ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
ﻣﻊ ﺗﻘـرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣدود

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
إﯾﺿﺎح

اﻷﺻول
أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺧزون
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
أﺻول ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣؤﺟﻠﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧو ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎه
أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

)(۳

)(٤
)(٥
)(٦

)(۷
)(۸
)(۹
)(۸

۲۰۱٤م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

۲۰۱۳م
)ﻣراﺟﻌﺔ(

۲۸۸٫۸٤٥٫۱۰۳
٥۸٫۲٤۳٫٦۰۹
۳۱٫۹٦۱٫۳۷۹
۲٦٫۷۸۸٫۱۳۷
٤۰٥٫۸۳۸٫۲۲۸

۲۰۰٫۱٤۷٫٦۱٤
٤۹٫٥٥٥٫٤٤۲
۲۷٫۲۹۳٫۳۸۷
۲۹٫۰۸۱٫٤۰۲
۳۰٦٫۰۷۷٫۸٤٥

٦۲٫۸٦۰٫٦۱۸
٥۹٫۳۳٤٫۷۷٥
۱۸۱٫۱٤۳٫٦۸۹
۱٫٤۲۳٫٦۷۷٫۰۸۷
-۱٫۷۲۷٫۰۱٦٫۱٦۹
۲٫۱۳۲٫۸٥٤٫۳۹۷

٦٦٫۲۷٥٫۸۷۱
٥۸٫۷۲۳٫٤٥٥
۱۳۹٫۲۸٤٫۷۲۹
۱٫٥۳٥٫۳۱۸٫۰۰۹
۷۰۲٫٤۰۱
۱٫۸۰۰٫۳۰٤٫٤٦٥
۲٫۱۰٦٫۳۸۲٫۳۱۰

٥٫٤۱۲٫۹۳٤
۱۲٦٫٦۸۸٫۲٤۸
۱۱٫٤٥۰٫٤٤۰
٤٥٫۰۲۷٫۰۷۳
۱٤٫۹۱۷٫۲۳۰
۲۰۳٫٤۹٥٫۹۲٥

٤٫۳۷٥٫۳۱٥
۱۰۷٫۳۳٥٫۰۲۰
٦٫۷۸٥٫۷۱۳
٤٥٫٤۷٤٫٦٦۳
۱٤٫۲٥۷٫۱۱۸
۱۷۸٫۲۲۷٫۸۲۹

۱۰۱٫۸۷۳٫۲۳٦
٤٤٫۰۲۹٫٥۲۹
۱٤٥٫۹۰۲٫۷٦٥
۳٤۹٫۳۹۸٫٦۹۰

۷۹٫٤٦۰٫۱٤٦
٤۳٫۸۳٤٫۳۹۷
۱۲۳٫۲۹٤٫٥٤۳
۳۰۱٫٥۲۲٫۳۷۲

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰
۱۲۲٫۲۷۹٫٥۳٤
۱٤٫۲۱۰٫٥٦٤
۱٫۷۷۹٫٤۹۲٫٥۸۸
۳٫۹٦۳٫۱۱۹
۱٫۷۸۳٫٤٥٥٫۷۰۷
۲٫۱۳۲٫۸٥٤٫۳۹۷

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰
۱٤۰٫۰۹۰٫۰۹۱
۱۸٫۱۱٦٫٥۸۹
۱٫۸۰۱٫۲۰۹٫۱۷۰
۳٫٦٥۰٫۷٦۸
۱٫۸۰٤٫۸٥۹٫۹۳۸
۲٫۱۰٦٫۳۸۲٫۳۱۰

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ ) (۲۱ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

۱

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
إﯾﺿﺎح

ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٤م
۲۰۱۳م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٤م
۲۰۱۳م
)ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎط

)(۱۰

۱۲۰٫۹۸٥٫٥۸٥

۱۰۹٫۲۹٤٫۱٦۱

٤۸۰٫۰۸۹٫۸۹۱

٤۳۲٫۹۷۸٫۰۲۱

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﺷﺎط

)(۱۱

)(۸۳٫٦۱۳٫۹۹۲

)(۸۳٫۳۷۳٫۳٤٤

)(۳۱٥٫٤٥۲٫۷۸۳

)(۲۹٤٫٥۹٤٫۸۱۰

۳۷٫۳۷۱٫٥۹۳

۲٥٫۹۲۰٫۸۱۷

۱٦٤٫٦۳۷٫۱۰۸

۱۳۸٫۳۸۳٫۲۱۱

)(۱۰٫۳۱٦٫٦۹۹

)(٦٫٥۷۰٫۳٥٥

)(۲۸٫۰۸۱٫۳۷۳

)(۱۹٫۱۱۳٫۸۰۷

)(٥۰٫۷٤۹٫٥٦۰

--

)(٥۰٫۷٤۹٫٥٦۰

--

۱٫۸٤۹٫٦۰٥

٥٫۷٦۰٫۹۸۹

٦٫۹٤۳٫۱٦۸

۱۱٫۹۰۳٫۱۱٤

)(۲۱٫۸٤٥٫۰٦۱

۲٥٫۱۱۱٫٤٥۱

۹۲٫۷٤۹٫۳٤۳

۱۳۱٫۱۷۲٫٥۱۸

۷۹۰٫۸٤۰

۱٤٫۲٥۸٫۳۷۱

۱۹٫٦٦۷٫۰۷٤

۱۸٫۷۹۲٫٤٥٤

)(۲۱٫۰٥٤٫۲۲۱

۳۹٫۳٦۹٫۸۲۲

۱۱۲٫٤۱٦٫٤۱۷

۱٤۹٫۹٦٤٫۹۷۲

)(٤٫۲۸۹٫۳٤۱

)(۲٫۱٥۰٫۷۳۰

)(۸٫۰٥۱٫٥٦۹

)(٦٫٦۳۰٫۱٦٥

)(۲٥٫۳٤۳٫٥٦۲

۳۷٫۲۱۹٫۰۹۲

۱۰٤٫۳٦٤٫۸٤۸

۱٤۳٫۳۳٤٫۸۰۷

)(۹۱٫۷۷۱

)(٥۷٫٤۷۷

)(۳۷٥٫٤۰٥

)(۳۱٤٫۱٥۲

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة(

)(۲٥٫٤۳٥٫۳۳۳

۳۷٫۱٦۱٫٦۱٥

۱۰۳٫۹۸۹٫٤٤۳

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

ﻣﺟﻣل رﺑﺢ اﻟﻧﺷﺎط
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول
إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ

)(۱۲
)(۱۳

إﯾرادات أﺧرى

)(۱٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( ﻗﺑل ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺣﺻﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

)(۹

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم ﻣن:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة(

)(۱٥

)(۰٫۲٥

۰٫۳۷

۱٫۰٤

۱٫٤۳

اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ

)(۱٥

)(۰٫۲۲

۰٫۲٥

۰٫۹۳

۱٫۳۱

اﻹﯾرادات أﺧرى

)(۱٥

۰٫۰۱

۰٫۱٤

۰٫۲۰

۰٫۱۹

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ ) (۲۱ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.

۲

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:

اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎءات
ﺣﺻﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول
إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﻛﺎﺳب ﺑﯾﻊ أﺻول

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺧزون
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى
اﻟزﻛﺎة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
)ﻣدﻓوﻋﺎت( ﻟﺷراء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
)ﻣدﻓوﻋﺎت( ﻟﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟﻣﺳدد ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
)ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن( ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
)ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن( ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۰۱٤م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

۲۰۱۳م
)ﻣراﺟﻌﺔ(

۱۰۳٫۹۸۹٫٤٤۳

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

٤۸٫۹٤٦٫۲۳٥
۳۷٥٫٤۰٥
۸٫۰٥۱٫٥٦۹
۱۲٫٤۲۸٫٦۷۷
۲٫۷۳٥٫۲۳٤
٥۰٫۷٤۹٫٥٦۰
)(٦٫۹٤۳٫۱٦۸
)(۱٤٫۸۲٥٫٦٤٤
۲۰٥٫٥۰۷٫۳۱۱

۳۹٫۱٦۹٫٥۳۰
۳۱٤٫۱٥۲
٦٫٦۳۰٫۱٦٥
۱۱٫٤٥٤٫۱۸۳
۲٫٤٦٦٫۸۷٥
-)(۱۱٫۹۰۳٫۱۱٤
)(۲٥۰٫۰۱۹
۱۹۰٫۹۰۲٫٤۲۷

)(۱۱٫٤۲۳٫٤۰۱
)(٤٫٦٦۷٫۹۹۲
۲٫۲۹۳٫۲٦٥
۱٫۰۳۷٫٦۱۹
۱۹٫۳٥۳٫۲۲۸
)(۷٫۳۹۱٫٤٥۷
)(۱۲٫۲۳۳٫٥٤٥
۱۹۲٫٤۷٥٫۰۲۸

۱۱٫۹۳۹٫۸٤۹
۸٫۰۸۳٫۷۲۲
)(۹٫٦۳۱٫۳٦٤
)(٦٫٦۳۷٫٤۰٥
۳٫۰٥٤٫٦۱۹
)(۱٥٫۰۱۸٫٥۳۷
)(۳٫۳۰٥٫۹۸۷
۱۷۹٫۳۸۷٫۳۲٤

)(۱۱٤٫٦۷۸٫۸٤۰
۱۰۰٫۲۹۳٫۰٥۲
۷٫٦۰۰
)(۱٥٫۱۹٤٫۰۰۰
۲۱٫۰۲٥٫۰۰۰
)(۸٫٥٤۷٫۱۸۸

)(۱٤۰٫۹۱٥٫۰۱۸
۲٥۲٫۸٦٦
٤۹٫۹٤۷٫۸۲۱
-٥٫٤۰۰٫۰۰۰
)(۸٥٫۳۱٤٫۳۳۱

۳۳٫۸٦۳٫٥۳۲
)(٦٫۷۸٥٫۷۱٥
)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰
)(۱۲۰٫٥۰۸٫۱٦۸
)(۹٥٫۲۳۰٫۳٥۱
۸۸٫٦۹۷٫٤۸۹
۲۰۰٫۱٤۷٫٦۱٤
-۲۸۸٫۸٤٥٫۱۰۳

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱
)(٦٫۷۸٥٫۷۱٤
)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰
)(۱۳۱٫٤٤۰٫۸۱۳
)(۷۲٫۳٥۲٫۰۹٦
۲۱٫۷۲۰٫۸۹۷
۱۸۰٫٥۲۹٫٤۳۰
)(۲٫۱۰۲٫۷۱۳
۲۰۰٫۱٤۷٫٦۱٤

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ ) (۲۱ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣوﺟزة.

۳

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
رأس اﻟﻣﺎل

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ

أرﺑﺎح ﻏﯾر
ﻣﺣﻘﻘﺔ

أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎه

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٤م )ﻣراﺟﻌﺔ(

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

۱٤۰٫۰۹۰٫۰۹۱

۱۸٫۱۱٦٫٥۸۹

۱٫۸۰۱٫۲۰۹٫۱۷۰

۳٫٦٥۰٫۷٦۸

۱٫۸۰٤٫۸٥۹٫۹۳۸

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

--

--

--

۱۰٤٫۷۷٦٫۸٥۷

--

۱۰٤٫۷۷٦٫۸٥۷

۳۷٥٫٤۰٥

۱۰٥٫۱٥۲٫۲٦۲

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (۱٦

--

--

--

)(۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

--

)(۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

)(٦۰٫٥۷۸

)(۱۲۰٫۰٦۰٫٥۷۸

ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

--

--

--

)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰

--

)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰

--

)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰

ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

--

--

--

--

)(۳٫۹۰٦٫۰۲٥

)(۳٫۹۰٦٫۰۲٥

)(۲٫٤۷٦

)(۳٫۹۰۸٫٥۰۱

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

۱۲۳٫۰٦٦٫۹٤۸

۱٤٫۲۱۰٫٥٦٤

۱٫۷۸۰٫۲۸۰٫۰۰۲

۳٫۹٦۳٫۱۱۹

۱٫۷۸٤٫۲٤۳٫۱۲۱

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۳م )ﻣراﺟﻌﺔ(

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

۱۳۸٫۸٦۹٫٤۳٦

۷٫۱۸٤٫٥۱۲

۱٫۷۸۹٫۰٥٦٫٤۳۸

۷٫۰۸۳٫۹۹٤

۱٫۷۹٦٫۱٤۰٫٤۳۲

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

--

--

--

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

--

۱٤۳٫۰۲۰٫٦٥٥

۳۱٤٫۱٥۲

۱٤۳٫۳۳٤٫۸۰۷

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح

--

--

--

)(۱٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰

--

)(۱٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰

)(۲٤۸٫۹۳۳

)(۱٤۰٫۲٤۸٫۹۳۳

ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

--

--

--

)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰

--

)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰

--

)(۱٫۸۰۰٫۰۰۰

إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٦

--

--

--

--

--

--

)(٥٫٦٦٤٫۷۲۱

)(٥٫٦٦٤٫۷۲۱

إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻐﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

--

--

--

--

--

--

۲٫۱٥٤٫٥۷۹

۲٫۱٥٤٫٥۷۹

--

--

--

--

۱۰٫۹۳۲٫۰۷۷

۱۰٫۹۳۲٫۰۷۷

۱۱٫٦۹۷

۱۰٫۹٤۳٫۷۷٤

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۳م )ﻣراﺟﻌﺔ(

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٤۳٫۰۰۲٫٤۹۰

۱٤۰٫۰۹۰٫۰۹۱

۱۸٫۱۱٦٫٥۸۹

۱٫۸۰۱٫۲۰۹٫۱۷۰

۳٫٦٥۰٫۷٦۸

۱٫۸۰٤٫۸٥۹٫۹۳۸

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ رﻗم ) (۲۱ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.

٤

.۱

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م

اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻧﺷﺎط
ﺗﺄﺳ��ﺳ��ت ﺷ��رﻛﺔ دور ﻟﻠﺿ��ﯾﺎﻓﺔ )اﻟﺷ��رﻛﺔ اﻟﺳ��ﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳ��ﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳ��ﺎﺑﻘﺎً( )"اﻟﺷ��رﻛﺔ" أو "اﻟﺷ��رﻛﺔ اﻷم"( ﺷ��رﻛﺔ ﻣﺳ��ﺎھﻣﺔ
ﺳﻌودﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ،وﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ۱۰۱۰۰۱۰۷۲٦ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٦
ﻣﺣرم ۱۳۹۷ھـ اﻟﻣواﻓق  ۲۷دﯾﺳﻣﺑر ۱۹۷٦م ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺳ��م اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷ��رﻛﺔ ﻟﯾﺻ��ﺑﺢ ﺷ��رﻛﺔ دور ﻟﻠﺿ��ﯾﺎﻓﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺷ��رﻛﺔ اﻟﺳ��ﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳ��ﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﻣﺣرم ۱٤۳٦ھـ � اﻟﻣواﻓق  ۱۱ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٤م ،وﻗد ﺻدر اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدﯾد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺣرم ۱٤۳٦ھـ اﻟﻣواﻓق  ۲۰ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٤م.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧ ﺷﺎط اﻟ ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧ ﺷﺎء واﻟﺗﻣﻠك واﻹدارة واﻟﺗ ﺷﻐﯾل واﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟ ﺷراء واﻟﻣ ﺷﺎرﻛﺔ واﻻ ﺳﺗﺋﺟﺎر واﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم
واﻟﻣوﺗﯾﻼت واﻻﺳﺗراﺣﺎت وﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﮫ ووﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺷواطﺊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ وأﺣﺟﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن
واﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،وﺗﻣﻠك اﻷراﺿﻲ وﺗطوﯾرھﺎ وﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ،وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣرﯾن
وزوار اﻟﻣﺳ��ﺟد اﻟﻧﺑوي اﻟﺷ��رﯾف وﻣﻣﺎرﺳ�ﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺳ��ﺎﺳ��ﯾﺔ واﻟوﺳ��ﯾطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺟﮭﯾز وﻣﺑﺎﺷ��رة أوﺟﮫ اﻟﻧﺷ��ﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺳ��ﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم واﻟﻐرض اﻟﻣﺧﺻ��ﺻ��ﺔ ﻣن أﺟﻠﮫ .ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺷ��رﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺳ��ﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺑواﺳ��طﺗﮭﺎ
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وﻟﮭﺎ أن ﺗﺑرم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﺗﻘدم.

) (۱-۱رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌﻮدي ﺑﻮاﻗﻊ  ۱۰۰ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ  ۱۰﷼ ﺳﻌﻮدي.
ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
ص.ب  ٥٥۰۰اﻟرﯾﺎض ۱۱٤۲۲
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
) (۲-۱اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ "ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺻ���ﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷ���رة أو /وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷ���رة ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺳ���ﯾطرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھذه اﻟﺷ���رﻛﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳ���ﻣﺑر
۲۰۱٤م و۲۰۱۳م ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل )﷼ ﺳﻌودي(
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ
٪۱۰۰
۳۰۲٫٥۰۰٫۰۰۰
ﺷرﻛﺔ اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﻣﺣدودة
٪۱۰۰
۲۰٦٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
٪۹۹٫٤٤
۱٦٥٫٦۰۰٫۰۰۰
ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺣدودة
٪۹۸٫۷۳
٥۹٫۲٥۰٫۰۰۰
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
٪۹۷٫۱٤
۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰
ﺷرﻛﺔ ﺗﺑوك ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺣدودة
وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ:
ﺷرﻛﺔ اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﻣﺣدودة
ﺗﺄﺳ��ﺳ��ت ﺷ��رﻛﺔ اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﻣﺣدودة -ﺷ��رﻛﺔ ذات ﻣﺳ��ﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺳ��ﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ��ﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ۱۰۱۰۰۹۹٤٤٤ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۳رﺑﯾﻊ اﻷول ۱٤۱۳ھـ اﻟﻣواﻓق  ۳۱أﻏﺳطس ۱۹۹۲م ،وﯾﺗﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﻲ إﻧﺷﺎء وﺷراء وإﯾﺟﺎر واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣوﺗﯾﻼت واﻻﺳﺗراﺣﺎت
واﻟﺷواطﺊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺻﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب.
ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺗﺄﺳ��ﺳ��ت ﺷ��رﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳ��ﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة -ﺷ��رﻛﺔ ذات ﻣﺳ��ﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺳ��ﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ��ﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﺳ��ﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ۱۰۱۰۰۷٤۸۰۰ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺟﻣﺎدى اﻷول ۱٤۱۰ھـ��������� اﻟﻣواﻓق  ۱۷دﯾﺳ��ﻣﺑر ۱۹۸۹م ،وﯾﺗﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷ��ﺎط
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء وﺗﻣﻠك وإﯾﺟﺎر وﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم واﻻﺳﺗراﺣﺎت واﻟﺷواطﺊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
وﺻﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.

٥

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م

 .۱اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻧﺷﺎط )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺣدودة
ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺣدودة  -ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
رﻗم  ٤۰۳۱۰۱۱۸۷۹ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰رﻣﺿﺎن ۱٤۰۲ھـ���� اﻟﻣواﻓق  ۱۲ﯾوﻟﯾو ۱۹۸۲م ،وﯾﺗﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﻔﻧدﻗﻲ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣﻠك واﻻﺳ�����ﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﻣﺷ�����ﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم .وﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷ�����رﻛﺔ ﻓﻧدق
ﻣﻛﺎرم أﺟﯾﺎد ﻣﻛﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ.
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺗﺄﺳ��ﺳ��ت ﺷ��رﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳ��ﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة -ﺷ��رﻛﺔ ذات ﻣﺳ��ﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺳ��ﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ��ﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﺳ���ﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ٤۰۳۰۰۹۲۲۰٤ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﺟﻣﺎدي ﺛﺎﻧﻲ ۱٤۱۳ھـ���������� اﻟﻣواﻓق  ۱۷دﯾﺳ���ﻣﺑر ۱۹۹۲م ،وﯾﺗﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷ���ﺎط
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء وﺗﻣﻠك وإﯾﺟﺎر وﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم واﻻﺳﺗراﺣﺎت واﻟﺷواطﺊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
وﺻ������ﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿ������ﯾﺔ .وﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷ������رﻛﺔ ﻗرﯾﺔ ﻣﻛﺎرم اﻟﻧﺧﯾل ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة .ﻗﺎﻣت اﻟﺷ������رﻛﺔ ﺧﻼل ﺳ������ﻧﺔ ۲۰۰۸م
ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ  ٪٤۸إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻋدة ﺷرﻛﺎء آﺧرﯾن ،وﻻ ﺗزال اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻدد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذا اﻟﺟﺎﻧب.
ﺷرﻛﺔ ﺗﺑوك ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺣدودة
ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ ﺗﺑوك ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺣدودة -ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
رﻗم  ۳٥٥۰۰۰٦۳۰۳ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥رﺑﯾﻊ ﺛﺎﻧﻲ ۱٤۰٦ھـ اﻟﻣواﻓق  ۱۷دﯾﺳﻣﺑر ۱۹۸٥م ،وﯾﺗﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻧدق ﻣن
اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ��ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑوك وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ذﻟك ﻣن اﻟﺗﺳ��ﮭﯾﻼت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ وﻣراﻓق وﺧدﻣﺎت وﻣﻣﺎرﺳ��ﺔ اﻟﻧﺷ��ﺎط اﻟﻔﻧدﻗﻲ
ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣﻠك واﻻﺳ��ﺗﺋﺟﺎر واﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم .وﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷ��رﻛﺔ ﻓﻧدق ﻣﻛﺎرم ﺗﺑوك
ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑوك .ﻗﺎﻣت اﻟﺷ�رﻛﺔ ﺧﻼل ﺳ�ﻧﺔ ۲۰۰۸م ﺑﺎﻻﺳ�ﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ  ٪٤٤إﺿ�ﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷ�رﻛﺔ ﻣن ﻋدة ﺷ�رﻛﺎء آﺧرﯾن ،وﻻ
ﺗزال اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻدد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذا اﻟﺟﺎﻧب.
 .۲أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ً
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن.
ﻻ ﺗﺸ�����ﺘﻤﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻓﺼ�����ﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴ�����ﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
إﻋﺪادھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ����ﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴ����ﻌﻮدﯾﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﮭﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻣوﺟزة
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۳م.
أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ً
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض واﻟﻧﺷﺎط
ﯾﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط.
اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾرات
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘﯾم اﻟظﺎھرة
ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت .إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿ�������ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ�������ﺎس ﻣﺳ�������ﺗﻣر ،وﯾﺗم إظﮭﺎر أﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت.
إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻗد ﻻ ﺗﺷﻛل ﻣؤﺷراً دﻗﯾﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋن ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

٦

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
 .۲أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﺿ��ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷ��رﻛﺔ اﻷم واﻟﺷ��رﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ إﯾﺿ��ﺎح رﻗم )(۲-۱
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷ��رﻛﺔ ﺣﺻ��ﺔ ﻣﺳ��ﯾطرة .ﺗﺗوﻓر اﻟﺳ��ﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﺷ��رﻛﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳ��ﺗﺧدام أو ﺗوﺟﯾﮫ اﺳ��ﺗﺧدام أﺻ��ول
اﻟﺷ���رﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وذﻟك ﻟﻠﺣﺻ���ول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻ���ﺎدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷ���طﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إدراج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷ���رﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﺳ����ﯾطرة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﻔﮭﺎ وﻻ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷ����رﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم .وﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﺳﯾطرة ﻓﺈن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻔﻌﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم أﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر.
ﻟﻐرض إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗم
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادھﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ.
 .۳دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
۲۰۱٤م
۱۱٫۹٤۱٫۸۹۰
۷٫۹۷٦٫۹۸٥
٥٫۳۸۳٫۸٤۱
۳٫۳٤۱٫۷۲۹
۱٫٤۲۹٫۰۷۸
۳۰۲٫۹٦۳
۱٫٥۸٤٫۸۹۳
۳۱٫۹٦۱٫۳۷۹

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ذﻣم وﺳﻠف ﻋﺎﻣﻠﯾن
ﻣوردون -دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ
أﺧرى

.٤

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

۲۰۱٤م
٦٦٫۲۷٥٫۸۷۱
)(۳٫٤۰۷٫٦٥۳
)(۷٫٦۰۰
-٦۲٫۸٦۰٫٦۱۸

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
)اﻟﺧﺳﺎﺋر(  /اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎد  /ﺗﺳﯾﯾل ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

۲۰۱۳م
۱۰٫۲۸۳٫۸۸٥
۲٫۳۸۸٫٦۳۳
٥٫۳۸۳٫۸٤۱
۱٫۳۰٦٫٦۷۲
۱٫۱۲٥٫۲٥٦
٥٫٥۸۱٫۱٦۲
۱٫۲۲۳٫۹۳۸
۲۷٫۲۹۳٫۳۸۷

۲۰۱۳م
۱۳۰٫٥۸۳٫٤٤۸
۸٫۲۳۸٫٤٦۰
)(٤۹٫۹٤۷٫۸۲۱
)(۲۲٫٥۹۸٫۲۱٦
٦٦٫۲۷٥٫۸۷۱

ﺗﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظ أﺳﮭم وﻗﯾﻣﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

۷

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
.٥

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

۲۰۱٤م
٥۸٫۷۲۳٫٤٥٥
۱٥٫۱۹٤٫۰۰۰
٦٫۹٤۳٫۱٦۸
)(۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
)(۹٫۰۲٥٫۰۰۰
-)(٥۰۰٫۸٤۸
٥۹٫۳۳٤٫۷۷٥

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت )(۱-٥
إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض رأس اﻟﻣﺎل )(۲-٥
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ )اﻟﺧﺳﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

۲۰۱۳م
٤٦٫۰۰٤٫۸۸٤
-۱۱٫۹۰۳٫۱۱٤
-)(٥٫٤۰۰٫۰۰۰
۳٫٥۱۰٫۱٤۲
۲٫۷۰٥٫۳۱٥
٥۸٫۷۲۳٫٤٥٥

) (۱-٥ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ۲۰۱٤م ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ۱۰۰۰ﺣﺻﺔ ) (٪۱۰ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ۱٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﯾﺻﺑﺢ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ).(٪٤۰
) (۲-٥ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ۲۰۱٤م ،ﺗم ﺗﺧﻔﯾض رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ۳۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي،
وﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺧﻔﯾض  ۱۲ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل .٪٤۰
 .٦ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
۲۰۱٤م
۱۳۹٫۲۸٤٫۷۲۹
۹۰٫٥٦۹٫۱٦۳
)(٤٦٫۲۲۲٫٤۷۲
)(۲٫٤۸۷٫۷۳۱
۱۸۱٫۱٤۳٫٦۸۹

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﻣﺣول ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺗﺳوﯾﺎت

۲۰۱۳م
۲۹٫۰۰۲٫٤٥٤
۱۱۰٫٦۹۷٫۷۹۹
-)(٤۱٥٫٥۲٤
۱۳۹٫۲۸٤٫۷۲۹

ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع دراق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﻣﺎ ﺣﺗﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰۸٫۷۰٥٫۳۳۹﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۳م :ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦٥٫٥۲۸٫۰٤٥﷼ ﺳﻌودي( وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ
إﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ۲۰۱٥م واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ۲۰۱۷م وﻣﺷروع ﺗﺟدﯾد ﻓﻧدق ﺗﺑوك
وﻗرﯾﺔ اﻟﻧﺧﯾل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳۹٫۰٦۷٫۱۱۹﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۳م ٤٫۷۸۸٫۱۰۰ :﷼ ﺳﻌودي(.
.۷

ذﻣم داﺋﻧﺔ وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى

۲۰۱٤م
۳۹٫٤۳۹٫۷۹٤
۳٤٫۲۱٤٫۰٤۸
۲۱٫۲۸۸٫۳۸۹
۳٫۸۸٦٫٥۲٦
۱۰٫۹٦۹٫٦۹۹
۱٤٫۷۹٥٫۱٤٥
۲٫۰۹٤٫٦٤۷
۱۲٦٫٦۸۸٫۲٤۸

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾرادات ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻣﺣﺗﺟزات ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
داﺋﻧون ﻣﺗﻧوﻋون
ﻣﺳﺗﺣق ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أﺧرى
۸

۲۰۱۳م
٤۲٫۳۳۰٫۹٦٥
۲۹٫٥۹۱٫۳۰۰
۱۲٫۳۹٦٫٦٦٤
٤٫۱۰٦٫۱۸۷
۱۱٫٦٦٥٫۷۹۱
٥٫٥۱۹٫٦٤۹
۱٫۷۲٤٫٤٦٤
۱۰۷٫۳۳٥٫۰۲۰

.۸

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻣوﯾل طوﯾل اﻷﺟل ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدة ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻣوﯾل وﺑﯾﻊ
آﺟل وﻣراﺑﺣﺎت ،ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ۳۷۱٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۳م ۳۷۱٫۹ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وذﻟك ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣراﺑﺣﺔ
ﻣﺗﻐﯾرة ،ھذا وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۳٫۳ﻣﻠﯾون )۲۰۱۳م۸٦٫۲ :
ﻣﻠﯾون( ﷼ ﺳﻌودي.
إن ھذا اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺿﻣون ﺑرھن أرض ﻗرﯾﺔ اﻟﻧﺧﯾل وﻣﺎ أﻗﯾم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻧﺷﺂت وﺗﺟﮭﯾزات وأﺛﺎث ورھن اﻷرض اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻧدق ﻣﺎرﯾوت اﻟرﯾﺎض وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار ﺳﻧدات ﻷﻣر ﺑﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺣﻠﻲ
وﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣﺗﺣﺻﻼت إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٤۲٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ
ﺧطﺎب ﺗﻌﮭد ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ و/أو ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
۲۰۱٤م
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ

٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱۸٫٥۷۱٫٤۲۸

ﻣﺳﺣوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﻣﺳدد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

-)(٦٫۷۸٥٫۷۱٥

۳۳٫۸٦۳٫٥۳۲
--

۱۱٫۷۸٥٫۷۱۳

۱۰۱٫٥۳۷٫۹٦۳

۲۰۱۳م

۳۳٫۸٦۳٫٥۳۲
)(٦٫۷۸٥٫۷۱٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
۲٥٫۳٥۷٫۱٤۲
٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱
)(٦٫۷۸٥٫۷۱٤

۱۱۳٫۳۲۳٫٦۷٦

۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹

وﻗد ﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ
اﻷﺟل – اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻗروض طوﯾﻠﺔ
اﻷﺟل -اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
.۹

٦٫۷۸٥٫۷۱۳

٤٫٦٦٤٫۷۲۷

۱۱٫٤٥۰٫٤٤۰

٦٫۷۸٥٫۷۱۳

٥٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٦٫۸۷۳٫۲۳٦

۱۰۱٫۸۷۳٫۲۳٦

۷۹٫٤٦۰٫۱٤٦

۱۱٫۷۸٥٫۷۱۳

۱۰۱٫٥۳۷٫۹٦۳

۱۱۳٫۳۲۳٫٦۷٦

۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹

اﻟزﻛﺎة
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺷرﻛﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي واﺣﺗﺳﺎب اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻛل ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﯾﺗم إظﮭﺎر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻘدرة ﺿﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﻗد ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟزﻛوي ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۹م ،وﻗدﻣت إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ۲۰۱۳م وﺳددت اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ وﻻ ﺗزال ﺑﺎﻧﺗظﺎر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺑوط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.

 .۱۰اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻘﺳم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﻗطﺎع اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣرﻛز اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ :ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن إﯾرادات ﻣﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎﻟك ﻟﮭذه اﻟﻔﻧﺎدق
واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ذاﺗﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻛﺎرم ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ أو اﻟﺟزﯾرة أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﻐل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
• ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ :ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﻠﻐﯾر وﺗﺗﻣﺛل
ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ وﻣراﻛز ﺗﺟﺎرﯾﺔ.
• ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺷﻐﯾل :ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻌﻘﺎرات ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

۹

 .۱۰اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ – )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
اﻹﯾرادات
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻘروض
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ
)اﻟﺧﺳﺎرة( ﻗﺑل
اﻟزﻛﺎة
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۳م
اﻹﯾرادات
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻘروض
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ
)اﻟﺧﺳﺎرة( ﻗﺑل
اﻟزﻛﺎة

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(

اﻟﻔﻧﺎدق

اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت
واﻟﺗﺷﻐﯾل

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

أﺧري

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٤۰۳٫۱٤۷٫۸۰۸
)(۲۹٤٫۰٥۱٫۹۹۳
۱۰۹٫۰۹٥٫۸۱٥
٥۸٫۱٤۰٫٥۹٥
۸۹۰٫۷۹۲٫۲۰٥
۱۱٫۷۸٥٫۷۱۳
۹۹٫٥٦۹٫۲۰۱

٦۷٫٦۲۹٫۱۳۷
)(۲۲٫٤٥٦٫٥۰۱
٤٥٫۱۷۲٫٦۳٦
-٥۸۲٫٦۱۷٫۹۱۱
۱۰۱٫٥۳۷٫۹٦۳
٥۲٫۳٦۱٫۷۳٥

۲٦٫۳٤٦٫۷۹۷
)(۷٫٦۷۲٫۱۷۰
۱۸٫٦۷٤٫٦۲۷
---۱٥٫۰٥۹٫۱۲۲

۱۰٫٤۷۳٫۲۹٦
)(۱۷٫٥۷۹٫۲٦٦
)(۷٫۱۰٥٫۹۷۰
۱۰۳٫۰۱٤
٤۹٫۷۳۳٫۰۲۹
-)(٥٥٫۱۳۲٫۱٤۲

)(۲۷٫٥۰۷٫۱٤۷
۲٦٫۳۰۷٫۱٤۷
)(۱٫۲۰۰٫۰۰۰
-----

٤۸۰٫۰۸۹٫۸۹۱
)(۳۱٥٫٤٥۲٫۷۸۳
۱٦٤٫٦۳۷٫۱۰۸
٥۸٫۲٤۳٫٦۰۹
۱٫٤۲۳٫٦۷۷٫۰۸۷
۱۱۳٫۳۲۳٫٦۷٦
۱۱۲٫٤۱٦٫٤۱۷

۳٦٦٫۳٦٤٫۳٤۰
)(۲۷٦٫٤۰۷٫٤۱۹
۸۹٫۹٥٦٫۹۲۱
٤۹٫۲۱۱٫۲۹۰
۹٥۲٫۲۷۱٫۳٥۱
۱۸٫٥۷۱٫٤۲۸
۹٤٫٥۱۳٫٤۰٥

٦۸٫۲٦۰٫۳۰۷
)(۲۸٫٥۰۱٫۰۸۰
۳۹٫۷٥۹٫۲۲۷
-٥۸۳٫۰٤٦٫٦٥۸
٦۷٫٦۷٤٫٤۳۱
۳۳٫۹۰۷٫٦٥٦

۲٤٫۱۰۰٫۳۷۱
)(٦٫۸۷۰٫۰۷٥
۱۷٫۲۳۰٫۲۹٦
---۱٤٫۷۸۹٫٦۱٥

۱۰٫٤۷۹٫۲۹٤
)(۱۳٫٤۹٥٫٤۳۰
)(۳٫۰۱٦٫۱۳٦
۳٤٤٫۱٥۲
٥۱٫٦٦٥٫٦۲۱
-٦٫۱٥۳٫٦۱٥

)(۲٥٫۷٤٦٫۹۹۷
۲٤٫٤۸٦٫۹۹۷
)(۱٫۲٦۰٫۰۰۰
-----

٤۳۲٫۹۷۸٫۰۲۱
)(۲۹٤٫٥۹٤٫۸۱۰
۱۳۸٫۳۸۳٫۲۱۱
٤۹٫٥٥٥٫٤٤۲
۱٫٥۳٥٫۳۱۸٫۰۰۹
۸٦٫۲٤٥٫۸٥۹
۱٤۹٫۹٦٤٫۹۷۲

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ:
ﺗﺗوزع أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ھﻲ اﻟرﯾﺎض وﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ،وﺗﺑوك ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م

اﻟرﯾﺎض
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﺗﺑوك

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۳م
اﻟرﯾﺎض
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﺗﺑوك

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟزﻛﺎة

اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻹﯾرادات

٤٫۳٤٦٫٥٤۲٫۸۱٦
٤۲۰٫۷۱٤٫۰٦٤
٦۱٫۹٤۳٫۸۷۳
٤٫۸۲۹٫۲۰۰٫۷٥۳
)(۲٫٦۹٦٫۳٤٦٫۳٥٦
۲٫۱۳۲٫۸٥٤٫۳۹۷

۱٫۲۱۱٫۸۹۹٫۰۱٤
۷۲٫۱۳۲٫٤۲۳
۱۷٫٦٦٥٫۷۲۲
۱٫۳۰۱٫٦۹۷٫۱٥۹
)(۹٥۲٫۲۹۸٫٤٦۹
۳٤۹٫۳۹۸٫٦۹۰

۳۷٥٫٦۲۹٫٦٤۰
۱۱۳٫۸٦٤٫۹۷۲
۱۸٫۱۰۲٫٤۲٦
٥۰۷٫٥۹۷٫۰۳۸
)(۲۷٫٥۰۷٫۱٤۷
٤۸۰٫۰۸۹٫۸۹۱

٦۸٫٥۳٥٫۹٥٥
۳۸٫۸۰٥٫۳۷۰
٥٫۰۷٥٫۰۹۲
۱۱۲٫٤۱٦٫٤۱۷
-۱۱۲٫٤۱٦٫٤۱۷

٤٫۱۷۹٫٦٥۷٫۱۰۳
۳٦۷٫٦۱٤٫۸٦۱
٤۷٫٤۷٥٫۹٥۲
٤٫٥۹٤٫۷٤۷٫۹۱٦
)(۲٫٤۸۸٫۳٦٥٫٦۰٦
۲٫۱۰٦٫۳۸۲٫۳۱۰

۱٫۰۷۸٫۰۱٥٫٦٥۸
٤٤٫٦٤۷٫۹۰۲
۸٫۰٦۸٫۰٥۳
۱٫۱۳۰٫۷۳۱٫٦۱۳
)(۸۲۹٫۲۰۹٫۲٤۱
۳۰۱٫٥۲۲٫۳۷۲

۳۳۲٫۲۳٦٫۹٦٦
۱۱۲٫۷٥٥٫۰٤۹
۱۳٫۷۳۳٫۰۰۳
٤٥۸٫۷۲٥٫۰۱۸
)(۲٥٫۷٤٦٫۹۹۷
٤۳۲٫۹۷۸٫۰۲۱

۱۱۰٫٦۳۱٫٦۱۱
۳٦٫٦٥۷٫۰۳۱
۲٫٦۷٦٫۳۳۰
۱٤۹٫۹٦٤٫۹۷۲
-۱٤۹٫۹٦٤٫۹۷۲

۱۰

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(

 .۱۱ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﺷﺎط
ﺗﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
رواﺗب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ
اﺳﺗﮭﻼك أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ
أﻏذﯾﺔ وﻣﺷروﺑﺎت
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗﺷﻐﯾل
إﯾﺟﺎرات
أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺎت وﺗﺷﻐﯾل
ﻛﮭرﺑﺎء وﻣﯾﺎه وھﺎﺗف
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺗﺳوﯾق وﻣﺑﯾﻌﺎت
رﺳوم واﺷﺗراﻛﺎت
أﺧرى

 .۱۲ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
رواﺗب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ
إطﻔﺎء ﻣﺻروﻓﺎت ﻣؤﺟﻠﺔ
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ واﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ
رﺳوم اﺷﺗراﻛﺎت وﺗﺻدﯾﻘﺎت
ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻧظﺎﻓﺔ وﺿﯾﺎﻓﺔ
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻛﮭرﺑﺎء وﻣﯾﺎه وھﺎﺗف
أﺧرى
 .۱۳اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول

۲۰۱٤م
۱۱۹٫٥۹۹٫۷۹٥
٤٤٫۹٦۳٫٦٤۷
۳۱٫۸۳٤٫۹۹٤
۲٤٫۷٦٥٫۰۱٥
۱۸٫۰۰٤٫۲٦۷
۱۷٫۳۸۰٫۳٥٦
۱٦٫۳۱۳٫۷٤۱
۱۰٫۷۷۷٫۲۷۲
٥٫۲۹۳٫۹٦۲
۱٫۱۳٦٫٥۷۹
۲٥٫۳۸۳٫۱٥٥
۳۱٥٫٤٥۲٫۷۸۳

۲۰۱۳م
۱۱۱٫۰٦٦٫۹٥۳
۳۷٫٦۰٤٫٦۹٤
۳۰٫۳۲۱٫۹۷۱
۲۷٫٤۹۸٫٤۲٦
۱۸٫۳۲۷٫۸٦٥
۱٤٫۱٤٥٫۲۳٤
۱٥٫۰٦۰٫۳٤۷
۱۰٫۲٤٥٫٤٦٤
٤٫٥۷۱٫۳۲۷
۱٫٦٤٤٫۰٤۳
۲٤٫۱۰۸٫٤۸٦
۲۹٤٫٥۹٤٫۸۱۰

۲۰۱٤م
۱٦٫٥٤۳٫۸۲٥
۳٫۱۹۰٫۱۳۲
۳٫۱٤٦٫٥٥٦
۱٫۳۰۲٫٥۰۰
۷۹۲٫٤٥٦
٦۹٥٫۳۷۹
٦٦٤٫۷٦۷
٤٦۷٫٦٤٦
٤۳۲٫۲۹٥
۸٤٥٫۸۱۷
۲۸٫۰۸۱٫۳۷۳

۲۰۱۳م
۱۳٫۹۱۳٫۲٤٥
۳٦۸٫۰٦۷
-۹۰۳٫۰۰۰
۷۸۱٫۲٤٥
٦٤۲٫۱۰۹
٤۹٤٫۳۲۹
۲۱۳٫٥٥٦
۷٦٫٤۱۰
۱٫۷۲۱٫۸٤٦
۱۹٫۱۱۳٫۸۰۷

ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻول ﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطن واﻟروﺿﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض واﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻗطﺎع اﻟﻔﻧﺎدق
واﻟﺗرﻓﯾﮫ ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۸رﺑﯾﻊ اﻷول ۱٤۳٦ھـ اﻟﻣواﻓق  ۳۰دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺗرﻓﯾﮫ
ﺧﻼل ﻋﺎم ۲۰۱٥م واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺣدﯾﻘﺔ اﻟروﺿﺔ وﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطن وﻟذﻟك ﻟﻌدم اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع
وﺗﺣﻘﯾق ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗﻛررة وأن اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺗﯾن ﻟن ﯾﺣﻘق أي ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻧﺷﺎط وﻣﺳﺗوي اﻟطﻠب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺧﺳﺎرة إﻧﺧﻔﺎض ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﺻول واﻟﺗﻲ ﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة ﺗﺣت ﺣﺳﺎب اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول.

۱۱

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
 .۱٤إﯾرادات أﺧرى
ﺗﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱٤م
۱٤٫۸۲٥٫٦٤٤
۳٫٥۰۰٫۰۰۰
٥۲٦٫۰۹٥
-۸۱٥٫۳۳٥
۱۹٫٦٦۷٫۰۷٤

أرﺑﺎح رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )(۱-۱٤
ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت
أرﺑﺎح ﻣراﺑﺣﺎت
ﺗﻌوﯾﺿﺎت
أﺧرى

۲۰۱۳م
۲٥۰٫۰۱۹
-۱۲٫۲۳۹٫۸۷۹
۳٫۸۷۱٫۲٤٦
۲٫٤۳۱٫۳۱۰
۱۸٫۷۹۲٫٤٥٤

) (۱-۱٤ﺗﺗﻣﺛل اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺣﻲ اﻟﻣﻌذر ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض واﻟﻣﻛون ﻣن ) (۷۳وﺣدة
ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ۱۰۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﺳﺗﻛﻣﻠت إﺟراءات ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ﺷﻌﺑﺎن ۱٤۳٥ھـ اﻟﻣواﻓق  ۱۰ﯾوﻧﯾو
۲۰۱٤م ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻠﻐت  ۸٥٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
 .۱٥رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻدرة واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﺑﺎﻟﻎ  ۱۰۰ﻣﻠﯾون ﺳﮭم
)۲۰۱۳م ۱۰۰ :ﻣﻠﯾون ﺳﮭم( ،ودون اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺣﺻﺔ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل أو ﺣﺻﺗﮭم ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
 .۱٦اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۹ﺟﻤﺎدي اﻷول ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۳۰ﻣﺎرس ۲۰۱٤م ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ۲۰۱۳م ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۱۲۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﺑﻮاﻗﻊ ) (۱٫۲﷼ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪۱۲ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺒﻠﻎ ) (٥۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﺄرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ۲۰۱۳م ﺑﻮاﻗﻊ ) (٥۰ھﻠﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ )(٪٥
ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ۲۰۱۳م ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (۷۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي
ﺑﻮاﻗﻊ ) (۷۰ھﻠﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪۷ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
۲۰۱۳م ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۱٫۸ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )۲۰۱۳م :ﻣﺒﻠﻎ  ۱٫۸ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﺳﻨﺔ .(۲۰۱۲
طﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۷رﻣﻀﺎن ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱٤ﯾﻮﻟﯿﻮ ۲۰۱٤م ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ۲۰۱٤م ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (٥۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﺑﻮاﻗﻊ ) (٥۰ھﻠﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٥ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
 .۱۷اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺑﻠﻎ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م ﻣﺑﻠﻎ  ۱۹۸٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۳م:
 ۱٦٦٫۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وھﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻣﺷروع داراق )ﺑﯾوت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳﺎﺑﻘﺎً( وﺗﺟدﯾدات
ﻓﻧدق ﺗﺑوك وﻗرﯾﺔ اﻟﻧﺧﯾل.
 .۱۸اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
أﺻدرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲۹٫۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م )۲۰۱۳م ۲۳ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ،وﻗد أﺻدرت ھذه اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻛﻼ ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲۸٫۳ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻓﻧدق
ﻣﻛﺎرم اﻟرﯾﺎض واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﯾل وﯾﻧﺑﻊ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۸۰۳أﻟف ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻗطﻌﺔ أرض ﻹﻧﺷﺎء ﻓﻧدق ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﺑﯾل
وھذه اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﺑدون ﻏطﺎ ًء ﻧﻘدﯾﺎ ً.

۱۲

ﺷرﻛﺔ دور ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
)﷼ ﺳﻌودي(
 .۱۹اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن أطراف ﻋﻠﻲ ﻋﻠم ﻛﺎﻣل ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل
ظروف ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ .وﻧظراً إﻟﻰ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺗم إﻋدادھﺎ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺣدث اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ وأرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء .ﺗري إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ )دﻓﺗرﯾﺎً(.
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻓﺷل أﺣد اﻷطراف ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠطرف اﻵﺧر ،اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﺗرﻛﯾز ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗﻛون ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
واﻟﻌﻣﻼء ،ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد ﻟذا ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺣدودة
ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻣﺣدود ﻷن ﻣﻌظم ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗرﻛز ﻣﻊ ﻋﻣﻼء ذات ﻣراﻛز ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ،وﺗﻘوم
إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﻘﻠﯾل أي ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ واﺗﺧﺎذ أي إﺟراءات
ﻻزﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻟﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﻧظر ًا ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣدودة ﺟداً.
ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أرﺻدة اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻟﻠﺣد ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﺈن إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻورة دورﯾﺔ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن أي
ﻣﺧﺎطر ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋن ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻧﺗﺞ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟداول اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﻛذﻟك أدوات اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﯾن ﺣﻠوﻟﮭﺎ.
 .۲۱اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ  ۲۸رﺑﯾﻊ اﻷول  ۱٤۳٦ھـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱۹ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱٥م.
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