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  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   ) مقفلة -شركة مساهمة سعودية( 
  

  االولية قائمة المركز المالي
  )غير مراجعة  ( 2008 مارس 31كما في 

   )بالريال السعودي( 
  2007    إيضاح  

        الموجودات
        تداولةموجودات م

  12,445,112        في الصندوق ولدى البنوكنقد 
  255,966,713        مخزون

  68,803,461        مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
  173,776,631      3  مطلوب من جهات ذات عالقة
  510,991,917        مجموع الموجودات المتداولة

        
        موجودات غير متداولة

  85,000,000        استثمار في شركة زميلة
  317,219,238         ممتلكات ومعدات

  58,735,057      4   تحت التنفيذمشاريع
  460,954,295        مجموع الموجودات غير المتداولة

        
  971,946,212        مجموع الموجودات

        
        المساهمينالمطلوبات وحقوق 

        مطلوبات متداولة
  179,026,456      5  قروض ومرابحات قصيرة االجل

  400,000      5  ل األج طويلض من قرالجزء المتداول
  477,471,037        دائنون تجاريون

  38,734,696        دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
  695,632,189        مجموع المطلوبات المتداولة

        
        مطلوبات غير متداولة
  14,164,258        تعويضات نهاية الخدمة

  1,843,500      5  ألجل اطويل ضقر
  16,007,758        مجموع المطلوبات غير المتداولة

        
  711,639,947        مجموع المطلوبات 

        
        المساهمينحقوق 

  225,000,000      1  رأس المال
  14,152,716        إحتياطي نظامي

  21,153,549        أرباح مبقاة
  260,306,265        المساهمينمجموع حقوق 

        
  971,946,212       المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

  
 

  االولية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   ) مقفلة -شركة مساهمة سعودية( 
  

  )غير مراجعة  ( االولية الدخلقائمة 
  2008 مارس 31 في  المنتهيةأشهرلستة او  الثالثةفترتيل

   )بالريال السعودي( 

    

  

  ايضاح

  الثالثة اشهر   

  المنتهية في 

  2008 مارس 31

  الستة اشهر   

  المنتهية في 

  2008 مارس 31

            

            اإليرادات

  1,273,558,195      671,745,828        المبيعات

  24,223,606      12,373,365        التأجير

  1,297,781,801      684,119,193        مجموع االيرادات

            

   )1,204,966,172(      )631,232,571(       كلفة االيرادات

  92,815,629      52,886,622        اجمالي الربح

            

   )26,082,055(      )15,024,957(       مصاريف بيع وتوزيع

   )27,754,696(      )13,417,968(       مصاريف ادارية وعمومية

  38,978,878      24,443,697         الرئيسية المستمرةمالالربح من االع

            

  ) 1,137,112(      )193,162(       مصاريف مالية

  1,710,167      3,408        ايرادات أخرى ، صافي

  39,551,780      24,253,943        الربح قبل الزكاة 

   )1,248,153(      )750,000(       الزكاة 

  38,303,780      23,503,943         الصافي الربح

            :ربحية السهم 

  1.73      1.09      6  مرة من االعمال الرئيسية المست

  1.70      1.04      6  من الربح الصافي 
  
  
  
  

  االولية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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  شركة أسواق عبداهللا العثيم
  ) مقفلة -شركة مساهمة سعودية ( 

  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 
  2008 مارس 31 الستة أشهر المنتهية في ةلفتر

  بالريال السعودي
  

    

  ايضاح

  

  رأس المـال

  

  نظامي احتياطي

  

  مستبقاة أرباح

 

  المجموع

            

  238,223,380    2,901,042    10,322,338    225,000,000      2007 سبتمبر 30الرصيد في 

 31ستة أشهر المنتهية في للالربح الصافي 

  2008مارس 

  

-  -    38,303,780    38,303,780  

  -    )3,830,378(   3,830,378    -  8  المحول الى االحتياطي النظامي

   )16,220,895(    )16,220,895(   -  -     موزعةأنصبة أرباح

  260,306,265    21,153,549    14,152,716    225,000,000      2008 مارس 31الرصيد في 

  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية
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  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   ) مقفلة-شركة مساهمة سعودية( 
  

  )غير مراجعة ( االولية التدفقات النقديةقائمة 
  2008 مارس 31 المنتهية في أشهرلستة ا فترةل

   )بالريال السعودي( 
    

  2008 مارس 31
      

      نشطة التشغيليةاأل
  39,551,933      الربح قبل الزكاة 

      : تعديالت
  16,285,125      استهالكات

  62,500      اطفاءات
   )90,640(     ارباح بيع ممتلكات ومعدات

  3,457,475      تعويضات نهاية الخدمة
      ة العاملوباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في 

   )25,991,892(     المخزون
   )12,371,599(     خرون ومدينون آمدفوعات مقدمة

   )104,104,200(     المطلوب من جهات ذات عالقة
  62,633,482      ومصاريف مستحقةن ودائن

   )20,567,816(     االنشطة التشغيلية  المستخدم فيصافي النقد
      
      نشطة االستثماريةاأل

   )57,754,302(     فيذ ومشاريع تحت التن ممتلكات ومعداتاضافات
  182,200      المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

   )57,572,102(     صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية
      
      نشطة التمويليةاأل

  70,584,289      قروض ومرابحات
  70,584,289      التمويلية االنشطة المتوفر من صافي النقد

      
   )7,555,629(       في النقدالتغيرصافي 

  -     اكتوبر1 في  في الصندوق ولدى البنوكالنقد
  20,000,741       المحدودةمسؤوليةال من الشركة ذات نقد في الصندوق ولدى البنوك محولال

  12,445,112        مارس31في في الصندوق ولدى البنوك النقد 
      

      عمليات غير نقدية
  16,220,895       )8ايضاح ( المساهمين أرباح موزعة مقفلة في حساب جاري 

  366,489      تحويل ممتلكات ومعدات لجهات ذات عالقة بصافي القيمة الدفترية
  

  

  

  االولية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   )لة مقف-مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2008 مارس 31لفترة الستة اشهر المنتهية في 
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  التكوين والنشاط  - 1

   1400 رجـب    7بتـاريخ   بالريـاض    مسجلة   لة مقف -شركة مساهمة سعودية    هي  شركة أسواق عبداهللا العثيم     ان  

    .1010031185 بالسجل التجاري رقم ) 1980 مايو 21 (

  

قرر المساهمون تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية  ) 2007 اغسطس 20الموافق  ( 1428 شعبان 7بتاريخ  

رر المساهمون تعديل اسـم   مقفلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، كما ق            -محدودة الى شركة مساهمة     

الشركة من شركة أسواق عبداهللا صالح العثيم الى شركة اسواق عبداهللا العثيم ، وقد صدر قرار معـالي وزيـر                    

بالموافقة على اعـالن     ) 2007 سبتمبر   15الموافق   ( 1428 رمضان   3ق بتاريخ   /227التجارة والصناعة رقم    

  .  شركة مساهمة مقفلة تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى

  

وفقا لنظام الشركة االساسي فان السنة المالية االولى للشركة تبدأ بتاريخ صدور القرار الوزاري باعالن تأسـيس                 

 31 ديسمبر من السنة التالية الذي يوافق 31 وتنتهي في 2007 سبتمبر 15 الموافق 1428 رمضان 3الشركة في 

   .2008 مارس 31 الى 2007 اكتوبر 1ة المرفقة الفترة من تغطي القوائم المالي . 2008ديسمبر 

  

  : تكون على النحو التالي 2008 مارس 31ان المساهمين وحصصهم في رأس مال الشركة كما في 

  

  ريال ســـعودي        
  المجمــوع    قيمة الحصة    عدد الحصص    الشريــــك

  157,500,000    10    15,750,000    شركة العثيم القابضة
  33,750,000    10    3,375,000    خ عبداهللا صالح العثيمالشي

  11,250,000    10    1,125,000    السيد فهد عبداهللا صالح العثيم
  11,250,000    10    1,125,000    السيدة هدى عبداهللا صالح العثيم
  11,250,000    10    1,125,000    السيدة عبير عبداهللا صالح العثيم

    22,500,000        225,000,000  
  

في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد االستهالكية وادارة وتـشغيل المراكـز       يتمثل نشاط الشركة  

   .الترفيهية وشراء االراضي القامة المباني عليها واستثمارها بالبيع او االيجار لصالح الشركة



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   )لة مقف-مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2008 مارس 31لفترة الستة اشهر المنتهية في 
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ى الـشركة مـن الـشركة ذات المـسؤولية          وفيما يلي بيان بالموجودات والمطلوبات وحقوق الشركاء المحول ال        

   :2007 أكتوبر 1المحدودة في 
  ريال ســعودي  

    الموجودات
  20,000,741    في الصندوق ولدى البنوكنقد 

  229,974,821    مخزون
  56,431,862    مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون

  85,526,837    اطراف ذات عالقة
  85,000,000    استثمار في شركة زميلة

  296,392,264     ممتلكات ومعدات
  38,550,903    مشاريع تحت التنفيذ

  62,500    مصاريف ما قبل التشغيل 
  811,939,928     المحولة للشركةمجموع الموجودات

    
    المطلوبات وحقوق الشركاء

  110,685,667    مرابحات قروض و
  407,898,247    دائنون تجاريون

  44,425,851    دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
  10,706,783    تعويضات نهاية الخدمة

  225,000,000    رأس المال
  10,322,338    احتياطي نظامي

  2,901,042    أرباح مستبقاة
    

  811,939,928    الشركاء المحولة للشركةمجموع المطلوبات وحقوق 
  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

ـ الـصادر   لمعيار التقارير المالية األولية   المرفقة وفقا   األولية   القوائم المالية    إعداد تملقد   ن الهيئـة الـسعودية   ع

قبل الشركة في إعداد القوائم المالية األوليـة ،         إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من       . للمحاسبين القانونيين   

  :هي على النحو التالي 

  

  استخدام التقديرات

عداد القوائم المالية األولية من قبل اإلدارة يتطلب القيام ببعض التقديرات واالفتراضات والتي لها تأثير على                إن إ 

  .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات . القوائم األولية للمركز المالي ونتائج العمليات 



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   )لة مقف-مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2008 مارس 31لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 

 

 

KA/Al – Othaim 

8

  

  العرف المحاسبي

  .كلفة التاريخية ومبدأ االستحقاق تعد القوائم المالية االولية وفقا لمبدأ الت

  
  تحقيق االيرادات

تحقق االيرادات من نشاط الترفيه عند تقديم الخدمة ، بينما تتحقق           وتت  للعمالء  عند تسليم البضاعة    المبيعات تتحقق

  .االيرادات من االيجار على اساس مدة عقود االيجار 

  

  المصاريف

ويـتم تـصنيف    .  الشركة   بضائع التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع      تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من      

  . عموميةوالمصاريف االخرى كمصاريف ادارية 

  

العمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشـر بكلفـة      وتتضمن المصاريف االدارية    

ع المصاريف اذا دعت الحاجة بـين المـصاريف          ويتم توزي  .االيرادات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها       

  .االدارية والعمومية وكلفة االيرادات على اساس ثابت 
  

  استثمارات 

وليس هناك تأثيرا فعاال للشركة عليها من خـالل         % 20تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن         

يتحقق . ها بمخصص االنخفاض غير المؤقت في قيمتها        المشاركة في سياستها المالية والتشغيلية بالكلفة بعد تعديل       

  .االيراد من هذه االستثمارات عند استالم االرباح الموزعة 

  

  كلفة المبيعات

   .بالمنافذ البيعيةكلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة  كلفة المبيعات تتضمن

  

  المخزون
  . المرجحد الكلفة على أساس طريقة المتوسط ويتم تحدي .ل قأيهما أ ،تظهر البضاعة بسعر الكلفة او السوق



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   )لة مقف-مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2008 مارس 31لفترة الستة اشهر المنتهية في 
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  الممتلكات والمعدات

 مـصاريف االصـالح والـصيانة    تعتبـر . تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة   

 ويجري احتساب االسـتهالكات عليهـا        .ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية     أ ايرادية،   مصاريف

ويتم اطفاء التحـسينات علـى المـأجور    .  حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت       ساسأعلى  

او المتبقي من   والمباني  على أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات        والمباني المقام عليها اراضي مستأجرة      

  :  للبنود الرئيسية لهذه األصول هيقدرة الحياة العملية المان . مدة عقد االيجار ايهما ينتهي اوال 

  السنوات  
  10  االالت ومعدات

  25 - 5  مباني
  7 - 5  سيارات

  7 – 5  أجهزة الحاسب اآللي
  7  أثاث ومفروشات
  10   المستأجرةتحسينات المباني

  

  الموجودات طويلة االجل قيمة انخفاض

ودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي  للقيمة الدفترية للموج دوريةإجراء مراجعةب تقوم الشركة

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة . خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات 

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد . لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

  . قدية التي ينتمي إليها ذلك األصللك األصل ، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنلذ

  

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، 

 الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها ، ويتم إثبات عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو

  .  االوليةالدخل خسائر االنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة 

  

وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة 

لى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية للنقدية إ

التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة 

  الدخلة االنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمةيتم إثبات عكس قيد خسار. للنقدية في السنوات السابقة 

  . الوليةا



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
   )لة مقف-مساهمة سعودية شركة ( 
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  تحويل العمالت األجنبية 

  اسـعار التحويـل الـسائدة عنـد اجـراء     يتم تحويل المعامالت بالعملـة االجنبيـة الـى الريـال الـسعودي ب       

  قائمـة المركـز المـالي      ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تاريخ         . المعاملة  

ان االرباح والخسائر الناتجة عن التـسديدات او         . ذلك التاريخ  الى الريال السعودي باألسعار السائدة في        االولية

  . االولية تحويل العمالت االجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل

  

  محاسبة عقود االيجار

ايجار تشغيلية ، وبموجبها تحمل دفعات االيجار على قائمـة          تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها الشركة عقود         

  .بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار االولية الدخل 

  

كما يتم قيد مبالغ اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل الشركة بصفتها مؤجرة كإيرادات فـي                

  . على مدى فترة تلك العقود على أساس القسط الثابتاالولية قائمة الدخل 

  

   الخدمةنهايةتعويضات 

ويـتم  كمـا    ، تنزيل الدفعات من االستدراك    الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم        نهايةيتم إحتساب تعويضات    

  .هاء خدماتهم تعند انان وجدت  الخدمة للموظفين نهايةتعويضات ودفع فروقات احتساب 

  

  الزكاة

لزكاة وفقا لمبـدأ    ليتم االستدراك     . مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية      تخضع الشركة لتعليمات    

، يجري تسجيل أية فروقـات بـين المخـصص            يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي        .االستحقاق

  . والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص

  

  جهات ذات عالقةالمطلوب من  - 3

وشـركة   ) مساهم( يتمثل المطلوب من جهات ذات عالقة بالحسابات الجارية بين الشركة وشركة العثيم القابضة              

  .علماً بانه قد تم سداد الرصيد المدين في الفترة الالحقة) شركة زميلة(عبداهللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري 

بلغت ارباح التمويل . سبة ارباح تمويل متفق عليها على تلك الحسابات الجارية يتم تحميل االطراف ذات العالقة بن

  . ريال سعودي 3,362,163المحملة للجهات ذات العالقة خالل الفترة 
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 مشاريع تحت التنفيذ  - 4

تتمثل المشروعات تحت التنفيذ بشكل رئيسي في مستخلصات للمقاولين والقامة مصنع لتعبئـة وتغليـف المـواد                 

ئية الطازجة وتأسيس وتجهيز اسواق جديدة ، حيث بلغت االلتزامات غير المنفذة عن هذه المشاريع كما فـي                  الغذا

  . مليون ريال سعودي 11.2 مبلغ 2008 مارس 31

  

 قروض ومرابحات  - 5

  

  :مرابحات قصيرة األجل ) أ 

جل وذلك لتمويل   يوجد لدى الشركة تسهيالت مع مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحات قصيرة اال             

 137 مبلغ   2008 مارس   31رأس المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في               

 .ان هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد المساهمين . مليون ريال سعودي 

  
  :قروض ومرابحات طويلة األجل ) ب 
  

  2007  
    

  الجزء المتداول
  الجزء

  ير المتداول غ
  

  االجمالي
  ريال ســعودي  ريال ســعودي  ريال ســعودي  

  قرض صندوق التنمية الصناعية
   السعودي

  
  400,000  

  
  1,843,500  

  
  2,243,500  

  

 ريال سعودي   2,243,500 والبالغ   2008 مارس   31يمثل رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي في         

 قرض الصندوق المستحق على شركة االرياف لوحدات االضاءة ، حيث قامت شركة             قيمة االلتزام المتعلق بسداد   

أسواق عبداهللا العثيم بشراء المصنع مقابل االلتزام بسداد المبالغ المستحقة على مصنع االرياف حسب اتفاقية نقـل    

 نقل االلتزامـات ،      وقد تمت الموافقة على    2005 اكتوبر   19االلتزامات الموافق عليها من قبل الصندوق بتاريخ        

 ريال سعودي كـل     200,000 بواقع   2006وتم جدولة تسديد القرض على اقساط نصف سنوية اعتبارا من عام            

  ، ريال سعودي 243,500ستة اشهر فيما عدا القسط االخير بمبلغ 
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  ربح السهم  - 6

ح لعدد األسـهم للفتـرة   تم احتساب ربح السهم من صافي أرباح الفترة بتقسيم الربح الصافي على المتوسط المرج 

 كما تم احتساب ربح السهم مـن األعمـال الرئيـسية    ، مليون سهم   22,5 والبالغة   2008 مارس   31المنتهية في   

المستمرة للفترة ، بتقسيم الربح من األعمال الرئيسية المستمرة على المتوسط المرجح لعدد األسهم للفترة المنتهية                

  ،ون سهم  ملي22,5 والبالغة 2008 مارس 31في 

  

 المحتملةوالمطلوبات االلتزامات   - 7

  

  : المحتملة التاليةوالمطلوبات االلتزامات  مارس 31  فيكمايوجد على الشركة   )أ  

  2008 

 16,338,917    اعتمادات مستندية

 16,026,205    خطابات ضمان

  

   :ةالتزامات مقابل عقود ايجار تشغيلي  )ب 

بموجب عقود استئجار تشغيلية طويلة االجل لفروعها ومجمعاتها غيـر          يوجد التزامات قائمة على الشركة        

  :على النحو التالي  2008مارس  31كما في قابلة لاللغاء 

  2008 

 34,132,022    أقل من سنة

 110,857,288     سنوات5أكثر من سنة ولكن أقل من 

 187,177,540     سنة23 واقل من  سنوات5أكثر من 

  

 توزيعات االرباح  - 8

 على توزيع ارباح نقدية     2007 ديسمبر   31 الموافق   1428 ذو القعدة    21وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ      

 ديسمبر 31 اكتوبر ولغاية 1 ريال سعودي والذي يمثل رصيد االرباح المحققة عن الفترة من      16,220,895بمبلغ  

  ، 2007 اكتوبر 1 باالضافة الى رصيد االرباح المستبقاة كما في 2007من سنة 
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 التسويات المتعلقة بالفترة  - 9

 بعدل المركز المالي ونتـائج      االوليةان جميع التسويات التي رأت ادارة الشركة اهميتها لكي تظهر القوائم المالية             

 قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عـن النتـائج الفعليـة          االولية وان نتائج االعمال عن الفترة المالية        ،االعمال تم اعدادها    

  ،ألعمال السنة كاملة 

  

 احداث الحقة  - 10

من اسهمها لالكتتاب العام في     % 30 لطرح   2008 ابريل   7حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق المال بتاريخ         

  ، 2008 يونيو 21

  

  

  


