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  ثيم شركة اسواق عبداهللا الع
  ) شركة مساهمة سعودية( 
  

  االولية قائمة المركز المالي
  )غير مراجعة (  2009مارس  31كما في 

  ) بالريال السعودي( 
  2008  2009    إيضاح  

          الموجودات
          موجودات متداولة

  12,445,112    7,210,874        في الصندوق ولدى البنوكنقد 
  255,966,713    228,823,474        مخزون

  68,803,461    85,948,326        مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
  173,776,631    151,744,003      3  مطلوب من جهات ذات عالقة
  510,991,917    473,726,677        مجموع الموجودات المتداولة

          
          موجودات غير متداولة

  85,000,000    92,491,623        استثمار في شركة زميلة
  317,219,238    374,676,190         متلكات ومعداتم

  58,735,057    277,600,439      4  مشاريع تحت التنفيذ
  460,954,295    744,768,252        مجموع الموجودات غير المتداولة

          
  971,946,212    1,218,494,929        مجموع الموجودات

          
          المساهمينالمطلوبات وحقوق 

          متداولة مطلوبات
  179,026,456    294,508,836      5  قروض ومرابحات قصيرة االجل

  400,000    13,020,378      5  لاألج طويل ضمن قر الجزء المتداول
  477,471,037    516,974,361        دائنون تجاريون

  38,734,696       50,892,590      دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
  -   4,635,923      3  القةمطلوب الى جهات ذات ع

  695,632,189       880,032,088      مجموع المطلوبات المتداولة
          

          مطلوبات غير متداولة
  14,164,258      17,562,426      تعويضات نهاية الخدمة

  1,843,500    5,473,841      5  األجل طويل ضقر
  16,007,758      23,036,267      مجموع المطلوبات غير المتداولة

          
  711,639,947    903,068,355        مجموع المطلوبات 

          
          المساهمينحقوق 

  225,000,000    225,000,000      1  رأس المال
  14,152,716    18,028,989        إحتياطي نظامي

  21,153,549    72,397,585        ارباح مبقاة
  260,306,265    315,426,574        المساهمينمجموع حقوق 

          
  971,946,212    1,218,494,929       المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

 

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

  )غير مراجعة (  االولية الدخلقائمة 
  2009مارس  31شهر المنتهية في لفترة الثالثة أ

  ) بالريال السعودي( 

  2008    2009    ايضاح  

            

            اإليرادات

  671,745,828      720,977,543        المبيعات

  12,373,365      15,851,510        التأجير

  684,119,193      736,829,053        مجموع االيرادات

            

  ) 635,053,123(     ) 696,792,788(       كلفة االيرادات

  49,066,070      40,036,265        اجمالي الربح

            

  ) 14,658,240(     ) 15,675,148(       مصاريف بيع وتوزيع

  ) 10,233,089(     ) 10,688,416(       مصاريف ادارية وعمومية

  24,174,741      13,672,701        الرئيسية المستمرة الربح من االعمال

            

  -     2,882,533        شركة الزميلةالالشركة في صافي ارباح نصيب 

  79,202      252,344        ايرادات أخرى ، صافي

  24,253,943      16,807,578        الربح قبل الزكاة 

  ) 750,000(     ) 450,000(       الزكاة 

  23,503,943      16,357,578        الصافي  الربح

            :ربحية السهم 

  1.07      0.61      6  الرئيسية المستمرة من االعمال 

  1.04      0.73      6  من الربح الصافي 
  
  
  
  
  
  

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

  )غير مراجعة(  االولية التدفقات النقديةقائمة 
  2009مارس  31ثالثة اشهر المنتهية في لفترة ال

  ) بالريال السعودي( 

  2009  2008  
      نشطة التشغيليةاأل

  24,253,943    16,807,578    الربح قبل الزكاة 
      : تعديالت

  8,373,906    10,682,835    استهالكات
  ) 90,640(   ) 75,777(   ارباح بيع ممتلكات ومعدات

  -   ) 2,882,533(   الشركة الزميلة نصيب الشركة في صافي ارباح
  2,058,044      1,527,883  تعويضات نهاية الخدمة

      ةالعامل وباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في 
  ) 48,435,644(   ) 11,908,428(   المخزون

  ) 11,524,590(   ) 8,066,295(   ومدينون آخرون مدفوعات مقدمة
  ) 125,279,060(   ) 98,199,092(   المطلوب من جهات ذات عالقة

  89,944,846      95,225,802  ومصاريف مستحقةن ودائن
  ) 60,699,195(   3,111,973    االنشطة التشغيلية) المستخدم في(المتوفر من صافي النقد

      

      نشطة االستثماريةاأل

  ) 16,574,235(   ) 50,873,925(   ومشاريع تحت التنفيذ ممتلكات ومعدات اضافات
  182,200    140,017    حصل من بيع ممتلكات ومعداتالمت

  ) 16,392,035(   ) 50,733,908(   صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية
      
      نشطة التمويليةاأل

  71,513,421    28,138,260    قروض ومرابحات
  71,513,421    28,138,260    التمويلية االنشطةالمتوفر من  صافي النقد

      
  ) 5,577,809(   ) 19,483,675(   في النقد  التغيرصافي 

  18,022,921    26,694,549    يناير 1في  في الصندوق ولدى البنوك النقد
  12,445,112    7,210,874     مارس 31في في الصندوق ولدى البنوك النقد 

      
      عمليات غير نقدية

  366,489    36,283    لقيمة الدفتريةتحويل ممتلكات ومعدات لجهات ذات عالقة بصافي ا
  

  

  

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



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
  )مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2009مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 

 

 
5

  

  التكوين والنشاط  -  1

 )1980مايو  21( 1400رجب  7بتاريخ بالرياض مسجلة  شركة مساهمة سعوديةهي شركة أسواق عبداهللا العثيم ان 

   . 1010031185بالسجل التجاري رقم 

  

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

مقفلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، كما قرر المسـاهمون تعـديل اسـم     -محدودة الى شركة مساهمة 

 العثيم ، وقد صدر قرار معالي وزير التجـارة  الشركة من شركة أسواق عبداهللا صالح العثيم الى شركة اسواق عبداهللا

بالموافقة على اعالن تحول الشركة )  2007سبتمبر  15الموافق (  1428رمضان  3ق بتاريخ /227والصناعة رقم 

% 30، قامت الشركة بطـرح   2008خالل شهر يونيو . من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة 

سهم قيمـة   22.500.000مليون ريال سعودي من  225يتكون رأس مال الشركة البالغ . لعام من اسهمها لالكتتاب ا

  .ريال سعودي  10كل منها 

  

في تجارة الجملة في المواد الغذائية واألسماك واللحوم والسيارات وقطع غيارهـا والحاصـالت    يتمثل نشاط الشركة

وتشغيل وصيانة األسـواق المركزيـة والمجمعـات التجاريـة     الزراعية والمواشي واألدوات المنزلية وإقامة وإدارة 

وخدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية وخدمات الحاسب اآللي وتشغيل وصـيانة اآلالت واألجهـزة الكهربائيـة    

  .والميكانيكية وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين 

  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -  2

المرفقة وفقا لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبيين ائم المالية األولية القولقد تم اعداد 

 ،والملخصة أدناه القوائم المالية األولية إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في  اعداد  .القانونيين 

القوائم المالية األولية إن . م2008ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية 

 31واإليضاحات المرفقة يجب أن تقرأ مع القوائم المالية السنوية المدققة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 

  .م2008ديسمبر 

  

  استخدام التقديرات

فقا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي ان اعداد القوائم المالية االولية و

قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتـاريخ القـوائم الماليـة    

ذه التقديرات مبنية علـى افضـل   وبالرغم من ان ه. االولية، اضافة الى مبالغ االيرادات والمصروفات خالل الفترة 

  .المعلومات واالحداث الحالية المتوفرة لدى االدارة اال ان النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
  )مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2009مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
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  العرف المحاسبي

ميلـة وفقـا   كلفة التاريخية ومبدأ االستحقاق ، فيما عدا االستثمار في شركة زتعد القوائم المالية االولية وفقا لمبدأ الت

  .لطريقة حقوق الملكية 

  
  تحقيق االيرادات

  .، بينما تتحقق االيرادات من االيجار على اساس مدة عقود االيجار  للعمالء عند تسليم البضاعة المبيعات تتحقق

  

  المصاريف

ـ  . الشـركة   بضـائع تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع  نيف ويـتم تص

  . عموميةوالمصاريف االخرى كمصاريف ادارية 

  

العمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلـق بشـكل مباشـر بكلفـة     وتتضمن المصاريف االدارية 

ويتم توزيع المصاريف اذا دعت الحاجة بين المصاريف االدارية  .االيرادات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 

  .مومية وكلفة االيرادات على اساس ثابت والع
  

  استثمارات 

بموجب طريقة حقوق الملكية وذلك لوجود تأثيرا فعاال % 13.65يظهر االستثمار في الشركة الزميلة المملوكة بنسبة 

بعد ذلك بحيث يظهر االستثمار بالكلفة ويتم تحويله . للشركة عليها من خالل المشاركة في سياستها المالية والتشغيلية 

ان حصة الشركة في صـافي اربـاح او   . في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي اصول الجهة المستثمر بها 

  .خسائر الشركة الزميلة يتم ادراجها في قائمة الدخل االولية 

  

  كلفة المبيعات

  . بالمنافذ البيعيةكلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة كلفة المبيعات  تتضمن

  

  المخزون
  . المرجحويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة المتوسط  .ل قأيهما أ ،تظهر البضاعة بسعر الكلفة او السوق
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  الممتلكات والمعدات

 مصاريف االصالح والصيانة مصاريف تعتبر. تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة 

حياتها  أساسويجري احتساب االستهالكات عليها على   .ر مصاريف رأسماليةما مصاريف التحسينات فتعتبأايرادية، 

والمبـاني المقـام عليهـا    ويتم اطفاء التحسينات على المأجور . العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت

مدة عقد االيجـار ايهمـا   او المتبقي من والمباني على أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات اراضي مستأجرة 

  : للبنود الرئيسية لهذه األصول هي الحياة العملية المقدرة ان . ينتهي اوال 

  السنوات  
  10  االالت ومعدات

  25 - 5  مباني
  7 - 5  سيارات

  7 – 5  أجهزة الحاسب اآللي
  7  أثاث ومفروشات

  10  تحسينات المباني المستأجرة
  

  جلالموجودات طويلة االقيمة  انخفاض

للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي  دورية إجراء مراجعةب تقوم الشركة

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

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

  . قدية التي ينتمي إليها ذلك األصلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للن

  

، عندئذ تــه الدفتريةوفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيم

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

  .  االوليةالدخل االنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة 

  

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

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

مدرة للنقدية في كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة ال

  . الوليةا الدخل يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمة. السنوات السابقة 
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  تكلفة االقتراض

إن تكاليف االقتراض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء األصول المؤهلة والتي تحتاج إلى فترة مـن الوقـت لتصـبح    

دامه فيه أو بيعه ، يتم إضافتها على كلفة تلك األصول حتى تصبح جاهزة لالستخدام أو جاهزة للغرض المنوي استخ

  .إن تكاليف االقتراض األخرى يتم تحميلها على قائمة الدخل في الفترة التي تكبدت فيها . البيع 

  
  تحويل العمالت األجنبية 

  التحويـل السـائدة عنـد اجـراء     اسـعار يتم تحويـل المعـامالت بالعملـة االجنبيـة الـى الريـال السـعودي ب       

 االوليـة  ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي. المعاملة 

ان االرباح والخسائر الناتجة عـن التسـديدات او تحويـل    .  ذلك التاريخالى الريال السعودي باألسعار السائدة في 

  . االولية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل العمالت االجنبية

  

  محاسبة عقود االيجار

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

  .بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار االولية 

  

موجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل الشركة بصفتها مؤجرة كإيرادات في قائمة كما يتم قيد مبالغ اإليجار المستلمة ب

  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود االولية الدخل 

  

  الخدمة نهايةتعويضات 

احتساب  ويتمكما  ، تنزيل الدفعات من االستدراكالخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم  نهايةيتم إحتساب تعويضات 

  .هاء خدماتهم تعند انان وجدت الخدمة للموظفين  نهايةتعويضات ودفع فروقات 

  

  الزكاة

لزكـاة وفقـا لمبـدأ    ليتم االستدراك  .  تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية

ل أية فروقات بين المخصـص والـربط   ، يجري تسجييتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي . االستحقاق

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



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
  )مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2009مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
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 المطلوب من جهات ذات عالقة  -  3

وذلك مقابل الحسابات الجارية الخاصة بهم ، وبلغت المبلـغ   ويلمجزء من اعباء التباالطراف ذات العالقة يتم تحميل 

  .مليون ريال سعودي  1.7ة خالل الفترة المحملة للجهات ذات العالق

  
  .مليون ريال سعودي  1.6قيمة المصاريف للمشاريع المنفذة عن طريق اطراف ذات عالقة خالل الفترة مبلغ بلغت 

  

 مشاريع تحت التنفيذ  -  4

ذائيـة  تتمثل المشروعات تحت التنفيذ بشكل رئيسي في مستخلصات للمقاولين والقامة مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغ

مـارس   31الطازجة وتأسيس وتجهيز اسواق جديدة ، حيث بلغت االلتزامات غير المنفذة عن هذه المشاريع كما في 

  ) .مليون ريال سعودي  137:  2008مارس  31( مليون ريال سعودي  125.9مبلغ  2009

  
مليـون ريـال    142.4ريـة  ه الدفتنقل احد المجمعات التجارية التي ما زالت قيد التنفيذ بقيمت 1/7/2008تم بتاريخ 

 .شركة زميلة الى الشركة وذلك بناء على موافقة مجلس ادارة الشركة والمساهمين في الشركة الزميلـة  سعودي من 

  .ايجار باسم الشركة بعقد علما بان االرض المقام عليها المشروع مستأجرة 

  

 قروض ومرابحات  -  5

  
  :مرابحات قصيرة األجل ) أ 

مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحات قصيرة االجل وذلك لتمويل رأس  منتسهيالت يوجد لدى الشركة 

مليـون   53.8مبلغ  2009مارس  31المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 

انات شخصية ان هذه التسهيالت مضمونة بضم. ) مليون ريال سعودي  137:  2008مارس  31( ريال سعودي 

 .مقدمة من احد المساهمين 

  
  :قروض ومرابحات طويلة األجل ) ب 
  2009  2008  
    

  الجزء المتداول
  الجزء

  غير المتداول 
  

  االجمالي
  

  االجمالي
  ريال ســعودي  ريال ســعودي  ريال ســعودي  ريال ســعودي  

  2,443,500  1,843,500  1,443,500    400,000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية
  -  16,650,719   4,030,341   12,620,378   مرابحات البنك العربي الوطني

   13,020,378   5,473,841   18,494,219   2,443,500  



  
  

  شركة اسواق عبداهللا العثيم 
  )مساهمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية
  2009مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
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  ربح السهم  -  6

والـربح مـن   بتقسيم الربح الصافي  ومن االعمال الرئيسية المستمرة تم احتساب ربح السهم من صافي أرباح الفترة

 22.5والبالغـة   2009مارس  31على المتوسط المرجح لعدد األسهم للفترة المنتهية في سية المستمرة االعمال الرئي

  . مليون سهم 

  

 المحتملةوالمطلوبات االلتزامات   -  7

  
  : المحتملة التاليةوالمطلوبات االلتزامات  مارس 31 في كمايوجد على الشركة   )أ  

  2009 2008  
 16,338,917   5,471,624    اعتمادات مستندية

 16,026,205   17,384,926    خطابات ضمان

  
  : ةالتزامات مقابل عقود ايجار تشغيلي  )ب 

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

  :على النحو التالي مارس  31كما في لاللغاء 

  2009 2008  
 34,132,022   41,585,624    أقل من سنة

 110,857,288   121,855,611    سنوات 5أكثر من سنة ولكن أقل من 

 187,177,540   252,835,188    سنة 23واقل من  سنوات 5أكثر من 

  

 التسويات المتعلقة بالفترة  -  8

عدل المركـز المـالي ونتـائج    ب االوليةان جميع التسويات التي رأت ادارة الشركة اهميتها لكي تظهر القوائم المالية 

قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية ألعمـال   االوليةوان نتائج االعمال عن الفترة المالية . االعمال تم اعدادها 

  .السنة كاملة 

  

  معلومات قطاعية  -  9

  .السعودية للشركة قطاع تشغيلي واحد يتمثل في تجارة التجزئة وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية 

  
 ارقام المقارنة  -  10

  .تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع عرض ارقام الفترة الحالية 


