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  شركة اسواق عبد� العثيم 
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

  ( غير مراجعة ) ا�ولية قائمة المركز المالي
   2012يونيو  30كما في 

  ) بال$ السعودي( 
  2011  2012    إيضاحات  

          الموجودات
          موجودات متداولة

  34,724,631      26,978,134        في الصندوق ولدى البنوكنقد 
  359,209,699    457,735,066        ، صافيمخزون

  88,017,523    104,150,455      3  مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
  481,951,853    588,863,655        مجموع الموجودات المتداولة

          
          موجودات غير متداولة

  111,263,260    171,407,756      5  في شركات تابعة و أخرى اتاستثمار
  907,063,488    1,063,357,003      6  ، صافي ممتلكات ومعدات

  37,260,414     18,658,729      7  مشاريع تحت التنفيذ
  13,884,580    12,546,076        موجودات غير ملموسة، صافى

  1,069,471,742    1,265,969,564        مجموع الموجودات غير المتداولة
          

  1,551,423,595    1,854,833,219        مجموع الموجودات

          
          المساھمينالمطلوبات وحقوق 
          مطلوبات متداولة

  20,039,259    60,139,089      ( أ ) 8  قصيرة ا�جلقروض ومرابحات 
  81,548,933    113,049,988      )ب( 8  لا;ج ومرابحات طويلة ضمن قرو الجزء المتداول
  748,687,280    778,045,425        دائنون تجاريون

  80,313,438    113,885,881        دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
  930,588,910    1,065,120,383        المتداولةمجموع المطلوبات 

          
          مطلوبات غير متداولة
  32,554,402    38,163,092        تعويضات نھاية الخدمة

  129,652,446    149,704,982      )ب( 8  ا;جل ةطويل وض ومرابحاتقر
  162,206,848    187,868,074        مجموع المطلوبات غير المتداولة

          
  1,092,795,758    1,252,988,457        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  إحتياطي إختياري

  179,200,407    307,284,678        ارباح مبقاة
  -  124,337        أرباح غير محققة من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

  458,627,837    601,844,762        المساھمينمجموع حقوق 
          

  1,551,423,595    1,854,833,219       المساھمينمجموع المطلوبات وحقوق 

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

  ( غير مراجعة ) ا�ولية الدخلقائمة 
  2012يونيو  30في  تيناشھر المنتھي لفترتي الث�ثة والستة

  ) بال$ السعودي( 

  المنتھية في أشھر الستةلفترة   المنتھية في أشھرلفترة الث�ثة     

  2011يونيو  30  2012يونيو  30  2011يونيو  30  2012يونيو  30  إيضاحات  

            ا�يرادات

  1,921,348,855  1,997,123,006  987,155,806  1,020,853,195    المبيعات

  70,548,605  76,643,021  38,210,975  40,202,299  4  التأجير

  1,991,897,460  2,073,766,027  1,025,366,781  1,061,055,494    مجموع ا�يرادات

  )1,832,465,294(  )1,928,388,257(  )943,333,110(  )987,615,054(    كلفة ا�يرادات

  159,432,166  145,377,770  82,033,671  73,440,440    اجمالي الربح

  )47,656,696(  )51,537,857(  )25,535,467(  )23,910,880(    مصاريف بيع وتوزيع

  )24,971,015(  )26,348,058(  )12,886,666(  )14,076,041(    مصاريف عمومية و ادارية 

 الرئيسية من ا�عمال الربح

  المستمرة

  35,453,519  43,611,538  67,491,855  86,804,455  

حصة الشركة في صافي ارباح 
  6,072,752  9,497,053  2,381,536  4,673,333  5  الشركة الزميلة

  )6,338,965(  1,240,337  94,291  589,541  13  صافي ) اخرى،مصاريفإيرادات (

  )6,430,455(  )6,112,044(  )3,482,983(  )3,207,231(    مصاريف مالية 

  80,107,787  72,117,201  42,604,382  37,509,162    الربح قبل الزكاة

  )2,500,000(  )1,500,000(  )1,500,000(  )750,000(    الزكاة

  77,607,787  70,617,201  41,104,382  36,759,162    الربح الصافي

          11   ربحية السھم 

  3.86  3.00  1.94  1.58     من ا�عمال الرئيسية المستمرة

  3.45  3.14  1.83  1.63     من الربح الصافي

  
  
  
  
  
  
  

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

  (غير مراجعة)  ا�ولية التدفقات النقديةقائمة 
  2012يونيو  30اشھر المنتھية في  الستة لفترة

  ) بال$ السعودي( 
  2012  2011  

      نشطة التشغيليةا7
  80,107,787  72,117,201  الربح قبل الزكاة 

      : تعديGت
  36,178,156  40,372,250  استھGكات

  669,252  669,252  إطفاء موجودات غير ملموسة 
  )222,578(  178,489  بيع ممتلكات ومعدات ) رباحخسائر ( أ

  )6,072,752(  )9,497,053(  حصة الشركة في صافي ارباح الشركة الزميلة
  3,670,883  2,701,720  تعويضات نھاية الخدمة

      
      التغيرات في رأس المال العامل 

  )73,933,967(  )146,381,806(  المخزون
  )6,339,430(  1,314,441  ومدينون آخرون مدفوعات مقدمة

  178,799,608  114,089,432  ومصاريف مستحقة تجاريون ودائنون آخرون نودائن
  )3,712,420(  )1,500,000(  زكاة مدفوعة 
  209,144,539  74,063,926  التشغيلية ا�نشطةالمتوفر من  صافي النقد

      

      نشطة ا�ستثماريةا7
  -  )43,040,275(  إستثمارات في شركات تابعة وأخرى 

  )32,811,261(  )40,709,848(  ومشاريع تحت التنفيذ ممتلكات ومعدات إضافات
  261,860  1,160,724  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

  )32,549,401(  )82,589,399(  ا�نشطة ا�ستثمارية يصافي النقد المستخدم ف
      
      نشطة التمويليةا7

  )119,606,413(  )8,115,561(  قروض ومرابحات
  )67,500,000(  -  توزيعات أرباح نقدية 

  )187,106,413(  )8,115,561(  التمويلية ا�نشطةالمستخدم في    صافي النقد
      

  )10,511,275(  )16,641,034(   في الصندوق ولدى البنوك في النقد التغيرصافي 
  45,235,906  43,619,168  يناير 1في  في الصندوق ولدى البنوك النقد
  34,724,631  26,978,134   يونيو 30في في الصندوق ولدى البنوك النقد 

      
      عمليات غير نقدية 

      
  2,182,509  57,844,150  ) 7إيضاح (  – ممتلكات ومعدات محولة من مشاريع تحت التنفيذ

  -  )74,821(  غير محققة من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع  ) سائر(خ

      
  

  

  

  

  ا�ولية � يتجزأ من ھذه القوائم المالية إن اCيضاحات المرفقة تشكل جزءاً 



  
  

  م شركة اسواق عبد� العثي
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) 
   2012يونيو  30الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر
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  لتكوين والنشاطا  - 1

 )1980مJايو  21( 1400رجJب  7بتJاريخ بالريJاض مسJجلة  شركة مسJاھمة سJعوديةھي شركة أسواق عبدI العثيم ان 

تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شJركة مسJاھمة بموجJب  . 1010031185بالسجل التجاري رقم 
  . ) 2007ر سبتمب 15( الموافق  1428رمضان  3ق بتاريخ  /227القرار الوزاري رقم 

  

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

فJJي تجJJارة الجملJJة فJJي المJJواد الغذائيJJة وا;سJJماك واللحJJوم والسJJيارات وقطJJع غيارھJJا والحاصGJJت  يتمثJJل نشJJاط الشJJركة
الزراعية والمواشي وا;دوات المنزلية وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ا;سواق المركزية والمجمعات التجاريJة وخJدمات 

�Oت وا;جھJJزة الكھربائيJJة والميكانيكيJJة اCعاشJJة المطھيJJة وغيJJر المطھيJJة وخJJدمات الحاسJJب اOلJJي وتشJJغيل وصJJيانة ا
  وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين .

  

علJى إسJتحواذ كامJل أسJھم المسJاھمين ا;خJرين فJي  2011يونيJو  18وافق مجلJس اCدارة فJي إجتماعJه المنعقJد بتJاريخ 
وافقJت ھيئJة كمJا  .سJھم 53,753,500الغ عJددھا شركة عبدI العثيم لQستثمار والتطوير العقاري ( شركة زميلة ) والب

اCصJJJدار الخاصJJJة بزيJJJادة رأس مJJJال الشJJJركة مJJJن  علJJJى نشJJJرة 2012مJJJايو  28بتJJJاريخ  ) CMAالسJJJوق الماليJJJة ( 
سJJھم جديJJدة  أ 7,253,303$ سJJعودي وذلJJك عJJن طريJJق إصJJدار  297,533,030$ سJJعودي إلJJى  225,000,000

وذلJك  لصالح المساھمين البائعين في شركة عبد I العثJيم لQسJتثمار والتطJوير العقJاريفي شركة أسواق عبد I العثيم 
بلغ سعر السھم المتفق عليه في شركة أسواق عبد I  وقد من أجل اCستحواذ على ا;سھم التي يمتلكونھا في ھذه الشركة

وبناءاً عليJه تكJون نسJبة المبادلJة  " سJھم  2011 يونيو 18$ سعودي والذي يمثل سعر اCغGق بتاريخ  97.75العثيم 
مJع  م لQسJتثمار والتطJوير العقJاري "سھم في شركة عبJد I العثJي 7.4109واحد في شركة أسواق عبد I العثيم مقابل 

  . 2012يو ليو 29بتاريخ  ستنعقد التيو للمساھمين غير العادية  موافقة الجمعية العامةلالزيادة تخضع ھذه أن العلم ب

  
  

 ملخص 7ھم السياسات المحاسبية  - 2

لقد تم اعداد القوائم المالية ا;ولية المرفقة وفقاً لمعيار التقارير الماليJة ا;وليJة الصJادر عJن الھيئJة السJعودية للمحاسJبيين 
والملخصJة أدنJاه ، القانونيين . إن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبJل الشJركة فJي  اعJداد القJوائم الماليJة ا;وليJة 

. إن القJوائم الماليJة ا;وليJة 2011ديسJمبر  31تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السJنوية المدققJة للسJنة المنتھيJة فJي 
واCيضJJاحات المرفقJJة يجJJب أن تقJJرأ مJJع القJJوائم الماليJJة السJJنوية المدققJJة واCيضJJاحات المتعلقJJة بھJJا للسJJنة المنتھيJJة فJJي         

  .2011بر ديسم 31
  

  استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية ا�ولية وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليھا في المملكJة العربيJة السJعودية  يتطلJب اسJتخدام 

التقديرات وا�فتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحات الموجودات والمطلوبJات المحتملJة 

القوائم المالية ا�ولية، اضافة الى مبالغ ا�يJرادات والمصJروفات خGJل الفتJرة . وبJالرغم مJن ان ھJذه التقJديرات بتاريخ 

مبنية على افضل المعلومات وا�حJداث الحاليJة المتJوفرة لJدى ا�دارة ا� ان النتJائج الفعليJة النھائيJة قJد تختلJف عJن ھJذه 

  التقديرات .

  

  

  



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2012يونيو  30الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر
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  العرف المحاسبي

ا�ستثمارات في أوراق ماليJة متاحJة للبيJع التJي تعد القوائم المالية  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ ا�ستحقاق ، فيما عدا 

  يتم احتسابھا وفقاً للقيمة العادلة وا�ستثمار في شركة زميلة الذي يتم احتسابه وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

  

  تحقيق ا�يرادات

اسJاس اCسJتحقاق  ، بينمJا تتحقJق ا�يJرادات مJن ا�يجJار علJى للعمGJء عند تسليم البضاعة المبيعاتمن  تيرادااC تتحقق
  وفقاً لمدة عقود ا�يجار .

  

  المصاريف

الشركة . ويتم تصنيف المصاريف  بضائعتتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع 

  ادارية. و عمومية ا�خرى كمصاريف

والتي � تتعلق بشكل مباشر بكلفJة ا�يJرادات العمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة وتتضمن المصاريف ا�دارية 

ويتم توزيJع المصJاريف اذا دعJت الحاجJة بJين المصJاريف العموميJة وا�داريJة  وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا .

  وكلفة ا�يرادات على اساس ثابت .

  

  وا�خرى في الشركات التابعةستثمارات ا�

التابعJة بالكلفJة  ولJم تمJارس ھJذه الشJركات أي نشJاط تجJاري منJذ تJاريخ تأسيسJھا وحتJى تم قيد ا�سJتثمار فJي الشJركات 

  تاريخ القوائم المالية ولم تصدر قوائم مالية مدققة لھذه الشركات.
  

% بموجJب طريقJة حقJوق الملكيJة وذلJك لوجJود تJأثيراً فعJا�ً 13.65يظھر ا�ستثمار في الشركة الزميلة المملوكة بنسJبة 

عليھا من خGل المشاركة في سياساتھا المالية والتشغيلية ، بحيث يظھر ا�سJتثمار بالكلفJة ويJتم تحويلJه بعJد ذلJك للشركة 

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

  الشركة الزميلة يتم ادراجھا في قائمة الدخل ا�ولية .
  

س مJال الشJركات غيJر المتداولJة بالكلفJة ، ويJتم % مJن رأ20المملوكة بنسJبة تقJل عJن  تظھر ا�ستثمارات في الشركات

تخفيض القيمة الجاريJة باCنخفJاض غيJر المؤقJت فJي قيمتھJا ان وجJد ويجJري قيJد ا;يJرادات مJن ھJذه ا�سJتثمارات عنJد 

  ا�عGن عن توزيع ا;رباح.
  

  

ة التي يتم تصنيفھا كأوراق مالية متاحJة للبيJع فJي قائمJة المركJز المJالي بالقيمJة العادلJة لھJا ويJتم ا;وراق المالي يتم إدراج

 والخسJائر المحققJة مJن ا;ربJاحويتم إثبJات .  المساھمينإظھار ا;رباح والخسائر غير المحققة كبند مستقل ضمن حقوق 

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

تعذر تقييم القيمة العادلة ، يتم إدراج ھذه ا�ستثمارات بالكلفة ويتم تخفيض الكلفJة بفعJل اي ھبJوط غيJر مؤقJت وفي حالة 

   .في ھذه ا�ستثمارات 

  



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2012يونيو  30الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر

  

 7

  

  كلفة المبيعات

  تتضمن كلفة المبيعات كلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .

  

  المخزون

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

  الممتلكات والمعدات

 مصJاريف ا�صGJح والصJيانة مصJاريف تظھر الممتلكات والمعJدات بالكلفJة بعJد تنزيJل ا�سJتھGكات المتراكمJة . تعتبJر

حياتھJا  أسJاسويجJري احتسJاب ا�سJتھGكات عليھJا علJى   ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسJمالية.أايرادية، 

والمبJاني المقJام عليھJا اراضJي العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. ويتم اطفاء التحسينات علJى المJأجور 

ما ينتھي او� . ان او المتبقي من مدة عقد ا�يجار ايھوالمباني على أساس الحياة العملية المقدرة لھذه التحسينات مستأجرة 

  : للبنود الرئيسية لھذه ا;صول ھي الحياة العملية المقدرة 

  السنوات  

  10  ومعدات آ�ت

  25 - 5  يمبان

  7 - 5    سيارات

  7 – 5  يأجھزة الحاسب اOل

  7  أثاث ومفروشات

  10  على المأجورتحسينات 

  
  الموجودات طويلة ا�جلقيمة  انخفاض

وجJود أي دليJل علJى وقJوع أي  عJدم للقيمة الدفترية للموجودات الملموسJة للتأكJد مJن دورية مراجعةإجراء ب تقوم الشركة

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

فيھJا تقJدير القيمJة القابلJة لGسJترداد لJذلك ا;صJل ، تقJوم ا;صل لتحديد حجم ھذه الخسJارة . وفJي الحJا�ت التJي � يمكJن 

  . قدية التي ينتمي إليھا ذلك ا;صلالشركة بتقدير القيمة القابلة لGسترداد للوحدة المدرة للن
  

دئJذ وفي الحا�ت التي يقدر فيھا المبلJغ القابJل لGسJترداد لZصJل أو الوحJدة المJدرة للنقديJة بأقJل مJن قيمتـJـه الدفتريJة ، عن

تخفJJض القيمJJة الدفتريJJة لJJذلك ا;صJJل أو الوحJJدة المJJدرة للنقديJJة إلJJى القيمJJة القابلJJة لGسJJترداد لھJJا ، ويJJتم إثبJJات خسJJائر 

  . 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 لZصJل أو الوحJدة المJدرة للنقديJة 

إلى القيمة المعدلة القابلة لGسترداد له ، على أ� تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عJن القيمJة الدفتريJة التJي كJان مJن 

 الفتJراتلJو لJم يJتم إثبJات خسJارة ا�نخفJاض فJي قيمJة ذلJك ا;صJل أو الوحJدة المJدرة للنقديJة فJي المفترض تحديJدھا فيمJا 

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

  

المؤھلة والتي تحتاج إلى فترة مJن الوقJت لتصJبح جJاھزة إن تكاليف ا�قتراض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء ا;صول 

للغرض المنوي استخدامه فيه أو بيعه ، يتم إضافتھا على كلفة تلك ا;صول حتى تصبح جاھزة لGسJتخدام أو البيJع . إن 

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

  

  موسةغير مل أصول
  

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

  

  تحويل العم�ت ا7جنبية 

  يJJJJJل السJJJJJائدة عنJJJJJد اجJJJJJراءحاسJJJJJعار التحويJJJJJتم تحويJJJJJل المعJJJJJامGت بالعملJJJJJة ا�جنبيJJJJJة الJJJJJى الJJJJJ$ السJJJJJعودي ب

الJى  ا�وليJة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمGت ا�جنبية كما في تاريخ قائمة المركز المJاليالمعاملة . ويتم تحويل 

. ان ا�ربJJاح والخسJJائر الناتجJJة عJJن التسJJديدات او تحويJJل العمGJJت  ذلJJك التJJاريخالJJ$ السJJعودي با;سJJعار السJJائدة فJJي 

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

  ود ا�يجارمحاسبة عق

تعتبر كافة عقود ا�يجار التي تبرمھا الشركة عقود ايجار تشJغيلية ، وبموجبھJا تحمJل دفعJات ا�يجJار علJى قائمJة الJدخل 

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

  

كما يتم قيد مبالغ اCيجار المستلمة بموجب عقود اCيجار التشغيلية من قبJل الشJركة بصJفتھا مJؤجرة كJإيرادات فJي قائمJة 

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

  
  

  

  الخدمة نھايةتعويضات 

تنزيل الJدفعات مJن ا�سJتدراك ، كمJا ويJتم احتسJاب  يتم إحتساب تعويضات نھاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم

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

  الزكاة

لزكJJاة وفقJJا لمبJJدأ ليJJتم ا�سJJتدراك  .  تخضJJع الشJJركة لتعليمJJات مصJJلحة الزكJJاة والJJدخل فJJي المملكJJة العربيJJة السJJعودية

يجJري تسJجيل أيJة فروقJات بJين المخصJص والJربط  . الزكJاة وفقJا للوعJاء الزكJوي ا�ستحقاق . يJتم احتسJاب مخصJص

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

مليJون $ سJعودي ) عبJارة عJن إيجJارات  23.9:  2011مليJون $ سJعودي (  21تتضمن المدفوعات المقدمJة مبلJغ 

  مدفوعة مقدماً إلى طرف ذو عGقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
  

 المعام�ت مع أطراف ذات الع�قة   - 4

JJرة بJJل الفتGJJركة خJJت الشJJاه . إقامJJة ادنJJة المبينJJقGراف ذات العJJع ا�طJJت مGامJJت إجراء معGامJJذه المعJJروط ھJJن ش

 الشركة .والمصاريف تمت بموافقة ادارة 

  الع�قة    اسم الشركة

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

  
  ان المعامGت الجوھرية والمبالغ المتعلقة بھا ھي كما يلي :

  

  2011  2012    المعامــــ�ت

  $ ســعودي  A ســعودي    

  3,287,088    3,287,088      مصاريف ايجارات
  17,177,695    18,648,632      إيرادات ايجارات
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 إستثمارات في شركات تابعة وأخرى  -5

  يتضمن بند اCستثمارات كما يلي :

  بالريا�ت السعودية      

  2011  2012    اتإيضاح  

  -  624,337        إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 
  -  400,000      أ  في شركات تابعة غير موحدة  اتإستثمار

  107,863,260    123,943,144      ب  إستثمار في شركة زميلة 
  3,400,000    3,400,000      ج  إستثمار في شركة المعامل الوطنية 

  -  43,040,275      د  مطلوب من شركة بيت الوطن 

        171,407,756    111,263,260  

  

  أ ) إستثمارات في شركات تابعة  غير موحدة 

 100,000بJرأس مJال  شركات ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية  أربع خGل السنة بتأسيسقامت الشركة 

حيث تم تملك ھذه الشركات بالكامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وقد تJم قيJد اCسJتثمار فJي ھJذه $ سعودي لكل شركة 

و لم تمارس ھذه الشركات أي نشاط تجJاري لغايJة قوائم مالية مدققة لھذه الشركات ، الشركات بالكلفة حيث لم يتم إصدار 

  .2012يونيو  30
  

5-1   

  

  بالريا�ت السعودية  

  رأس مال الشركة   اسم الشركة

  100,000    شركة ھالي القابضة 
  100,000    شركة المركز العالمي للتسويق 

  100,000    شركة الخدمات السبع 
  100,000    شركة بيت الوطن 

    400,000  

  

  بالريا�ت السعودية  

  2012  2011  

       ) استثمار في شركة زميلة ب
  101,790,508    114,446,091    يناير 1رصيد 

  6,072,752    9,497,053    حصة الشركة في صافي ا�رباح للفترة

  107,863,260    123,943,144     يونيو  30رصيد 
  

  

يمثل ا�ستثمار في الشركة الزميلة قيمة ا�ستثمار في رأس مال شركة عبد I العثيم لGستثمار والتطJوير العقJاري بنسJبة 

  علما بان النسبة المتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبدI صالح العثيم وافراد عائلته .%. 13.65

  

% فJJي شJJركة المعامJJل الوطنيJJة وھJJي شJJركة ذات مسJJؤولية محJJدودة مسJJجلة بمدينJJة  6قامJJت الشJJركة باCسJJتثمار بنسJJبة  )  ج

  الدمام.

  

.فJJي حصJJص شJJركات محليJJة اتيتمثJJل المطلJJوب مJJن شJJركة بيJJت الJJوطن بالمبJJالغ المدفوعJJة للشJJركة لتمويJJل إسJJتثمار د ) 
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  الممتلكات والمعدات ، صافي -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

  1,345,338,460    108,936,778    112,059,566    80,754,810    52,312,989    484,368,323    188,067,334    318,838,660  2012يناير  1

  80,311,853    4,127,389    5,277,708    5,029,487    5,886,341    48,448,208    10,613,095    929,625    ا�ضافات

  ) 3,310,402 (  ) 108,229(   ) 388,200(   ) 64,453(   ) 334,900(   -  ) 2,414,620(   -  ا�ستبعادات

  1,422,339,911    112,955,938    116,949,074    85,719,844    57,864,430  532,816,531    196,265,809    319,768,285    2012 يونيو 30

                  ا�ستھ�كات المتراكمة

  320,581,847    41,963,429    66,278,619    36,313,580    35,464,849    58,960,507    81,600,863    -  2012يناير  1

  40,372,250    5,278,562    5,328,212    2,977,382    3,615,886    13,993,316    9,178,892    -  فترةالمحمل لل

  ) 1,971,189(   ) 1,260(   ) 350,945(   ) 40,264(   ) 334,895(   -  ) 1,243,825(   -  ا�ستبعادات

  358,982,908    47,240,731  71,255,886    39,250,698    38,745,840    72,953,823    89,535,930    -  2012 يونيو 30

                  القيمة الدفترية الصافية

  1,063,357,003    65,715,207    45,693,188    46,469,146    19,118,590    459,862,708    106,729,879    319,768,285    2012 يونيو 30

  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
  

  

العقJاري ) وذلJك لغJرض اقامJة مليJون $ سJعودي مJن طJرف ذو عGقJة ( شJركة عبJد I العثJيم لQسJتثمار والتطJوير  98قامت  الشركة بشراء أراضي استثمارية في المدينة المنورة بقيمة  2010مارس  29بتاريخ  -
، وتJم نقJل ملكيJة جJزء مJن ھJذه 2010إبريJل  7سكنية ومكتبية، و تمت الموافقة علJى شJراء ا;راضJي فJي اجتمJاع الجمعيJة العامJة الثJاني  لمسJاھمي الشJركة المنعقJد بتJاريخ  ،مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية

 مليون $ سعودي. 37ا;راضي بإسم الشركة والبالغة قيمتھا اCراضي . جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باقي 

   
ب ). وتجدر اCشارة إلى أنه � يوجد أي التزامات رأسJمالية عJن ھJذه المشJاريع فJي تJاريخ    8مليون $ سعودي مرھونة ;حد البنوك مقابل تسھيGت بنكية. إيضاح (  165ان ا�راضي المذكورة اعGه تتضمن مبلغ  -

  مليون $ سعودي ) 64:  2011المركز المالي ا;ولية.( قائمة 
  
  $ سعودي )  محولة من مشاريع تحت التنفيذ . 2,182,509: 2011$ سعودي (  57,844,150تتضمن اCضافات مبلغ   -
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 مشاريع تحت التنفيذ -7

مستخلصات للمقاولين وتأسيس  با�ضافة الى ةتجاري اتالمشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي في تكاليف إقامة مجمعتتمثل 

$ سJعودي كمJا  مليون 11.3المشاريع ھذه  منغير المنفذة  عن ا�عمالوتجھيز اسواق جديدة ، حيث بلغت اCلتزامات 

تJJJم خGJJJل فتJJJرة السJJJتة أشJJJھر تحويJJJل مبلJJJغ  سJJJعودي ) .مليJJJون $  2.8: 2011 ونيJJJيو 30(  2012 يونيJJJو 30فJJJي 

   ). 6سعودي  ) إلى الممتلكات والمعدات  إيضاح (  $ 2,182,509: 2011 سعودي ( $ 57,844,150

  

 قروض ومرابحات -8

  

  أ ) مرابحات قصيرة ا;جل :

يوجد لدى الشركة تسھيGت من مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحJات قصJيرة ا�جJل وذلJك لتمويJل رأس 

$  مليJون 180 مبلJغ 2012يونيJو  30المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من ھJذه المرابحJات كمJا فJي 

   مليون $ سعودي ) . 230:  2011يونيو  30سعودي ( 
  

  ومرابحات طويلة ا;جل : ب ) قروض
  2012يونيو  30  

    
  الجزء المتداول

  الجزء
  غير المتداول 

  
  ا�جمالي

  $ ســعودي  $ ســعودي  $ ســعودي  
  443,500    43,500    400,000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  101,579,147    48,722,088    52,857,059    بنك البGدقرض 
  6,944,444    -  6,944,444    البنك السعودي الھولنديقروض 

  108,333,334    73,666,667    34,666,667    قرض مجموعة سامبا المالية

  45,454,545    27,272,727    18,181,818    قرض البنك السعودي البريطاني

    113,049,988    149,704,982    262,754,970  

  
  2011يونيو  30  

    
  المتداولالجزء 

  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 البGدقرض 
  33,000,000    18,333,333    14,666,667    قروض البنك السعودي الھولندي
  23,611,112    6,944,445    16,666,667    قرض البنك السعودي البريطاني

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

  

ان ھذه التسھيGت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد المساھمين ، ورھن صكوك ملكية اراضي مملوكJة مJن 

مليJJون $  64:  2011. ( يونيJJو  2012يونيJJو  30مليJJون $ سJJعودي كمJJا فJJي  165قبJJل الشJJركة قيمتھJJا الدفتريJJة 

  سعودي ).
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  احتياطي نظامي -9

تماشJJياً مJJع متطلبJJات نظJJام الشJJركات فJJي المملكJJة العربيJJة السJJعودية والنظJJام ا�ساسJJي للشJJركة ، تقJJوم الشJJركة بتكJJوين 

بالمئJة مJن رأس المJال . ان  50بالمئة من الJربح الصJافي السJنوي حتJى يبلJغ ھJذا ا�حتيJاطي  10احتياطي نظامي بنسبة 

  ا�حتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .  
  

  
  

 حتياطي إختياريإ -10

ابريJل  27( الموافJق  1430جمJادى ا�ول  2وافقت الجمعيJة العامJة غيJر العاديJة للشJركة فJي اجتماعھJا المنعقJد بتJاريخ 

كإحتيJاطي اختيJاري وتخصيصJه للتوسJع فJي أعمJال  2008% من الJربح الصJافي  لسJنة 20) على اقتطاع نسبة  2009

  الشركة .
  

  السھم يةربح -11

تم احتساب ربح السھم من الربح الصافي للفترة  ومن ا�عمال الرئيسية المسJتمرة للفتJرة  بتقسJيم الJربح الصJافي والJربح 

 2011و  2012يونيJو   30من ا�عمال الرئيسية المستمرة للفترة على المتوسط المرجح لعدد ا;سھم للسJنة المنتھيJة فJي 

  مليون سھم .  22.5والبالغ 
  

  
  

  رباحتوزيعات ا� -12

 67.5علJى توزيJع اربJاح نقديJة بمبلJغ  2011مJارس  28وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھJا المنعقJد بتJاريخ 

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

  

 ، صافي  أخرى ( مصاريف ) ايرادات -13

 

 المنتھية في الستة أشھرلفترة  لفترة الث�ثة أشھر المنتھية في 

 2011 يونيو 30 2012 يونيو 30 2011 يونيو 30 2012 ونييو 30 

  $ ســعودي  $ ســعودي  $ ســعودي  $ ســعودي 

 222,578   ) 178,489(  100,623   40,448   بيع أصول ثابتة ( خسائر ) أرباح

 ) 5,892,047(  -  ) 582,337(   - مكآفآت إستثنائية 

 ) 1,960,814(  ) 775,000(  ) 236,314(  ) 690,000(   أتعاب عملية اCستحواذ

 1,291,318   2,193,826   812,319   1,239,093   ، صافي  أخرى

 
  589,541    94,291    1,240,337  )6,338,965 (  

 



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2012يونيو  30الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر
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 معلومات قطاعية -14

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة  في تجJارة التجزئJة والجملJة بJالمواد الغذائيJة  وتمJارس الشJركة نشJاطھا فJي المملكJة  

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

  لكل قطاع من قطاعات ا;عمال  .  2011و  2012يو يون 30بعض المعلومات المختارة كما في 

  

  2012يونيو  30للستة أشھر المنتھية في   

  بـالـريـــا�ت الســعــودية  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
 1,997,123,006   - 1,997,123,006    المبيعات

  76,643,021    36,618,705    40,024,316    إيرادات التأجير

 1,063,357,003   541,220,255   522,136,748    ممتلكات ومعدات ، صافي

 145,377,770   17,256,147   128,121,623    إجمالي الربح
  

  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    إيرادات التأجير

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

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

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
   2012يونيو  30الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر
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 المحتملةوالمطلوبات ا�لتزامات  -15

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

  بالA السعودي  

  2012 2011 

 25,781,228   25,516,700    اعتمادات مستندية

 20,668,300   44,374,807    خطابات ضمان

  2,847,227    11,290,502    إلتزامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
  

  

  : ةالتزامات مقابل عقود ايجار تشغيلي  ب )

يوجد التزامات قائمة على الشركة بموجJب عقJود اسJتئجار تشJغيلية طويلJة ا�جJل لفروعھJا ومجمعاتھJا غيJر قابلJة   

  على النحو التالي : يونيو 30كما في لGلغاء 

  بالA السعودي  

  2012 2011 

 39,805,089   45,558,869    أقل من سنة

 135,236,710   164,660,990    سنوات 5أكثر من سنة و أقل من 

259,530,611    سنة 23واقل من  سنوات 5أكثر من     249,843,024  
  

 التسويات المتعلقة بالفترة -16

بعJدل المركJز المJالي ونتJائج  ا�وليJةالتسويات التي رأت ادارة الشركة اھميتھJا لكJي تظھJر القJوائم الماليJة  تم إعداد جميع

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

  
 ارقام المقارنة -17

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


