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شركة أسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2009
) بال %السعودي (
إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه
مخزون
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
مطلوب من جھات ذات عالقة
مجموع الموجودات المتداولة

2009

2008

3
4
5
6

107,261,008
220,220,504
89,998,718
417,480,230

26,694,549
216,915,046
77,882,031
57,413,119
378,904,745

7
8
9

99,231,576
455,979,291
264,791,837
820,002,704

89,609,090
365,883,639
246,302,423
701,795,152

مجموع الموجودات

1,237,482,934

1,080,699,897

المطلوبات وحقوق المساھمين
مطلوبات متداولة
قروض ومرابحات قصيرة األجل
الجزء المتداول من قرض طويل األجل
دائنون تجاريون
مطلوب ألطراف ذات عالقة
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة

6,273,497
88,418,864
471,682,305
64,212,117
630,586,783

موجودات غير متداولة
استثمار في شركة زميلة وأخرى
ممتلكات ومعدات  ،صافي
مشاريع تحت التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة

10
10
6
11

مطلوبات غير متداولة
تعويضات نھاية الخدمة
قروض طويلة األجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة

10

مجموع المطلوبات
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي اختياري
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساھمين

1
13
14

مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

262,777,052
13,290,699
426,526,512
8,540,414
45,664,637
756,799,314

21,872,396
242,182,317
264,054,713

16,034,543
8,797,044
24,831,587

894,641,496

781,630,901

225,000,000
25,781,233
12,453,336
79,606,869
342,841,438

225,000,000
18,028,989
56,040,007
299,068,996

1,237,482,934

1,080,699,897

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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شركة أسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
قائمة الدخل
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009
) بال %السعودي (
ايضاح

2008

2009

اإليرادات
المبيعات
التأجير

6

مجموع االيرادات
كلفة االيرادات
اجمالي الربح

3,065,135,835

2,840,513,903

73,375,088

59,565,062

3,138,510,923

2,900,078,965

) ( 2,922,607,462

) ( 2,722,311,991

215,903,461

177,766,974

مصاريف بيع وتوزيع

15

) ( 73,327,745

) ( 80,175,728

مصاريف ادارية وعمومية

16

) ( 53,404,882

) ( 40,264,473

89,170,834

57,326,773

حصة الشركة في صافي ارباح الشركة الزميلة

7

6,222,486

4,609,090

) مصاريف ( ايرادات أخرى  ،صافي

17

) ( 15,520,878

2,080,811

79,872,442

64,016,674

) ( 2,350,000

) ( 1,750,000

77,522,442

62,266,674

الربح من االعمال المستمرة

الربح قبل الزكاة
الزكاة

12

الربح الصافي
ربحية السھم :
من االعمال الرئيسية المستمرة

19

3,96

2,55

من الربح الصافي

19

3,45

2,77

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية

3
KA/Al – Othaim

شركة أسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009
) بال %السعودي (
2009

2008

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة
تعديالت :
استھالكات
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة
تعويضات نھاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
المخزون
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
المطلوب من جھات ذات عالقة
دائنون ومصاريف مستحقة
الزكاة المدفوعة
صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

79,872,442

64,016,674

44,409,429
) ( 455,082
) ( 6,222,486
5,837,853

37,363,724
) ( 431,047
) ( 4,609,090
3,928,329

) ( 3,305,458
) ( 12,116,687
49,044,889
62,998,907
) ( 1,645,634
218,418,173

) ( 9,383,977
) ( 20,603,160
) ( 372,109
46,641,660
) ( 1,711,398
114,839,606

األنشطة االستثمارية
االستثمار في شركة المعامل الوطنية المحدودة
اضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

) ( 3,400,000
) ( 153,375,546
663,949
) ( 156,111,597

األنشطة التمويلية
قروض ومرابحات
أنصبة ارباح موزعة
صافي النقد المتوفر من االنشطة التمويلية

52,009,883
) ( 33,750,000
18,259,883

175,108,260
175,108,260

80,566,459
26,694,549
107,261,008

8,671,628
18,022,921
26,694,549

صافي التغير في النقد وما في حكمة
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد ومافي حكمه في  31ديسمبر

) ( 282,873,603
1,597,365
) ( 281,276,238

عمليات غير نقدية
تحويل ممتلكات ومعدات لجھات ذات عالقة بصافي القيمة الدفترية

172,184

369,514

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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شركة أسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
قائمة التغيرات في حقوق المساھمين
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009
) بال %السعودي (
ايضاح
الرصيد في  1يناير 2008
الربح الصافي لسنة 2008
المحول الى االحتياطي النظامي

رأس المـال
225,000,000

احتياطي نظامي

13

الرصيد في  31ديسمبر 2008

225,000,000

الربح الصافي لسنة 2009

-

-

6,226,667

-

) ( 6,226,667

18,028,989

-

56,040,007

299,068,996

-

77,522,442

77,522,442

-

) ( 7,752,244

-

) ( 12,453,336

-

-

المحول الى االحتياطي النظامي

13

-

المحول إلى االحتياطي األختياري

14

-

-

أنصبة أرباح موزعة

18

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2009

236,802,322

62,266,674

-

225,000,000

-

-

11,802,322

-

احتياطي اختياري

أرباح مبقاة

المجموع

7,752,244

25,781,233

12,453,336
12,453,336

62,266,674
-

) ( 33,750,000

) ( 33,750,000

79,606,869

342,841,438

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 1التكوين والنشاط
ان شركة أسواق عبد Dالعثيم ھEي شEركة مسEاھمة سEعودية مسEجلة بالريEاض بتEاريخ  7رجEب  21) 1400مEايو (1980
بالسجل التجاري رقم  . 1010031185تم تأسيس الشركة وفقا ً للقرار الEEوزاري رقEEم /227ق بتEEاريخ  3رمضEEان 1428
) الموافق  15سبتمبر .( 2007
ان رأس مال الشركة البالغ  225مليون  %سعودي مقسم إلى  22,5مليون سھم قيمة كل منھا  % 10سعودي .
يتمثEEل نشEEاط الشEEركة فEEي تجEEارة الجملEEة فEEي المEEواد الغذائيEEة واألسEEماك واللحEEوم والسEEيارات وقطEEع غيارھEEا والحاصEEالت
الزراعية والمواشي واألدوات المنزلية وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق المركزية والمجمعEات التجاريEة وخEدمات
اإلعاشEEة المطھيEEة وغيEEر المطھيEEة وخEEدمات الحاسEEب اآللEEي وتشEEغيل وصEEيانة اآلالت واألجھEEزة الكھربائيEEة والميكانيكيEEة
وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين .
 - 2ملخص ألھم السياسات المحاسبية
لقEEد تEEم اعEEداد القEEوائم الماليEEة المرفقEEة وفقEEا للمعEEايير المحاسEEبية الصEEادرة عEEن الھيئEEة السEEعودية للمحاسEEبين القEEانونيين  .ان
السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبل الشركة ھي على النحو اآلتي :
استخدام التقديرات
ان اعداد القوائم المالية وفقا للمباديء المحاسبية المتعارف عليھا يتطلب اسEتخدام التقEديرات واالفتراضEات التEي قEد تEؤثر
على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ،اضافة الى مبالغ
االيرادات والمصروفات خEالل السEنة  .وبEالرغم مEن ان ھEذه التقEديرات مبنيEة علEى افضEل المعلومEات واالحEداث الحاليEة
المتوفرة لدى االدارة اال ان النتائج الفعلية النھائية قد تختلف عن ھذه التقديرات .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق  ،فيما عدا االستثمار في شركة زميلEة وفقEا لطريقEة حقEوق
الملكية .
تحقيق االيرادات
تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء  ،بينما تتحقق االيرادات من االيجار على اساس مدة عقود االيجار .
المصاريف
تتكEEون مصEEاريف البيEEع والتوزيEEع بشEEكل رئيسEEي مEEن التكEEاليف المنفقEEة لتوزيEEع وبيEEع بضEEائع الشEEركة  .ويEEتم تصEEنيف
المصاريف االخرى كمصاريف ادارية وعمومية .
تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفة االيرادات
وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا  .ويتم توزيع المصEاريف اذا دعEت الحاجEة بEين المصEاريف االداريEة والعموميEة
وكلفة االيرادات على اساس ثابت .
االستثمارات
يظھر االستثمار في الشركة الزميلة المملوكEة بنسEبة  %13,65بموجEب طريقEة حقEوق الملكيEة وذلEك لوجEود تEأثيرا فعEاال
للشركة عليھا من خالل المشاركة في سياستھا المالية والتشغيلية  .بحيث يظھر االستثمار بالكلفة ويتم تعديلة بعد ذلEك فEي
ضوء التغير في حصة الشركة فEي صEافي أصEول الجھEة المسEتثمر بھEا  .ان حصEة الشEركة فEي صEافي أربEاح او خسEائر
الشركة الزميلة يتم إدراجھا في قائمة الدخل .
تظھر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن  %20وغير متداول اسھمھا في السEوق بموجEب طريقEة التكلفEة
 ،ويتم تكوين مخصص الي انخفاض دائم في قيمة ھذه االستثمارات.
كلفة المبيعات
تتضمن كلفة المبيعات كلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .
المخزون
تظھر البضاعة بسعر الكلفة او السوق ،أيھما أقل  .ويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

الممتلكات والمعدات
تظھر الممتلكEات والمعEدات بالكلفEة بعEد تنزيEل االسEتھالكات المتراكمEة  .تعتبEر مصEاريف االصEالح والصEيانة مصEاريفا
ايرادية ،أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية .ويجEري احتسEاب االسEتھالكات عليھEا علEى أسEاس حياتھEا
العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .ويتم اطفاء التحسينات على المأجور والمبEاني المقEام عليھEا اراضEي
مستأجرة على أساس الحياة العملية المقدرة لھذه التحسينات والمباني او المتبقي مEن مEدة عقEد االيجEار ايھمEا ينتھEي اوال .
ان الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لھذه األصول ھي :
السنوات
10
25 - 5
7-5
7–5
7
10

االالت ومعدات
مباني
سيارات
أجھزة الحاسب اآللي
أثاث ومفروشات
تحسينات على المأجور
انخفاض قيمة الموجودات طويلة االجل

تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي
خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات  .وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
لذلك األصل لتحديد حجم ھذه الخسارة  .وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ،
تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليھا ذلك األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية  ،عندئذ
تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لھا  ،ويتم إثبات خسائر
االنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخل .
وإذا ما تم الحقا ً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية
إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له  ،على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي كان من
المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات
السابقة  .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمة الدخل .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009
تكلفة االقتراض
إن تكاليف االقتراض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء األصول المؤھلة والتي تحتاج إلى فترة مEن الوقEت لتصEبح جEاھزة
للغرض المنوي استخدامه فيه أو بيعه  ،يتم إضافتھا على كلفة تلك األصول حتى تصبح جEاھزة لالسEتخدام أو البيEع  .إن
تكاليف االقتراض األخرى يتم تحميلھا على قائمة الدخل في السنة التي تكبدت فيھا .
تحويل العمالت األجنبية
يEEEEEEتم تحويEEEEEEل المعEEEEEEامالت بالعملEEEEEEة االجنبيEEEEEEة الEEEEEEى ال %EEEEEEالسEEEEEEعودي باسEEEEEEعار التحويEEEEEEل السEEEEEEائدة عنEEEEEEد اجEEEEEEراء
المعاملة  .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تEاريخ قائمEة المركEز المEالي الEى ال%E
السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ  .ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية يEتم
ادراجھا ضمن قائمة الدخل .
محاسبة عقود االيجار
تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمھا الشركة عقEود ايجEار تشEغيلية  ،وبموجبھEا تحمEل دفعEات االيجEار علEى قائمEة الEدخل
بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار .
كما يتم قيد مبالغ اإليجارات المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل الشركة بصفتھا مؤجرة كإيرادات في قائمEة
الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود .
تعويضات نھاية الخدمة
يتم إحتساب تعويضات نھاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم تنزيل الEدفعات مEن االسEتدراك  ،كمEا ويEتم احتسEاب
ودفع فروقات تعويضات نھاية الخدمة للموظفين ان وجدت عند انتھاء خدماتھم .
الزكاة
تخضEEع الشEEركة لتعليمEEات مصEEلحة الزكEEاة والEEدخل فEEي المملكEEة العربيEEة السEEعودية  .يEEتم االسEEتدراك الزكEEاة وفقEEا لمبEEدأ
االسEتحقاق  .يEEتم احتسEEاب مخصEEص الزكEEاة وفقEا للوعEEاء الزكEEوي  ،يجEEري تسEEجيل أيEة فروقEEات بEEين المخصEEص والEEربط
النھائي حين يتم اعتماد الربط النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

-3

نقد وما في حكمه
بال> السعودي
2009
14,923,119
16,923,384
75,414,505
107,261,008

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
شيكات برسم التحصيل

2008
12,601,505
13,989,494
103,550
26,694,549

تتضمن الشيكات برسم التحصيل مبلغ  75,2مليون  %سعودي تمثل شيكات مستلمة مEن طEرف ذو عالقEه وتEم تحصEيل
المبلغ بالكامل في الفترة الالحقة .
 - 4المخـزون
بالرياالت السعودية
2008

2009
بضاعة المستودعات المركزية

74,761,258

63,527,864

بضاعة الفروع

145,459,246

153,387,182

220,220,504

216,915,046

 - 5المدفوعات المقدمة والمدينون اآلخرون
بالرياالت السعودية
2009

2008

مصاريف مدفوعة مقدما ) إيضاح ( 6

69,717,232

29,611,639

مدفوعات مقدمة لموردين

4,879,813

33,330,764

عمالء تأجير المحالت

4,617,292

2,765,147

موظفون

2,496,511

2,896,928

تأمين اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

1,199,801

4,511,174

آخرون

7,088,069

4,766,379

89,998,718

77,882,031
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 6الجھات ذات العالقة
قامEEEت الشEEEركة خEEEالل السEEEنة بEEEاجراء معEEEامالت مEEEع الجھEEEات ذات العالقEEEة المبينEEEة ادنEEEاه  .ان شEEEروط ھEEEذه المعEEEامالت
والمصاريف تمت بموافقة ادارة الشركة :
ان المعامالت الجوھرية والمبالغ المتعلقة بھا ھي كما يلي :

المعامــــالت
أرباح تمويل على الحسابات الجارية ألطراف ذات عالقة

2009

2008

> ســعودي

 %ســعودي

12,208,066

8,277,330

مصاريف ايجارات

) ( 5,970,033

) (5,778,861

إيرادات ايجارات

5,433,816

6,373,689

) ( 48,644,952

) (20,395,890

اعمال انشاءات المقاوالت
ايجارات مدفوعة مقدما ً

38,857,963

-

تمثل ايجارات مدفوعة مقدما ً قيمة عقود مدفوعة لطرف ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع .

2009
 %سـعودي
المطلوب من طرف ذو عالقة :
شركة عبد  Dالعثيم لالستثمار والتطوير العقاري

شركة زميلة

المطلوب ألطراف ذات عالقة :
شركة دار الخيول للمقاوالت
شركة العثيم القابضة

شركة زميلة
مساھم

-

2009
 %سـعودي
-

2008
 %سـعودي
57,413,119
57,413,119

2008
 %سـعودي
8,280,941
259,473
8,540,414
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 7االستثمار في الشركة الزميلة واألخرى
بالرياالت السعودية
2008
2009
أ ( استثمار في شركة زميلة
رصيد  1يناير
حصة الشركة في صافي االرباح
رصيد  31ديسمبر

89,609,090
6,222,486
95,831,576

ب ( استثمار في شركة المعامل الوطنية

3,400,000

مجموع االستثمار في الشركة الزميلة واألخرى

99,231,576

85,000,000
4,609,090
89,609,090

89,609,090

أ ( يمثل االستثمار في الشركة الزميلة قيمة االستثمار فEي رأس مEال شEركة عبEد  DالعثEيم لالسEتثمار والتطEوير العقEاري
بنسبة  .%13,65علما بان النسبة المتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبد Dصالح العثيم وافراد عائلته
.
ب ( قامت الشEركة خEالل السEنة باألسEتثمار بنسEبة  %6فEي شEركة المعامEل الوطنيEة وھEي شEركة ذات مسEؤولية محEدودة
مسجلة بمدينة الرياض .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009
 - 8الممتلكات والمعدات  ،صافي
أراضي

آالت ومعدات

مبانــي

ســيارات

أجھزة حاسب آلي

اثاث ومفروشات

تحسينات
على المأجور

المجمـوع

 %سعودي

 %سعودي

 %سعودي

 %سعودي

 %سعودي

 %سعودي

 %سعودي

 %سعودي

الكلفــة
 1يناير 2009
االضافات
االستبعادات

74,032,252
-

112,247,591
35,518,025
) ( 79,855

100,682,536
59,182,199
-

44,334,498
3,994,418
) ( 637,170

53,822,009
9,294,560
) ( 412,005

 31ديسمبر 2009

74,032,252

147,685,761

159,864,735

47,691,746

62,704,564

االستھالكات المتراكمة
 1يناير 2009

-

43,966,672

المحمل للسنة
االستبعادات

-

10,802,852
) ( 62,203

6,241,206
-

 31ديسمبر 2009

-

54,707,321

23,363,926

17,122,720

19,180,596
6,426,868
) ( 377,098
25,230,366

35,236,544
4,876,291
) ( 338,593
39,774,242

94,854,939
12,732,981
) ( 78,280
107,509,640
55,617,717
8,247,221
) ( 48,385
63,816,553

76,206,404
14,163,933
) ( 3,376,399

556,180,229
134,886,116
) ( 4,583,709

86,993,938

686,482,636

19,172,341
7,814,991
) ( 3,376,395
23,610,937

190,296,590
44,409,429
) ( 4,202,674
230,503,345

القيمة الدفترية الصافية
 31ديسمبر 2009

74,032,252

92,978,440

136,500,809

22,461,380

22,930,322

43,693,087

63,383,001

455,979,291

 31ديسمبر 2008

74,032,252

68,280,919

83,559,816

25,153,902

18,585,465

39,237,222

57,034,063

365,883,639

يتضمن بند األراضي أراضي مرھونة بلغت قيمتھا الدفترية كما في  31ديسمبر  2009مبلغ  25,5لقاء تسھيالت ممنوحه في بنوك محلية .
تبلغ صافي القيمة الدفترية للمباني المقامة على أراضي مستأجرة  % 128,3سعودي كما في  31ديسمبر .2009
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 9المشاريع تحت التنفيذ
تم بتاريخ  1يوليو  2008نقل احد المجمعات التجارية التي مازالت قيد التنفيذ بقيمته الدفتريEة البالغEة  142,4مليEون %
سعودي من شركة زميلة الى الشركة وذلك بناءاً على موافقEة مجلEس إدارة الشEركة والشEركاء فEي الشEركة الزميلEة .علمEا ً
بان األرض المقام عليھا المشروع مستأجرة بعقد ايجار باسم الشركة .
تتمثل المشروعات تحت التنفيذ األخرى بشكل رئيسي في مستخلصات للمقEاولين وتأسEيس وتجھيEز اسEواق جديEدة  ،حيEث
 31ديسمبر  2009مبلغ  124,6مليون  %سعودي .

بلغت االلتزامات غير المنفذة عن ھذه المشاريع كما في
 - 10القروض والمرابحات
أ ( مرابحات قصيرة األجل :

يوجد لدى الشركة تسEھيالت مEن مجموعEة بنEوك محليEة تجاريEة علEى شEكل مرابحEات قصEيرة االجEل وذلEك لتمويEل رأس
المال العامل  ،حيث بلغ الرصيد غيEر المسEتخدم مEن ھEذه المرابحEات كمEا فEي  31ديسEمبر  2009مبلEغ  234مليEون %
سعودي )  31ديسمبر  97 : 2008مليون  %سعودي ( .
ب ( قروض ومرابحات طويلة األجل :

الجزء المتداول
 %ســعودي
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
مرابحات البنك العربي الوطني
قرض بنك البالد
قرض مرابحة  -البنك السعودي البريطاني
قرض البنك السعودي الھولندي

600,000
7,000,000
47,348,608
16,666,667
16,803,589
88,418,864

2008

2009
الجزء
غير المتداول
 %ســعودي

االجمالي
 %ســعودي

االجمالي
 %ســعودي

1,043,500
183,988,991
31,944,444
25,205,382
242,182,317

1,643,500
7,000,000
231,337,599
48,611,111
42,008,971
330,601,181

2,043,500
20,044,243
22,087,743

ان ھذه التسھيالت مضمونة بضمانات شخصEية مقدمEة مEن احEد المسEاھمين  ،ورھEن صEكوك ملكيEة اراضEي مملوكEة مEن
قبل الشركة قيمتھا الدفترية كما في  31ديسمبر  2009و  2008بمبلغ  25,5مليون  %سعودي .
تتضمن إتفاقية التسھيالت البنكية شروط وتعھدات مالية تم اإللتزام بھا كما في  31ديسمبر . 2009
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 11الدائنون اآلخرون والمصاريف المستحقة
بالرياالت السعودية
2008
2009
14,641,661
18,003,445
6,423,261
12,967,757
10,540,266
11,531,593
8,222,618
11,412,246
2,970,841
3,799,397
1,809,834
2,514,200
1,056,156
3,983,479
45,664,637
64,212,117

مستحقات الموظفين
دفعات مقدمة من عمالء تأجير المحالت
كوبونات
إيرادات مؤجلة – نقاط اكتساب
تأمينات الغير
مخصص الزكاة ) ايضاح ( 12
أخرى

 - 12الزكـاة
ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ھي كما يلي :
بالرياالت السعودية
2008
2009
236,802,322
265,318,996
64,016,674
79,872,442
38,122,286
352,473,577
) (701,795,152
) ( 820,002,704

حقوق المساھمين اول السنة
الربح قبل الزكاة
مطلوبات طويلة االجل
موجودات غير متداولة

نظراً لكون وعاء الزكاة بالسالب فقد تم إحتساب الزكاة على أساس الربح الصافي المعدل .
ان حركة مخصص الزكاة ھي كما يلي :

بالرياالت السعودية
2008
2009
1,771,232
1,809,834
) ( 1,711,398
) ( 1,645,634
1,750,000
2,350,000
1,809,834
2,514,200

الرصيد في  1يناير
المسدد خالل السنة
المخصص للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

حصلت الشركة خالل شھر ينEاير مEن عEام  2010علEى الEربط الزكEوي لعEام  2007والEذي أظھEر فرقEا ً بمبلEغ 737,501
 %سعودي  ،حيث سيتم اإلعتراض على ھذا المبلغ .
كمEEا قامEEت الشEEركة بتقEEديم االقEEرار الزكEEوي لعEEام  2008واسEEتلمت الشEEھادة عEEن تلEEك السEEنة ومEEازال االقEEرار الزكEEوي قيEEد
المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 13االحتياطي النظامي
تمشEEيا مEEع متطلبEEات نظEEام الشEEركات فEEي المملكEEة العربيEEة السEEعودية والنظEEام األساسEEي للشEEركة  ،تقEEوم الشEEركة بتكEEوين
احتياطي نظامي بنسبة  10بالمئة من الربح الصافي السنوي حتى يبلغ ھذا االحتياطي  50بالمئة من رأس المال  .ان ھذا
االحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .

 - 14االحتياطي االختياري
وافقEEت الجمعيEEة العامEEة غيEEر العاديEEة للشEEركة فEEي اجتماعھEEا المنعقEEد بتEEاريخ  2جمEEادى االول  ) 1430الموافEEق  27ابريEEل
 ( 2009على اقتطاع نسبة  %20من األرباح الصافية لسEنة  2008كإحتيEاطي اختيEاري وتخصيصEه للتوسEع فEي أعمEال
الشركة .

 - 15مصاريف البيع والتوزيع
بالرياالت السعودية
2008
2009
37,430,541
39,019,674
15,270,598
9,813,087
6,086,206
8,914,348
3,180,140
3,202,589
7,671,091
2,855,110
3,149,306
2,509,750
2,509,463
2,019,568
2,289,031
1,918,432
1,012,127
1,421,643
1,577,225
1,653,544
80,175,728
73,327,745

رواتب ومزايا
دعاية واعالن
استھالك واطفاء
ايجارات
مصاريف شحن للفروع
صيانة واصالح
منافع عامة
وقود ومھمات
مصاريف التأمين
أخرى
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 16المصاريف االدارية والعمومية
بالرياالت السعودية
2008
2009
19,510,144
26,814,107
7,699,302
6,788,776
3,495,312
5,606,001
2,830,540
3,936,261
531,837
2,977,418
1,049,109
1,456,029
1,338,103
1,196,023
692,457
970,208
859,670
576,395
391,124
535,522
448,372
406,874
265,852
261,146
1,152,651
1,880,122
40,264,473
53,404,882

رواتب ومزايا
استھالك واطفاء
ايجارات
مصاريف مالية
رسوم واشتراكات
ديون مشكوك في تحصيلھا
منافع عامة
صيانة واصالح
ضيافة وحفالت
اتعاب مھنية
وقود ومھمات
تأمين
أخرى
 ) - 17مصاريف ( ايرادات أخرى

بالرياالت السعودية
2008
2009
) ( 18,816,025
491,535
455,082
1,589,276
2,840,065
2,080,811
) ( 15,520,878

تكلفة مشروع األنظمة المالية والتشغيلية
أرباح بيع أصول ثابتة
أخرى

تمثل تكاليف مشروع األنظمEة الماليEة والتشEغيلية مبEالغ مدفوعEه وإلتزامEات محتملEة عEن انظمEة متكاملEة تلبEي احتياجEات
الشركة من العمليات المحاسبية والتشغيلية اليومية والمستودعات ونظام خاص لشؤون المEوظفين  ،اال ان الشEركة قامEت
بتحويل كامل قيمة المشروع إلى المصاريف األخرى وذلك بسبب عدم مالئمة ھذه األنظمة الحتياجات الشركة.
 - 18معلومات قطاعية
للشركة قطاع تشغيلي واحد يتمثل في تجارة التجزئة وتمارس الشركة نشاطھا في المملكة العربية السعودية .
 - 19ربح السھم
تم احتساب ربح السھم من صافي ارباح السنة ومن االعمال الرئيسية المسEتمرة للسEنة بتقسEيم الEربح الصEافي والEربح مEن
األعمال الرئيسية المستمرة على المتوسط المرجح لعEدد االسEھم للسEنة المنتھيEة فEي  31ديسEمبر  2009و  2008والبالغEة
 22,5مليون سھم .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

 - 20االلتزامات والمطلوبات المحتملة
أ (

يوجد على الشركة كما في  31ديسمبر االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :
بالرياالت السعودية
2008
2009
7,051,150
6,229,141
17,759,926
21,693,300

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
ب ( التزامات مقابل عقود ايجار تشغيلي :

يوجد التزامات قائمة علEى الشEركة بموجEب عقEود اسEتئجار تشEغيلية طويلEة االجEل لفروعھEا ومجمعاتھEا غيEر قابلEة
لاللغاء كما في  31ديسمبر على النحو التالي :
بالرياالت السعودية
2008
2009
41,509,017
35,398,834
133,471,683
97,460,856
255,662,758
236,255,679

أقل من سنة
أكثر من سنة ولكن أقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات واقل من  24سنة
 - 21توزيعات االرباح

وافقت الجمعية العامة للمساھمين فEي اجتمEاعھم غيEر العEادي االول المنعقEد بتEاريخ  27ابريEل  2009علEى توزيEع اربEاح
نقدية بمبلغ  33,75مليون  %سعودي بواقع  % 1,5للسھم الواحد عن السنة المنتھية في  31ديسمبر . 2008
كما اوصى مجلس االدارة في اجتماعEه المنعقEد بتEاريخ  14فبرايEر  2010بتوزيEع اربEاح بواقEع  % 2,5سEعودي للسEھم
الواحد عن السنة المنتھية في  31ديسمبر . 2009
 - 22االدوات المالية وادارة المخاطر
تتضمن االدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد وما يعادله والذمم المدينة والذمم الدائنة وبعض
المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة االخرى .
مخاطر االئتمان
ھي عدم مقEدرة طEرف مEا علEى الوفEاء بالتزاماتEه ممEا يEؤدي الEى تكبEد الطEرف االخEر لخسEارة ماليEة  .لEيس لEدى الشEركة
تركيEEز جEEوھري لمخEEاطر االئتمEEان  .يEEتم ايEEداع النقEEد لEEدى بنEEوك محليEEة ذات تصEEنيف ائتمEEاني مرتفEEع  .تظھEEر المEEدفوعات
المقدمة والمدينون اآلخرون بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا  ،ان وجد .
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شركة اسواق عبد العثيم
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2009

مخاطر اسعار العموالت
ھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في اسعار العموالت في السوق على المركز المالي للشركة وتEدفقاتھا
النقدية  .تراقب الشركة تقلبات اسعار العموالت وتعتقد ان تأثير مخاطر اسعار العموالت ليس جوھريا.
مخاطر العمالت
ھي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية بسبب التغيEرات فEي اسEعار صEرف العمEالت االجنبيEة  .ان معEامالت الشEركة
االساسEEية ھEEي بEEال %السEEعودي والEEدوالر االمريكEEي  .تراقEEب االدارة تقلبEEات اسEEعار صEEرف العمEEالت وتعتقEEد ان مخEEاطر
العمالت غير جوھرية .

مخاطر السيولة
ھي مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتھا وخصوصا التزامات القروض  .لدى الشركة تمويل كاف لمقابلEة
ھذه االلتزامات عند استحقاقھا .
القيمة العادلة
ھي المبلغ الذي يتم تبادل اصل او تسوية التزام بين اطراف لديھا معرفة ورغبة فEي ذلEك وتEتم بEنفس شEروط التعامEل مEع
االطراف االخرى  .وحيث يتم اعداد االدوات المالية للشركة على اساس طريقEة التكلفEة التاريخيEة ،قEد تنEتج فروقEات بEين
القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة  .تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشEركة ال تختلEف
بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية .
 - 23اعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلداره بتاريخ  14فبراير . 2010
 - 24ارقام المقارنة
جرى اعادة تبويب بعض ارقام سنة  2008لتتفق مع العرض للسنة الحالية .
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