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) بالريال السعودي (
إيضاحات
املوجودات
موجودات متداولة
نقد ?ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون ،صا?ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
مجموع املوجودات املتداولة

2012
) غ */مراجعة (

2011
)مراجعة (

63,478,659
321,789,805
79,885,395
465,153,859

43,619,168
311,353,260
105,464,896
460,437,324

5
6

174,018,032
1,075,859,844

118,945,249
1,024,756,613

7

36,517,123
11,876,824

58,260,734
13,215,328

مجموع املوجودات غ */املتداولة

1,298,271,823

1,215,177,924

مجموع املوجودات

1,763,425,682

1,675,615,248

املطلوبات وحقوق املساهم/ن
مطلوبات متداولة
قروض ومرابحات قص[Zة الاجل
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
دائنون تجاريون
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

78,193,602
105,399,512
655,625,020
101,834,604
941,052,738

3

موجودات غ */متداولة
استثمارات ?ي شركات زميلة وأخرى
ممتلكات ومعدات  ،صا?ي
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غ[ Zملموسة  ،صا?ي

) 8أ(
)8ب(

61,432,944
103,346,089
694,779,387
83,062,487
942,620,907

مطلوبات غ */متداولة
41,068,395
100,858,757
141,927,152

35,461,372
166,230,587
201,691,959

مجموع املطلوبات

1,082,979,890

1,144,312,866

حقوق املساهم/ن
رأس املال
إحتياطي نظامي
احتياطى اختياري
ارباح مبقاة
أرباح غ[ Zمحققة من إستثمارات ?ي أوراق مالية متاحة للبيع
مجموع حقوق املساهم/ن
مجموع املطلوبات وحقوق املساهم/ن

225,000,000
74,159,034
12,453,336
368,757,084
76,338
680,445,792
1,763,425,682

مخصص مكافأة hiاية الخدمة

قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
مجموع املطلوبات غ */املتداولة

)8ب(

1
9
10

ً
إن ٕالايضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة

2

225,000,000
56,982,411
12,453,336
236,667,477
199,158
531,302,382
1,675,615,248
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) بالريال السعودي (
لف*+ة الثالثة أشهر املن12ية -ي
إيضاحات

للسنة املن12ية -ي

 31ديسم2012 *5

 31ديسم2011 Zv

 31ديسم2012 *5

 31ديسم2011 Zv

) غ */مراجعة (

)مراجعة (

) غ */مراجعة (

)مراجعة (

الايرادات
املبيعات

985,756,364

925,313,358

4,105,198,404

3,942,797,390

التأج[Z

41,634,770

37,482,273

160,978,268

148,115,441

مجموع الايرادات

1,027,391,134

962,795,631

4,266,176,672

4,090,912,831

كلفة الايرادات

) ( 942,610,613

) ( 881,583,471

) ( 3,952,004,175

) ( 3,767,767,726

إجما>ي الربح

84,780,521

81,212,160

314,172,497

323,145,105

مصاريف بيع وتوزيع

) ( 19,221,780

) ( 31,582,553

) ( 102,029,281

) ( 115,020,839

مصاريف عمومية و ادارية

) ( 12,046,933

) ( 11,487,885

) ( 56,018,955

) ( 50,502,628

الربح من ٔالاعمال الرئيسية املستمرة

53,511,808

38,141,722

156,124,261

157,621,638

حصة الشركة ?ي صا?ي ارباح
الشركات الزميلة

11,999,369

إنخفاض ?ي قيمة إستثمار

5

-

) ( 929,491

-

30,151,720

12,655,583

) ( 929,491

-

مصاريف مالية

) ( 2,559,525

) ( 2,927,171

) ( 10,910,445

) ( 12,516,125

)مصاريف( إيرادات اخرى  ،صا?ي

) ( 547,851

1,518,636

1,080,185

) ( 4,177,922

61,474,310

36,733,187

175,516,230

الربح قبل الزكاة

) ( 1,000,000

الزكاة
الربح الصا-ي
ربحية السهم

60,474,310

) ( 250,000
36,483,187

) ( 3,750,000
171,766,230

153,583,174
) ( 3,500,000
150,083,174
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من ٔالاعمال الرئيسية املستمرة

2.38

1.70

6.94

7.01

من الربح الصا?ي

2.69

1.62

7.63

6.67
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) بالريال السعودي (
2012
) غ */مراجعة (
ٔالانشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة
تعديالت :
اس}hالكات
إطفاء موجودات غ[ Zملموسة
خسائر ) أرباح ( بيع ممتلكات ومعدات
إنخفاض ?ي قيمة إستثمار
حصة الشركة ?ي صا?ي أرباح الشركات الزميلة
مخصص مكافأة hiاية الخدمة

2011
)مراجعة (

175,516,230

153,583,174

82,753,690
1,338,504
613,766
929,491
) ( 30,151,720
5,607,023

73,976,900
1,338,504
) ( 749,181
) ( 12,655,583
6,577,853

التغ[Zات ?ي رأس املال العامل
املخزون
ومدينون
آخرون
مدفوعات مقدمة
دائنون تجاريون ودائنون آخرون ومصاريف مستحقة
الزكاة املدفوعة
صا-ي النقد من الانشطة التشغيلية

) ( 10,436,545
25,579,501
) ( 20,362,202
) ( 3,770,048
227,617,690

) ( 26,077,528
) ( 16,720,398
119,574,359
) ( 3,712,420
295,135,680

ٔالانشطة الاستثمارية
إستثمارات ?ي شركات زميلة واخرى
اضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صا-ي النقد املستخدم -ي الانشطة الاستثمارية

) ( 45,098,374
) ( 114,795,803
19,125,000
2,068,727
) ( 138,700,450

) ( 900,000
) ( 209,666,747
1,151,760
) ( 209,414,987

ٔالانشطة التمويلية
قروض ومرابحات
توزيعات أرباح نقدية
صا-ي النقد املستخدم -ي الانشطة التمويلية

) ( 46,557,749
) ( 22,500,000
) ( 69,057,749

) ( 19,837,431
) ( 67,500,000
) ( 87,337,431

19,859,491
43,619,168
63,478,659

) ( 1,616,738
45,235,906
43,619,168

صا-ي التغ- */ي النقد -ي الصندوق ولدى البنوك
النقد ?ي الصندوق ولدى البنوك ?ي  1يناير
النقد -ي الصندوق ولدى البنوك -ي  31ديسم*5
عمليات غ */نقدية :

) ( 122,820

) خسائر ( أرباح غ[ Zمحققة من إستثمارات ?ي أوراق مالية متاحة للبيع

ً
إن ٕالايضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة
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 - 1التكوين والنشاط
ان شــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم ــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة بالريــاض بتــاريخ  7رجــب  21) 1400مــايو  (1980بالســجل التجــاري رقــم
 . 1010031185تم تحويل الشركة من شركة ذات مسـؤولية محـدودة إـى شـركة مسـاهمة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم /227ق بتـاريخ  3رمضـان
 ) 1428املوافق  15سبتم. ( 2007 Zv
ان رأس مال الشركة البالغ  225مليون ريال سعودي مقسم اى  22.5مليون سهم قيمة كل مhا  10ريال سعودي .
يتمثل نشاط الشركة ?ـي تجـارة الجملـة ?ـي املـواد الغذائيـة ؤالاسـماك واللحـوم والسـيارات وقطـع غيارهـا والحاصـالت الزراعيـة واملواـ ؤالادوات
املليــة وإقامــة وإدارة وتشــغيل وصــيانة ٔالاســواق املركزيــة واملجمعــات التجاريــة وخــدمات ٕالاعاشــة املطهيــة وغ[ــ Zاملطهيــة وخــدمات الحاســب ٓالاــي
وتشغيل وصيانة ٓالاالت ؤالاجهزة الكهربائية وامليكانيكية وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التZvيد والتخزين .
 - 2ملخص ألهم السياسات املحاسبية
ً
لقد تم اعداد القوائم املالية ٔالاولية املوحدة املرفقة وفقا ملعيار التقارير املالية ٔالاولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبي[ن القانوني[ن  .إن
السياسات املحاسبية الهامة املتبعة من قبل الشركة ?ي اعداد القوائم املالية ٔالاولية املوحدة وامللخصة أدناﻩ  ،تتفق مع تلك املبينة ?ي القوائم
املاليـة السـنوية املدققـة للسـنة املن}hيـة ?ـي  31ديسـم .2011 Zvإن القـوائم املاليـة ٔالاوليـة املوحـدة وٕالايضـاحات املرفقـة يجـب أن تقـرأ مـع القـوائم
املالية السنوية املدققة وٕالايضاحات املتعلقة hا للسنة املن}hية ?ي  31ديسم.2011 Zv
أسس التوحيد
قامــت الشــركة خــالل ســنة  2011بتأســيس شــركات ذات مســؤولية محــدودة باململكــة العربيــة الســعودية بـرأس مــال  100.000ريــال ســعودي لكــل
شركة حيث تم تملك هذﻩ الشركات بالكامل بطريقة مباشرة وغ[ Zمباشرة وقد تم قيد ٕالاستثمار ?ي هذﻩ الشركات ?ي سنة  2011بالكلفة حيث لم
يتم إصدار قوائم مالية للشركات ولم تمارس أي نشاط تجاري خالل سنة  2011وعليه فلم يتم توحيدها لتلك السنة.
إن القوائم املالية ٔالاولية املوحدة تتضمن القوائم املالية ٔالاولية لشركة أسواق عبـد ﷲ العثـيم )" الشـركة "( والقـوائم املاليـة للشـركات التابعـة
التالية :
نسبة امللكية %
مباشرة
%99
%99
%99
%99
-

اسم الشركة
شركة هاي القابضة
شركة املركز العالم للتسويق
شركة الخدمات السبع
شركة بيت الوطن
شركة مرافق التشغيل

غ */مباشرة
%1
%1
%1
%1
%100

إستخدام التقديرات
ً
ان اعـداد القــوائم املاليـة الاوليــة املوحـدة وفقــا للمبـادىء املحاســبية املتعـارف علh¥ــا ?ـي اململكــة العربيـة الســعودية يتطلـب اســتخدام التقــديرات
والافZªاضات ال© قد تؤثر ع§ى مبالغ املوجودات واملطلوبات وايضاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القـوائم املاليـة الاوليـة املوحـدة ،
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اضافة اى مبالغ الايرادات واملصروفات خالل الفZªة  .وبالرغم من ان هذﻩ التقديرات مبنية ع§ى افضل املعلومات والاحداث الحالية املتوفرة لدى
الادارة الا ان النتائج الفعلية الhائية قد تختلف عن هذﻩ التقديرات .
العرف املحاسvw
ً
تعد القوائم املالية ٔالاولية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق  ،فيما عدا الاستثمارات ?ي أوراق مالية متاحة للبيع ال© يتم
ً
ً
احتساhا وفقا للقيمة العادلة والاستثمار ?ي شركة زميلة الذي يتم احتسابه وفقا لطريقة حقوق امللكية.

تحقيق الايرادات
ً
تتحقق املبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء  ،بينما تتحقق الايرادات من الايجار ع§ى اساس ٕالاستحقاق وفقا ملدة عقود الايجار .

املصاريف
تتكــون مصــاريف البيــع والتوزيــع بشــكل رئي¯ــ مــن التكــاليف املنفقــة لتوزيــع وبيــع بضــائع الشــركة  .ويــتم تصــنيف املصــاريف الاخــرى كمصــاريف
عمومية و ادارية.
تتضــمن املصــاريف الاداريــة والعموميــة املصــاريف املباشــرة وغ[ــ Zاملباشــرة وال©ــ ال تتعلــق بشــكل مباشــر بكلفــة الايــرادات وفقــا للمعــاي[ Zاملحاســبية
املتعــارف علh¥ــا ?ــي اململكــة العربيــة الســعودية .ويــتم توزيــع املصــاريف اذا دعــت الحاجــة بــ[ن املصــاريف العموميــة والاداريــة وكلفــة الايــرادات ع§ــى
اساس ثابت .

الاستثمارات -ي الشركات الزميلة ؤالاخرى
تم قيد الاستثمار ?ي الشركات التابعـة ?ـي سـنة  2011بالكلفـة حيـث لـم تمـارس هـذﻩ الشـركات أي نشـاط تجـاري ولـم تصـدر قـوائم ماليـة مدققـة
لهذﻩ الشركات ح© 31 °ديسم 2011 Zvوعليه فلم يتم توحيدها .
ً
ً
يظهــر الاســتثمار ?ــي الشــركة الزميلــة اململوكــة بنســبة  %13.65بموجــب طريقــة حقــوق امللكيــة وذلــك لوجــود تــأث[Zا فعــاال للشــركة علh¥ــا مــن خــالل
املشاركة ?ي سياساh²ا املالية والتشغيلية  ،بحيث يظهر الاستثمار بالكلفة ويتم تحويله بعد ذلك ?ي ضوء التغ[? Zي حصة الشركة ?ي صا?ي اصول
الجهة املستثمر hا  .ان حصة الشركة ?ي صا?ي ارباح او خسائر الشركة الزميلة يتم ادراجها ?ي قائمة الدخل الاولية املوحدة .
تظهــر الاســتثمارات ? ــي الشــركات اململوكــة بنس ــبة تقــل ع ــن  %20مــن راس مــال الش ــركات غ[ــ Zاملتداول ــة بالكلفــة  ،ويــتم تخف ــيض القيمــة الجاري ــة
باإلنخفاض غ[ Zاملؤقت ?ي قيم}hا ان وجد ويجري قيد ٔالايرادات من هذﻩ الاستثمارات عند الاعالن عن توزيع ٔالارباح.
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إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة ) غ */مراجعة ( ) تتمة (
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الاستثمارات -ي الشركات الزميلة ؤالاخرى ) تتمة (
يتم إدراج ٔالاوراق املالية ال© يتم تصنيفها كأوراق مالية متاحة للبيع ?ي قائمة املركز املاي ٔالاولية املوحدة بالقيمة العادلة لها ويتم إظهار ٔالارباح
والخسـائر غ[ــ Zاملحققـة كبنــد مسـتقل ضــمن حقـوق املســاهم[ن  .ويــتم إثبـات ٔالاربــاح والخسـائر املحققــة مـن اســتبعاد الاسـتثمارات ?ــي أوراق ماليــة
متاحة للبيع ضمن قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة.
و?ي حالة تعذر تقييم القيمة العادلة ،يتم إدراج هذﻩ الاستثمارات بالكلفة ويتم تخفيض الكلفة بفعل اي هبوط غ[ Zمؤقت ?ي هذﻩ الاستثمارات.
كلفة املبيعات
تتضمن كلفة املبيعات كلفة املشZªيات واملصاريف املتعلقة باملنافذ البيعية .
املخزون
تظهر البضاعة بسعر الكلفة او السوق ،أhºما أقل  .ويتم تحديد الكلفة ع§ى أساس طريقة املتوسط املرجح .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تيل الاس}hالكات املZªاكمة  .تعت Zvمصاريف الاصالح والصيانة مصاريف ايرادية ،أما مصاريف التحسينات
فتعت Zvمصاريف رأسمالية .ويجري احتساب الاس}hالكات علh¥ا ع§ى أساس حياh²ا العملية املقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .ويتم
اطفاء التحسينات ع§ى املأجور واملباني املقام علh¥ا ارا» مستأجرة ع§ى أساس الحياة العملية املقدرة لهذﻩ التحسينات واملباني او املتبقي من
مدة عقد الايجار اhºما ينت¼ اوال  .ان الحياة العملية املقدرة للبنود الرئيسية لهذﻩ ٔالاصول ي :
السنوات
10
25 - 5
7-5
7–5
7
10

آالت ومعدات
مباني
سيارات
أجهزة الحاسب ٓالاي
أثاث ومفروشات
تحسينات املباني املستأجرة
انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل

تقــوم الشــركة بــإجراء مراجعــة دوريــة للقيمــة الدفZªيــة للموجــودات امللموســة للتأكــد مــن عــدم وجــود أي دليــل ع§ــى وقــوع أي خســارة ناتجــة عــن
انخفاض ?ي قيمة املوجودات  .و?ي حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسZªداد لذلك ٔالاصل لتحديد حجم هذﻩ الخسارة .
و?ــي الحــاالت ال©ــ ال يمكــن فh¥ــا تقــدير القيمــة القابلــة لالســZªداد لــذلك ٔالاصــل  ،تقــوم الشــركة بتقــدير القيمــة القابلــة لالســZªداد للوحــدة املــدرة
للنقدية ال© ينتم إلh¥ا ذلك ٔالاصل.

7

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
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انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل ) تتمة (
و?ي الحاالت ال© يقدر فh¥ا املبلغ القابل لالسZªداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفZªية  ،عندئذ تخفض القيمة الدفZªية
ً
لذلك ٔالاصل أو الوحدة املدرة للنقدية إى القيمة القابلة لالسZªداد لها  ،ويتم إثبات خسائر الانخفاض ?ي قيمة ٔالاصل مصروفات فورا ?ي قائمة
الدخل الاولية املوحدة .
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة الانخفاض ?ي القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفZªية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية إى القيمة املعدلة
القابلة لالسZªداد له  ،ع§ى أال تزيد القيمة الدفZªية ال© تمت زيادh²ا عن القيمة الدفZªية ال© كان من املفZªض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات
خســارة الانخفــاض ?ــي قيمــة ذلــك ٔالاصــل أو الوحــدة املــدرة للنقديــة ?ــي الفªــZات الســابقة  .يــتم إثبــات عكــس قيــد خســارة الانخفــاض ?ــي القيمــة
ً
إيرادات فورا ?ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.

تكلفة الاق*+اض
إن تكاليف الاقZªاض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء ٔالاصول املؤهلة وال© تحتاج إى فZªة من الوقت لتصبح جاهزة للغرض املنوي استخدامه
فيه أو بيعه  ،يتم إضاف}hا ع§ى كلفة تلك ٔالاصول ح© °تصبح جاهزة لالستخدام أو البيع  .إن تكاليف الاقZªاض ٔالاخرى يتم تحميلها ع§ى قائمة
الدخل ٔالاولية املوحدة ?ي الفZªة ال© تكبدت فh¥ا.
أصول غ */ملموسة
تتمثل ٔالاصول غ[ Zامللموسة بتكاليف ٕالانتفاع بمواقع أسواق مستأجرة )خلو( ويتم إطفاءها ع§ى مدة عقود ٕالايجار.
تحويل العمالت ٔالاجنبية
يتم تحويل املعامالت بالعملة الاجنبيـة اـى الريـال السـعودي باسـعار التحويـل السـائدة عنـد اجـراء املعاملـة .ويـتم تحويـل املوجـودات واملطلوبـات
املاليــة بــالعمالت الاجنبيــة كمــا ?ــي تــاريخ قائمــة املركــز املــاي الاوليــة املوحــدة اــى الريــال الســعودي باألســعار الســائدة ?ــي ذلــك التــاريخ  .ان الاربــاح
والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت الاجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل الاولية املوحدة.
محاسبة عقود الايجار
تعت Zvكافة عقود الايجار ال© تZvمها الشركة عقود ايجار تشغيلية  ،وبموجhÃا تحمل دفعـات الايجـار ع§ـى قائمـة الـدخل ٔالاوليـة املوحـدة بطريقـة
القسط الثابت ع§ى مدى فZªة الايجار .
كما يتم قيد مبالغ ٕالايجار املستلمة بموجب عقود ٕالايجار التشغيلية من قبل الشركة بصف}hا مؤجرة كإيرادات ?ي قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة
ع§ى أساس القسط الثابت ع§ى مدى فZªة تلك العقود .
مخصص مكافأة 1اية الخدمة
يتم إحتساب مخصص مكافأة hiاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم تيل الدفعات من الاستدراك  ،كما ويتم احتساب ودفع فروقـات
تعويضات hiاية الخدمة للموظف[ن ان وجدت عند ان}hاء خدماh²م .
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الزكاة
تخضـع الشـركة لتعليمـات مصـلحة الزكـاة والـدخل ?ـي اململكـة العربيـة السـعودية  .يـتم الاسـتدراك للزكـاة وفقـا ملبـدأ الاسـتحقاق  .يـتم احتســاب
مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي  .يجري تسجيل أية فروقات ب[ن املخصص والربط الhائي ح[ن يتم اعتماد الربط الhائي حيث يتم حينئذ
اقفال املخصص .
-3

مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
ً
تتضمن املدفوعات املقدمة مبلغ  16.4مليون ريال سعودي )  21.4 :2011مليون ريال سعودي ( عبارة عن إيجارات مدفوعـة مقـدما إـى طـرف
ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع.

-4

املعامالت مع أطراف ذات العالقة
قامـت الشــركة خـالل الفªــZة بـاجراء معــامالت مــع أطـراف ذات العالقــة املبينـة ادنــاﻩ .ان شــروط هـذﻩ املعــامالت واملصـاريف تمــت بموافقــة ادارة
الشركة :
العالقة
مساهم مؤسس
شركة زميلة

اسم الشركة
شركة العثيم القابضة
شركة عبد ﷲ العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري

ان املعامالت الجوهرية واملبالغ املتعلقة hا ي كما ي§ي :
2012
ريال ســعودي
11,422,528
37,560,575

املعام ــالت
مصاريف ايجارات
إيرادات ايجارات
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2011
ريال ســعودي
9,923,481
37,445,958
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) شركة مساهمة سعودية (
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 -5استثمارات -ي شركات زملية وأخرى
يتضمن بند ٕالاستثمارات كما ي§ي :
إيضاح
إستثمار ?ي شركة زميلة
إستثمارات ?ي شركات زميلة لشركات تابعة وأخرى
إستثمار ?ي شركة املعامل الوطنية  ،صا?ي
إستثمارات ?ي أوراق مالية متاحة للبيع
إستثمار ?ي شركات تابعة غ[ Zموحدة

أ
ب
ج

2012
ريال ســعودي
122,458,619
48,512,566
2,470,509

576,338
174,018,032

2011
ريال ســعودي
114,446,091
3,400,000
699,158
400,000
118,945,249

أ ( استثمار -ي شركة زميلة
بالرياالت السعودية
2012
114,446,091
27,137,528
) ( 19,125,000

رصيد  1يناير
حصة الشركة ?ي صا?ي الارباح
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
رصيد  31ديسمZv

122,458,619

2011
101,790,508
12,655,583
114,446,091

ً
يمثل الاستثمار ?ي الشركة الزميلة قيمة الاستثمار ?ي رأس مال شركة عبد ﷲ العثيم لالستثمار والتطوير العقاري بنسبة  .%13.65علما بان
النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبدﷲ صالح العثيم وافراد عائلته.
ب( يمثل هذا البند إستثمارات ?ي شركات زميلة لشركات تابعة لشركة أسواق عبد ﷲ العثيم وهذﻩ الشركات تعمل ?ي مجال املواد الغذائية.
ج ( قامــت الشــركة باإلســتثمار بنســبة ? %6ــي شــركة املعامــل الوطنيــة وــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة بمدينــة الــدمام .ومــن خــالل
املراجعــة الدوريــة لقيمــة ٕالاســتثمار تبــ[ن وجــود خســائر مســتمرة للشــركة وترتــب ع§ــى ذلــك تخفــيض قيمــة ٕالاســتثمار بمبلــغ  929.491ريــال
سعودي والذي تم إظهارﻩ ?ي قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة.
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 -6املمتلكات واملعدات  ،صا-ي

أراv
ريال سعودي
الكلفــة
 1يناير 2012
الاضافات
الاستبعادات
 31ديسم2012 *5
الاس12الكات امل*+اكمة
 1يناير 2012
املحمل للفZªة
الاستبعادات
 31ديسم2012 *5

آالت ومعدات
ريال سعودي

مبانــي
ريال سعودي

ســيارات
ريال سعودي

318,838,660
19,195,125
-

188,067,334
18,205,693
) ( 4,430,324

484,368,323
53,070,268
-

52,312,989
10,376,155
) ( 618,900

338,033,785

201,842,703

537,438,591

62,070,244

-

81,600,863
18,711,596
) ( 2,706,064
97,606,395

58,960,507
28,711,833
87,672,340

35,464,849
7,469,309
) ( 537,275
42,396,883

أجهزة
حاسب آ>ي
ريال سعودي
80,754,810
10,074,234
) ( 5,667,642
85,161,402
36,313,580
6,264,275
) ( 4,942,173
37,635,682

اثاث ومفروشات
ريال سعودي

تحسينات
عى املأجور
ريال سعودي

املجمـوع
ريال سعودي

112,059,566
11,494,432
) ( 3,925,437

108,936,778
14,123,507
) ( 108,229

1,345,338,460
136,539,414
) ( 14,750,532

119,628,561

122,952,056

1,467,127,342

66,278,619
10,800,139
)(3,881,267
73,197,491

41,963,429
10,796,538
) ( 1,260
52,758,707

320,581,847
82,753,690
) ( 12,068,039
391,267,498

القيمة الدف*+ية الصافية
 31ديسم2012 *5

338,033,785

104,236,308

449,766,251

19,673,361

47,525,720

46,431,070

70,193,349

1,075,859,844

 31ديسم2011 Zv

318,838,660

106,466,471

425,407,816

16,848,140

44,441,230

45,780,947

66,973,349

1,024,756,613

-

-

بتاريخ  29مارس  2010قامت الشركة بشراء أرا» اسـتثمارية ?ـي املدينـة املنـورة بقيمـة  98مليـون ريـال سـعودي مـن طـرف ذو عالقـة ) شـركة عبـد ﷲ العثـيم لإلسـتثمار والتطـوير العقـاري ( وذلـك لغـرض اقامـة مشـروع مجمـع تجـاري ومبـاني
استثمارية ،سكنية ومكتبية ،و تمت املوافقة ع§ى شراء ٔالارا» ?ي اجتماع الجمعية العامة الثـاني ملسـاهم الشـركة املنعقـد بتـاريخ  7إبريـل  ،2010وتـم نقـل ملكيـة جـزء مـن هـذﻩ ٔالارا»ـ  .جـاري إسـتكمال إجـراءات نقـل ملكيـة بـاÆي ٔالارا»ـ
بإسم الشركة والبالغة قيم}hا  37مليون ريال سعودي.
ان الارا»ــ املــذكورة اعــالﻩ تتضــمن مبلــغ  166مليــون ريــال ســعودي )  165 : 2011مليــون ريــال ســعودي ( مرهونــة لــبعض البنــوك مقابــل تســهيالت بنكيــة .إيضــاح )  8ب ( .وتجــدر ٕالاشــارة إــى أن ـه ال يوجــد أي الªامــات رأســمالية عــن هــذﻩ
املشاريع ?ي تاريخ قائمة املركز املاي ٔالاولية.
تتضمن ٕالاضافات مبلغ  68.268.504ريال سعودي )  18.231.505 :2011ريال سعودي ( محولة من مشاريع تحت التنفيذ .
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 -7مشاريع تحت التنفيذ
تتمثل املشاريع تحت التنفيذ بشكل رئي¯ ?ي تكاليف إقامة مجمعات تجارية باإلضافة اى مستخلصات للمقاول[ن وتأسيس وتجه[ اسواق جديدة ،
حيــث بلغــت ٕالالªامــات عــن الاعمــال غ[ــ Zاملنفــذة مــن هــذﻩ املشــاريع  10.2مليــون ريــال ســعودي كمــا ?ــي  31ديســم 31 ) 2012 Zvديســم17.3: 2011 Zv
مليون ريال سعودي ( .
تم خالل السنة تحويل مبلغ  68.268.504ريال سعودي )  18.231.505 :2011ريال سعودي ( إى املمتلكات واملعدات ) إيضاح .( 6

 -8قروض ومرابحات
أ ( مرابحات قص[Zة ٔالاجل :
يوجـد لـدى الشـركة تسـهيالت مـن مجموعـة بنــوك محليـة تجاريـة ع§ـى شـكل مرابحـات قصـ[Zة الاجــل وذلـك لتمويـل رأس املـال العامـل  ،حيـث بلــغ
الرصـيد غ[ــ Zاملســتخدم مــن هــذﻩ املرابحـات كمــا ?ــي  31ديســم 2012 Zvمبلــغ  191.8مليـون ريــال ســعودي )  31ديســم 178.6 : 2011 Zvمليــون ريــال
سعودي ( .
ب ( قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل :

قرض بنك البالد
قروض البنك السعودي الهولندي
قروض مجموعة سامبا املالية

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
قرض بنك البالد
قروض البنك السعودي الهولندي
قرض البنك السعودي الZvيطاني

الجزء املتداول
ريال ســعودي
56,217,694
31,000,000
18,181,818
105,399,512

 31ديسم2012 *5
الجزء
غ */املتداول
ريال س ـعودي
22,676,939
60,000,000
18,181,818
100,858,757

الاجما>ي
ريال ســعودي
78,894,633
91,000,000
36,363,636
206,258,269

الجزء املتداول
ريال ســعودي
400,000
53,001,644
34,666,667
15,277,778
103,346,089

 31ديسم2011 Zv
الجزء
غ[ Zاملتداول
ريال ســعودي
243,500
74,987,087
91,000,000
166,230,587

الاجماي
ريال ســعودي
643,500
127,998,731
125,666,667
15,277,778
269,576,676

ان هـذﻩ التسـهيالت مضـمونة بضـمانات شخصـية مقدمـة مـن احـد املســاهم[ن  ،ورهـن صـكوك ملكيـة ارا»ـ مملوكـة مـن قبـل الشـركة قيم}hــا
الدفZªية  166مليون ريال سعودي كما ?ي  31ديسم 31 ) 2012 Zvديسم 165 : 2011 Zvمليون ريال سعودي ( .
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة ) غ */مراجعة ( ) تتمة (
لف*+تي الثالثة اشهر والسنة املن12يت/ن -ي  31ديسم2012 *5

 -9احتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات ?ي اململكة العربية السعودية والنظام الاسا Èللشركة  ،تقوم الشركة بتكوين إحتيـاطي نظـامي بنسـبة 10
باملئة من الربح الصا?ي السنوي ح© °يبلغ هذا الاحتياطي  50باملئة من رأس املال  .ان الاحتياطي غ[ Zقابل للتوزيع كأنصبة أرباح .
 -10إحتياطي إختياري
وافقت الجمعية العامة غ[ Zالعادية للشركة ?ي اجتماعها املنعقد بتاريخ  2جمادى الاول  ) 1430املوافق  27ابريل  ( 2009ع§ى اقتطاع نسبة %20
من الربح الصا?ي لسنة  2008كإحتياطي اختياري وتخصيصه للتوسع ?ي أعمال الشركة .

 -11ربح السهم
تم احتساب ربح السهم من الربح الصا?ي للفZªة ومن الاعمال الرئيسية املستمرة للفZªة بتقسيم الربح الصا?ي والربح من الاعمال الرئيسية املستمرة
للفZªة ع§ى املتوسط املرجح لعدد ٔالاسهم للسنة املن}hية ?ي  31ديسم 2012 Zvو  2011والبالغ  22.5مليون سهم .

 -12توزيعات الارباح
وافقت الجمعية العامة للمساهم[ن ?ي اجتماعها املنعقد بتاريخ  3اكتوبر  2012ع§ى توزيع ارباح نقدية بمبلغ 22.5
مليون ريال سعودي بواقع ريال للسهم الواحد عن السنة املن}hية ?ي  31ديسم.2011 Zv

وافقت الجمعية العامة للمساهم[ن ?ي اجتماعهـا املنعقـد بتـاريخ  28مـارس  2011ع§ـى توزيـع اربـاح نقديـة بمبلـغ  67.5مليـون ريـال سـعودي بواقـع 3
ريال للسهم الواحد عن السنة املن}hية ?ي  31ديسم.2010 Zv

 -13معلومات قطاعية
تZªكز النشاطات الرئيسية للشركة ?ي تجارة التجزئة والجملة باملواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها ?ي اململكة العربية السعودية ،باإلضافة إى
قطاع إقامة املجمعات التجارية ،استثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركة .تم تلخيص بعض املعلومات املختارة كما ?ي  31ديسم Zvلكل قطاع من
قطاعات ٔالاعمال كما ي§ي :
للسنة املن12ية -ي  31ديسم2012 *5
بـالـريــال الس ـعــودي
تجارة التجزئة
والجملة
املبيعات
إيرادات التأج[Z
ممتلكات ومعدات  ،صا?ي
إجماي الربح

4,105,198,404
93,769,817
547,270,505
286,445,762
13

العقار والتأج*/
) إيجارات (
67,208,451
528,589,339
27,726,735

املجموع
4,105,198,404
160,978,268
1,075,859,844
314,172,497

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة ) غ */مراجعة ( ) تتمة (
لف*+تي الثالثة اشهر والسنة املن12يت/ن -ي  31ديسم2012 *5

للسنة املن}hية ?ي  31ديسم2011 Zv
بـالـريــال السـعــودي
العقار والتأج[Z
) إيجارات (

تجارة التجزئة
والجملة
املبيعات
إيرادات التأج[Z

3,942,797,390
84,978,990

63,136,451

ممتلكات ومعدات  ،صا?ي
إجماي الربح

496,515,101
294,840,132

528,241,512
28,304,973

-

املجموع
3,942,797,390
148,115,441
1,024,756,613
323,145,105

 -14الال+امات واملطلوبات املحتملة
أ ( يوجد ع§ى الشركة كما ?ي  31ديسم Zvالالªامات واملطلوبات املحتملة التالية :
بالريال السعودي
اعتمادات مستندية

2012
7,850,789

2011
47,474,987

خطابات ضمان

13,930,450

20,668,300

إلªامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

10,168,222

17,349,963

ب ( الªامات مقابل عقود ايجار تشغيلية :
يوجد الªامات قائمة ع§ى الشركة بموجب عقود استئجار تشغيلية طويلة الاجل لفروعها ومجمعاh²ا غ[ Zقابلة لاللغاء كما ?ـي  31ديسـمZv
ع§ى النحو التاي :
بالريال السعودي
2012
47,294,579
170,600,620
215,974,766

أقل من سنة
أك ZÉمن سنة و أقل من  5سنوات
أك ZÉمن  5سنوات واقل من  23سنة

2011
46,153,869
166,425,990
268,568,645

 -15التسويات املتعلقة بالف*+ة
تم إعداد جميع التسويات ال© رأت ادارة الشركة اهمي}hا لكي تظهر القوائم املالية ٔالاولية املوحدة بعدل املركز املاي املوحد ونتائج ٔالاعمال املوحدة .
ً
ً
وإن نتائج ٔالاعمال عن الفZªة املالية ٔالاولية املوحدة قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة.
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