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  اسواق عبد� العثيم  ةشرك
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

   ا�ولية قائمة المركز المالي
   2011 ديسمبر 31كما في 

  ) بال" السعودي( 
  2010  2011    اتإيضاح  
  (مراجعة )  ( غير مراجعة )      

          الموجودات
          موجودات متداولة

  45,235,906    43,619,168        في الصندوق ولدى البنوك نقد 
  285,275,732    311,353,260        ، صافيمخزون

  81,678,093    96,890,065      3  مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
  412,189,731    451,862,493        مجموع الموجودات المتداولة

          
          موجودات غير متداولة

  105,190,508    118,945,249      5  خرىوأتابعة  اتفي شرك اتاستثمار
  908,287,156    1,024,756,613      6  ، صافي ممتلكات ومعدات

  39,442,923    58,260,734      7  مشاريع تحت التنفيذ
  14,553,832    13,215,328        موجودات غير ملموسة ، صافي 

  1,067,474,419    1,215,177,924        مجموع الموجودات غير المتداولة
          

  1,479,664,150    1,667,040,417        وجوداتمجموع الم
          

          المساھمينالمطلوبات وحقوق 
          مطلوبات متداولة

  70,998,374    61,432,944      ( أ )  8  قروض ومرابحات قصيرة ا�جل
  100,728,483    103,346,089      ( ب ) 8  لا:ج ومرابحات طويلة ضمن قرو الجزء المتداول

  569,194,272    686,204,556        يوندائنون تجار
  82,219,258    83,062,487        دائنون آخرون ومصاريف مستحقة

  823,140,387    934,046,076        مجموع المطلوبات المتداولة
          

          مطلوبات غير متداولة
  28,883,519    35,461,372        تعويضات نھاية الخدمة

  179,120,194    166,230,587      ( ب ) 8  لا:ج ةطويل وض ومرابحاتقر
  208,003,713    201,691,959        مجموع المطلوبات غير المتداولة

          
  1,031,144,100    1,135,738,035        مجموع المطلوبات 

          
          المساھمينحقوق 

  225,000,000    225,000,000      1  رأس المال
  41,974,094    56,982,411      9  إحتياطي نظامي

  12,453,336    12,453,336      10  احتياطى اختيارى
  169,092,620    236,667,477        ارباح مبقاة

  -  199,158      أرباح غير متحققة من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 
  448,520,050    531,302,382        المساھمينمجموع حقوق 

  1,479,664,150    1,667,040,417       مينالمساھمجموع المطلوبات وحقوق 

  
  ا�ولية إن اCيضاحات المرفقة تشكل جزءا � يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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  شركة اسواق عبد� العثيم 
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

   ا�ولية الدخلقائمة 
  2011ديسمبر  31في  لفترتي الث�ثة أشھر والسنة المنتھيتين

  )يبال" السعود(

  المنتھية في للسنة    المنتھية في أشھرلفترة الث�ثة     

  2010 ديسمبر 31    2011 ديسمبر 31    2010 ديسمبر 31    2011 ديسمبر 31  إيضاحات  

  (مراجعة )    (غير مراجعة)    (مراجعة )    (غير مراجعة)    

  ا�يرادات
                

  المبيعات
  

925,313,358    879,813,041    3,942,797,390    3,422,444,665  

  التأجير
  

37,482,273    27,530,144    148,115,441    96,315,465  

  مجموع ا�يرادات
  

962,795,631    907,343,185    4,090,912,831    3,518,760,130  

  كلفة ا�يرادات
  

)881,583,471(    )816,617,580(    )3,767,767,726(    )3,240,486,195(  

  اجمالي الربح
  

81,212,160    90,725,605    323,145,105    278,273,935  

  مصاريف بيع وتوزيع
  

)31,582,553(    )24,588,248(    )115,020,839(    )88,445,583(  

  مصاريف عمومية و ادارية 
  

)11,487,885(    )10,848,148(    )50,502,628(    )43,236,678(  

  مخصص اCنخفاض في قيمة 

  )1,500,000(    -    )1,500,000(    -  6  ممتلكات ومعدات 

  الربح من ا�عمال الرئيسية المستمرة
  

38,141,722    53,789,209    157,621,638    145,091,674  

حصة الشركة في صافي ارباح الشركة 

  14,458,932    12,655,583    3,005,991    -  5  الزميلة 

  مصاريف مالية
  

)2,927,171(    )3,976,677(    )12,516,125(    )3,976,677(  

  اخرى ،ايرادات ( مصاريف ) 

  10,473,431    )4,177,922(    948,033    1,518,636  13  صافي  

  الربح قبل الزكاة
  

36,733,187    53,766,556    153,583,174    166,047,360  

  الزكاة
  

)250,000(    )768,748(    )3,500,000(    )4,118,748(  

  الربح الصافي
  

36,483,187    52,997,808    150,083,174    161,928,612  

                11  السھم ربحية 

  من ا�عمال الرئيسية المستمرة
  

1.70    2.39    7.01    6.45  

    6.67    2.36    1.62    من الربح الصافي
7.20  

  
  
  

  ا�ولية إن اCيضاحات المرفقة تشكل جزءا � يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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  شركة اسواق عبد� العثيم 
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

  ا�ولية نقديةالتدفقات القائمة 
  2011ديسمبر  31في  للسنة المنتھية

  ) بال" السعودي( 
  2011  2010  

  مراجعة  ( غير مراجعة )  
      نشطة التشغيليةا7

  166,047,360    153,583,174    الربح قبل الزكاة 
      : تعديFت

  49,199,117    73,976,900    استھFكات
  446,168    1,338,504    إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ) 987,646(   ) 749,181(   ارباح بيع ممتلكات ومعدات
   1,500,000    -  مخصص اCنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات 
  ) 14,458,932(   ) 12,655,583(   حصة الشركة في صافي ارباح الشركة الزميلة

  7,011,123    6,577,853    تعويضات نھاية الخدمة
      

      لمال العامل رأس االتغيرات في 
  ) 65,055,228(   ) 26,077,528(   المخزون

  8,320,625    ) 15,211,972(   ومدينون آخرون مدفوعات مقدمة
  113,519,615    118,065,933    ومصاريف مستحقة تجاريون ودائنون آخرون نودائن

  ) 2,119,255(   ) 3,712,420(   الزكاة المدفوعة
  263,422,947    295,135,680    يليةا�نشطة التشغ من صافي النقد

      
      نشطة ا�ستثماريةا7

  -  ) 900,000(   إستثمارات في شركات تابعة وأخرى 
  ) 277,923,790(   ) 209,666,747(   ومشاريع تحت التنفيذ ممتلكات ومعدات اضافات

  ) 15,000,000(   -  موجودات غير ملموسة 
  8,500,000    -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

  1,253,368    1,151,760    المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
  ) 283,170,422(   ) 209,414,987(   صافي النقد المستخدم في ا�نشطة ا�ستثمارية

      
      نشطة التمويليةا7

  13,972,373    ) 19,837,431(   قروض ومرابحات
  ) 56,250,000(   ) 67,500,000(   توزيعات أرباح نقدية 

  ) 42,277,627(   ) 87,337,431(   التمويلية ا�نشطةالمستخدم في   صافي النقد

      
  ) 62,025,102(   ) 1,616,738(    في الصندوق ولدى البنوك  في النقد التغيرصافي 

  107,261,008    45,235,906    يناير 1في  في الصندوق ولدى البنوك  النقد

  45,235,906    43,619,168    ديسمبر 31في  لبنوك في الصندوق ولدى االنقد 

  : عمليات غير نقدية
    

  374,116,488    18,231,505    7إيضاح  –ممتلكات ومعدات محولة من مشاريع تحت التنفيذ 

  -  199,158     أرباح غير متحققة من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
  

  ا�ولية يتجزأ من ھذه القوائم الماليةإن اCيضاحات المرفقة تشكل جزءا � 



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 
  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة )
  2011ديسمبر  31لفترتي الث�ثة اشھر والسنة المنتھيتين في 
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  لتكوين والنشاطا  - 1

 )1980مIايو  21( 1400رجIب  7بتIاريخ بالريIاض مسIجلة  شركة مسIاھمة سIعوديةھي شركة أسواق عبدH العثيم ان 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شIركة مسIاھمة بموجIب الشركة  تحويلتم  . 1010031185بالسجل التجاري رقم 
  . ) 2007سبتمبر  15( الموافق  1428رمضان  3/ق بتاريخ 227الوزاري رقم لقرار ا

  

   " سعودي . 10مليون سھم قيمة كل منھا  22.5مليون " سعودي مقسم الى  225ان رأس مال الشركة البالغ 
  

ارھIIا والحاصFIIت فIIي تجIIارة الجملIIة فIIي المIIواد الغذائيIIة وا:سIIماك واللحIIوم والسIIيارات وقطIIع غي يتمثIIل نشIIاط الشIIركة
الزراعية والمواشي وا:دوات المنزلية وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ا:سواق المركزية والمجمعات التجاريIة وخIدمات 
اCعاشIIة المطھيIIة وغيIIر المطھيIIة وخIIدمات الحاسIIب اOلIIي وتشIIغيل وصIIيانة ا�Oت وا:جھIIزة الكھربائيIIة والميكانيكيIIة 

  لتبريد والتخزين .وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات ا
  

اOخIرين  فIي  علIى اسIتحواذ كامIل أسIھم المسIاھمين 2011يونيIو  18وافق مجلس اCدارة في إجتماعIه المنعقIد بتIاريخ 
سھم  حيث سIيتم تمويIل  53.753.500شركة عبدH العثيم لQستثمار والتطوير العقاري ( شركة زميلة ) والبالغ عددھا 

سIھم جديIدة  فIي شIركة أسIواق عبIد H العثIيم لصIالح المسIاھمين البIائعين فIي  7.253.303الصفقة عن طريق إصدار 
شركة عبد H العثيم لQستثمار والتطوير العقاري ، حيث  بلغ سعر السھم المتفق عليه فIي شIركة أسIواق عبIد H العثIيم 

تكIون نسIبة المبادلIة  " سIھم واحIد  وبناءاً عليIه 2011يوينو  18" سعودي والذي يمثل سعر اCغFق بتاريخ  97.75
سھم فIي شIركة عبIد H العثIيم لQسIتثمار والتطIوير العقIاري ". تخضIع  7.4109في شركة أسواق عبد H العثيم مقابل 

  ھذه اCتفاقية إلى موافقة الجھات الرسمية والجمعية العامة للشركة .

  

 ملخص 7ھم السياسات المحاسبية  - 2

ً المرفقة وفقمالية ا:ولية القوائم اللقد تم اعداد  لمعيار التقارير الماليIة ا:وليIة الصIادر عIن الھيئIة السIعودية للمحاسIبيين  ا

 ،والملخصIة أدنIاه القIوائم الماليIة ا:وليIة إن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبIل الشIركة فIي  اعIداد  .القانونيين 

القIوائم الماليIة ا:وليIة . إن 2010ديسIمبر  31المنتھيIة فIي  للسIنةية المدققIة تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السIنو

         المنتھيIIة فIIي للسIIنةواCيضIIاحات المرفقIIة يجIIب أن تقIIرأ مIIع القIIوائم الماليIIة السIIنوية المدققIIة واCيضIIاحات المتعلقIIة بھIIا 

  .2010ديسمبر  31

  

  استخدام التقديرات

يتطلIب اسIتخدام  في المملكIة العربيIة السIعودية  وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليھاان اعداد القوائم المالية ا�ولية 

التقديرات وا�فتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحات الموجودات والمطلوبIات المحتملIة 

خFIل الفتIرة . وبIالرغم مIن ان ھIذه التقIديرات  بتاريخ القوائم المالية ا�ولية، اضافة الى مبالغ ا�يIرادات والمصIروفات

مبنية على افضل المعلومات وا�حIداث الحاليIة المتIوفرة لIدى ا�دارة ا� ان النتIائج الفعليIة النھائيIة قIد تختلIف عIن ھIذه 

  التقديرات .



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2011ديسمبر  31لفترتي الث�ثة اشھر والسنة المنتھيتين في 
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  العرف المحاسبي

، فيمIا عIدا ا�سIتثمار فIي شIركة زميلIة الIذي يIتم تعد القوائم المالية ا�ولية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ ا�سIتحقاق 
  احتسابه وفقا لطريقة حقوق الملكية .

  

  تحقيق ا�يرادات

مIدة عقIود ل اCسIتحقاق وفقIاً  ، بينما تتحقق ا�يرادات من ا�يجار على اساس للعمFء عند تسليم البضاعة المبيعات تتحقق
  ا�يجار .

  المصاريف

IIع بشIIع والتوزيIIاريف البيIIون مصIIع تتكIIع وبيIIة لتوزيIIاليف المنفقIIن التكIIي مIIائعكل رئيسIIنيف  بضIIتم تصIIركة . ويIIالش

  ادارية. و عمومية المصاريف ا�خرى كمصاريف

  

العمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي � تتعلق بشكل مباشر بكلفة ا�يرادات وتتضمن المصاريف ا�دارية 

ويIتم توزيIع المصIاريف اذا دعIت الحاجIة بIين  .فIي المملكIة العربيIة السIعوديةوفقا للمعايير المحاسIبية المتعIارف عليھIا 

 المصاريف العمومية وا�دارية وكلفة ا�يرادات على اساس ثابت .

  

  وا�خرى في الشركات التابعةستثمارات ا�
  

ريخ تأسيسھا وحتIى تIاريخ تم قيد ا�ستثمار في الشركات التابعة بالكلفة  ولم تمارس ھذه الشركات أي نشاط تجاري منذ تا

  .2011ديسمبر  31القوائم المالية ولم تصدر قوائم مالية مدققة لھذه الشركات حتى 
  

% بموجIب طريقIة حقIوق الملكيIة وذلIك لوجIود تIأثيراً فعIا�ً 13.65يظھر ا�ستثمار في الشركة الزميلة المملوكة بنسبة 

ذلIك والتشغيلية ، بحيث يظھر ا�سIتثمار بالكلفIة ويIتم تحويلIه بعIد للشركة عليھا من خFل المشاركة في سياساتھا المالية 

في صافي اصول الجھة المستثمر بھا . ان حصة الشركة في صافي ارباح او خسIائر في ضوء التغير في حصة الشركة 

  يتم ادراجھا في قائمة الدخل ا�ولية . الشركة الزميلة

% مIن راس مIال الشIركات غيIر المتداولIة بالكلفIة ، ويIتم 20قIل عIن تظھر ا�ستثمارات في الشركات المملوكة بنسIبة ت

يIرادات مIن ھIذه ا�سIتثمارات عنIد ان وجIد ويجIري قيIد اCقIت فIي قيمتھIا ؤتخفيض القيمة الجاريIة باCنخفIاض غيIر الم

  ا�عFن عن توزيع ا:رباح.
  

  

فIي قائمIة المركIز المIالي بالقيمIة العادلIة لھIا ويIتم ا:وراق المالية التي يتم تصنيفھا كأوراق مالية متاحIة للبيIع  يتم إدراج

 والخسIائر المحققIة مIن ا:ربIاحويتم إثبIات .  المساھمينإظھار ا:رباح والخسائر غير المحققة كبند مستقل ضمن حقوق 

  .الدخلفي أوراق مالية متاحة للبيع ضمن قائمة  ا�ستثمارات استبعاد

  

بفعIل اي ھبIوط غيIر مؤقIت  الكلفIةويتم تخفيض  بالكلفةيتم إدراج ھذه ا�ستثمارات تعذر تقييم القيمة العادلة ، وفي حالة 

   .في ھذه ا�ستثمارات 



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2011ديسمبر  31لفترتي الث�ثة اشھر والسنة المنتھيتين في 
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  كلفة المبيعات

  تتضمن كلفة المبيعات كلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .

  

  المخزون

  . المرجحعلى أساس طريقة المتوسط  ويتم تحديد الكلفةل . قأيھما أ ،تظھر البضاعة بسعر الكلفة او السوق

  

  الممتلكات والمعدات

 مصIاريف ا�صFIح والصIيانة مصIاريف تظھر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعIد تنزيIل ا�سIتھFكات المتراكمIة . تعتبIر

 حياتھIا أسIاسويجIري احتسIاب ا�سIتھFكات عليھIا علIى  ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسIمالية.أايرادية، 

عليھا اراضIي  ةوالمباني المقامالعملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. ويتم اطفاء التحسينات على المأجور 

او المتبقي مIن مIدة عقIد ا�يجIار ايھمIا ينتھIي او� . والمباني على أساس الحياة العملية المقدرة لھذه التحسينات مستأجرة 

  : نود الرئيسية لھذه ا:صول ھيللب الحياة العملية المقدرة ان 

  

  السنوات  

  10  ومعدات آ�ت
  25 - 5  يمبان

  7 - 5    سيارات
  7 – 5  يأجھزة الحاسب اOل

  7  أثاث ومفروشات
  10  المستأجرة يتحسينات المبان

  

  الموجودات طويلة ا�جلقيمة  انخفاض

وجود أي دليل على وقوع أي  عدم موسة للتأكد منللقيمة الدفترية للموجودات المل دورية إجراء مراجعةب تقوم الشركة

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

صل ، لذلك ا:صل لتحديد حجم ھذه الخسارة . وفي الحا�ت التي � يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لFسترداد لذلك ا:

  . قدية التي ينتمي إليھا ذلك ا:صلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لFسترداد للوحدة المدرة للن

  

وفي الحا�ت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لFسترداد ل]صل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، عندئذ 

دة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لFسترداد لھا ، ويتم إثبات خسائر تخفض القيمة الدفترية لذلك ا:صل أو الوح

  . الدخل ا�ولية ا�نخفاض في قيمة ا:صل مصروفات فوراً في قائمة 
  

وإذا ما تم �حقاً عكس قيد خسارة ا�نخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل]صل أو الوحدة المدرة للنقدية 

قيمة المعدلة القابلة لFسترداد له ، على أ� تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي كان من إلى ال

 الفتراتالمفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا�نخفاض في قيمة ذلك ا:صل أو الوحدة المدرة للنقدية في 

  .�ولية ا الدخل نخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمةالسابقة . يتم إثبات عكس قيد خسارة ا�
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  تكلفة ا�قتراض
  

إن تكاليف ا�قتراض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء ا:صول المؤھلة والتي تحتاج إلى فترة مIن الوقIت لتصIبح جIاھزة 

ھزة لFسIتخدام أو البيIع . إن للغرض المنوي استخدامه فيه أو بيعه ، يتم إضافتھا على كلفة تلك ا:صول حتى تصبح جا

  تكاليف ا�قتراض ا:خرى يتم تحميلھا على قائمة الدخل ا:ولية  في الفترة التي تكبدت فيھا.
  
  
  

  أصول غير ملموسة
  

  ا:صول غير الملموسة بتكاليف اCنتفاع بمواقع أسواق مستأجرة (خلو) ويتم إطفاءھا على مدة عقود اCيجار.  مثلتت

  
  

  تحويل العم�ت ا7جنبية 

  اسIIIIIعار التحويIIIIIIل السIIIIIIائدة عنIIIIIIد اجIIIIIIراءيIIIIIتم تحويIIIIIIل المعIIIIIIامFت بالعملIIIIIIة ا�جنبيIIIIIة الIIIIIIى الIIIIII" السIIIIIIعودي ب

الIى  ا�وليIة المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمFت ا�جنبية كما في تاريخ قائمة المركز المIالي

. ان ا�ربIIاح والخسIIائر الناتجIIة عIIن التسIIديدات او تحويIIل العمFIIت  ذلIIك التIIاريخدة فIIي الII" السIIعودي با:سIIعار السIIائ

  .ا�ولية  ا�جنبية يتم ادراجھا ضمن قائمة الدخل
  

  

  محاسبة عقود ا�يجار

تعتبر كافة عقود ا�يجار التي تبرمھا الشركة عقود ايجار تشIغيلية ، وبموجبھIا تحمIل دفعIات ا�يجIار علIى قائمIة الIدخل 

  �ولية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة ا�يجار .ا

  

كما يتم قيد مبالغ اCيجار المستلمة بموجب عقود اCيجار التشغيلية من قبIل الشIركة بصIفتھا مIؤجرة كIإيرادات فIي قائمIة 

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود .ا�ولية الدخل 
  

  

  الخدمة نھايةتعويضات 

تعويضات نھاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم تنزيل الIدفعات مIن ا�سIتدراك ، كمIا ويIتم احتسIاب يتم إحتساب 

  ودفع فروقات تعويضات نھاية الخدمة للموظفين ان وجدت عند انتھاء خدماتھم .
  

  الزكاة

لزكIIاة وفقIIا لمبIIدأ لدراك يIIتم ا�سIIت .  تخضIIع الشIIركة لتعليمIIات مصIIلحة الزكIIاة والIIدخل فIIي المملكIIة العربيIIة السIIعودية

يجIري تسIجيل أيIة فروقIات بIين المخصIص والIربط  . ا�ستحقاق . يIتم احتسIاب مخصIص الزكIاة وفقIا للوعIاء الزكIوي

  النھائي حين يتم اعتماد الربط النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص .
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 مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون   - 3

عبIارة عIن إيجIارات  مليون " سعودي ) 26.2: 2010يون " سعودي  ( مل 21.4تتضمن المدفوعات المقدمة مبلغ 

  مدفوعة مقدماً إلى طرف ذو عFقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
  

  

  ذات الع�قة  أطرافالمعام�ت مع   - 4

ذات العFقIIIة المبينIIIة ادنIIIاه. ان شIIIروط ھIIIذه المعIIIامFت  أطIIIرافقامIIIت الشIIIركة خFIIIل الفتIIIرة  بIIIاجراء معIIIامFت مIIIع 

  اريف تمت بموافقة ادارة الشركة :والمص

  الع�قة    اسم الشركة    

  مساھم مؤسس    شركة العثيم القابضة 
  شركة زميلة    شركة عبد H العثيم لQستثمار والتطوير العقاري 

  شركة شقيقة    شركة دار الخيول للمقاو�ت
  

  ان المعامFت الجوھرية والمبالغ المتعلقة بھا ھي كما يلي :
  

  2010  2011    ـــ�تالمعامـ

  " ســعودي  A ســعودي    

   6,777,395    9,923,481      مصاريف ايجارات
  4,141,860    37,445,958      * إيرادات ايجارات

   88,112,186    -    اعمال انشاءات المقاو�ت

   98,279,788    -        ممتلكات ومعدات شراء 
  

  

  .مليون " سعودي إيجار مجمع تجاري تم تأجيره لطرف ذو عFقة  34.9تتضمن إيرادات اCيجارات مبلغ  *
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 إستثمار في شركات تابعة وأخرى  -5

  يتضمن بند اCستثمارات كما يلي :

  2010  2011    إيضاح  

  " ســعودي  A ســعودي      

  -  699,158        إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 
  -  400,000      أ  غير موحدة تابعة إستثمار في شركات 

  101,790,508    114,446,091    ب  إستثمار في شركة زميلة 
  3,400,000    3,400,000      ج  إستثمار في شركة المعامل الوطنية 

        118,945,249    105,190,508  
 

  غير موحدة إستثمار في شركات تابعة أ ) 

ت مسIؤوليات محIدودة بالمملكIة العربيIة السIعودية حيIث تIم تملIك ھIذه خFل السنة بتأسIيس شIركات ذاقامت الشركة 

الشركات بالكامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وقد تم قيد اCستثمار فIي ھIذه الشIركات بالكلفIة حيIث لIم يIتم إصIدار 

  قوائم مالية مدققة بھذه الشركات .
  

5-1   

  

  2011  رأس مال الشركة   

  ــعوديA س  A ســعودي  اسم الشركة

  100,000    100,000    شركة ھالي القابضة 

  100,000    100,000    شركة المركز العالمي للتسويق 

  100,000    100,000    شركة الخدمات السبع 

  100,000    100,000    شركة بيت الوطن 

      400,000  
  

  

  * ) استثمار في شركة زميلة ب

  بالريا�ت السعودية  

  2011  2010  

  95,831,576    101,790,508    يناير 1 رصيد
  14,458,932    12,655,583    حصة الشركة في صافي ا�رباح

  ) 8,500,000(   -  توزيعات أرباح نقدية مستلمة

  101,790,508    114,446,091    ديسمبر  31رصيد 
  

  

* H اري  يمثل ا�ستثمار في الشركة الزميلة قيمة ا�ستثمار في رأس مال شركة عبدIوير العقIستثمار والتطFالعثيم ل

%. علمIا بIان النسIبة المتبقيIة مملوكIة مIن قبIل شIركة العثIيم القابضIة والسIيد عبIدH صIالح العثIيم 13.65بنسIبة 

  وافراد عائلته .

  

لية محIدودة مسIجلة بمدينIة  % في شركة المعامل الوطنيIة وھIي شIركة ذات مسIؤو6باCستثمار بنسبة  الشركةقامت  )  ج

  .لدماما
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  ، صافي معداتالممتلكات وال -6

   
 أراضي

  
 آ�ت ومعدات

  
 مبانــي

  
 ســيارات

  أجھزة حاسب
 آلي 

  
 اثاث ومفروشات

  تحسينات
  على المأجور

  
 المجمـوع

 " سعودي  " سعودي " سعودي " سعودي " سعودي " سعودي " سعودي " سعودي 

          الكلفــة

  97,407,150    105,705,657    70,570,271     47,731,567    480,266,188   165,403,510    199,189,040   2011يناير  1
  

1,166,273,383  

  190,848,936    11,576,122    11,024,958    14,031,012    6,285,973   4,102,135  24,179,116    119,649,620  ا�ضافات

  ) 11,783,859(   ) 46,494(   ) 4,671,049(   ) 3,846,473(   )1,704,551(  -  ) 1,515,292(   -  ا�ستبعادات

  108,936,778   112,059,566    80,754,810   52,312,989   484,368,323  188,067,334    318,838,660  2011ديسمبر  31
 

1,345,338,460  

                  ا�ستھ�كات المتراكمة

  256,486,227    32,178,544    60,980,276    34,994,222    30,285,727    32,437,559    65,609,899    -  2011يناير  1

  73,976,900    9,819,034    9,948,760    5,115,032    6,744,526    26,522,948    15,826,600    -  سنةالمحمل لل

مخصص اCنخفاض في قيمة 
  1,500,000    -  -  -  -  -  1,500,000    -  ممتلكات ومعدات 

  ) 11,381,280(   ) 34,149(   ) 4,650,417(   ) 3,795,674(   ) 1,565,404(   -  ) 1,335,636(   -  ا�ستبعادات

  320,581,847    41,963,429    66,278,619    36,313,580    35,464,849    58,960,507    81,600,863    -  2011ديسمبر  31

                  القيمة الدفترية الصافية

  1,024,756,613  66,973,349    45,780,947    44,441,230   16,848,140   425,407,816   106,466,471    318,838,660  2011ديسمبر  31

  908,287,156    65,228,606    44,725,381    35,576,049   17,445,840   447,828,629   98,293,611    199,189,040   2010ديسمبر  31

- Fقامت 2011شھر  أغسطس   لخ Iي الشركة بشراء أراضIتثمارية فIاض ي اسIة الريIة  مدينIعودي 120بقيمIون " سIة   مليIرض اقامIك لغIتودعاتوذلIكنية و مسIتثمارية سIاني اسIاري ومبIع تجIمجم
  بإسم الشركة . تم نقل ملكية ھذه اCراضيو  2011أغسطس  16و  13من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ومكتبية، و تمت الموافقة على شراء ا:راضي 

  

وذلIك  ( شIركة عبIد H العثIيم لQسIتثمار والتطIوير العقIاري ) مIن طIرف ذو عFقIة مليIون " سIعودي 98قامت  الشركة بشراء أراضي استثمارية في المدينة المنورة بقيمة  2010مارس  29بتاريخ  -
، وتIم نقIل 2010إبريIل  7في اجتماع الجمعية العامة الثاني لمساھمي الشركة المنعقد بتIاريخ لغرض اقامة مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية سكنية ومكتبية، و تمت الموافقة على شراء ا:راضي 

 مليون " سعودي. 37والبالغة قيمتھا  . جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باقي ا:راضي بإسم الشركة ملكية جزء من ھذه اCراضي

وتجIدر اCشIارة إلIى أنIه � يوجIد أي التزامIات رأسIمالية عIن ھIذه  ب ). 8إيضIاح (  سIعودي مرھونIة :حIد البنIوك مقابIل تسIھيFت بنكيIة.مليIون "  165ا�راضي المذكورة اعFه تتضمن مبلIغ  ان -
  المشاريع في تاريخ   قائمة المركز المالي ا:ولية.

  

  .7إيضاح تحت التنفيذ . محولة من مشاريع  " سعودي )مليون  374: 2010" سعودي ( مليون  18 تتضمن اCضافات مبلغ -
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 مشاريع تحت التنفيذ -7

والذي تم ا�نتھاء منه فIي نھايIة تتمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي في تكاليف إقامة مجمع تجاري بمدينة الدمام 

 عIن ا�عمIالمستخلصات للمقاولين وتأسيس وتجھيز اسواق جديدة ، حيث بلغIت اCلتزامIات  با�ضافة الى 2010عام 

IIذة غيIIنر المنفIIاريع  مIIذه المشIIي  17.3ھIIا فIIعودي كمIIون " سIIمبر 31مليIIمبر 31( 2011 ديسII11.3: 2010 ديس 

  .مليون " سعودي)
  

إلIIى الممتلكIIات والمعIIدات  )مليIIون " سIIعودي 374: 2010( " سIIعودي مليIIون 18تحويIIل مبلIIغ  خFIIل السIIنة تIIم

  .)6إيضاح (
  

  

 قروض ومرابحات -8

  جل :أ ) مرابحات قصيرة ا:

على شكل مرابحات قصيرة ا�جل وذلك لتمويل رأس تجارية يوجد لدى الشركة تسھيFت من مجموعة بنوك محلية 

مليون  178.6مبلغ  2011ديسمبر  31المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من ھذه المرابحات كما في 

  .مليون " سعودي) 169:  2010ديسمبر  31" سعودي (
  

  ) قروض ومرابحات طويلة ا:جل :ب 
  
  2011ديسمبر  31  

    

  الجزء المتداول

  الجزء

  غير المتداول 

  

  ا�جمالي

  " ســعودي  " ســعودي  " ســعودي  
  643,500    243,500    400,000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  127,998,731    74,987,087    53,001,644    بنك البFدقرض 

  125,666,667    91,000,000    34,666,667    قروض البنك السعودي الھولندي
  15,277,778    -  15,277,778    قرض البنك السعودي البريطاني

    103,346,089    166,230,587    269,576,676  
  

  
  2010ديسمبر  31  

    
  الجزء المتداول

  الجزء
  غير المتداول 

  
  ا�جمالي

  " ســعودي   ســعودي"  " ســعودي  
  1,043,500    643,500    400,000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  181,309,877    129,198,917    52,110,960    بنك البFدقرض 
  65,550,856  34,000,000    31,550,856    قرض البنك السعودي الھولندي

  31,944,444    15,277,777    16,666,667    قرض البنك السعودي البريطاني

    100,728,483    179,120,194    279,848,677  
  

ان ھذه التسھيFت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد المساھمين ، ورھن صكوك ملكية اراضي مملوكة من 

مليون  64:  2010ديسمبر  31(  2011ديسمبر  31مليون " سعودي كما في  165قبل الشركة قيمتھا الدفترية 

  . " سعودي )



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2011ديسمبر  31لفترتي الث�ثة اشھر والسنة المنتھيتين في 

  

13 

 

  

  احتياطي نظامي -9

تماشIIيا مIIع متطلبIIات نظIIام الشIIركات فIIي المملكIIة العربيIIة السIIعودية والنظIIام ا�ساسIIي للشIIركة ، تقIIوم الشIIركة بتكIIوين 

بالمئIة مIن رأس المIال . ان  50بالمئة من الIربح الصIافي السIنوي حتIى يبلIغ ھIذا ا�حتيIاطي  10احتياطي نظامي بنسبة 

  ي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .  ا�حتياط
  

  
  

 ختياريإحتياطي إ -10

ابريIل  27( الموافIق  1430جمIادى ا�ول  2وافقت الجمعيIة العامIة غيIر العاديIة للشIركة فIي اجتماعھIا المنعقIد بتIاريخ 

كإحتيIاطي اختيIاري وتخصيصIه للتوسIع فIي أعمIال  2008% من الIربح الصIافي  لسIنة 20) على اقتطاع نسبة  2009

  لشركة .ا

  

  ربح السھم -11

تم احتساب ربح السھم من الربح الصافي للفترة  ومن ا�عمال الرئيسية المسIتمرة للفتIرة  بتقسIيم الIربح الصIافي والIربح 

و  2011 ديسIIمبر  31المنتھيIIة فIIي  للسIIنةمIIن ا�عمIIال الرئيسIIية المسIIتمرة للفتIIرة علIIى المتوسIIط المIIرجح لعIIدد ا:سIIھم 

  ھم . مليون س 22.5والبالغ  2010
  

  
  

  توزيعات ا�رباح -12

 67.5علIى توزيIع اربIاح نقديIة بمبلIغ  2011مIارس  28وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھIا المنعقIد بتIاريخ 

  .2010ديسمبر  31" للسھم الواحد عن السنة المنتھية في  3مليون " سعودي بواقع 

  

 56.25علIى توزيIع اربIاح نقديIة بمبلIغ  2010ابريIل  7نعقIد بتIاريخ وافقت الجمعية العامة للمسIاھمين فIي اجتماعھIا الم

  .2009ديسمبر  31" للسھم الواحد عن السنة المنتھية في  2.5مليون " سعودي بواقع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2011ديسمبر  31لفترتي الث�ثة اشھر والسنة المنتھيتين في 

  

14 

 

  

 ، صافي  أخرى ( مصاريف ) ايرادات -13

 المنتھية في السنةلفترة  لفترة الث�ثة أشھر المنتھية في 

 2010ديسمبر  31 2011ديسمبر  31 2010ديسمبر  31 2011ديسمبر  31 

  " ســعودي  " ســعودي  " ســعودي  " ســعودي 

 987,646   749,181     18,534   86,949   أرباح بيع أصول ثابتة

 - ) 5,892,047(  - - مكآفآت إستثنائية 

 - ) 2,600,875(  - ) 4,000(   أتعاب عملية اCستحواذ

  2,985,785   3,565,819   929,499   1,435,687   ، صافي  أخرى

 6,500,000   - - - *مشروع ا:نظمة المالية والتشغيلية

   1,518,636   948,033  )4,177,922 (   10,473,431 

  

بالتعاقد مع شركة أنظمة لعمل مشروع ل]نظمة الماليIة والتشIغيلية والتIي تلبIي احتياجIات   2007قامت الشركة خFل سنة  *  

أوقفIت  2009عام الشركة من العمليات المحاسبية والتشغيلية اليومية والمستودعات ونظام خاص لشؤون الموظفين، وفي 

مليIون " سIعودي  18.8البالغة الشركة العمل بالمشروع بناء على قرار مجلس اCدارة وتم تحويل كامل قيمة المشروع 

إلى المصاريف ا:خرى وذلك بسبب عدم مFءمة ھIذه ا:نظمIة �حتياجIات الشIركة وتIم تكIوين المخصصIات الضIرورية 

بمبلIغ  اقية مع الشركة المطبقة لتسوية المطالبIات القائمIة وقIد نIتج عIن ذلIك زيIادة، تم إبرام اتف 2010سنة  لذلك. وخFل 

  ضمن اCيردات ا:خرى. افي المخصص المكون وقد تم إظھارھ مليون " سعودي 6.5

  

 معلومات قطاعية  -14

نشIاطھا فIي المملكIة تتركز النشاطات الرئيسية للشركة  في تجIارة التجزئIة والجملIة بIالمواد الغذائيIة  وتمIارس الشIركة  

العربية السعودية، باCضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية، استثمارھا بالبيع او ا�يجار لصالح الشركة. تم تلخIيص 

  لكل قطاع من قطاعات ا:عمال  .  2011ديسمبر  31بعض المعلومات المختارة كما في 

  

  2011ديسمبر  31المنتھية في  للسنة   

  الســعــودي بـالـريـــال  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

 3,942,797,390   - 3,942,797,390    المبيعات

  148,115,441    63,136,451    84,978,990    إيرادات التأجير

  1,024,756,613    528,241,512    496,515,101    ممتلكات ومعدات ، صافي

  323,145,105    28,304,973    294,840,132    بحإجمالي الر

  

  

  
  



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2011ديسمبر  31لفترتي الث�ثة اشھر والسنة المنتھيتين في 

  

15 

 

 المحتملةوالمطلوبات ا�لتزامات   -15

  

  : المحتملة التاليةوالمطلوبات ا�لتزامات ديسمبر  31 كما فييوجد على الشركة   أ  )

  بالA السعودي  

  2011 2010 

 19,309,537   47,474,987    اعتمادات مستندية

 20,243,010   20,668,300    خطابات ضمان

  11,266,780    17,349,963    إلتزامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
  

  

  

  التزامات مقابل عقود ايجار تشغيلية :  ب )

يوجد التزامات قائمة على الشركة بموجIب عقIود اسIتئجار تشIغيلية طويلIة ا�جIل لفروعھIا ومجمعاتھIا غيIر قابلIة   

  النحو التالي : علىديسمبر  31لFلغاء كما في 

  بالA السعودي  

  2011 2010 

 38,382,439   46,153,869    أقل من سنة

 129,161,016   166,425,990    سنوات 5أكثر من سنة و أقل من 

268,568,645    سنة 23واقل من  سنوات 5أكثر من     251,405,848  

  

 التسويات المتعلقة بالفترة -16

رأت ادارة الشركة اھميتھIا لكIي تظھIر القIوائم الماليIة ا�وليIة بعIدل المركIز المIالي ونتIائج  تم إعداد جميع التسويات التي

  ا�عمال. وان نتائج ا�عمال عن الفترة المالية ا�ولية قد � تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية :عمال السنة كاملة.

  

  

 ارقام المقارنة  -17

  توافق مع عرض ارقام الفترة الحالية.تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لت  

  

  


