
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شركة اسواق عبد� العثيم  

  ) شركة مساھمة سعودية(  

   

   الفحص المحدودوتقرير ا�ولية القوائم المالية  

   2011يونيو  30في  تيناشھر المنتھي لفترتي الث�ثة والستة 



  
  شركة اسواق عبد� العثيم 

 )شركة مساھمة سعودية(
 

  الفحص المحدودتقرير ا�ولية والقوائم المالية 
 2011 يونيو 30في  تينمنتھيال والستة اشھر الث�ثة لفترتي

 

  
  

  صفحـة  فھـرس
  
  

  

  1  القوائم المالية ا�وليةتقرير فحص 
    

  2  ا�ولية قائمة المركز المالي
    

  3  ا�ولية قائمة الدخل
    

  4  ا�ولية قائمة التدفقات النقدية
    
    

  12 - 5  ا�ولية م الماليةإيضاحات حول القوائ
  



 1

  

  

  



 2

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

  ( غير مراجعة ) ا�ولية المركز المالي قائمة
   2011يونيو  30كما في 

  ) بال" السعودي( 
  2010  2011    إيضاحات  

          الموجودات
          موجودات متداولة

  31,254,743    34,724,631        في الصندوق ولدى البنوكنقد 
  328,647,725    359,209,699        ، صافيمخزون

  80,982,843    88,017,523      3  ن آخرونمدفوعات مقدمة ومدينو
  440,885,311    481,951,853        مجموع الموجودات المتداولة

          
          موجودات غير متداولة

  103,577,836    111,263,260        استثمار في شركة زميلة واخرى
  567,234,751    907,063,488      5  ، صافي ممتلكات ومعدات

  300,099,403    37,260,414       6  ذمشاريع تحت التنفي
  -  13,884,580        موجودات غير ملموسة، صافى

  970,911,990    1,069,471,742        مجموع الموجودات غير المتداولة
          

  1,411,797,301    1,551,423,595        مجموع الموجودات

          
          المساھمينالمطلوبات وحقوق 
          مطلوبات متداولة

  93,748,093    20,039,259      ( أ ) -7  روض ومرابحات قصيرة ا�جلق
  57,008,797    81,548,933      ( ب ) -7  لا;ج ومرابحات طويلة ضمن قرو الجزء المتداول

  620,494,738    748,687,280        دائنون تجاريون
  70,895,404    80,313,438        دائنون آخرون ومصاريف مستحقة

  842,147,032    930,588,910      لوبات المتداولةمجموع المط
          

          مطلوبات غير متداولة
  25,067,638    32,554,402        تعويضات نھاية الخدمة

  194,929,201    129,652,446      ( ب ) -7  ا;جل ةطويل وض ومرابحاتقر
  219,996,839    162,206,848        مجموع المطلوبات غير المتداولة

          
  1,062,143,871    1,092,795,758        مجموع المطلوبات 

          
          المساھمينحقوق 

  225,000,000    225,000,000      1  رأس المال
  25,781,233    41,974,094        إحتياطي نظامي

  12,453,336    12,453,336      10  إختياري إحتياطي

  86,418,861    179,200,407        ارباح مبقاة
  349,653,430    458,627,837        المساھمينموع حقوق مج
          

  1,411,797,301    1,551,423,595       المساھمينمجموع 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( 
  

  ( غير مراجعة ) ا�ولية دخلالقائمة 
  2011يونيو  30في  تيناشھر المنتھي لفترتي الث�ثة والستة

  ) بال" السعودي( 

  المنتھية في أشھر الستةلفترة   المنتھية في أشھرلفترة الث�ثة   

  2010يونيو  30  2011يونيو  30  2010يونيو  30  2011يونيو  30  

          ا�يرادات

  1,601,237,777  1,921,348,855    821,673,652    987,155,806    المبيعات

  43,512,504  70,548,605    25,825,717    38,210,975    التأجير

  1,644,750,281  1,991,897,460    847,499,369    1,025,366,781   مجموع ا�يرادات

  )1,525,189,496(  )1,832,465,294(  )783,214,341(  ) 943,333,110(   كلفة ا�يرادات

  119,560,785  159,432,166    64,285,028    82,033,671    اجمالي الربح

  )40,842,737(  )47,656,696(  ) 22,756,090(   ) 25,535,467(   مصاريف بيع وتوزيع

  )18,392,095(  )31,401,470(  ) 9,472,088(   ) 16,369,649(   مصاريف عمومية و ادارية 

  60,325,953  80,374,000    32,056,850    40,128,555    مستمرةال  الرئيسية من ا�عمال الربح

حصة الشركة في صافي ارباح الشركة 
  4,346,260  6,072,752    -  2,381,536    الزميلة

  989,779  ) 6,338,965(  263,858    94,291    إيرادات (خسائر) اخرى ، صافي

  65,661,992  80,107,787    32,320,708    42,604,382    الربح قبل الزكاة

  ) 2,600,000(   ) 2,500,000(   ) 1,000,000(   )1,500,000(  الزكاة

  63,061,992    77,607,787    31,320,708    41,104,382    الربح الصافي

          8إيضاح  ربحية السھم 

  2,68   3,57   1,42   1,78   من ا�عمال الرئيسية المستمرة

  2,80   3,45   1,39   1,83   من الربح الصافي

  
  
  
  
  
  
  

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

  (غير مراجعة)  ا�ولية التدفقات النقديةقائمة 
  2011يونيو  30اشھر المنتھية في  الستة لفترة

  ) بال" السعودي( 
  2011  2010  

      نشطة التشغيليةا7
  65,661,992    80,107,787    الربح قبل الزكاة 

      : تعديFت
  23,827,567    36,178,156    استھFكات

  -  669,252    إطفاء موجودات غير ملموسة 
  ) 623,930(   ) 222,578(   ارباح بيع ممتلكات ومعدات

  ) 4,346,260(   ) 6,072,752(   حصة الشركة في صافي ارباح الشركة الزميلة
  3,195,242    3,670,883    تعويضات نھاية الخدمة

      
      التغيرات في رأس المال العامل 

  ) 108,427,221(   ) 73,933,967(   المخزون
  9,015,875    ) 6,339,430(   ومدينون آخرون مدفوعات مقدمة

  155,014,975    178,799,608    ومصاريف مستحقةن ودائن
  ) 2,119,255(   ) 3,712,420(   ة مدفوعة زكا

  141,198,985    209,144,539    ا�نشطة التشغيليةالمتوفر من  صافي النقد
      
      نشطة ا�ستثماريةا7

  ) 170,640,554(   ) 32,811,261(   ومشاريع تحت التنفيذ ممتلكات ومعدات ضافاتإ
  873,891    261,860    المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

  )169,766,663(   ) 32,549,401(   ا�نشطة ا�ستثمارية يصافي النقد المستخدم ف
      
      نشطة التمويليةا7

  8,811,413    ) 119,606,413(   قروض ومرابحات
  ) 56,250,000(   ) 67,500,000(   توزيعات أرباح نقدية 

  ) 47,438,587(   ) 187,106,413(   التمويلية ا�نشطةالمستخدم في    صافي النقد
      

  ) 76,006,265(   ) 10,511,275(    في الصندوق ولدى البنوك في النقد التغيرصافي 
  107,261,008    45,235,906    يناير 1في  في الصندوق ولدى البنوك النقد
  31,254,743    34,724,631     يونيو 30في في الصندوق ولدى البنوك النقد 

      
      عمليات غير نقدية 

      
  26,405,435    2,182,509    ممتلكات ومعدات محولة من مشاريع تحت التنفيذ
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  لتكوين والنشاطا  - 1

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

تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محIدودة إلIى شIركة مسIاھمة بموجIب  . 1010031185بالسجل التجاري رقم 
  . ) 2007سبتمبر  15( الموافق  1428رمضان  3/ق بتاريخ 227القرار الوزاري رقم 

  

   " سعودي . 10قيمة كل منھا  مليون سھم 22,5مليون " سعودي مقسم الى  225ان رأس مال الشركة البالغ 
  

فIIي تجIIارة الجملIIة فIIي المIIواد الغذائيIIة وا;سIIماك واللحIIوم والسIIيارات وقطIIع غيارھIIا والحاصFIIت  يتمثIIل نشIIاط الشIIركة
الزراعية والمواشي وا;دوات المنزلية وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ا;سواق المركزية والمجمعIات التجاريIة وخIدمات 

وغيIIر المطھيIIة وخIIدمات الحاسIIب اOلIIي وتشIIغيل وصIIيانة ا�Oت وا;جھIIزة الكھربائيIIة والميكانيكيIIة  اCعاشIIة المطھيIIة
  وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين .

  

 فIي  اOخIرين كامIل أسIھم المسIاھميناسIتحواذ  علIى 2011يونيIو  18وافق مجلIس اCدارة فIي إجتماعIه المنعقIد بتIاريخ 

حيIث سIيتم تمويIل سIھم   53,753,500والبالغ عددھا  ثيم لQستثمار والتطوير العقاري ( شركة زميلة )شركة عبدH الع
فIي شIIركة أسIواق عبIد H العثIيم لصIIالح المسIاھمين البIائعين فIIي  جديIدة  سIھم 7,253,303 الصIفقة عIن طريIق إصIIدار

سIھم المتفIق عليIه فIي شIركة أسIواق عبIد H العثIيم بلغ سعر ال حيث ، شركة عبد H العثيم لQستثمار والتطوير العقاري 
" سIھم واحIد وبنIاءاً عليIه تكIون نسIبة المبادلIة   2011يوينIو  18" سعودي والذي يمثل سعر اCغFق بتاريخ  97,75

 تخضIع .سIھم فIي شIركة عبIد H العثIيم لQسIتثمار والتطIوير العقIاري " 7,4109في شركة أسواق عبد H العثIيم مقابIل 

  ھذه اCتفاقية إلى موافقة الجھات الرسمية والجمعية العامة للشركة .
  

  

 ملخص 7ھم السياسات المحاسبية  - 2

ً المرفقة وفقالقوائم المالية ا;ولية لقد تم اعداد  عIن الھيئIة السIعودية للمحاسIبيين  ةالصIادر لمعيار التقارير المالية ا;وليIة ا
 ،والملخصIة أدنIاه القIوائم الماليIة ا;وليIة اعIداد امة المتبعة مIن قبIل الشIركة فIي  إن السياسات المحاسبية الھ .القانونيين 

  . 2010ديسمبر  31المنتھية في  للسنةتتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المدققة 
  

  استخدام التقديرات

ھا يتطلب استخدام التقديرات وا�فتراضات التي قد ان اعداد القوائم المالية ا�ولية وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف علي
تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبIات وايضIاحات الموجIودات والمطلوبIات المحتملIة بتIاريخ القIوائم الماليIة ا�وليIة، 

ت اضافة الى مبالغ ا�يIرادات والمصIروفات خFIل الفتIرة . وبIالرغم مIن ان ھIذه التقIديرات مبنيIة علIى افضIل المعلومIا
  وا�حداث الحالية المتوفرة لدى ا�دارة ا� ان النتائج الفعلية النھائية قد تختلف عن ھذه التقديرات .

  

  العرف المحاسبي

لقوائم المالية ا�ولية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ ا�ستحقاق ، فيمIا عIدا ا�سIتثمار فIي شIركة زميلIة الIذي اتم إعداد 
  قة حقوق الملكية .يتم احتسابه وفقا لطري



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 
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  تحقيق ا�يرادات

، بينما تتحقق ا�يرادات من ا�يجار على اسIاس اCسIتحقاق وفقIاً لمIدة عقIود  للعمFء عند تسليم البضاعة المبيعات تتحقق
  ا�يجار .

  

  المصاريف

م تصIIنيف الشIIركة . ويIIت بضIIائعتتكIIون مصIIاريف البيIIع والتوزيIIع بشIIكل رئيسIIي مIIن التكIIاليف المنفقIIة لتوزيIIع وبيIIع 
  ادارية. و عمومية المصاريف ا�خرى كمصاريف

  

العمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي � تتعلق بشكل مباشر بكلفة ا�يرادات وتتضمن المصاريف ا�دارية 
وا�داريIة ويتم توزيع المصIاريف اذا دعIت الحاجIة بIين المصIاريف العموميIة  وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا .

  وكلفة ا�يرادات على اساس ثابت .

  

  ستثمارات �ا

% بموجIب طريقIة حقIوق الملكيIة وذلIك لوجIود تIأثيراً فعIا�ً 13,65يظھر ا�ستثمار في الشركة الزميلة المملوكIة بنسIبة 
م تحويلIه بعIد ذلIك للشركة عليھا من خFل المشاركة في سياساتھا المالية والتشغيلية ، بحيث يظھIر ا�سIتثمار بالكلفIة ويIت

في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي اصول الجھة المستثمر بھا . ان حصة الشركة في صIافي اربIاح او خسIائر 
  الشركة الزميلة يتم ادراجھا في قائمة الدخل ا�ولية .

  

لفIة ، ويIتم تكIوين % وغير متداول اسIھمھا فIي السIوق بالتك20تظھر ا�ستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن 
  مخصص ;ي انخفاض دائم في قيمة ھذه ا�ستثمارات .

  

  كلفة المبيعات

  تتضمن كلفة المبيعات كلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .

  

  المخزون

  . المرجحويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة المتوسط ل . قأيھما أ ،تظھر البضاعة بسعر الكلفة او السوق

  

  الممتلكات والمعدات

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

حياتھIا  أسIاسويجIري احتسIاب ا�سIتھFكات عليھIا علIى   ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية.أايرادية، 
والمبIاني المقIام عليھIا اراضIي العملية 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 
  : للبنود الرئيسية لھذه ا;صول ھي ة الحياة العملية المقدران 

  

  السنوات  

  10  ومعدات آ�ت

  25 - 5  يمبان

  7 - 5    سيارات

  7 – 5  يأجھزة الحاسب اOل

  7  أثاث ومفروشات

  10  على المأجورتحسينات 
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  الموجودات طويلة ا�جلقيمة  انخفاض

وجود أي دليل على وقوع أي  عدم ملموسة للتأكد منللقيمة الدفترية للموجودات ال دورية إجراء مراجعةب تقوم الشركة
خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات . وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لFسترداد 

ا;صل ، لذلك ا;صل لتحديد حجم ھذه الخسارة . وفي الحا�ت التي � يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لFسترداد لذلك 
  . قدية التي ينتمي إليھا ذلك ا;صلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لFسترداد للوحدة المدرة للن

  

وفي الحا�ت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لFسترداد لZصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، عندئذ 
وحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لFسترداد لھا ، ويتم إثبات خسائر تخفض القيمة الدفترية لذلك ا;صل أو ال

  . 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 لZصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
القيمة المعدلة القابلة لFسترداد له ، على أ� تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي كان من إلى 

 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
  

  تكلفة ا�قتراض
  

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

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

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

  

  غير ملموسة أصول
  

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

  

  ا7جنبية تحويل العم�ت 

  يIIIIIIل السIIIIIIائدة عنIIIIIIد اجIIIIIIراءحاسIIIIIIعار التحويIIIIIIتم تحويIIIIIIل المعIIIIIIامFت بالعملIIIIIIة ا�جنبيIIIIIIة 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  اريخذلIIك التIIالII" السIIعودي با;سIIعار السIIائدة فIIي 

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

  محاسبة عقود ا�يجار

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

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

  

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

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

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

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

  

  الزكاة

ة وفقIIا لمبIIدأ لزكIIاليIIتم ا�سIIتدراك  .  تخضIIع الشIIركة لتعليمIIات مصIIلحة الزكIIاة والIIدخل فIIي المملكIIة العربيIIة السIIعودية

يجIIري تسIIجيل أيIIة فروقIIات بIIين المخصIIص والIIربط  . ا�سIIتحقاق . يIIتم احتسIIاب مخصIIص الزكIIاة وفقIIا للوعIIاء الزكIIوي

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

  

 مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون   - 3

مليIون " سIعودي ) عبIارة عIن إيجIارات  31,3:  2010( مليون " سعودي  23,9تتضمن المدفوعات المقدمة مبلغ 

  مدفوعة مقدماً إلى طرف ذو عFقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
  

 المعام�ت مع أطراف ذات الع�قة   - 4

قامIIت الشIIركة خFIIIل الفتIIرة بIIIاجراء معIIامFت مIIIع ا�طIIراف ذات العFقIIة المبينIIIة ادنIIاه . ان شIIIروط ھIIذه المعIIIامFت 

 قة ادارة الشركة .والمصاريف تمت بمواف

  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    المعامــــ�ت

  " ســعودي  A ســعودي    

  3,396,485    3,287,088      مصاريف ايجارات
  1,821,880    17,177,695      *إيرادات ايجارات

  98,279,788    -    ممتلكات ومعدات / شراء   تحويل

  31,385,910    -    إيجارات مدفوعة مقدماً 

  62,064,510    -    أعمال إنشاءات المقاو�ت
  

  إيجار مجمع تجاري تم تأجيره لطرف ذو عFقة . ،مليون " سعودي 16مبلغ  اCيجارات تتضمن إيرادات* 
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 صافي ،والمعداتممتلكات ال   - 5

   
 أراضي

  
 آ�ت ومعدات

  
 مبانــي

  
 ســيارات

  
 أجھزة حاسب آلي

  
 اثاث ومفروشات

  تحسينات
  على المأجور

  
 المجمـوع

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

          الكلفــة

  1,166,273,383  97,407,150  105,705,657  70,570,271  47,731,567  480,266,188  165,403,510  199,189,040  2011يناير  1

  34,993,770  5,951,236  5,116,096  7,055,022  2,248,694  2,885,057  11,537,665  200,000  ا�ضافات
  )1,782,528(  )33,500(  )1,105,063(  )303,961(  )326,498(  -  )13,506(  -  �ستبعاداتا

  1,199,484,625  103,324,886  109,716,690  77,321,332  49,653,763  483,151,245  176,927,669  199,389,040  2011يونيو  30

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

  36,178,156  4,795,092  4,878,426  2,394,262  3,367,857  13,274,813  7,467,706  -  المحمل للفترة
مخصص اCنخفIاض فIي 
  قيمة الممتلكات والمعدات

-  1,500,000  -  -  -  -  -  1,500,000  

  )1,743,246(  )33,499(  )1,104,388(  )303,756(  )288,790(  -  )12,813(  -  ا�ستبعادات

  292,421,137  36,940,137  64,754,314  37,084,728  33,364,794  45,712,372  74,564,792  -  2011يونيو  30
                  

                  الدفترية الصافيةالقيمة 
  907,063,488  66,384,749  44,962,376  40,236,604  16,288,969  437,438,873  102,362,877  199,389,040  2011يونيو  30

  567,234,751  65,516,389  42,211,831  24,257,572  19,737,249  150,254,540  92,763,130  172,494,040   2010يونيو  30

  
وذلك لغرض اقامة مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية سكنية من طرف ذو عFقة  مليون " سعودي 98قامت الشركة بشراء أراضي استثمارية في المدينة المنورة بقيمة  2010مارس  29بتاريخ  -

. جاري إستكمال إجراءات نقل  ، وتم نقل ملكية جزء من ھذه اCراضي2010إبريل  7لمساھمي الشركة المنعقد بتاريخ ومكتبية، و تمت الموافقة على شراء ا;راضي في اجتماع الجمعية العامة الثاني  
  مليون " سعودي.  37والبالغة قيمتھا  باقي ا;راضي بإسم الشركةملكية 

  
  مليون " سعودي وذلك لغرض اقامة مشاريع استثمارية وقد تمت إجراءات نقل ملكية ا;رض بإسم الشركة . 26قامت الشركة بشراء أراضي استثمارية في مدينة حائل بقيمة  2010أغسطس  6بتاريخ   -
  
وتجدر اCشارة إلى أنه � يوجد أي التزامات رأسمالية عن ھذه المشاريع  ب ). 7إيضاح (  مليون " سعودي مرھونة ;حد البنوك مقابل تسھيFت بنكية. 64المذكورة اعFه تتضمن مبلغ ا�راضي  ان  -

  في تاريخ   قائمة المركز المالي.
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 مشاريع تحت التنفيذ -6

و مستخلصIIات للمقIIاولين و مشIIاريع تحIIت التنفيIIذ بشIIكل رئيسIIي فIIي تكIIاليف إقامIIة مجمIIع تجIIاري بمدينIIة الIIدمام  تتمثIIل ال

مليIون " سIعودي كمIا فIي  2,8 تأسيس وتجھيز اسواق جديدة ، حيث بلغت اCلتزامIات غيIر المنفIذة عIن ھIذه المشIاريع

  مليون " سعودي ) .  75,4:  2010يونيو  30(  2011يونيو  30

  

 قروض ومرابحات -7

  

  أ ) مرابحات قصيرة ا;جل :

يوجد لدى الشركة تسھيFت من مجموعة بنوك محلية تجارية علIى شIكل مرابحIات قصIيرة ا�جIل وذلIك لتمويIل رأس 

مليIون "  230 مبلIغ 2011يونيIو  30المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم مIن ھIذه المرابحIات كمIا فIي 

   مليون " سعودي ) . 146:  2010 يونيو 30سعودي ( 
  

  ب ) قروض ومرابحات طويلة ا;جل :
  2011يونيو  30  

    

  الجزء المتداول

  الجزء

  غير المتداول 

  

  ا�جمالي

  " ســعودي  " ســعودي  " ســعودي  
  843,500    443,500    400,000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  153,746,767    103,931,168    49,815,599    بنك البFدقرض 

  23,611,112    6,944,445    16,666,667    قرض البنك السعودي البريطاني
  33,000,000    18,333,333    14,666,667    ض البنك السعودي الھولنديوقر

    81,548,933    129,652,446    211,201,379  

  
  2010يونيو  30  

    

  الجزء المتداول

  ءالجز

  غير المتداول 

  

  ا�جمالي

  " ســعودي  " ســعودي  " ســعودي  
  1,243,500   843,500  400,000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  176,749,230   153,746,766  23,002,464    بنك البFدقرض 

  40,338,935   23,672,268  16,666,667    قرض البنك السعودي البريطاني
  33,606,333   16,666,667  16,939,666    البنك السعودي الھولندي قرض

    57,008,797  194,929,201   251,937,998  

  
  

ان ھذه التسھيFت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد المساھمين ، ورھن صكوك ملكيIة اراضIي مملوكIة مIن 

  .2010و  2011ونيو ي 30ليون " سعودي كما في م 64قبل الشركة قيمتھا الدفترية 
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  ربح السھم -8

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

 والبIالغ 2011يونيIو  30علIى المتوسIط المIرجح لعIدد ا;سIھم للفتIرة المنتھيIة فIي  للفتIرة من ا�عمال الرئيسية المسIتمرة

  مليون سھم .  22,5

  

 توزيعات ا�رباح -9

 67,5علIى توزيIع اربIاح نقديIة بمبلIغ  2011مIارس  28وافقت الجمعية العامة للمساھمين فIي اجتماعھIا المنعقIد بتIاريخ 

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

 56,25علIى توزيIع اربIاح نقديIة بمبلIغ  2010ابريIل  7ھIا المنعقIد بتIاريخ وافقت الجمعية العامIة للمسIاھمين فIي اجتماع

  .2009ديسمبر  31" للسھم الواحد عن السنة المنتھية في  2,5مليون " سعودي بواقع 
  

 ا�حتياطي ا�ختياري -10

ابريIIل  27الموافIIق (  1430جمIIادى ا�ول  2وافقIIت الجمعيIIة العامIIة غيIIر العاديIIة للشIIركة فIIي اجتماعھIIا المنعقIIد بتIIاريخ 

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

  الشركة .
  

  

 المحتملةوالمطلوبات ا�لتزامات  -11

  
  : المحتملة التاليةوالمطلوبات ا�لتزامات  يونيو 30 في كمايوجد على الشركة   )أ  

  بالA السعودي  

  2011 2010 

 17,135,000   25,781,228    اعتمادات مستندية

 20,253,010   20,668,300    خطابات ضمان

  75,381,637    2,847,227    إلتزامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
  

  

  : ةالتزامات مقابل عقود ايجار تشغيلي  ب )

ة طويلIة ا�جIل لفروعھIا ومجمعاتھIا غيIر قابلIة يوجد التزامات قائمة علIى الشIركة بموجIب عقIود اسIتئجار تشIغيلي  

  على النحو التالي : يونيو 30كما في لFلغاء 

  بالA السعودي  

  2011 2010 

 33,268,834 39,805,089    أقل من سنة

 85,463,476 135,236,710    سنوات 5أكثر من سنة و أقل من 

249,843,024    سنة 23واقل من  سنوات 5أكثر من   232,300,199 
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 معلومات قطاعية -12

وتمIارس الشIركة نشIاطھا فIي المملكIة فIي تجIارة التجزئIة والجملIة بIالمواد الغذائيIة  تتركز النشاطات الرئيسية للشIركة   
تIم تلخIيص  .استثمارھا بالبيع او ا�يجار لصالح الشركة ،العربية السعودية، باCضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية

 .لكل قطاع من قطاعات ا;عمال    2011يونيو  30لومات المختارة كما في بعض المع
  

  2011يونيو  30للستة أشھر المنتھية في   

  بـالـريـــال الســعــودي  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
  1,921,348,855    -  1,921,348,855    المبيعات

  70,548,605    31,692,769    38,855,836    لتأجيرإيرادات ا

  907,063,488    539,614,752    367,448,736    ممتلكات ومعدات ، صافي

  159,432,166    14,205,272    145,226,894    إجمالي الربح
  

  

 التسويات المتعلقة بالفترة -13

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

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

  
 ارقام المقارنة -14

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


