
 

 

 

 

 الشركت السعىديت للفىادق والمىاطك السياديت
 شركت مساهمت سعىديت

وتمرير مرالب المىدذة  األوليت المىائم الماليت
 الذساباث

 0303 سبتمبر 03كما في 



 

 

 

 2010أكت٘بر  11

 

 تمرير المذاسب الماوىوي
 عه فذص التمارير الماليت األوليت

 احملرتًني     المساهمـيه/ إىل اهصادٝ 

 هشركٞ اهصع٘دٙٞ هوفِادق ٗاملِاطق اهصٚاحٚٞا

 

 ، اهصالَ عوٚلٍ ٗرمحٞ اهلل ٗبركاتٕ
 

للشررركت السررعىديت للفىررادق والمىرراطك هقـــف صناــِا ةا٢ٌــٞ املركــس املــاهٛ امل٘حــفٝ املرصقــٞ 

ٗةا٢ٌـٞ اهــفاى امل٘حـفٝ ٗةا٢ٌــٞ اهتــفصقا     2010شــمتٌ   30كٌــا ٓـٛ عوٚـــٕ     السرياديت 

  ٞ اهـترياا    حقـ٘ق املصـآٌني امل٘حـفٝ ه اـٔر اهاالنـٞ املِتٔٚـٞ           اهِقفٙٞ امل٘حـفٝ ٗةا٢ٌـ

ــارٙا  ٗاحٙتــاحا  ًــّ رةــٍ     ــم اهت ـــٍ ( 1)ذه ــ ٝ ءــس١اي ج ٙتمــسأ ًــّ ٓــ ٖ    ( 3)إىل رة ٗاملعت

اهق٘ا٢ٍ ٗاملعفٝ ًّ ةمى اهشركٞ ٗاملقفًٞ هِا ًع كاصـٞ املعوً٘ـا  ٗاهمٚاُـا  اهـب طومِآـا      

 .ر صنص اهتقارٙر املاهٚٞ األٗهٚٞ اهاادر ًّ ةمى اهل٣ٚٞٗكاْ صناِا حمفٗداي ٗصقا ملعٚا
 

ٗٙتلْ٘ اهفنص احملفٗد بافٞ أشاشٚٞ ًّ تطمٚق إءرا١ا  حتوٚوٚٞ عوٟ املعوً٘ا  املاهٚٞ 

ٗاجشتفصارا  ًّ إدارٝ اهشركٞ عّ األً٘ر احملاشمٚٞ ، ٗٙعف ٓ ا اهفنص أةى ُطاةا ًّ 

ءعٞ املتعارف عوٚٔا ٗاهب تٔفف أشاشا إىل إبفا١ عٌوٚٞ املراءعٞ اهب تتٍ ٗصقاي ملعاٙا املرا

 .اهرأٜ   اهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ كلى ، ه ا صإُِا هّ ُمفٜ ًاى ٓ ا اهرأٜ 
 

ٗبِــا١ع عوــٟ اهفنــص احملــفٗد اهــ ٜ ةٌِــا بــٕ،د ٙتــمني هِــا ٗءــ٘د أٙــٞ تعــفٙال  ًٌٔــٞ ٙــتعني   

 .حملاشمٞ املتعارف عوٚٔاإدااهلا عوٟ اهتقارٙر املاهٚٞ األٗهٚٞ املرصقٞ هلٛ تتفق ًع ًعاٙا ا
 

 سليمان عبذ اهلل الخراشي
 

مذاسب لاوىوي ـ ترخيص رلم 
(10) 



 

 الشركت السعىديت للفىادق والمىاطك السياديت
 األوليتالمىائم الماليت إيضاداث دىل 

 0303 سبتمبر 03كما في 

 

 :طبيعت وشاط الشركت( : 0)إيضاح 

 

شريٚى اهفِادق ٗاملطاعٍ ٗامل٘تٚال  ٙتٌاى ُشاط اهشركٞ   إُشا١ ٗمتوم ٗإدارٝ ٗت

 .ٗاجشرتاحا  ًٗراكس اهرتصٕٚ ٗمجٚع األُشطٞ املرتمطٞ ب هم

 

 :السياساث المذاسبيت الهامت( : 0)إيضاح 

 

ٙتٍ إعفاد اهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ األٗهٚٞ ٗصقاي ملعاٙا احملاشمٞ اهاادرٝ عّ اهل٣ٚٞ اهصع٘دٙٞ 

ٞ امل٘حفٝ املرصقٞ امل٘ء٘دا  ٗاملطو٘با  هوٌناشمني اهقاُُ٘ٚني ٗتتتٌّ اهق٘ا٢ٍ املاهٚ

شمتٌ   30ٗاحٙرادا  ٗاملارٗصا  هوشركٞ ٗاهشركا  اهشقٚقٞ املصتاٌر بٔا كٌا   

 :ٗذهم عوٟ اهِن٘ اهتاهٛ 2010

 

 ُصمٞ املولٚٞ 

 ٝ44.44 اركٞ ًلٞ هوفِادق احملفٗد% 

 ٝ41.14 اركٞ تم٘ن هوفِادق احملفٗد% 

 50.00 ٝاركٞ املفِٙٞ هوفِادق احملفٗد% 

 ٝ100.00 اركٞ اخلوٚج هوٌِاطق اهصٚاحٚٞ احملفٗد% 

 ٝ100.00 اركٞ اهرٙاض هوفِادق ٗاهرتصٕٚ احملفٗد% 

 ٝ47.13 اركٞ اهِخٚى هوٌِاطق اهصٚاحٚٞ احملفٗد% 

 

 :وتائج الفترة( : 0)إيضاح 

 

٢ج أعٌاي إْ ُتا٢ج اهفرتٝ باهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ األٗهٚٞ املرصقٞ ةف ج متاى ًؤاراي دةٚقاي هِتا

 .اهشركٞ اهصِ٘ٙٞ

 

 



 

 الشركت السعىديت للفىادق والمىاطك السياديت

 شركت مساهمت سعىديت

 (غير مذلمت)لائمت المركز المالي المىدذة 

 
 شمتٌ  30كٌا   

 
2010 

 
2009 

 
 رٙاي شع٘دٜ

 
 رٙاي شع٘دٜ

 :المىجىداث
   

 :المىجىداث المتذاولت 
   

  61,909,603              ناهِقفٙٞ باهاِفٗق ٗهف٠ اهمِ٘
 

        83,283,341  

  127,083,270             اشتاٌارا  ةااٝ األءى
 

      550,543,617  

  40,246,215              اه ًٍ املفِٙٞ
 

        70,970,090  

  29,186,889              أرصفٝ ًفِٙٞ أار٠
 

        26,652,709  

  258,425,977             ا  املتفاٗهٞإمجاهٛ امل٘ء٘د
 

      731,449,757  

 :المىجىداث غير المتذاولت
   

  259,375,946             ًشرٗعا  حتت اهتِفٚ 
 

      153,591,484  

  184,589,337             اشتاٌارا 
 

      114,430,760  

  422,580                  ًارٗصا  ًؤءوٞ
 

                     -  

  1,149,280,709          صا  امل٘ء٘دا  اهاابتٞ
 

      920,569,744  

  1,593,668,572          إمجاهٛ امل٘ء٘دا  غا املتفاٗهٞ
 

    1,188,591,988  

  1,852,094,549          إمجاهٛ امل٘ء٘دا 
 

    1,920,041,745  

 المطلىباث ودمىق المساهميه
   

 :المطلىباث المتذاولت 
   

  9,071,428                أةصاط ةرٗض ًصتنقٞ
 

         2,500,000  

  40,440,469              دا٢ِ٘ ت٘زٙعا  أرباح
 

        59,950,513  

  22,998,877              اه ًٍ اهفا٢ِٞ
 

        76,317,552  

  75,112,898              ًارٗصا  ًصتنقٞ ٗأرصفٝ دا٢ِٞ أار٠
 

        74,340,335  

  147,623,672             إمجاهٛ املطو٘با  املتفاٗهٞ
 

      213,108,400  

 :المطلىباث غير المتذاولت
   

  38,928,572              ةرٗض حلً٘ٚٞ
 

        50,000,000  

  26,864,499              خماص ترن اخلفًٞ
 

        25,526,794  

  65,793,071              إمجاهٛ املطو٘با  غا املتفاٗهٞ
 

        75,526,794  

  16,453,658              حق٘ق األةوٚٞ   اهشركا  اهشقٚقٞ
 

        15,434,185  

  229,870,401             إمجاهٛ املطو٘با  
 

      304,069,379  

 :دمىق المساهميه
   

  690,060,970             املاي رأس
 

      690,060,970  

  345,030,485             احتٚاطٛ ُظاًٛ
 

      123,987,620  



 

  408,493,095             احتٚاطٛ اتفاةٛ
 

      363,203,362  

  100,029,280             األرباح املمقاٝ
 

        93,171,573  

 (11,150,501)             اصا٢ر غا حمققٞ عّ اشتاٌارا 
 

       (15,325,082) 

  89,760,819              صا  داى اهفرتٝ
 

      360,873,923  

  1,622,224,148          إمجاهٛ حق٘ق املصآٌني
 

    1,615,972,366  

  1,852,094,549          إمجاهٛ املطو٘با  ٗحق٘ق املصآٌني
 

    1,920,041,745  

 إْ احٙتاحا  املرصقٞ تشلى ءس١اي ج ٙتمسأ ًّ ٓ ٖ اهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشركت السعىديت للفىادق والمىاطك السياديت

 شركت مساهمت سعىديت

 (غير مذلمت)لائمت الذخل المىدذة 

        

 

 عّ اهفرتٝ ًّ

  تٌ شم 30ٙ٘هٕٚ حتٟ  1 

 عّ اهفرتٝ ًّ

 شمتٌ  30بفاٙٞ اهعاَ حتٟ 

 
2010   2009 

 
2010   2009 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 إٙرادا  اهِشاط

     
70,216,208   

   
48,684,500   

  205,915,646  
 

   669,116,308  

 ًارٗصا  اهِشاط
    

(32,032,612)  
  

(28,487,279)  
  (99,102,354) 

 
  

(292,453,676) 

 جمٌى اهربح
     

38,183,596   
   

20,197,221   
  106,813,292  

 
   376,662,632  

 اشتٔالن األص٘ي اهاابتٞ
      

(4,609,352)  
    

(4,816,558)  
  (14,608,938) 

 
   

(15,599,472) 

 صا  اهفاى ًّ األعٌاي اهر٢ٚصٚٞ
     

33,574,244   
   

15,380,663   
   92,204,354  

 
   361,063,160  

 احٙرادا  األار٠
         

183,374   
       640,540  

 
       966,463  

 
      4,031,422  

 صا  اهفاى ةمى اهسكاٝ ٗحاٞ األةوٚٞ
     

33,757,618   
   

16,021,203   
   93,170,817  

 
   365,094,582  

 املقفرٝ هوشركا اهسكاٝ اهشرعٚٞ 
        

(544,547)  
      

(642,926)  
    (1,633,641) 

 
     

(1,928,777) 

اهشركا  ( اصا٢ر)حاٞ األةوٚٞ   أرباح 

 اهشقٚقٞ

          
(92,267)  

           1,095  
 

      (154,203) 
 

         (30,802) 

 صا  داى اهفرتٝ ةمى اهسكاٝ
     

33,120,804   
   

15,379,372   
   91,382,973  

 
   363,135,003  

 اهسكاٝ اهشرعٚٞ املقفرٝ
        

(540,718)  
      

(753,693)  
    (1,622,154) 

 
     

(2,261,080) 

 صا  أرباح اهفرتٝ بعف اهسكاٝ
     

32,580,086   
   

14,625,679   
   89,760,819  

 
   360,873,923  

  0.49 ي اهر٢ٚصٚٞرحبٚٞ اهصٍٔ ًّ األعٌا
 

0.22  
 

1.34  
 

5.23  

  0.003             رحبٚٞ اهصٍٔ ًّ األعٌاي األار٠
 

          0.009  
 

          0.014  
 

           0.058  

  0.47 صا  رحبٚٞ اهصٍٔ بعف اهسكاٝ
 

0.21  
 

1.30  
 

5.23  

        

 اهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ إْ احٙتاحا  املرصقٞ تشلى ءس١اي ج ٙتمسأ ًّ ٓ ٖ
 

       



 

 

 الشركت السعىديت للفىادق والمىاطك السياديت

 شركت مساهمت سعىديت

 (غير مذلمت)لائمت التذفماث الىمذيت المىدذة 

 في الىمذيت( الىمص)الزيادة 

 
 شمتٌ  30ًّ بفاٙٞ اهعاَ حتٟ 

 
2010 

 
2009 

 
 

 
 

 :العملياث تذفماث ومذيت مه أوشطت 
   

 صا  اهربح بعف اهسكاٝ
    
89,760,819   

    
360,873,923  

 تعذيالث لتسىيت صافي الربخ لصافي الىمذيت
    :أوشطت العملياث ( المستخذمت في)الىاتجت مه      

 اجشتٔالكا 
    

14,608,938   
      

15,599,472  

  95,880           إطفا١ املارٗصا  املؤءوٞ
 

                    -  

   اه ًٍ املفِٙٞ( زٙادٝ)
   
(11,204,158)  

     
(27,975,503) 

 ُقص   األرصفٝ املفِٙٞ األار٠( زٙادٝ)
     
(5,466,625)  

          120,719  

 زٙادٝ   اه ًٍ اهفا٢ِٞ ٗخماص ترن اخلفًٞ
      
2,043,084   

      
55,433,308  

 عا  أرباحزٙادٝ   دا٢ِ٘ ت٘زٙ
    
10,573,999   

      
30,020,768  

   ًارٗصا  ًصتنقٞ ًٗطو٘با  دا٢ِٞ أار٠( ُقص)زٙادٝ 
      
3,932,798   

   
(387,881,717) 

 صا  اهِقفٙٞ اهِاجتٞ ًّ أُشطٞ اهعٌوٚا 
  
104,344,735   

      
46,190,970  

 :تذفماث ومذيت مه أوشطت االستثمار
   

 ٌارا ُقص   اجشتا
  
146,984,844   

      
17,516,706  

 إضاصا  ٗاشتمعادا  ً٘ء٘دا  نابتٞ باهاا 
   
(37,254,517)  

      
98,157,182  

 ُقص   ًشرٗعا  حتت اهتِفٚ ( زٙادٝ)
   
(85,398,318)  

      
19,223,081  

 صا  اهِقفٙٞ اهِاجتٞ ًّ أُشطٞ اجشتاٌار
    
24,332,009   

    
134,896,969  

 :التذفماث الىمذيت مه أوشطت التمىيل
   

 املصفد ًّ اهقرٗض
     
(2,000,000)  

                    -  

 أرباح ً٘زعٞ
   
(98,302,235)  

                    -  



 

 تص٘ٙا  عوٟ األرباح املمقاٝ
         
(42,904)  

   
(126,010,975) 

 اهتريا   حق٘ق األةوٚٞ
      
1,038,515   

        
2,055,513  

 أُشطٞ اهتٌ٘ٙى( املصتخفًٞ  )صا  اهِقفٙٞ 
   
(99,306,624)  

   
(123,955,462) 

 صا  اهسٙادٝ   أرصفٝ اهِقف
    
29,370,120   

      
57,132,477  

 رصٚف اهِقفٙٞ   بفاٙٞ اهعاَ
    
32,539,483   

      
26,150,864  

 فرتٝرصٚف اهِقفٙٞ   ُٔاٙٞ اه
    
61,909,603   

      
83,283,341  

 :تأثيراث غير ومذيت
   

 احمل٘ي ًّ األرباح املمقاٝ هالحتٚاطٛ اهِظاًٛ
  
182,040,770   

                    -  

 احمل٘ي ًّ األرباح املمقاٝ هالحتٚاطٛ اجتفاةٛ
    
54,321,445   

                    -  

 اٌارا  ًاهًٚٞلاشب غا حمققٞ عّ اشت
      
6,151,967   

      
33,027,842  

    
 إْ احٙتاحا  املرصقٞ تشلى ءس١اي ج ٙتمسأ ًّ ٓ ٖ اهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركت السعىديت للفىادق والمىاطك السياديت

 شركت مساهمت سعىديت

 (غير مراجعت)لائمت التغيراث في دمىق المساهميه 

 0303سبتمبر  03دتى  0303يىاير  0عه الفترة مه 

 

 رأس املاي 

 

  إحتٚاطٛ

 ُظاًٛ

 

اجحتٚاطٛ 

 اجتفاةٛ

 

 األربــــــــاح  املمقاٝ

 

غا ( اصا٢ر)

 حمققٞ

 

 احمجاهٛ

 
 رٙاي شع٘دٜ

 
 رٙاي شع٘دٜ

 
 رٙاي شع٘دٜ

 
 رٙاي شع٘دٜ

 
 رٙاي شع٘دٜ

 
 رٙاي شع٘دٜ

            
  

690,060,970   
 

123,987,620   
 

363,203,362   
  219,182,548  

 
  

(48,352,924)  
 1,348,081,576  

                 -  
 

                -  
 

                -  
 

 
(126,010,974)  

                -  
 

   
(126,010,974) 

                 -  
 

                -  
 

   
(9,031,711)  

                 -  
   

      
(9,031,711) 

                 -  
 

                -  
 

                -  
 

  390,020,953  
 

                -  
 

    390,020,953  

                 -  
 

   
39,002,095   

                -  
 

   
(39,002,095)  

                -  
 

                  -  

                 -  
 

                -  
 

                -  
 

    (9,453,799) 
 

                -  
 

      
(9,453,799) 

 
                -  

 
                -  

 
                -  

 
                 -  

 
   

31,050,456   
     31,050,456  

  
690,060,970   

 
162,989,715   

 
354,171,651   

  434,736,633  
 

  
(17,302,468)  

 1,624,656,501  

                 -  
 

                -  
 

                -  
 

        (42,904) 
 

                -  
 

          (42,904) 

 
  

                -  
 

                -  
 

   
 

                -  
 

    



 

(98,302,235) (98,302,235) 

                 -  
 

 
182,040,770   

   
54,321,444   

 
(236,362,214)  

                -  
 

                  -  

                 -  
 

                -  
 

                -  
 

    91,382,973  
 

                -  
 

     91,382,973  

 
      

    (1,622,154) 
 

                -  
 

      
(1,622,154) 

 
                -  

 
                -  

 
                -  

 
                 -  

 
    6,151,967  

 
       6,151,967  

  
690,060,970   

 
345,030,485   

 
408,493,095   

  189,790,099  
 

  
(11,150,501)  

 1,622,224,148  

            
 إْ احٙتاحا  املرصقٞ تشلى ءسأ ج ٙتمسأ ًّ ٓ ٖ اهق٘ا٢ٍ املاهٚٞ



 


