1.76القابلة  دراسة  وبعد  عليها.  المتنازع  البنود  باقي  على  اعتراًضا  وقدمت  سعودي 
ت جميع االلتزامات  يلالعتراض، أصدرت الهيئة ربطها الُمعدَّل متضمنًا قبول جميع البنود التي اعترضت عليها الشركة، وعليه، ألغ

 . 2020الزكوية المتعلقة بعام 
 

 . 2018للشركات التابعة عن جميع السنوات حتى عام الزكوية ط وربالأصدرت الهيئة 
 
 التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   -19
 

 وصف عام 
لدى الـشركة وـشركاتها التابعة برامج منافع محددة لما بعد التوظيف. وهذه المنافع مطلوبة وفقًا لنظام العمل والعمال الـسعودي. ويتم  
ــنوات خدماتهم المتراكمة وفقًا لما ينص عليه نظام العمل في المملكة   ــاس آخر رواتب وبدالت للموظفين وسـ تحديد المنافع على أسـ

 العربية السعودية. 
 

تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري مؤهل مســتقل باســتخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ومرخص له من قبل 
 البنك المركزي السعودي.

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 

 2021 2020 
   

 % 1.9 %2.40 معدل الزيادة في الرواتب 
 % 1.9 %2.40 معدل الخصم 

   1,354 1,280 الموظفين المشمولين ببرنامج منافع نهاية الخدمة عدد 
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 التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(   -19
 

 مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين: 
 
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي   
   

 6,355,891 7,341,668 تكلفة خدمة حالية 
 487,090 1,156,008 متعلقة بالتزامات مكافآت نهاية خدمة للموظفين  أعباء مالية

 ──────── ──────── 

 6,842,981 8,497,676 إجمالي مصروف المنافع 
 ════════ ════════ 

  
 األرباح )الخسائر( االكتوارية 

لة على قائمة الدخل الشامل الموحدة:  فيما يلي األرباح )الخسائر( االكتوارية  الُمحمَّ
 
 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي   
   

 2,552,300 (737,058) )خسائر( أرباح اكتوارية من التزامات مكافآت نهاية خدمة للموظفين
 ═══════ ═══════ 

 
 ديسمبر: 31للموظفين للسنتين المنتهيتين في الحركة في القيمة الحالية اللتزامات مكافآت نهاية الخدمة 

 
 تحليل الحساسية 

 ديسمبر: 31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في  
 

 ل الخصم دُمع معدل الزيادة في الرواتب   االفتراضات
  50الزيادة بواقع   مستوى الحساسية

 نقاط أساس
  50النقص بواقع  
 نقاط أساس

  50الزيادة بواقع 
 نقاط أساس

  50النقص بواقع  
  نقاط أساس

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
  

 
  

 

2021 63,156,774 58,308,774 58,414,598 63,066,458 
2020 61,621,676 56,682,266 56,786,139 61,533,697 

 
على طريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزامات المكافآت المحددة للموظفين نتيجة للتغيرات  أجري تحليل الحســـاســـية أعاله بناء 

المعقولة في االفتراضـات األسـاسـية التي تحدث في نهاية الفترة المالية. يعتمد تحليل الحسـاسـية على حدوث تغير في االفتراضـات  
ا فعليا في التزام المكافآت المحددة للموظفين؛ ريمثل تحليل الحســاســية تغيالهامة، مع بقاء كافة االفتراضــات األخرى ثابتة. وقد ال 

  ذلك أنه من غير المرجح أن تنشأ التغيرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.

 2021 2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
   

 62,911,547 59,915,810 الرصيد االفتتاحي للقيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
 6,842,981 8,497,676 مصروف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 (7,286,418) (7,552,755) الخدمة المدفوعة للموظفين مكافأة نهاية 
 (2,552,300) 737,058 من التزامات مكافآت نهاية خدمة للموظفين ةاكتواري)أرباح( ر ئخسا 

 ───────── ──────── 

 59,915,810 61,597,789 الرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين 
 ═════════ ════════ 
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 التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(   -19
 

 الخدمة للموظفين المخطط لها للسنوات القادمة:يمثل ما يلي المبالغ المتوقع دفعها أو تعويضات نهاية 
 2021 2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
   

 3,411,585 7,992,876 شهًرا )الفترة الحالية التالية( 12خالل 
 28,854,952 29,795,183 من سنتين إلى خمس سنوات

 31,611,211 31,454,986 أكثر من خمس سنوات 
 ───────── ───────── 

 69,243,045 63,877,748 
 ═════════ ═════════ 

 
 رأس المال   -20

 
: 2020لاير سـعودي ) 10مليون سـهم، قيمة كل سـهم   100يتكون رأسـمال الشـركة المصـرح به والمصـدر والمدفوع بالكامل من 

 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم   100
 
 االحتياطي النظامي -21

 
للنظام   % من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ  10األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل نسبة  طبقاً 

قد بلغ    %30مجموع هذا االحتياطي   النظامي  المال المدفوع. وحيث إن رصيد االحتياطي  من رأس المال نظراً   %50من رأس 
 ف عن إجراء هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.للتحويالت في السنوات السابقة، فقد قررت الشركة التوق

 
 االتفاقياالحتياطي   -22

 
للنظام األساسي للشركة، حولت الشركة نسبة   للتحويالت في   %5وفقاً  السنوي إلى االحتياطي االتفاقي. ونظراً  من صافي دخلها 

تحويل مبلغ قدره    2021  ديسمبرويل. وقررت الجمعية العامة في  السنوات السابقة، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التح 
 ريااًل سعوديًا إلى األرباح المبقاة.   143,002,490

 
 توزيعات األرباح الُمستَحقة الدفع  23
 
  لاير سعودي للسهم(   0.50مليون لاير سعودي )بواقع    50م، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها  2020فبراير    18في  

 .2020إبريل  26والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ  2020ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 
 

: 2020مليون لاير سعودي ) 43.9، تتضمن المطلوبات المتداولة رصيد توزيعات أرباح مستحق بقيمة 2021ديسمبر  31كما في 
تمثل مبالغ مستحقة للمساهمين مقابل توزيعات أرباح في السنوات السابقة لم يطالبوا بها كما في   مليون لاير سعودي(، والتي 44.3

 تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 
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 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء   -24
 
 بر:ديسم 31فيما يلي تفصيل إليرادات المجموعة من العقود مع العمالء للسنتين المنتهيتين في  

 

 اإلجمالي  إدارة العقارات  اإليجارات  الضيافة 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

     نوع البضائع أو الخدمات 
 228,011,176 - - 228,011,176 غُرف  -خدمات ضيافة 
 82,322,315 - - 82,322,315 أطعمة ومشروبات  -مبيعات بضائع 

 38,049,430 - - 38,049,430 إيرادات ضيافة أخرى 
 123,246,132 - 123,246,132 - دخل إيجار
  1,520,903 1,520,903 - - أتعاب إدارة

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

  473,149,956 1,520,903 123,246,132 348,382,921 إجمالي اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء 
══════════ ═════════ ════════ ═════════ 

     
 

 توقيت إثبات اإليرادات 
    

 390,827,641 1,520,903 123,246,132 266,060,606 على مدى الزمن
 82,322,315 - - 82,322,315 في نقطة من الزمن 

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

 473,149,956 1,520,903 123,246,132 348,382,921 العمالء إجمالي اإليرادات من العقود المبَرمة مع 
 ═════════ ═════════ ═══════ ═════════ 

 
 

 اإلجمالي إدارة العقارات  اإليجارات  الضيافة  2020
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

     نوع البضائع أو الخدمات 
 206,117,901 - - 206,117,901 غُرف  -خدمات ضيافة 
 82,918,765 - - 82,918,765 أطعمة ومشروبات  -مبيعات بضائع 

 31,996,953 - - 31,996,953 إيرادات ضيافة أخرى 
 119,617,815 - 119,617,815 - دخل إيجار
  1,668,123 1,668,123 - - أتعاب إدارة

───────── ───────── ─────── ──────── 

  442,319,557 1,668,123 119,617,815 321,033,619 إجمالي اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
═════════ ═════════ ═══════ ════════ 

     توقيت إثبات اإليرادات 
 359,400,792 1,668,123 119,617,815 238,114,854 على مدى الزمن

 82,918,765 - - 82,918,765 في نقطة من الزمن 
 ───────── ───────── ─────── ───────── 

 442,319,557 1,668,123 119,617,815 321,033,619 إجمالي اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء 
 ═════════ ═════════ ═══════ ═════════ 
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 تكلفة اإليرادات  -25
 

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 116,673,442 147,962,737 رواتب وما في حكمها 
 100,730,189 112,437,118 (13و  12استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق استخدام )اإليضاحات  

 53,837,112 41,037,242 لوازم تشغيل
 25,840,997 37,200,610 أطعمة ومشروبات

 22,226,112 25,465,865 منافع عامة 
 13,668,403 14,329,617 إصالح وصيانة

 18,659,049 13,986,890 أتعاب خدمات وتشغيل
 18,611,756 13,976,263 أنشطة دعاية وإعالن وترويج 

 1,894,391 4,990,025 عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان 
 477,102 1,299,806 أمن وحراسة 

 2,444,470 - مصاريف ما قبل التشغيل 
 1,749,662 - ( 9مخصص مخزون بطيء الحركة )إيضاح 

 4,682,615 965,811 أخرى  
 ────────── ────────── 

 413,651,984 381,495,300 
 ══════════ ══════════ 

 
 المصاريف العمومية واإلدارية  -26

 
  

 2021 2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
   

 19,383,580 16,874,584 أخرى رواتب ومنافع موظفين 
 9,379,682 4,274,097 أتعاب مهنية 

 3,150,000 3,774,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 1,779,754 2,788,284 اشتراكات  

 4,230,040 2,110,116 (13استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 840,105 467,657 ضيافة 

 6,401,660 (734,182) (6)إيضاح مخصص خسارة ائتمانية متوقعة 
 8,431,543 1,737,157 أخرى 

 ───────── ──────── 

 31,291,713 53,596,364 
 ═════════ ════════ 
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 ، صافي )مصروف( اإليرادات األخرى -27
 

2021 
 
2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 - (6,975,278) مصروف استشارات )أ(

 - 9,120,000 مقاول )ب( مع  دخل من تسوية 

 - 5,000,000 لم تعد مطلوبة )ج( مخصصات

 - 1,799,088 استرداد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 630,469 1,109,309 أخرى، بالصافي 
 ───────── ──────── 
 10,053,119 630,469 
 ═════════ ════════ 
 
التي تم تعليقها وج المقترحة  ا دمنوالخدمات المهنية األخرى نتيجة ألنـشطة اال الدراـسات االـستـشاريةتكبدت الـشركة بعض نفقات  )أ(

 .2022الحقًا في عام 
 
ــدادالشــركة اتفاقية تســوية نهائية مع مقاول وافق على   أبرمت  ،2021الل عام خ  (ب ) جزء من مطالبة الشــركة فيما يتعلق بأحد   س

 المشاريع العقارية. تم شطب هذه المطالبة بالكامل من دفاتر الشركة في السنوات السابقة.
 

نادق المشيدة ألحد الفقامت الشركة بتكوين مخصص للصيانة الطارئة ومصاريف ما قبل االفتتاح األخرى    ،2019خالل عام   )جـــ(
 .2021في عام   االضافيةت  حديثًا. تم عكس المخصصا 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -28

 
 االرتباطات الرأسمالية 

 : 2020مليون لاير سعودي )  117.8، دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالية بقيمة  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
تتعلق بمشاريع االستثمارات في   ارتباطات رأسماليةلدى المجموعة   التنفيذ.( تتعلق بأعمال رأسمالية قيد  مليون لاير سعودي25.6

 مليون لاير سعودي.  116الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية وقدرها 
 

 االلتزامات المحتملة 
مليون   38.9: 2020مليون لاير سعودي ) 30.2، أصدرت المجموعة خطابات ضمان بقيمة 2021ديسمبر  31كما في  ( أ

 سعودي(. وال تحمل هذه الضمانات أي تأمينات نقدية. لاير 
 
 . ، بالنسبة لألمور المتعلقة بالزكاة18يرجى الرجوع لإليضاح  ( ب
 

 االلتزامات المحتملة المتعلقة بالدعاوي القضائية 
، 2020"( مع مؤسسة مالية محلية. وخالل عام  اتاتفاقيتي مشتقات لمبادلة أسعار الفائدة )"االتفاقي  2018أبرمت الشركة في عام  

دعوى قضائية )"الدعوى"( ضد المؤسسة المالية أمام لجنة الفصل في منازعات    وأقامت  هذه االتفاقياتطعنت الشركة في صحة  
الوة  م، أصدرت اللجنة قرارها برفض الدعوى بسبب عدم االختصاص القضائي. ع2021األوراق المالية )"اللجنة"(. وخالل عام  

 10وبتاريخ على ذلك، صادقت لجنة االستئناف في منازعات االوراق المالية على قرار لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. 
المصرفية  أقامت،  2022مارس   المنازعات  لجنة  أمام  قضائية  دعوى  إللغاء   لدى  الشركة  )"ساما"(  السعودي  المركزي  البنك 
  . ال يمكن تحديد النتيجة المتوقعة للمطالبة الجديدة بصورة موثوقة في الوقت الحالي، .اتاالتفاقي



 شركة دور للضيافة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31 

 

46 

 الربح األساسي والمخفض للسهم -29
 

المخفض وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األساسي ويتم احتساب ربح السهم  
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا  

 المحتملة المخفضة إلى أسهم عادية. 
 
 

2021 
2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 (49,494,612) (15,184,007) خسارة السنة العائدة للمساهمين في الشركة األم 
 100,000,000 100,000,000 األسهم القائمةالمتوسط المرجح لعدد 

 ───────── ───────── 

 (0.49) ( 0.15) خسارة السهم األساس والمخفَّض 
 ═════════ ═════════ 

 
 إدارة رأس المال -30
 

ــوق وتعزيز التطورات   ــتثمرين والدائنين والس ــمال قوية للحفاظ على ثقة المس ــة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأس ــياس تتمثل س
المســتقبلية لألعمال. تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باســتخدام نســبة "صــافي الدين" إلى "حقوق الملكية". يتم احتســاب صــافي  

تزامات عقود اإليجار والدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والمصاريف  الدين على أنه القروض ألجل وال
 مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة االخرى )على النحو المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة( ناقًصا النقدية وما في حكمها. 

 
 تشمل حقوق الملكية كافة عناصر حقوق الملكية. 

 
 ديسمبر على النحو التالي: 31وقد كانت نسبة صافي دين المجموعة إلى نسبة حقوق ملكيتها كما في  

 

  

 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 1,033,905,432 1,017,271,663 قروض ألجل 
 385,880,458 345,652,935 التزامات اإليجار 

 37,974,216 37,158,747 العالقةالمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات 
 169,247,660 161,588,296 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

 ─────────── ────────── 

 1,561,671,641 1,627,007,766 
   

 (94,828,467) (91,647,932) في حكمها وما ناقصاً: النقدية 
 ─────────── ────────── 

 1,532,179,299 1,470,023,709 صافي الدْين 
 1,697,729,971 1,682,980,838 إجمالي حقوق الملكية 

   
 % 90 %87 نسبة الرفع المالي 

 ══════════ ══════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 
تخضع المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسبب أنشطتها وتشمل: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة 
والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الشاملة بالمجموعة على عدم  

 التي تطرأ على األسواق المالية، ويسعى إلى الحد من اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.   إمكانية التنبؤ بالتطورات
 

إن اإلدارة العليا هي المسؤولة عن إدارة المخاطر. وتشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقدية 
والودائع قصير البنكية  ذات عالقة  واألرصدة  إلى جهات   / من  المستحقة  والمبالغ  التجارية  المدينة  والذمم  واالستثمارات  ة األجل 

والقروض ألجل والذمم الدائنة التجارية. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات الخاصة المتبعة في السياسات المحاسبية المتعلقة بكل بند. 
في في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصا

لمقاصة المبالغ المسجلة أو عند وجود نية لدى المجموعة للتسوية على أساس الصافي، أو تسييل الموجودات وتسوية المطلوبات في 
 آن واحد. 

 
 مخاطر السوق 
السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار الفائدة وأسعار   تمثل مخاطر

األسهم، التي قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة  
 ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.  ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق 

 
 مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تجري المجموعة 
اللاير سعر صرف  لكون  ونظًرا  األمريكي.  وبالدوالر  السعودي  باللاير  رئيسي  بشكل  الدوالر  معامالتها  مقابل  ثابت  السعودي   

ض المجموعة لمخاطر هامة.  األمريكي، فال تتعرَّ
 

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

 مخاطر أسعار الفائدة 
المخاطر   لمختلف  التعرضات  العموالت  النقدية ألسعار  والتدفقات  العادلة  القيمة  مخاطر  أسعار تمثل  التقلبات في  أثر  الناتجة عن 

المالي الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للمجموعة. تتعرض المجموعة بشكل رئيسي  المركز  السوق على  العموالت السائدة في 
احة  لمخاطر أسعار العموالت بشأن القروض ألجل الخاصة بها. وتدير المجموعة أنشطتها التمويلية من خالل تحسين النقدية المت

 وتقليل القروض ألجل.  
 

%، فسيكون هناك حد أقصى للزيادة أو النقص في مصروف الفائدة  1 -، إذا تغير سعر الفائدة بنسبة +/2021ديسمبر   31وكما في 
 مليون لاير سعودي( بما يؤثر على خسارة السنة.  10,03: 2020مليون لاير سعودي ) 10,02بواقع 

 
 مخاطر االئتمان  
ا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرض تتمثل مخاطر اال ئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل ممَّ

والمبالغ المستحقة من الجهات ودائع قصيرة األجل لدى البنوك  الرصدة وواأل المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن المدينين التجاريين  
 ديسمبر:   31ذات العالقة كما في 

  2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي   
      
 94,828,467 91,647,932 أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 116,940,868 145,241,390 مدينون تجاريون 
 2,367,809 3,710,899 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 ─────────   ───────── 

  240,600,221 214,137,144 
 ═════════ ═════════ 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 
 

 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. 
 

 األرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل 
احتفظت المجموعة بفائض أموالها لدى بنوك في المملكة العربية السعودية تتمتع بتصنيف ائتماني قوي، ولذلك فإن مخاطر االئتمان  

 المتعلقة بأرصدة البنوك والودائع قصيرة األجل تعتبرها اإلدارة غير جوهرية.
 

 المدينون التجاريون 
ا للسياسات واإلجراءات والضوابط المحددة من قبل المجموعة بشأن إدارة مخاطر تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وفقً 

لنظام تصنيف داخلي شامل مبني على نقاط ويتم وضع حدود   االئتمان المتعلقة بالعمالء. يتم تقويم الجودة االئتمانية للعمالء وفقاً 
 لالئتمان بشكل فردي وفقاً لهذا التقويم. 

 
المتوقعة. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم وتقوم المجموعة بقياس ا لمدينين التجاريين ناقصا المخصص لقاء خسائر االئتمان 

 المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
 

خصص خسارة بناًء على خسائر  عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات م
االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة  

 (. 6السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية )انظر إيضاح 
 

( من عمالء المجموعة هم من الشركات، وتم إثبات خسارة االئتمان %36: 2020) %22، فإن أكثر من 2021ديسمبر  31كما في 
 مليون لاير سعودي(.  3.4: 2020مليون لاير سعودي ) 3.3المتوقعة لقاء هؤالء العمالء بمبلغ 

 
االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقا لخصائصهم االئتمانية، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وكذلك   وعند مراقبة مخاطر

 موقعهم الجغرافي ومجال عملهم وتاريخ تعاملهم مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة. 
 

 المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة 
ل المجموعة أي انخفاض  في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقويم في    لم تُسج ِ

 كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي لكل جهة ذات عالقة واألسواق التي تعمل فيها. 
 

 مخاطر السيولة 
موال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األ

السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. وتتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة 
 لوفاء بالتعهدات المستقبلية.  توفر األموال الكافية بصورة منتظمة عن طريق التسهيالت االئتمانية المتعهد بها ل

 
ويتمثل هدف المجموعة في المحافظة على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام الحسابات البنكية المكشوفة  

 والقروض البنكية.  
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 مخاطر السيولة )تتمة( 
 

تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة كما في ويلخص الجدول أدناه 
 ديسمبر: 31
 
 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  1 خالل سنة واحدة  

 لاير سعودي   لاير سعودي لاير سعودي 2021
        

 1,017,271,663 - 745,510,575 271,761,088 قروض ألجل 
 41,327,895 - - 41,327,895 دائنون تجاريون 

 161,588,296 - - 161,588,296 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
 37,158,747 - - 37,158,747 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

 345,652,935 262,386,392 39,923,384 43,343,159 التزامات اإليجار 
 ───────── ────────── ────────── ─────────── 

  555,179,185 785,433,959 262,386,392 1,602,999,536 
 ═════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 

 
 
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  1 خالل سنة واحدة  

 سعوديلاير   لاير سعودي لاير سعودي 2020
        

 1,033,905,432 - 824,367,448 209,537,984 قروض ألجل 
 36,368,079 - - 36,368,079 دائنون تجاريون 

 169,247,660 - - 169,247,660 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
 37,974,216 - - 37,974,216 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

 385,880,458 270,019,258 86,428,086 29,433,114 اإليجار التزامات 
 ───────── ───────── ───────── ────────── 

  482,561,053 910,795,534 270,019,258 1,663,375,845 
 ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -32

 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 
السوق بتاريخ القياس. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية   متعاملين في 

من بالمجموعة  من   الخاصة  المستحقة  والمبالغ  التجاريين  والمدينين  واالستثمارات  األجل  قصيرة  والودائع  البنوك  لدى  األرصدة 
  الجهات ذات العالقة، فيما تتكون مطلوباتها المالية من القروض ألجل والدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.

 
ألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من الجهات ذات  تبين لإلدارة بأن القيمة العادلة ل

لتواريخ  نظراً  كبيرة  بصورة  لها  الدفترية  القيمة  تقارب  العالقة  ذات  الجهات  إلى  المستحقة  والمبالغ  التجاريين  والدائنين  العالقة 
سبة للقروض ألجل فإن القيمة العادلة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في  االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات. أما بالن

القوائم المالية الموحدة ألن معدالت المرابحة الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد  
 عليها. 

 
من مستويات القيم العادلة وتم قياسه بالقيمة العادلة   3الدخل الشامل اآلخر ضمن المستوى  يُصنَّف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل  

 من قبل االدارة باستخدام طريقتي الدخل )التدفقات النقدية المخصومة( والسوق )نسبة السعر إلى األرباح(.
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 الموجودات المالية 
  2021 2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي   
      الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع

   
 1,942,322 2,101,657 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ───────── ───────── 

   الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة 
 116,940,868 145,241,390 مدينون تجاريون

 2,367,809 3,710,899 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 ───────── ────────── 

 119,308,677 148,952,289 إجمالي الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة 
 ───────── ────────── 

 121,250,999   151,053,946 إجمالي الموجودات المالية 
 ═════════ ══════════ 

 119,308,677 148,952,289 إجمالي الموجودات المالية المتداولة 
 1,942,322 2,101,657 إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة 

 ───────── ────────── 

 151,053,946 121,250,999 
 ═════════ ═════════ 

 
 المطلوبات المالية 

 
  2021 2020 

 سعودي لاير  لاير سعودي   
   المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة 

 36,368,079 41,327,895 دائنون تجاريون 
 1,033,905,432 1,017,271,663 قروض ألجل 

 37,974,216 37,158,747 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
 ────────── ────────── 

 1,108,247,727 1,095,758,305 بالتكلفة المطفأة إجمالي المطلوبات المالية المقيدة 
 ══════════ ══════════ 

 283,880,279 350,247,730 إجمالي المطلوبات المالية المتداولة 
 824,367,448 745,510,575 إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة 

 ────────── ────────── 

 1,095,758,305 1,108,247,727 
 ═══════════ ═══════════ 

 
  



 شركة دور للضيافة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31 

 

51 

 "(  19-تأثير فيروس كورونا )"كوفيد -33
 

ي فيروس كوفيد  اليقين م، مما تسبب في حالة جوهرية من عدم 2020في أنحاء مناطق جغرافية واسعة في أوائل عام   19-تأكَّد تفش ِ
م، اتخذت الحكومة السعودية ِعدَّة مبادرات 2020حيال االقتصاد الكلي وتعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية. وخالل شهر مارس 

 بُغية احتواء انتشار الفيروس، من بينها فرض قيود على السفر والتجمعات وحظر التجول.  
 

مكن التأكد منه، غير أنه ال يمكن قياس األثر المالي على مدى االثني إن مدى تأثير الجائحة على أعمال المجموعة وعملياتها من الم
عشر شهًرا المقبلة بشكل موثوق به حيث أن ذلك يتوقف على العديد من العوامل الحالية والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن 

مُ  العوامل  هذه  بين  ومن  الحالية.  السنة  موثوق خالل  بشكل  تقديرها  من  واإلجراءات المجموعة  تفشيه  ومدة  الفيروس  انتقال  عدل 
االحترازية التي قد تتخذها الحكومة للحد ِ من انتشار الجائحة وتأثير هذه اإلجراءات على النشاط االقتصادي وأعمال عمالء المجموعة 

 وعوامل أخرى.  
 

ر، فقد أجرت إدارة المجموعة تقييًما لمستوى هذا  ومع صعوبة التنبؤ حاليًا بالتأثير الكلي على األعمال واالقتصاد ومدى ذلك التأثي
التأثير على عمليات المجموعة ككل، وقيمت متطلبات السيولة واحتياجات العمل، بما في ذلك قيود السفر والطلب على عقارات 

صحيحة بسبب هذه   المجموعة وما إلى ذلك. ويتعذر على المجموعة أن تؤكد أن االفتراضات المستخدمة أعاله في التقديرات ستكون
سرعة انتشارها أمور يشوبها الغموض، ومن ثم، فقد اتخذت والمواقف غير المؤكدة. فضاًل إلى أنَّ حجم الجائحة العالمية ومدتها  

تخفيف من آثار الجائحة، بما في ذلك إجراءات خفض التكاليف. عالوة على ذلك، فقد قيَّمت وْضع التدفقات  للاإلدارة ِعدة خطوات  
 ة، بما في ذلك التسهيالت البنكية واستمرارية عقود اإليجار الحالية وجاهزية اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضع. النقدي

 
وفي ضوء ما ورد أعاله، قامت اإلدارة بإجراء بعض التقديرات واالفتراضات وقد يترتب عن أي تغير في االفتراضات والتقديرات 

 على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في السنوات المستقبلية.  نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري
 
المزيد من   التطورات المتوقعة، وستبقي المساهمين على اطالع كلما توفر  وستستمر إدارة المجموعة في تقييم التأثير بناًء على 

ا السيناريوهات  وتقييم  المالي  المركز  على  وبناًء  بمبدأ المعلومات.  تتعلق  جوهرية  مخاطر  أي  بوجود  اإلدارة  تعتقد  ال  لمحتَملة، 
 االستمرارية. 
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 أِعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض السنة الحالية.
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لى بدء المناقشات األولية مع شركة طيبة م( ع2021يونيو    12هـ )الموافق  1442ذي القعدة    2وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

على  2022مارس    12لالستثمار لدراسة اندماج الشركتين. وبعد المناقشات والدراسات األولية، اتفق مجلسا إدارة الشركتين بتاريخ  
 إنهاء المناقشات األولية المتعلقة بدمج الشركتين وعدم المضي قدماً في األمر. 

 
يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على القوائم المالية واإلفصاحات الموحدة ال توجد أمور أخرى نشأت حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية 

 . 2021ديسمبر  31ذات الصلة للسنة المنتهية في 
 
 اعتماد القوائم المالية الموحدة  -36

 
 م(.2022مارس  26هـ )الموافق 1443شعبان  23تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 


