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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة املركز املا<ي املوحدة
كما 'ي  31ديسم2012 ./
) بالريال السعودي (
إيضاحات
املوجودات
موجودات متداولة
نقد 3ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون ،صا3ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
مجموع املوجودات املتداولة

2012

2011

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

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

174,018,032
1,075,859,844
36,517,123
11,876,824
1,298,271,823

118,945,249
1,024,756,613
58,260,734
13,215,328
1,215,177,924

مجموع املوجودات

1,763,425,682

1,675,615,248

املطلوبات وحقوق املساهمLن
مطلوبات متداولة
قروض ومرابحات قص41ة الاجل
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
دائنون تجاريون
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

78,193,602
105,399,512
656,122,209
101,337,415
941,052,738

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

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 املساهمLن
رأس املال
إحتياطي نظامي
احتياطى اختياري
ارباح مبقاة
أرباح غ 41محققة من إستثمارات 3ي أوراق مالية متاحة للبيع
مجموع حقوق املساهمLن
ق
مجموع املطلوبات وحقو املساهمLن

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

3
4

موجودات غ .Lمتداولة
استثمارات 3ي شركات زميلة وأخرى
ممتلكات ومعدات  ،صا3ي
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غ 41ملموسة  ،صا3ي
مجموع املوجودات غ .Lاملتداولة

6
7
8

مطلوبات غ .Lمتداولة
مخصص مكافأة jkاية الخدمة
قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
مجموع املطلوبات غ .Lاملتداولة

) 9أ(
)9ب(
10

)9ب(

1
12
13

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

2

225,000,000
56,982,411
12,453,336
236,667,477
199,158
531,302,382
1,675,615,248

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة الدخل املوحدة
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
) بالريال السعودي (
إيضاحات
الايرادات
املبيعات
التأج41
مجموع الايرادات
كلفة الايرادات
إجما<ي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية و ادارية
الربح من ٔالاعمال الرئيسية املستمرة
حصة الشركة 3ي صا3ي ارباح الشركات الزميلة
إنخفاض 3ي قيمة إستثمار

4,105,198,404
160,978,268
4,266,176,672
) ( 3,940,929,175
325,247,497
) ( 113,878,296
) ( 55,244,940
156,124,261
30,151,720

5

17
18
6

) ( 929,491

6

مصاريف مالية
إيرادات ) مصاريف ( اخرى  ،صا3ي
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح الصا'ي

18

14

2012

2011
3,942,797,390
148,115,441
4,090,912,831
) ( 3,767,767,726
323,145,105
) ( 115,020,839
) ( 50,502,628
157,621,638
12,655,583
-

) ( 10,910,445

) ( 12,516,125

1,080,185
175,516,230
) ( 3,750,000
171,766,230

) ( 4,177,922
153,583,174
) ( 3,500,000
150,083,174

ربحية السهم
من ٔالاعمال الرئيسية املستمرة

6.94

7.01

من الربح الصا3ي

7.63

6.67

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

3

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
) بالريال السعودي (
2012

2011

ٔالانشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة
تعديالت :
اس~jالكات
إطفاء موجودات غ 41ملموسة
خسائر ) أرباح ( بيع ممتلكات ومعدات
إنخفاض 3ي قيمة إستثمار
حصة الشركة 3ي صا3ي أرباح الشركات الزميلة
مخصص مكافأة jkاية الخدمة

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

التغ41ات 3ي رأس املال العامل
املخزون
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
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 3ي 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

ٔ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' .Lي النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك
النقد 3ي الصندوق ولدى البنوك 3ي  1يناير
النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك 'ي  31ديسم./

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

عمليات غ .Lنقدية :
) خسائر ( أرباح غ 41محققة من إستثمارات 3ي أوراق مالية متاحة للبيع

) ( 122,820

ً
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4

199,158

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التغ.Lات 'ي حقوق املساهمLن املوحدة
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
) بالريال السعودي (

إيضاحات
الرصيد 3ي  1يناير 2011
الربح الصا3ي لسنة 2011
املحول اى الاحتياطي النظامي
أرباح غ 41محققة من إستثمارات 3ي أوراق مالية
متاحة للبيع
توزيعات أرباح نقدية
الرصيد 3ي  31ديسم2011 4
الربح الصا3ي لسنة 2012
املحول اى الاحتياطي النظامي
أرباح غ 41محققة من إستثمارات 3ي أوراق مالية
متاحة للبيع
توزيعات أرباح نقدية
الرصيد 3ي  31ديسم2012 4

12

15

12

15

رأس املـال
225,000,000
225,000,000
225,000,000

إحتياطي اختياري
أرباح مبقاة
169,092,620
12,453,336
150,083,174
) ( 15,008,317
-

إحتياطي نظامي
41,974,094
15,008,317

-

56,982,411
17,176,623
74,159,034

12,453,336
12,453,336

) ( 67,500,000

199,158
199,158

املجموع
448,520,050
150,083,174
199,158
) ( 67,500,000

236,667,477
171,766,230
) ( 17,176,623

-

531,302,382
171,766,230
-

) ( 22,500,000
368,757,084

)( 122,820
76,338

)( 122,820
) ( 22,500,000
680,445,792

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

5

أرباح غ .Lمحققة من
إستثمارات 'ي أوراق
مالية متاحة للبيع
-

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
التكوين والنشاط
-1
ان ش ــركة أس ــواق عب ــدﷲ العث ــيم  ــي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مس ــجلة بالري ــاض بت ــاريخ  7رج ــب  21) 1400م ــايو  (1980بالس ــجل
التجـاري رقــم  . 1010031185تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إــى شــركة مســاهمة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم
/227ق بتاريخ  3رمضان  ) 1428املوافق  15سبتم. ( 2007 4
ان رأس مال الشركة البالغ  225مليون ريال سعودي مقسم اى  22.5مليون سهم قيمة كل مjا  10ريال سعودي .
يتمثل نشاط الشركة 3ي تجارة الجملة 3ي املـواد الغذائيـة ؤالاسـماك واللحـوم والسـيارات وقطـع غيارهـا والحاصـالت الزراعيـة واملواـ
ؤالادوات امللي ــة وإقام ــة وإدارة وتشـ ــغيل وص ــيانة ٔالاسـ ــواق املركزي ــة واملجمعـ ــات التجاري ــة وخـ ــدمات ٕالاعاش ــة املطهيـ ــة وغ 1ــ 4املطهيـ ــة
وخـ ــدمات الحاسـ ــب ٓالاـ ــي وتشـ ــغيل وصـ ــيانة ٓالاالت ؤالاجه ــزة الكهربائيـ ــة وامليكانيكيـ ــة وإقامـ ــة وص ــيانة وتش ــغيل مسـ ــتودعات الت4يـ ــد
والتخزين .
-2

ملخص ألهم السياسات املحاسبية
لق ــد ت ــم اع ــداد الق ــوائم املالي ــة املرفق ــة وفق ــا للمع ــاي 41املحاس ــبية املتع ــارف عل jــا  3ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة
السعودية للمحاسب1ن القانوني1ن  .ان السياسات املحاسبية الهامة املتبعة من قبل الشركة ي ع ى النحو ٓالاتي :
أسس التوحيد
قامت الشركة خالل سنة  2011بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة باململكة العربية السعودية ،حيث تم تملك هذﻩ الشركات
بالكامل بطريقة مباشرة وغ 41مباشرة وقد تم قيد ٕالاستثمار 3ي هذﻩ الشركات 3ي 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 املوحدة تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة أسواق عبد ﷲ العثيم )" الشركة "( والقوائم املالية للشركات
التابعة التالية :
رأس املال
ريال سعودي
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000

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

6

نسبة امللكية %
غ .Lمباشرة
مباشرة
%1
%99
%1
%99
%1
%99
%1
%99
%100
-

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -2ملخص ألهم السياسات املحاسبية ) تتمة (
استخدام التقديرات
ان اعداد القوائم املالية وفقا للمباديء املحاسبية املتعارف علjا يتطلب استخدام التقديرات والاف4ªاضات ال© قد تؤثر ع ى مبالغ
املوجودات واملطلوبات وايضاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة ،اضافة اى مبالغ الايرادات
واملصروفات خالل السنة  .وبالرغم من ان هذﻩ التقديرات مبنية ع ى افضل املعلومات والاحداث الحالية املتوفرة لدى الادارة الا
ان النتائج الفعلية الjائية قد تختلف عن هذﻩ التقديرات .
العرف املحاس|{
ً
تعــد القــوائم املاليــة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة ومبــدأ الاســتحقاق  ،فيمــا عــدا الاســتثمارات 3ــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع ال©ــ يــتم
ً
ً
احتسا®jا وفقا للقيمة العادلة والاستثمار 3ي 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
كمصاريف عمومية و ادارية.
تتضــمن املصــاريف الاداريــة والعموميــة املصــاريف املباشــرة وغ1ــ 4املباشــرة وال©ــ ال تتعلــق بشــكل مباشــر بكلفــة الاي ـرادات وفقــا للمعــاي41
املحاســبية املتعــارف علjــا 3ــي اململكــة العربيــة الســعودية .ويــتم توزيــع املصــاريف اذا دعــت الحاجــة بــ1ن املصــاريف العموميــة والاداريــة
وكلفة الايرادات ع ى اساس ثابت .
كلفة املبيعات
تتضمن كلفة املبيعات كلفة املش4ªيات واملصاريف املتعلقة باملنافذ البيعية .
محاسبة عقود الايجار
تعت 4كافة عقود الايجار ال© ت4مها الشركة عقود ايجار تشغيلية  ،وبموجj±ا تحمل دفعات الايجار ع ى قائمة الدخل بطريقة القسـط
الثابت ع ى مدى ف4ªة الايجار .
كما يتم قيد مبالغ ٕالايجار املستلمة بموجب عقود ٕالايجار التشغيلية من قبل الشركة بصـف~jا مـؤجرة كـإيرادات 3ـي قائمـة الـدخل ع ـى
أساس القسط الثابت ع ى مدى ف4ªة تلك العقود .
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./

 -2ملخص ألهم السياسات املحاسبية ) تتمة (
الاستثمارات 'ي الشركات الزميلة والاخرى
ً
ً
يظهر الاستثمار 3ي الشركة الزميلة اململوكة بنسبة  %13.65بموجب طريقة حقوق امللكية وذلك لوجـود تـأث41ا فعـاال للشـركة علjـا مـن
خــالل املشــاركة  3ــي سياســاjµا املالي ــة والتشــغيلية  ،بحي ــث يظهــر الاس ــتثمار بالكلفــة وي ــتم تحويلــه بعــد ذلــك  3ــي ضــوء التغ 1ــ3 4ــي حص ــة
الشركة 3ي صا3ي اصول الجهة املستثمر ®jا  .ان حصة الشركة 3ي صا3ي ارباح او خسائر الشركة الزميلة يـتم ادراجهـا 3ـي قائمـة الـدخل
املوحدة.
تظهــر الاســتثمارات 3ــي الشــركات اململوكــة بنســبة تقــل عــن  %20مــن راس مــال الشــركات غ1ــ 4املتداولــة بالكلفــة  ،ويــتم تخفــيض القيمــة
الجارية باإلنخفاض غ 41املؤقت 3ي قيم~jا ان وجد ويجري قيد ٔالايرادات من هذﻩ الاستثمارات عند الاعالن عن توزيع ٔالارباح.

يــتم إدراج ٔالاوراق املاليــة ال©ــ يــتم تصــنيفها كــأوراق ماليــة متاحــة للبيــع 3ــي قائمــة املركــز املــاي بالقيمــة العادلــة لهــا ويــتم إظهــار ٔالاربــاح
والخســائر غ1ــ 4املحققــة كبنــد مســتقل ضــمن حقــوق املســاهم1ن  .ويــتم إثبــات ٔالاربــاح والخســائر املحققــة مــن اســتبعاد الاســتثمارات 3ــي
أوراق مالية متاحة للبيع ضمن قائمة الدخل.
و3ي حالة تعذر تقييم القيمة العادلة  ،يتم إدراج هذﻩ الاستثمارات بالكلفة ويتم تخفـيض الكلفـة بفعـل اي هبـوط غ1ـ 4مؤقـت 3ـي هـذﻩ
الاستثمارات .
املخزون
ق
تظهر البضاعة بسعر الكلفة او السو  ،أ¼jما أقل  .ويتم تحديد الكلفة ع ى أساس طريقة املتوسط املرجح .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تيل الاس~jالكات امل4ªاكمة  .تعت 4مصاريف الاصالح والصيانة مصـاريف ايراديـة ،أمـا مصـاريف
التحس ــينات فتعت ــ 4مصــاريف رأس ــمالية .ويجــري احتس ــاب الاس ــ~jالكات عل jــا ع ــى أس ــاس حيا jµــا العملي ــة املق ــدرة وذل ــك باس ــتعمال
طريقة القسط الثابت .ويتم اطفاء التحسينات ع ى املأجور واملبـاني املقـام علjـا ارا½ـ مسـتأجرة ع ـى أسـاس الحيـاة العمليـة املقـدرة
لهذﻩ التحسينات واملبـاني او املتبقـي مـن مـدة عقـد الايجـار ا¼jمـا ينت¾ـ اوال  .ان الحيـاة العمليـة املقـدرة للبنـود الرئيسـية لهـذﻩ ٔالاصـول
ي :
السنوات
10
آالت ومعدات
25 - 5
مباني
7-5
سيارات
7 –5
أجهزة الحاسب ٓالاي
7
أثاث ومفروشات
تحسينات ع ى املأجور
10
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -2ملخص ألهم السياسات املحاسبية ) تتمة (
انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل
تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدف4ªية للموجودات امللموسة للتأكد من عدم وجود أي دليل ع ى وقوع أي خسارة
ناتجة عن انخفاض 3ي قيمة املوجودات  .و3ي حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لالس4ªداد لذلك ٔالاصل
لتحديد حجم هذﻩ الخسارة  .و3ي الحاالت ال© ال يمكن فjا تقدير القيمة القابلة لالس4ªداد لذلك ٔالاصل  ،تقوم الشركة بتقدير
القيمة القابلة لالس4ªداد للوحدة املدرة للنقدية ال© ينتم إلjا ذلك ٔالاصل.
و3ي الحاالت ال© يقدر فjا املبلغ القابل لالس4ªداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدف4ªية  ،عندئذ تخفض القيمة
الدف4ªية لذلك ٔالاصل أو الوحدة املدرة للنقدية إى القيمة القابلة لالس4ªداد  ،ويتم إثبات خسائر الانخفاض 3ي قيمة ٔالاصل
ً
مصروفات فورا 3ي قائمة الدخل.
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة الانخفاض 3ي القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدف4ªية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية إى
القيمة املعدلة القابلة لالس4ªداد له  ،ع ى أال تزيد القيمة الدف4ªية ال© تمت زيادjµا عن القيمة الدف4ªية ال© كان من املف4ªض
تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض 3ي قيمة ذلك ٔالاصل أو الوحدة املدرة للنقدية 3ي الف4ªات السابقة  .يتم إثبات
ً
عكس قيد خسارة الانخفاض 3ي القيمة إيرادات فورا 3ي قائمة الدخل.
تكلفة الاق.اض
إن تكاليف الاق4ªاض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء ٔالاصول املؤهلة وال© تحتاج إـى فªـ4ة مـن الوقـت لتصـبح جـاهزة للغـرض املنـوي
استخدامه فيه أو بيعه  ،يتم إضـاف~jا ع ـى كلفـة تلـك ٔالاصـول ح©ـ Ãتصـبح جـاهزة لالسـتخدام أو البيـع  .إن تكـاليف الاقªـ4اض ٔالاخـرى
يتم تحميلها ع ى قائمة الدخل 3ي الف4ªة ال© تكبدت فjا.
أصول غ .Lملموسة
تتمثل ٔالاصول غ 41امللموسة بتكاليف ٕالانتفاع بمواقع أسواق مستأجرة )خلو( ويتم إطفاءها ع ى مدة عقود ٕالايجار.
تحويل العمالت ٔالاجنبية
يــتم تحويــل املعــامالت بالعملــة الاجنبيــة اــى الريــال الســعودي باســعار التحويــل الســائدة عنــد اجـراء املعاملــة  .ويــتم تحويــل املوجــودات
واملطلوبات املالية بالعمالت الاجنبية كما 3ي تاريخ قائمة املركز املاي اى الريال السعودي باألسعار السائدة 3ي ذلك التاريخ  .ان الاربـاح
والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت الاجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./

 -2ملخص ألهم السياسات املحاسبية ) تتمة (
مخصص مكافأة (اية الخدمة
يـتم إحتســاب مخصـص مكافــأة jkايـة الخدمــة وفقـا لنظــام العمــل السـعودي ويــتم تيـل الــدفعات مـن املخصــص  ،كمـا ويــتم احتســاب
ودفع فروقات مكافآت jkاية الخدمة للموظف1ن ان وجدت عند ان~jاء خدماjµم .
الزكاة
تخضـع الشـركة لتعليمــات مصـلحة الزكـاة والــدخل 3ـي اململكـة العربيــة السـعودية  .يـتم الاســتدراك للزكـاة وفقـا ملبــدأ الاسـتحقاق  .يــتم
احتســاب مخصــص الزكــاة وفقــا للوعــاء الزكــوي  .يجــري تســجيل أيــة فروقــات بــ1ن املخصــص والــربط الjــائي حــ1ن يــتم اعتمــاد الــربط
الjائي حيث يتم حينئذ اقفال املخصص .
-3

املخـزون  ،صا'ي
بالريال السعودي
2012
98,093,529
223,696,276
321,789,805

بضاعة املستودعات املركزية
بضاعة الفروع

-4

2011
96,285,893
215,067,367
311,353,260

املدفوعات املقدمة واملدينون ٓالاخرون
بالريال السعودي
2012
60,119,025
6,837,666
3,261,995
1,797,558
3,982,168
3,886,983
79,885,395

ً
مصاريف مدفوعة مقدما
مدفوعات مقدمة ملوردين
عمالء تأج 41املحالت
ذمم موظف1ن
تأم1ن اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
آخرون

2011
67,844,079
16,407,151
4,066,828
1,798,121
8,869,905
6,478,812
105,464,896

ً
تتضمن املدفوعات املقدمة مبلغ  16.4مليون ريال سعودي )  21.4 :2011مليون ريال سعودي ( عبـارة عـن إيجـارات مدفوعـة مقـدما
إى طرف ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./

 - 5املعامالت مع أطراف ذات العالقة
قام ــت الش ــركة خ ــالل الف ªــ4ة ب ــاجراء مع ــامالت م ــع أطـ ـراف ذات العالق ــة املبين ــة ادن ــاﻩ .ان ش ــروط ه ــذﻩ املع ــامالت واملص ــاريف تم ــت
بموافقة ادارة الشركة :
العالقة
اسم الشركة
مساهم مؤسس
شركة العثيم القابضة
شركة عبد ﷲ العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة زميلة
ان املعامالت الجوهرية واملبالغ املتعلقة ®jا ي كما ي ي :
بالريال السعودي
املعام ــالت
مصاريف ايجارات
إيرادات ايجارات

-6

2012

2011

11,422,528
37,560,575

9,923,481
37,445,958

إستثمارات 'ي شركات زملية وأخرى
يتضمن بند ٕالاستثمارات كما ي ي :
إيضاح
أ
ب
ج

إستثمار 3ي شركة زميلة
إستثمارات 3ي شركات زميلة لشركات تابعة وأخرى
إستثمار 3ي شركة املعامل الوطنية  ،صا3ي
إستثمارات 3ي أوراق مالية متاحة للبيع
إستثمار 3ي شركات تابعة غ 41موحدة

بالريال السعودي
2012
122,458,619
48,512,566
2,470,509
576,338
174,018,032

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

أ ( استثمار 'ي شركة زميلة
بالريال السعودي
2012
114,446,091
27,137,528
) ( 19,125,000
122,458,619

رصيد  1يناير
حصة الشركة 3ي صا3ي الارباح
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
رصيد  31ديسم4

11

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

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
يمثــل الاســتثمار 3ــي الشــركة الزميلــة قيمــة الاســتثمار 3ــي رأس مــال شــركة عبــد ﷲ العثــيم لالســتثمار والتطــوير العقــاري بنســبة .%13.65
علما بان النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبدﷲ صالح العثيم وافراد عائلته.
ب( يمثل هذا البند إستثمارات 3ي شركات زميلة لشركات تابعة لشركة أسواق عبـد ﷲ العثـيم وهـذﻩ الشـركات تعمـل 3ـي مجـال املـواد
الغذائية.
ج ( قامت الشركة باإلستثمار بنسبة 3 %6ـي شـركة املعامـل الوطنيـة وـي شـركة ذات مسـؤولية محـدودة مسـجلة بمدينـة الـدمام .ومـن
خ ــالل املراجع ــة الدوري ــة لقيم ــة ٕالاس ــتثمار تب ــ1ن وج ــود خس ــائر مس ــتمرة للش ــركة وترت ــب ع ــى ذل ــك تخف ــيض قيم ــة ٕالاس ــتثمار بمبل ــغ
 929.491ريال سعودي والذي تم إظهارﻩ 3ي قائمة الدخل املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -7املمتلكات واملعدات  ،صا'ي

أرا{
ريال سعودي

آالت ومعدات
ريال سعودي

مبانــي
ريال سعودي

ســيارات
ريال سعودي

أجهزة
حاسب آ<ي
ريال سعودي

اثاث ومفروشات
ريال سعودي

تحسينات
عى املأجور
ريال سعودي

املجمـوع
ريال سعودي

الكلفــة
 1يناير 2012
الاضافات
الاستبعادات
 31ديسم2012 ./
الاس)(الكات امل.اكمة
 1يناير 2012
املحمل للف4ªة
الاستبعادات
 31ديسم2012 ./
القيمة الدف.ية الصافية
 31ديسم2012 ./

318,838,660
19,195,125
338,033,785

188,067,334
18,205,693
) ( 4,430,324
201,842,703

484,368,323
53,070,268
537,438,591

52,312,989
10,376,155
) ( 618,900
62,070,244

80,754,810
10,074,234
) ( 5,667,642
85,161,402

112,059,566
11,494,432
) ( 3,925,437
119,628,561

108,936,778
14,123,507
) ( 108,229
122,952,056

1,345,338,460
136,539,414
) ( 14,750,532
1,467,127,342

-

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

36,313,580
6,264,275
) ( 4,942,173
37,635,682

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

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 4

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

-

-

بتــاريخ  29مــارس  2010قامــت الشــركة بش ـراء أرا½ــ اســتثمارية 3ــي املدينــة املنــورة بقيمــة  98مليــون ريــال ســعودي مــن طــرف ذو عالقــة ) شــركة عبــد ﷲ العثــيم لإلســتثمار والتطــوير العقــاري ( وذلــك لغــرض اقامــة
مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية ،سكنية ومكتبية ،و تمت املوافقة ع ى شراء ٔالارا½ 3ي اجتماع الجمعية العامة الثاني ملساهم الشركة املنعقد بتاريخ  7إبريل  ،2010وتم نقل ملكية جزء من هذﻩ ٔالارا½ـ
 .جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باÈي ٔالارا½ بإسم الشركة والبالغة قيم~jا  37مليون ريال سعودي.
ان الارا½ــ املــذكورة اعــالﻩ تتضــمن مبلــغ  166مليــون ريــال ســعودي )  165 : 2011مليــون ريــال ســعودي ( مرهونــة لــبعض البنــوك مقابــل تســهيالت بنكيــة .إيضــاح )  9ب ( .وتجــدر ٕالاشــارة إــى أنــه ال يوجــد أي الªامــات
رأسمالية عن هذﻩ املشاريع 3ي تاريخ قائمة املركز املاي املوحدة.
تتضمن ٕالاضافات مبلغ  68,268,504ريال سعودي )  18,231,505 :2011ريال سعودي ( محولة من مشاريع تحت التنفيذ.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -8مشاريع تحت التنفيذ
تتمثــل املشــاريع تحــت التنفيــذ بشــكل رئي°ــ 3ــي تكــاليف تجه1ــ اســواق جديــدة  ،واقامــة مشــاريع خــدمات مســاندة حيــث بلغــت ٕالالªامــات
عــن الاعمــال غ1ــ 4املنفــذة مــن هــذﻩ املشــاريع  10.2مليــون ريــال ســعودي كمــا 3ــي  31ديســم 31) 2012 4ديســم 17.3: 2011 4مليــون ريــال
سعودي(.
تم خالل السنة تحويل مبلغ  68,268,504ريال سعودي )  18,231,505 :2011ريال سعودي ( إى املمتلكات واملعدات ) إيضاح .( 7
 -9قروض ومرابحات
أ ( مرابحات قص41ة ٔالاجل :
يوجد لدى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية ع ى شكل مرابحات قص41ة الاجل وذلك لتمويل رأس املال العامل ،
حيث بلغ الرصيد غ 41املستخدم من هذﻩ املرابحات كما 3ي  31ديسم 2012 4مبلغ  191.8مليون ريال سعودي )  31ديسم: 2011 4
 178.6مليون ريال 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 ال4يطاني

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

 31ديسم2012 ./
الجزء
غ .Lاملتداول
ريال ســعودي
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 4
الجزء
غ 41املتداول
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 هذﻩ التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد املساهم1ن  ،ورهن صكوك ملكية ارا½ مملوكة من قبل الشركة
قيم~jا الدف4ªية  166مليون ريال سعودي كما 3ي  31ديسم 31 ) 2012 4ديسم 165 : 2011 4مليون ريال سعودي ( .
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -10الدائنون ٓالاخرون واملصاريف املستحقة
بالريال السعودي
2012
33,639,195
17,241,279
20,499,117
3,952,278
5,059,463
4,281,225
6,311,341
10,353,517
101,337,415

مستحقات املوظف1ن
ً
بطاقات العثيم مقبوضة مقدما
إيرادات مؤجلة – أرصدة عمالء اكتساب
دفعات مقدمة من عمالء تأج 41املحالت
مصاريف منافع عامة مستحقة
مخصص الزكاة ) ايضاح ( 11
تأمينات الغ41
أخرى

2011
33,531,219
11,923,456
11,524,339
5,202,911
5,056,021
4,301,273
4,024,569
7,498,699
83,062,487

 -11الزكـاة
ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ي كما ي ي :
بالريال السعودي
2012
508,603,222
175,516,230
247,326,664
) ( 1,298,271,823

حقوق املساهم1ن اول السنة
الربح قبل الزكاة
مطلوبات طويلة الاجل
موجودات غ 41متداولة

2011
381,020,050
153,583,174
305,038,048
) ( 1,215,177,924

تم تعديل بعض هذﻩ املبالغ للوصول إى وعاء الزكاة.
ً
نظرا لكون وعاء الزكاة بالسالب فقد تم إحتساب مخصص الزكاة ع ى أساس الربح الصا3ي املعدل .
ان حركة مخصص الزكاة ي كما ي ي :
بالريال السعودي
2012
4,301,273
) ( 3,770,048
3,750,000
4,281,225

الرصيد 3ي  1يناير
املسدد خالل السنة
املخصص للسنة
الرصيد 3ي  31ديسم4

2011
4,513,693
) ( 3,712,420
3,500,000
4,301,273

حصــلت الشــركة خــالل الســنة ع ــى الــربط الزكــوي لعــام  2007كمــا قامــت الشــركة بتقــديم الاق ـرارات الزكويــة للســنوات  2009 ، 2008و
 2010و  2011وال© ومازالت قيد املراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل .
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -12احتياطي نظامي
تماشــيا مــع متطلبــات نظــام الشــركات 3ــي اململكــة العربيــة الســعودية والنظــام الاساÊــ للشــركة  ،تقــوم الشــركة بتكــوين إحتيــاطي نظــامي
بنسـبة  10باملئـة مــن الـربح الصــا3ي السـنوي ح©ــ Ãيبلـغ هــذا الاحتيـاطي  50باملئـة مــن رأس املـال  .ان الاحتيــاطي غ1ـ 4قابــل للتوزيـع كأنصــبة
أرباح .
 -13إحتياطي إختياري
وافقت الجمعية العامة غ 41العادية للشركة 3ـي اجتماعهـا املنعقـد بتـاريخ  2جمـادى الاول  ) 1430املوافـق  27ابريـل  ( 2009ع ـى اقتطـاع
نسبة  %20من الربح الصا3ي لسنة  2008كإحتياطي اختياري وتخصيصه للتوسع 3ي أعمال الشركة .
 -14ربح السهم
تــم احتســاب ربــح الســهم مــن الــربح الصــا3ي للفªــ4ة ومــن الاعمــال الرئيســية املســتمرة للفªــ4ة بتقســيم الــربح الصــا3ي والــربح مــن الاعمــال
الرئيسية املستمرة للف4ªة ع ى املتوسط املرجح لعدد ٔالاسهم للسنة املن~jية 3ي  31ديسم 2012 4و  2011والبالغ  22.5مليون سهم .
 -15توزيعات الارباح
وافقت الجمعية العامة للمساهم1ن 3ي اجتماعها املنعقد بتاريخ  3اكتوبر  2012ع ى توزيع ارباح نقدية بمبلغ  22.5مليون ريـال سـعودي
بواقع ريال للسهم الواحد عن السنة املن~jية 3ي  31ديسم.2011 4
وافق ــت الجمعي ــة العام ــة للمس ــاهم1ن  3ــي اجتماعه ــا املنعق ــد بت ــاريخ  28م ــارس  2011ع ــى توزي ــع ارب ــاح نقدي ــة بمبل ــغ  67.5ملي ــون ري ــال
سعودي بواقع  3ريال للسهم الواحد عن السنة املن~jية 3ي  31ديسم.2010 4
 -16أحداث الحقة
أوËــ Ãمجلــس إدارة الشــركة 3ــي اجتماعــه املنعقــد بتــاريخ  4ف4ايــر  2013بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن الســنة املاليــة املن~jيــة 3ــي  31ديس ـم4
 2012بمبلغ  67,5مليون ريال سعودي بواقع ) (3ريال سعودي لكل سهم.
 -17مصاريف البيع والتوزيع
بالريال السعودي
2012
63,175,189
14,806,489
11,458,985
5,598,350
5,046,748
3,157,756
3,545,251
3,001,760
1,007,591
3,080,177
113,878,296

رواتب ومزايا
دعاية واعالن ودعم تسويقي
اس~jالك واطفاء
ايجارات
مصاريف شحن للفروع
صيانة واصالح
وقود وزيوت ولوازم
منافع عامة
مصاريف التأم1ن
أخرى
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2011
61,833,554
20,066,404
10,756,633
4,953,983
4,506,352
4,111,727
3,040,920
2,758,404
1,009,457
1,983,405
115,020,839

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -18املصاريف العمومية وٕالادارية
بالريال السعودي
2012
37,493,504
2,304,116
3,622,507
653,830
1,963,406
1,872,767
1,270,249
608,081
2,059,736
863,211
2,378,114
155,419
55,244,940

رواتب ومزايا
ايجارات
اس~jالك واطفاء
اتعاب مهنية
منافع عامة
رسوم واش4ªاكات
صيانة واصالح
ضيافة
أخرى
وقود وزيوت ولوازم
ت4عات خ41ية لجهات معتمدة
تأم1ن

2011
36,726,206
2,248,640
2,976,663
446,375
1,365,537
1,335,970
1,245,725
778,741
988,836
878,155
1,354,692
157,088
50,502,628

 -19معلومات قطاعية
ت4ªكـز النشــاطات الرئيســية للشــركة 3ـي تجــارة التجزئــة والجملــة بـاملواد الغذائيــة وتمــارس الشــركة نشـاطها 3ــي اململكــة العربيــة الســعودية،
باإلضافة إـى قطـاع إقامـة املجمعـات التجاريـة ،اسـتثمارها بـالبيع او الايجـار لصـالح الشـركة .تـم تلخـيص بعـض املعلومـات املختـارة كمـا 3ـي
 31ديسم 4لكل قطاع من قطاعات ٔالاعمال كما ي ي :
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج.L
تجارة التجزئة
املجموع
) إيجارات (
والجملة
4,105,198,404
4,105,198,404
املبيعات
160,978,268
67,208,451
93,769,817
إيرادات التأج41
1,075,859,844
528,589,339
547,270,505
ممتلكات ومعدات  ،صا3ي
325,247,497
27,726,735
297,520,762
إجماي الربح

املبيعات
إيرادات التأج41
ممتلكات ومعدات  ،صا3ي
إجماي الربح

تجارة التجزئة
والجملة
3,942,797,390
84,978,990
496,515,101
294,840,132
17

للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2011 ./
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج.L
املجموع
) إيجارات (
3,942,797,390
148,115,441
63,136,451
1,024,756,613
528,241,512
323,145,105
28,304,973

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
 -20الالامات واملطلوبات املحتملة
أ (

يوجد ع ى الشركة كما 3ي  31ديسم 4الالªامات واملطلوبات املحتملة التالية :
بالريال السعودي

ب(

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

الªامات مقابل عقود ايجار تشغيلية :
يوجــد الªامــات قائمــة ع ــى الشــركة بموجــب عقــود اســتئجار تشــغيلية طويلـة الاجــل لفروعهــا ومجمعاjµــا غ1ــ 4قابلــة لاللغــاء كمــا 3ــي
 31ديسم 4ع ى النحو التاي :
بالريال السعودي
2012
47,294,579
170,600,620
215,974,766

أقل من سنة
أك 4Ìمن سنة و أقل من  5سنوات
أك 4Ìمن  5سنوات واقل من  20سنة

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

 -21الادوات املالية وادارة املخاطر
القيمة العادلة
ي املبلغ الذي يتم تبادل اصل او تسوية الªام ب1ن اطراف لد¼jا معرفة ورغبة 3ي ذلك وتتم بنفس شروط التعامـل مـع الاطـراف الاخـرى
 .وحيــث يــتم اعــداد الادوات املاليــة للشــركة ع ــى اســاس طريقــة التكلفــة التاريخيــة  ،قــد تنــتج فروقــات بــ1ن القيمــة الدف4ªيــة وتقــديرات
القيمة العادلة  .تعتقد الادارة ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيم~jا الدف4ªية .
تتضــمن الادوات املاليــة املقيــدة 3ــي قائمــة املركــز املــاي بشــكل رئي°ــ النقــد 3ــي الصــندوق ولــدى البنــوك  ،املــدفوعات املقدمــة ومــدينون
أخرون والدائنون التجاريون ودائنون الاخرون ومصاريف مستحقة  ،قروض ومرابحات قص41ة وطويلة ٔالاجل.
مخاطر الائتمان
ي عدم مقدرة طرف ما ع ى الوفاء بالªاماتـه ممـا يـؤدي اـى تكبـد الطـرف الاخـر لخسـارة ماليـة  .لـيس لـدى الشـركة ترك1ـ جـوهري ملخـاطر
الائتمــان  .يــتم اي ــداع النقــد لــدى بن ــوك محليــة ذات تصــنيف ائتم ــاني مرتفــع  .تظهــر امل ــدفوعات املقدمــة واملــدينون ٓالاخ ــرون بعــد حس ــم
مخصص الديون املشكوك 3ي تحصيلها  ،ان وجد .
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ) تتمة (
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2012 ./
مخاطر اسعار العموالت
ــي التعــرض ملخــاطر متعــددة تتعلــق بتــأث 41التغ 1ـ4ات 3ــي اســعار العمــوالت 3ــي الســوق ع ــى املركــز املــاي للشــركة وتــدفقاjµا النقديــة  .تراقــب
الشركة تقلبات اسعار العموالت وتعتقد ان تأث 41مخاطر اسعار العموالت ليس جوهريا.
مخاطر العمالت
ي مخاطر التغ3 41ي قيمة الادوات املالية بسبب التغ41ات 3ي اسعار صـرف العمـالت الاجنبيـة  .ان معـامالت الشـركة الاساسـية ـي بالريـال
السعودي والدوالر الامريكي  .تراقب الادارة تقلبات اسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العمالت غ 41جوهرية .
مخاطر السيولة
ي مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباjµا وخصوصا الªامات القروض  .لدى الشركة تمويـل كـاف ملقابلـة هـذﻩ الالªامـات
عند استحقاقها .
 -22اعتماد القوائم املالية
تم إعتماد القوائم املالية من قبل مجلس ٕالادارﻩ بتاريخ  4ف4اير . 2013
 -23ارقام املقارنة
جرى اعادة تبويب بعض ارقام سنة  2011لتتفق مع العرض للسنة الحالية
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