شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم املالية ٔالاولية املوحدة
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وتقرير الفحص املحدود ملراجع الحسابات
)غ@( مراجعة(

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
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قائمة التدفقات النقدية ٔالاولية املوحدة لفة السنة املن"#ية &ي  31ديسم2013 Eم
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة املركز املاGي ٔالاولية املوحدة
كما ي  31ديسم2013 (-م
)بالريال السعودي(
إيضاح 2013م
)غ@( مراجعة(
املوجودات
موجودات متداولة
نقد &ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون ،صا&ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
مجموع املوجودات املتداولة

110,330,988
368,010,110
88,430,292
566,771,390

موجودات غ@( متداولة
استثمارات ،صا&ي
ممتلكات ومعدات ،صا&ي
استثمارات عقارية ،صا&ي
موجودات حيوية ،صا&ي
موجودات غ cملموسة ،صا&ي
مجموع املوجودات غ@( املتداولة
مجموع املوجودات

193,567,882
711,508,306
511,386,753
2,023,074
14,905,689
1,433,391,704
2,000,163,094

)( 5
)( 6
)(7
)(8

املطلوبات وحقوق املساهم@ن
مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
قروض ومرابحات قصcة الاجل
املطلوب ألطراف ذات عالقة
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

)( 9
)(9

مطلوبات غ@( متداولة
قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
مخصص مكافأة "rاية الخدمة
مجموع املطلوبات غ@( املتداولة

)( 9

مجموع املطلوبات

767,686,585
78,181,818
44,661,734
1,816,393
116,945,267
1,009,291,797

2012م
)مراجعة(

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

174,018,032
579,663,006
532,713,963
11,876,822
1,298,271,823
1,763,425,682

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

135,000,000
48,491,036
183,491,036

100,858,757
41,068,395
141,927,152

1,192,782,833

1,082,979,890

حقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة
225,000,000
225,000,000
رأس املال
74,159,034
)93,409,589 (10
إحتياطي نظامي
إحتياطى إختياري
12,453,336
)12,453,336 (11
368,757,084
474,512,071
إرباح مبقاة
76,338
135,588
أرباح غ cمحققة من إستثمارات &ي أوراق مالية متاحة للبيع
680,445,792
805,510,584
مجموع حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة
1,869,677
حقوق امللكية غ cاملسيطرة
680,445,792
807,380,261
إجماGي حقوق امللكية
1,763,425,682
2,000,163,094
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
ً
تعتٕ Eالايضاحات املرفقة من ) (1إBى ) (16جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.
1

شركة اسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الاولية املوحدة
لفتي الثالثة أشهر والسنة املن"#ية &ي  31ديسم2013 Eم
)بالريال السعودي(
لفة الثالثة اشهر املن"#ية &ي  31ديسمE
إيضاح
2012م
2013م
)غ cمراجعة(
)غ@( مراجعة(
985,756,364
1,159,206,566
)(807,738,793
)(927,918,480
178,017,571
231,288,086
11,112,557
13,344,547
)(124,345,405
)(164,061,859
)(11,272,917
)(17,016,117
53,511,806
63,554,657

املبيعات
تكلفة املبيعات
اجماGي الربح
ايرادات التأج ،cبالصا&ي
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
الربح من العمليات التشغيلية
حصة الشركة &ي أرباح أستثمارات
)(5
ً
وفقا لحقوق امللكية
خسائر غ cمتحققة من تقييم
استثمارات
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى ،صا&ي
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح قبل حقوق امللكية غ@(
املسيطرة
حصة حقوق امللكية غ cاملسيطرة
&ي خسارة الشركة التابعة املوحدة
صاي ربح الف)(ة
ربحية السهم من:
العمليات التشغيلية

لفة السنة املن"#ية &ي  31ديسمE
2012م
2013م
)مراجعة(
)غ@( مراجعة(
4,105,198,404
4,579,962,299
)(3,420,288,705
)(3,808,815,639
684,909,699
771,146,660
39,236,706
51,802,144
)(512,777,206
)(590,640,747
)(55,244,939
)(59,909,239
156,124,260
172,398,818

8,038,855

11,999,369

27,429,970

30,151,720

)(1,932,128
1,783,865
71,445,249
)(1,550,000

)(929,491
)(2,559,522
)(547,852
61,474,310
)(1,000,000

)(7,590,681
4,737,112
196,975,219
)(4,600,000

)(929,491
)(10,910,444
1,080,185
175,516,230
)(3,750,000

69,895,249

60,474,310

192,375,219

171,766,230

130,324
70,025,573

60,474,310

130,324
192,505,543

171,766,230

)(12
2.82

2.38

7.66

6.94

الايرادات من مصادر أخرى،
صا&ي

0.35

0.35

1.09

0.86

الربح الصا&ي

3.11

2.69

8.56

7.63

املتوسط املرجع لعدد ٔالاسهم

22,500,000

22,500,000

22,500,000

22,500,000

ً
تعتٕ Eالايضاحات املرفقة من ) (1إBى ) (16جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.

2

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية ٔالاولية املوحدة
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)بالريال السعودي(
2013م
)غ@( مراجعة(

2012م
)مراجعة(

ٔالانشطة التشغيلية
صا&ي ربح الفة
تعديالت:
اس"#الكات
إطفاءات
)أرباح(/خسائر بيع ممتلكات ومعدات
إنخفاض &ي قيمة استثمارات متاحة للبيع
مخصص الزكاة
ق
حصة الشركة &ي أرباح أستثمارات وفقا حقو امللكية
مخصص مكافأة "rاية الخدمة
حصة حقوق امللكية &ي صا&ي خسارة الشركة التابعة املوحدة

192,505,543

171,766,230

90,969,426
1,568,363
)(1,180,107
4,600,000
)(27,370,721
7,422,640
)(130,324

82,753,690
1,338,504
613,766
929,491
3,750,000
)(30,151,720
5,607,023
-

التغ@(ات ي رأس املال العامل
املخزون ،صا&ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
دائنون تجاريون ودائنون آخرون ومصاريف مستحقة
املطلوب من أطراف ذات عالقة
زكاة مدفوعة
صاي النقد من الانشطة التشغيلية

)(46,220,305
)(8,544,897
125,054,949
1,816,393
)(2,482,720
338,008,240

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

ٔالانشطة الاستثمارية
إستثمارات &ي شركات زميلة واخرى
حصة حقوق امللكية غ cاملسيطرة &ي زيادة رأس املال
اضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات عقارية
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صاي النقد املستخدم ي الانشطة الاستثمارية

)(2,744,879
2,000,000
)(209,043,785
10,625,000
2,116,072
)(197,047,592

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

ٔالانشطة التمويلية
توزيعات أرباح
قروض ومرابحات
صاي النقد املستخدم ي الانشطة التمويلية

)(67,500,000
)(26,608,319
)(94,108,319

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

صاي التغ@( ي النقد ي الصندوق ولدى البنوك
النقد &ي الصندوق ولدى البنوك &ي بداية الفة
النقد ي الصندوق ولدى البنوك ي qاية الف)(ة
عمليات غ@( نقدية:
للبيع
متاحة
مالية
أوراق
&ي
إستثمارات
من
محققة
غc
أرباح ) /خسائر(
)(122,820
59,250
ً
تعتٕ Eالايضاحات املرفقة من ) (1إBى ) (16جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.
46,852,329
63,478,659
110,330,988

3

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

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(
 - 1التكوين والنشاط
إن شــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم )"الش ــركة"( ــي ش ــركة مس ـاهمة س ــعودية مس ــجلة بالريــاض بت ــاريخ  7رجــب 1400هـ ـ ) 21مــايو
1980م( بالس ــجل التج ــاري رقـ ــم  . 1010031185تـ ــم تحوي ــل الش ــركة م ــن شـ ــركة ذات مس ــؤولية محـ ــدودة إBـ ــى شـ ــركة مسـ ــاهمة
بموجب القرار الوزاري رقم /227ق بتاريخ  3رمضان 1428هـ ) املوافق  15سبتم2007 Eم(.
يتمثل نشاط الشركة &ي تجارة املواد الغذائية ؤالاسماك واللحوم والحاصالت الزراعية واملوا ؤالادوات امللية وتقـوم املجمـوع
ً
أيضا بصيانة وتشغيل مستودعات التEيد والتخزين.
القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة تتضــمن القــوائم املاليــة للشــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم )"الشــركة"( والشــركات التابعــة لهــا )ويشــار
إل "ا مجتمعة بـ "املجموعة"(:
نسبة امللكية الفعلية ي  31ديسم(-
2012م
2013م
اسم الشركة
٪100
٪100
شركة هاBي القابضة
٪100
٪100
شركة املركز العالم للتسويق
٪100
٪100
شركة الخدمات السبع
٪100
٪100
شركة بيت الوطن
٪100
٪100
شركة مرافق التشغيل
٪90
شركة ثمرات القصيم
 - 2أسس ٕالاعداد والسياسات املحاسبية
أ -املعاي@( املحاسبية املطبقة
ً
لقــد تــم اعــداد القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة املرفقــة وفقــا ملعيــار التقــارير املاليــة ٔالاوليــة الصــادر عــن الهيئــة الســعودية
للمحاســبيcن القــانونيcن .القــوائم املاليــة ٔالاوليــة ال تتضــمن كافــة املعلومــات وٕالايضــاحات ال¤ــ تظهــر &ــي القــوائم املاليــة
الس ــنوية املراجع ــة ،ويج ــب أن تـ ــتم قراء "¥ــا &ـ ــي ضـ ــوء املعلوم ــات وٕالايض ــاحات التفص ــيلية الـ ــواردة &ـ ــي الق ــوائم املاليـ ــة
املراجعة للسنة املن"#ية &ي  31ديسم2012 Eم.
ب -أسس القياس
ً
تم إعداد القـوائم املاليـة ٔالاوليـة املوحـدة وفقـا ملبـدأ التكلفـة التاريخيـة ،فيمـا عـدا ٔالاسـتثمارات املتاحـة للبيـع يـتم اثبا"¥ـا
بالقيمة العادلة وباستخدام مبدأ الاستحقاق املحاس¦ ومفهوم الاستمرارية.
ج -استخدام الحكم والتقديرات
يتطلب إعداد القـوائم املاليـة ٔالاوليـة املوحـدة مـن ٕالادارة إسـتخدام الحكـم والتقـديرات وٕالافاضـات وال¤ـ لهـا تـأث cع§ـى
املرك ــز امل ــاBي ونت ــائج ٔالاعم ــال .وب ــالرغم م ــن أن ه ــذﻩ التق ــديرات مبني ــة ع§ ــى املعلوم ــات ؤالاح ــداث الحالي ــة املت ــوفرة ل ــدى
ٕالادارة ،فإنه من املمكن أن تختلف النتائج الفعلية ال«"ائية عن هذﻩ التقديرات.
تتم مراجعة التقـديرات وٕالافاضـات املتعلقـة ®"ـا بصـفة مسـتمرة ،ويـتم إظهـار أثـر التغcـات &ـي التقـديرات املحاسـبية &ـي
الفة محل الفحص والفات املستقبلية ال ¤تتأثر ®"ا.

4

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(
 - 2أسس ٕالاعداد والسياسات املحاسبية )يتبع(
د -أسس التوحيد
تتضــمن القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة املرفقــة القــوائم املاليــة للشــركة وشــركا"¥ا التابعــة كمــا هــو مبــcن &ــي إيضــاح )(1
الش ــركات التابع ــة  ــي منش ــآت تس ــيطر عل " ــا الش ــركة وتت ــوفر الس ــيطرة عن ــدما يك ــون للش ــركة املق ــدرة ع§ ــى ال ــتحكم & ــي
السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول ع§ى منافع من أنشط"#ا .لتقدير السـيطرة فـإن حقـوق التصـويت
ً
املحتملة ال ¤تمارس حاليا يتم أخذها &ي الحسبان .يتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة &ي القوائم املالية ٔالاولية
املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ح ³¤تاريخ توقفها.
يــتم إســتبعاد كافــة ٔالارصــدة واملعــامالت املاليــة املهمــة ال¤ــ تمــت بــcن الشــركة وشــركا"¥ا التابعــة وتلــك ال¤ــ تمــت فيمــا بــcن
الشركات التابعة عند إعداد القوائم املالية ٔالاولية املوحدة .كما يـتم اسـتبعاد أيـة أربـاح وخسـائر غcـ محققـة ناتجـة مـن
املعامالت الداخلية بcن شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية ٔالاولية.
 - 3ملخص ألهم السياسات املحاسبية
السياس ــات املحاس ــبية املطبق ــة & ــي إع ــداد الق ــوائم املالي ــة ٔالاولي ــة املوح ــدة للمجموع ــة تتف ــق م ــع تل ــك املس ــتخدمة & ــي إع ــداد
القـوائم املاليــة املوحـدة الســنوية للمجموعــة .تـم تطبيــق السياســات املحاسـبية بشــكل ثابـت ع§ــى جميــع الفـات املعروضــة &ــي
هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة .تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتما ³مع طريقة العرض للفة الحالية.
أ -تحقيق الايرادات
 يتم الاعاف بإيرادات بيع البضائع عند تسليم البضاعة للعمالء وان"#اء الالام حيالها. ويتم الاعاف برسوم الافتتاح املتفق عل "ا مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تيلها من التكلفة. يتم الاعاف بإيرادات الخصومات التجارية وحوافز املوردين ٔالاخرى ع§ى أساس الاستحقاق وفقا لالتفاقياتاملEمة مع املوردين .وألغراض العرض يتم إظهار صا&ى تكلفة املبيعات بعد تيل هذﻩ الخصومات والحوافز.
ً
تتحقق الايرادات من الايجارات ع§ى أساس ٕالاستحقاق وفقا ملدة عقود الايجار.
ب -املصاريف
تتك ــون مصـ ــاريف البي ــع والتوزيـ ــع بشـ ــكل رئي¶ ــ مـ ــن التكـ ــاليف املنفقـ ــة لتوزيـ ــع وبي ــع بض ــائع الشـ ــركة .ويـ ــتم تصـ ــنيف
املصاريف الاخرى كمصاريف عمومية وادارية.
تتضــمن املصــاريف الاداريــة والعموميــة املصــاريف املباشــرة وغcــ املباشــرة وال¤ــ ال تتعلــق بشــكل مباشــر بكلفــة الايـرادات
وفق ــا للمع ــاي cاملحاس ــبية املتع ــارف عل " ــا &ــي اململك ــة العربيــة الس ــعودية .وي ــتم توزي ــع املص ــاريف اذا دع ــت الحاج ــة ب ــcن
املصاريف العمومية والادارية وتكلفة املبيعات ع§ى اساس ثابت.
ج -الاستثمارات
ً
استثمار وفقا لحقوق امللكية ـ شركات زميلة
الشركات الزميلة ي تلك ال ¤يكون للشركة تأث cهام عل "ا ولكن ليست سيطرة &ي سياسا"¥ا املالية والتشغيلية ،ويعتE
ام ــتالك الش ــركة لحص ــة ت ـاوح م ــابcن  20إ Bــى  & 50ــي املائ ــة م ــن رأس م ــال الش ــركة املس ــتثمر ف " ــا ال ــذي يح ــق لص ــاحبه
ً ً
التصويت مؤشرا هاما ع§ى قدرة الشركة ع§ـى التـأث& cـي هـذﻩ الشـركات املسـتثمر ف "ـا .تـتم املحاسـبة عـن الاسـتثمارات &ـي
ً
الش ــركات الزميل ــة باس ــتخدام طريق ــة حق ــوق امللكي ــة وي ــتم تس ــجيلها مب ــدئيا بالتكلف ــة .تتض ــمن الق ــوائم املالي ــة حص ــة
الشركة &ي ٔالارباح واملصاريف وحركة حقوق امللكية للشـركات املسـتثمر ف "ـا بحقـوق امللكيـة مـن تـاريخ بدايـة ذلـك التـأثc
الهــام ح ¤ــ ³ت ــاريخ توقف ــه .عن ــدما تتج ــاوز حص ــة الش ــركة &ــي الخس ــائر ملكي"#ــا & ــي أي ش ــركة زميل ــة ي ــتم تخف ــيض القيم ــة
الدفي ــة لحص ــة الش ــركة إ Bــى ص ــفر وي ــتم إيق ــاف تحم ــل أي خس ــائر أخ ــرى باس ــتثناء الح ــاالت التـ ـي تتكب ــد ف " ــا الش ـركة
الامات قانونية أو ضمنية للقيام بمدفوعات نيابـة عـن الشـركة الزميلـة .يـتم قيـد أو تحميـل حصـة الشـركة مـن ٔالاربـاح
أو الخسائر &ي الشركات املستثمر ف "ا &ي قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة.
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الاستثمارات املتاحة للبيع
تصــنف الاســتثمارات املقتنــاﻩ لغي ـر أغ ـراض املتــاجرة أو ليســت للشــركة أيــة ســيطرة أو تــأثcات هامــة عل "ــا ،كاســتثمارات
ً
متاحة للبيع ،ويتم إثبا"¥ا مبدئيا بالتكلفة وال ¤تمثل القيمة العادلة للقيمة املدفوعة شاملة مصاريف الشراء املتعلقة
باالستثمارات ،ويتم قياسها بعد ذلك بالقيمة العادلـة وتـدرج التغcـات &ـي القيمـة العادلـة ®"ـا بخـالف خسـائر الانخفـاض
&ــي حقــوق امللكيــة .وتحــدد القيمــة العادلــة بــالرجوع إBــى القيمــة الســوقية &ــي حــال كــان يــتم تــداولها &ــي ســوق نشــط ،إن
وج ــد .و& ــي حال ــة غي ــاب س ــوق مالي ــة نش ــطة تعت Eــ التكلف ــة بمثاب ــة القيم ــة العادل ــة .يقي ــد الانخف ــاض ال ــدائم & ــي قيم ــة
الاستثمارات املذكورة أعالﻩ  -إن وجد & -ي قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة .يتم إثبات املكاسب والخسائر الناتجة عـن بيـع
ً
ٕالاستثمارات املتاحـة للبيـع خـالل الفـة ال¤ـ تحـدث ف "ـا مـع تسـوية أي مكاسـب أو خسـائر غcـ محققـة تـم إثبا"¥ـا سـابقا.
يتم ادراج التوزيعات النقدية من تلك الاستثمارات ضمن قائمة الـدخل ٔالاوليـة املوحـدة عنـد إقـرار التوزيـع مـن الجهـات
املستثمر ف "ا.
د  -الاستثمارات العقارية
يتم إثبات العقارات ٕالاستثمارية واملتمثلة &ي املباني ؤالارا¸ ،ال ¤يتم ٕالانتفاع م«"ا بالتـأج cأو تلـك ال¤ـ يـتم ٕالاحتفـاظ
ً
®" ــا لفـ ـات طويل ــة لتحقي ــق عائ ــد رأس ــماBي م ــن زي ــادة قيم "#ــا الس ــوقية بالتكلف ــة مخص ــوما م«" ــا ٕالاس ــ"#الكات املاكمـ ــة
وخسائر إنخفاض القيمة ،إن وجدت ،حيث ال يتم إحتساب أي اس"#الك لألرا¸.
هـ  -املخزون
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو السوق ،أ¼"ما أقل .ويتم تحديد التكلفة ع§ى أساس طريقة املتوسط املرجح املتحرك.
و  -املخصصات والال)امات املحتملة
يـتم تسـجيل مخصصـات لاللامـات غcـ املؤكــدة مـن ناحيـة املبـالغ أو التوقيـت ،عنــدما يكـون ع§ـى الشـركة الـام قــانوني
أو تعاقدي نا Àنتيجة لحدث سـابق ومـن املحتمـل أن ينـتج عنـه تحويـل منـافع اقتصـادية لسـداد الالـام ويمكـن إجـراء
تقــدير يعتمــد عليــه .عنــدما تكــون القيمــة الزمنيــة للنقــود هامــة فــإن املخصصــات يــتم إظهارهــا بالقيمــة الحاليــة للنفقــات
املتوقعة لسداد الالام.
ز -املمتلكات واملعدات
تظه ــر املمتلك ــات واملع ــدات بالتكلف ــة بع ــد تي ــل الاس ــ"#الكات املاكم ــة  .تعت Eــ مص ــاريف الاص ــالح والص ــيانة مص ــاريف
ايراديــة ،أمــا مصــاريف التحســينات فتعت ـ Eمصــاريف رأســمالية .ويجــري احتســاب الاســ"#الكات عل "ــا ع§ــى أســاس حيا"¥ــا
العملي ــة املق ــدرة وذل ــك باس ــتعمال طريق ــة القس ــط الثاب ــت .وي ــتم اطف ــاء التحس ــينات ع§ ــى امل ــأجور واملب ــاني املق ــام عل " ــا
ارا¸ــ مســتأجرة ع§ــى أســاس الحيــاة العمليــة املقــدرة لهــذﻩ التحســينات واملبــاني او املتبقــي مــن م ـدة عقــد الايجــار أ¼"مــا
ينت Áأوال .إن الحياة العملية املقدرة للبنود الرئيسية لهذﻩ ٔالاصول ي:
السنوات
10
آالت ومعدات
25 – 5
مباني
7–5
سيارات
7 –5
أجهزة الحاسب ٓالاBي
7
أثاث ومفروشات
10
تحسينات املباني املستأجرة
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ح -انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل
تقـوم الشــركة بـإجراء مراجعــة دوريــة للقيمـة الدفيــة للموجــودات امللموسـة للتأكــد مـن عــدم وجــود أي دليـل ع§ـى وقــوع
أي خس ــارة ناتج ــة ع ــن انخف ــاض & ــي قيم ــة املوج ــودات .و& ــي حال ــة وج ــود مث ــل ه ــذا ال ــدليل ،ي ــتم تق ــدير القيم ــة القابل ــة
لالســداد لــذلك ٔالاصــل لتحديــد حجــم هــذﻩ الخســارة .و&ــي الحــاالت ال¤ــ ال يمكــن ف "ــا تقــدير القيمــة القابلــة لالســداد
لذلك ٔالاصل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسداد للوحدة املدرة للنقدية ال ¤ينتم إل "ا ذلك ٔالاصل.
و&ـي الحــاالت ال¤ــ يقــدر ف "ـا املبلــغ القابــل لالســداد لألصـل أو الوحــدة املــدرة للنقديــة بأقـل مــن قيمت ــه الدفيــة ،عندئــذ
تخفــض القيمــة الدفيــة لــذلك ٔالاصــل أو الوحــدة املــدرة للنقديــة إBــى القيمــة القابلــة لالســداد لهــا ،ويــتم إثبــات خســائر
ً
الانخفاض &ي قيمة ٔالاصل مصروفات فورا &ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.
ً
وإذا مــا تــم الحقــا عكــس قيــد خســارة الانخفــاض &ــي القيمــة ،عندئــذ تــتم زيــادة القيمــة الدفيــة لألصــل أو الوحــدة املــدرة
للنقديــة إBــى القيمــة املعدلــة القابلــة لالســداد لــه ،ع§ــى أال تزيــد القيمــة الدفيــة ال¤ــ تمــت زياد"¥ــا عــن القيمــة الدفيــة
ال ¤كان من املفض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض &ـي قيمـة ذلـك ٔالاصـل أو الوحـدة املـدرة للنقديـة
ً
&ي الفات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة الانخفاض &ي القيمة إيرادات فورا &ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.
ط -أصول حيوية
ً
تظهــر الاصــول الحيويــة بتكلفـة الشــراء أو تكلفــة البيــة ح¤ــ ³تــاريخ ٕالانتــاج ٔالاوBــي ناقصــا الاســ"#الك املـاكم .تحــدد تكلفـة
ً
املوجــودات الحيويــة غcــ الناضــجة بتكلفــة البيــة وفقــا ألعمارهــا املعنيــة .تســ"#لك املوجــودات الحيويــة بطريقــة القســط
الثابت ع§ى العمر املقدر بخمس سنوات.
ي -أصول غ@( ملموسة
تتمثل ٔالاصول غ cامللموسة بالتكاليف املتكبدة للحصول ع§ى حقوق ٕالانتفاع مـن مواقـع عقاريـة ألسـواق مسـتأجرة مـن
املستأجر ٔالاص§ي )خلو( ويتم إطفاؤها ع§ى مدة عقود ٕالايجار.
ك -تكلفة الاق)(اض
إن تكــاليف الاقــاض والخاصــة مباشــرة بتملــك أو بنــاء ٔالاصــول املؤهلــة وال¤ــ تحتــاج إBــى فــة مــن الوقــت لتصــبح جــاهزة
للغرض املس"#دف استخدامها فيه أو بيعه ،يتم إضاف"#ا ع§ى كلفة تلك ٔالاصول ح ³¤تصبح جاهزة لالستخدام أو البيـع.
إن تكاليف الاقاض ٔالاخرى يتم تحميلها ع§ى قائمة الدخل &ي الفة ال ¤تكبدت ف "ا.
ل -تحويل العمالت ٔالاجنبية
يتم تحويـل املعـامالت بالعملـة الاجنبيـة اBـى الريـال السـعودي باسـعار التحويـل السـائدة عنـد اجـراء املعاملـة .ويـتم تحويـل
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بــالعمالت الاجنبيــة كمــا &ــي تــاريخ قائمــة املركــز املــاBي الاوليــة املوحــدة اBــى الريــال الســعودي
باألسعار السائدة &ي ذلك التاريخ .أن الارباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت الاجنبية يـتم ادراجهـا
ضمن قائمة الدخل الاولية املوحدة.
م -محاسبة عقود الايجار
تعت ـ Eكافــة عقــود الايجــار ال¤ــ تEمهــا الشــركة عقــود ايجــار تشــغيلية ،وبموج"Èــا تحمــل دفعــات الايجــار ع§ــى قائمــة الــدخل
بطريقة القسط الثابت ع§ى مدى فة الايجار.
كمــا يــتم قيــد مبــالغ ٕالايجــار املســتلمة بموجــب عقــود ٕالايجــار التشــغيلية مــن قبــل الشــركة بصــف"#ا مــؤجرة كــإيرادات &ــي
قائمة الدخل ع§ى أساس القسط الثابت ع§ى مدى فة تلك العقود.
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ن -مخصص مكافأة qاية الخدمة
ي ــتم إحتس ــاب مخص ــص مكاف ــأة "rاي ــة الخدم ــة وفق ــا لنظ ــام العم ــل والعم ــال باململك ــة العربي ــة الس ــعودية وع§ ــى أس ــاس
إجماBي املزايا ال ¤يستحقها املوظف &ي حالة تركه العمل &ي تاريخ قائمة املركز املـاBي ،ويـتم خصـم أي مـدفوعات مقدمـة
للمــوظفcن مــن املخصــص ،كمــا ويــتم احتســاب ودفــع فروقــات مكافــآت "rايــة الخدمــة للمــوظفcن إن وجــدت عنــد ان"#ــاء
خدما"¥م.
هـ -الزكاة
تخض ــع الش ــركة لتعليم ــات مص ــلحة الزك ــاة وال ـدخل & ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية .ي ــتم الاس ــتدراك للزك ــاة وفق ــا ملب ــدأ
الاس ــتحقاق .ي ــتم احتســاب مخص ــص الزك ــاة وفق ــا للوعــاء الزك ــوي .يج ــري تس ــجيل أيــة فروقــات بــcن املخصــص وال ــربط
ال«"ائي حcن يتم اعتماد الربط ال«"ائي حيث يتم حينئذ اقفال املخصص.

ٔ - 4الاطراف ذات ذات العالقة
تتمثــل ٔالاطــراف ذات العالقــة للشــركة مــن مســاهم "ا ،والشــركات التابعــة ،وشــركات مســتثمر ®"ــا تــتم املحاســبة ع«"ــا بطريقــة
حقوق امللكية وشركات شقيقة أخرى تحت السيطرة املشكة.
خــالل الفــة تعاملــت الشــركة بشـكل رئي¶ــ مــع شــركة العثــيم القابضــة )شــريك مؤســس( وشــركة عبــدﷲ العثــيم لإلســتثمار
والتطــوير العقــاري )شــركة زميلــة( وكانــت التعــامالت مــع ٔالاط ـراف ذات العالقــة تتمثــل بشــكل رئي¶ــ مــن إي ـرادات ومصــاريف
إيجار.
كذلك قامت الشركة التابعة )ثمرات القصيم( بشراء أرض من طرف ذو عالقة ).(2-4
ً
تتم املعامالت مع ٔالاطراف ذات العالقة وفقا للشروط والاتفاقيات املعتمدة من قبل الادارة.
2013م

طبيعة العالقة

2012م

)غ@( مراجعة(

)مراجعة(

مصاريف ايجارات
إيرادات ايجارات

11,006,953
37,565,152

11,422,528
37,560,575

شراء أرا¸ )(2-4

10,997,955

-

) (1-4تتضمن املـدفوعات املقدمـة مبلـغ  10.7مليـون ريـال سـعودي )2012م 16.4 :مليـون ريـال سـعودي( عبـارة عـن إيجـارات
ً
مدفوعة مقدما إBى طرف ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
) (2-4قام ــت ش ــركة ثم ــرات القص ــيم )ش ــركة تابع ــة( بش ـراء أراض زراعي ــة بمبل ــغ  10,997,955ري ــال س ــعودي م ــن ط ــرف ذو
ً
عالقــة وهــو رئــيس مجلــس ٕالادارة ،علمــا بــأن قيمــة ٔالارض املتفــق عل "ــا تقــل عــن تقــديرات القيمــة العادلــة التــي حصــلت
عل "ـ ــا إدارة الشـ ــركة التابعـ ــة مـ ــن مقيم ـ ـcن عقـ ــاريcن ،وسـ ــيتم عـ ــرض الصـ ــفقة ع§ـ ــى أقـ ــرب جمعيـ ــة عامـ ــة للمسـ ــاهمcن
للمصادقة عل "ا وذلك حسب النظام.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(

 - 5استثمارات
يتضمن بند ٕالاستثمارات ما ي§ي:

ً
إستثمار &ي شركات وفقا لحقوق امللكية
إستثمارات &ي أوراق مالية متاحة للبيع

)(1-5

2013م
)غ@( مراجعة(
185,926,204
7,641,678
193,567,882

2012م
)مراجعة(
168,458,285
5,559,747
174,018,032

) (1-5استثمار ي شركات وفقا لحقوق امللكية )شركات زمية(
2013م
)غ@( مراجعة(
168,458,285
27,429,970
662,949
)(10,625,000
185,926,204

رصيد  1يناير
حصة الشركة &ي صا&ي الارباح
أضافات*
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
رصيد  31ديسمE

2012م
)مراجعة(
114,446,091
27,137,528
45,999,666
)(19,125,000
168,458,285

تتضــمن الاس ــتثمارات & ــي الش ــركات الزميل ــة ،الاس ــتثمار & ــي ش ــركة عب ــد ﷲ العث ــيم لالس ــتثمار والتط ــوير العق ــاري بنس ــبة
 .٪13.65علم ــا ب ــان النس ــبة املتبقي ــة مملوك ــة م ــن قب ــل ش ــركة العث ــيم القابض ــة والس ــيد عب ـدﷲ ص ــالح العث ــيم وأف ـراد
عائلته.
* تتضـمن ٕالاضــافات إسـتثمارات الشــركة &ـي شــركات تابعــة &ـي مصــر وتركيـا والبوســنة وال¤ــ لـم تــزاول نشـاطها ح¤ــ ³تــاريخ
ه ــذﻩ الق ــوائم املالي ــة وبلغ ــت قيم "#ــا ح ¤ــ 0.82 ³ملي ــون ري ــال س ــعودي كم ــا & ــي  31ديس ــم2013 Eم ) 31ديس ــم2012 Eم:
 0.16مليون ريال سعودي(.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(
 - 6املمتلكات واملعدات ،صاي

أرا
التكلفة
 1يناير 2013م
الاضافات
املحول من مشروعات تحت
التنفيذ
الاستبعادات
 31ديسم2013 (-م
الاس الك امل)(اكم
 1يناير 2013م
املحمل للفة
الاستبعادات
 31ديسم2013 (-م
صاي القيمة الدف)(ية
 31ديسم2013 (-م )غ@(
مراجعة(
 31ديسم2012 Eم )مراجعة(

آالت ومعدات

مباني

ســيارات

أجهزة
حاسب آGي

اثاث
ومفروشات

تحسينات
عى عقارات
مستأجرة

مشروعات
تحت التنفيذ
املجمـوع

201,746,276 148,015,120
25,422,072 85,677,674

153,080,150
7,106,786

62,070,244
7,656,796

76,878,875
7,907,294

119,492,085
8,121,907

124,389,934
6,629,023

36,517,123
52,056,964

922,189,807
200,578,516

26,856,331
)(3,322,942
250,701,737 233,692,794

14,013,913
174,200,849

68,950
)(2,672,320
67,123,670

3,585,360
)(1,888,990
86,482,539

5,478,745
)(3,454,662
129,638,075

14,021,649
145,040,606

)(64,024,948
24,549,139

)(11,338,914
1,111,429,409

38,710,149
7,931,418
46,641,567

42,396,883
7,272,119
)(2,640,842
47,028,160

36,117,630
7,090,048
)(1,627,789
41,579,889

73,184,868
11,354,564
)(3,398,009
81,141,423

54,521,022
12,977,617
67,498,639

-

342,526,801
67,797,251
)(10,402,949
399,921,103

127,559,282
114,370,001

20,095,510
19,673,361

44,902,650
40,761,245

48,496,652
46,307,217

77,541,967
69,868,912

24,549,139
36,517,123

711,508,306
579,663,006

-

97,596,249
21,171,485
)(2,736,309
116,031,425

134,670,312 233,692,794
104,150,027 148,015,120

جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باÍي ٔالارا¸ بإسم الشركة وال ¤استحوذت عل "ا من شركة العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري والبالغة قيم"#ا  37مليون ريال سعودي.
إن الارا¸ املذكورة اعالﻩ تتضمن مبلغ  40مليون ريال سعودي )2012م 166 :مليون ريال سعودي( مرهونة لبعض البنوك مقابل تسهيالت بنكية .إيضاح ) 9ب( .وتجدر ٕالاشـارة إBـى أنـه ال يوجـد أي الامـات رأسـمالية عـن
هذﻩ املشاريع &ي تاريخ قائمة املركز املاBي ٔالاولية املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(
 - 7استثمارات عقارية ،صاي
تتمثل الاستثمارات العقارية &ي املعارض واملباني وال ¤يتم تأجcها للغ cبصفة أساسية ،وكان رصيد الفة كما ي§ي:
2013م
)غ@( مراجعة(

2012م
)مراجعة(

التكلفة
&ي  1يناير
الاضافات
ي  31ديسم(-

581,454,662
1,617,226
583,071,888

الاس الك امل)(اكم
&ي  1يناير
الاس"#الك املحمل للفة
ي  31ديسم(-

48,740,699
22,944,436
71,685,135

25,967,589
22,773,110
48,740,699

صاي القيمة الدف)(ية

511,386,753

532,713,963

531,714,405
49,740,257
581,454,662

 - 8موجودات حيوية ،صاي
تتمثل املوجودات الحيوية &ي ٔالاغنام ؤالابقار اململوكة للشركة التابعة شركة ثمرات القصيم ،وكان رصيد الفة كما ي§ي:
2013م
)غ@( مراجعة(
التكلفة
&ي  1يناير
الاضافات
ي  31ديسم(-

2,250,813
2,250,813

الاس الك امل)(اكم
&ي  1يناير
الاس"#الك املحمل للفة
ي  31ديسم(-

227,739
227,739

صاي القيمة الدف)(ية

2,023,074
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(

 - 9قروض ومرابحات
أ ( مرابحات قصcة ٔالاجل:
يوجد لدى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية ع§ى شكل مرابحات قصcة الاجل وذلـك لتمويـل رأس املـال
العام ــل  ،حي ــث بل ــغ الرص ــيد غ cــ املس ــتخدم م ــن ه ــذﻩ املرابح ــات كم ــا & ــي  31ديس ــم2013 Eم مبل ــغ  225.3ملي ــون ري ــال
سعودي ) 31ديسم2012 Eم  191.8 :مليون ريال سعودي(.
ب( قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل :
 31ديسم2013 (-م )غ@( مراجعة(
الجزء غ@( املتداول
الجزء املتداول
الاجماGي
ريال ســعودي
ريال ســعودي
ريال ســعودي
213,181,818
135,000,000
78,181,818

الجزء املتداول
ريال ســعودي
105,399,512

 31ديسم2012 Eم )مراجعة(
الجزء غ cاملتداول
ريال ســعودي
100,858,757

الاجماBي
ريال ســعودي
206,258,269

إن هــذﻩ التســهيالت مضــمونة بضــمانات شخصــية مقدمــة مــن أحــد املســاهمcن ،ورهــن صــكوك ملكيــة أرا¸ــ مملوكــة مــن قبــل
الشركة قيم"#ا الدفية  40مليون ريال سعودي كما &ي  31ديسم2013 Eم ) 31ديسم2012Eم 166 :مليون ريال سعودي(.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(
 -10إحتياطي نظامي
تماشــيا مــع متطلبــات نظــام الشــركات &ــي اململكــة العربيــة الســعودية والنظــام الاساÏــ للشــركة ،تقــوم الشــركة بتكــوين إحتيــاطي
نظــامي بنســبة  10باملئــة مــن الــربح الصــا&ي الســنوي ح¤ــ ³يبلــغ هــذا الاحتيــاطي  50باملئــة مــن رأس املــال .ان الاحتيــاطي غcــ قابــل
للتوزيع كأنصبة أرباح.
 -11إحتياطي إختياري
وافقـت الجمعيــة العامـة غcــ العاديــة للشـركة &ــي اجتماعهــا املنعقـد بتــاريخ  2جمــادى ٔالاول 1430ه ـ )املوافــق  27ابريــل 2009م (
ع§ى اقتطاع نسبة  ٪20من الربح الصا&ي لسنة 2008م كإحتياطي إختياري وتخصيصه للتوسع &ي أعمال الشركة.
 -12ربح السهم
تــم إحتســاب ربــح الســهم للفــة بتقســيم الــربح الصــا&ي والــربح مــن ٔالاعمــال الرئيســية وٕالايــرادات الاخــرى )صــا&ي( ع§ــى املتوســط
املرجح لعدد ٔالاسهم املصدرة والقائمة خالل الفة املن"#ية &ي  31ديسم2013 Eم و2012م .والبالغ  22.5مليون سهم.
 -13توزيعات ٔالارباح
تم دفع التوزيعات املقرة &ي الجمعية العامة للمساهمcن &ي اجتماعها املنعقـد بتـاريخ  15أبريـل 2013م بمبلـغ  67.5مليـون ريـال
سعودي بواقع  3ريال للسهم الواحد عن السنة املن"#ية &ي  31ديسم2012 Eم.
 -14معلومات قطاعية
تكــز النشــاطات الرئيســية للشــركة &ــي تجــارة التجزئــة والجملــة بــاملواد الغذائيــة وتمــارس الشــركة نشــاطها &ــي اململكــة العربيــة
الس ــعودية ،باإلض ــافة إ Bــى قط ــاع تط ــوير املجمع ــات التجاري ــة ،اس ــتثمارها ب ــالبيع أو الايج ــار لص ــالح الش ــركة .ت ــم تلخ ــيص بع ــض
املعلومات املختارة كما &ي  31ديسم Eلكل قطاع من قطاعات ٔالاعمال كما ي§ي:

للف)(ة املن ية ي  31ديسم2013 (-م )غ@( مراجعة(
العقار والتأج) cإيجارات(
تجارة التجزئة والجملة
4,579,962,299
-711,508,306
771,146,660

املبيعات
إيرادات التأجc
ممتلكات ومعدات ،صا&ي
إجماBي الربح
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-93,194,079
511,386,753
51,802,144

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )تتمة(
لف)(ة السنة املن ية ي  31ديسم2013 (-م
)ريال سعودي(
 -14معلومات قطاعية )يتبع(
للفة املن"#ية &ي  31ديسم2012 Eم )مراجعة(
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج) cإيجارات(
تجارة التجزئة والجملة
4,015,198,404
579,663,006
684,909,699

املبيعات
إيرادات التأجc
ممتلكات ومعدات  ،صا&ي
إجماBي الربح

81,678,085
532,713,963
39,236,706

ٕ -15الال)امات واملطلوبات املحتملة
أ( يوجد ع§ى الشركة كما &ي  31ديسم Eالالامات واملطلوبات املحتملة التالية:
2013م
)غ@( مراجعة(
19,036,061
13,574,560
15,295,736

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان
إلامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

2012م
)مراجعة(
7,850,789
13,930,450
10,168,222

ب ( إلامات مقابل عقود ايجار تشغيلية:
يوجــد إلامــات قائمــة ع§ــى الشــركة بموجــب عقــود اســتئجار تشــغيلية طويلــة الاجــل لفروعهــا ومجمعا"¥ــا غي ـر قابلــة لاللغــاء
كما &ي  31ديسم Eع§ى النحو التاBي :
2012م
2013م
)مراجعة(
)غ@( مراجعة(
47,294,579
40,384,531
أقل من سنة
170,600,620
144,373,471
من سنة و أقل من  5سنوات
215,974,766
210,502,279
من  5سنوات واقل من  25سنة

 -16إعتماد القوائم املالية
تــم إعتمــاد هــذﻩ القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة بواســطة لجنــة املراجعــة نيابــة عــن مجلــس ٕالادارة بتــاريخ  19ربيــع ٔالاول 1435ه ـ
املوافق  20يناير2014م.
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