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� ا����ود ����ا�� ا������ ا�و��� ا�����ة �  '�#&ـ# $#ا�" ا������ت  � ا��
  

  

                         ا���دة/ ا����ه��� 

  1#آ� أ/�اق  -�ا, ا�+*�� 


آ" ?%�ه(" <$�د�")@)  
  ا�����3 ا�+#��� ا��+�د&�  - ا�#&�ض 

 

  

��  �45ق ا��


آ" ?%�ه("   –                   أ/�اق  -�ا, ا�+*��       �6#آ�                 ا�(��Jة ا�(
.G"        او�&"                               �DEF. �G� 6�C(" ا�(
آB ا�(��� @            

آ�,M� ا�1��KK$" و�KKN�ر إ�&KKM� KK� "KK$)1L?ـ     –         <KK$�د�" KK@و                                                     ")  "KKP�)L))           ا�"    �KK. �KK30           آ(    
R)1RKK>          2013    م  ،  

 "T�Uا� �,

 ا�(M1D&1&� .�          وا�1%$"                                          و6�C(" ا��V4 او�&" ا�(��Jة �+1M@30                   أ    
R)1R>        2013    م  ،  )C�6و     "   

ا�(M1D&" .� ذ�K] ا�K1�ر�:، واKY�Z�J�ت ا�(
.�K? "KG              ا�$%1"      �+1
ة                او�&" ا�(��Jة                 �G.�1�ت ا��GD�"  اM@أ                                                            

ة �BKًء ?�K هK_^ ا�KG�ا5C ا�(��&K" او�&K" ا�(��KJة. إن هK_^ ا�KG�ا5C ا�(��&K" او�&K"               15       ) إ�� ( 1 (KR1$)ا� (                                                                                               ً              

                                                                     M,�KKP� وM1?�KK6� �KKD� cKK? آ�.KK" ا�($)�?KK�ت وا�&R�KK0�ت ا��KK1           ا��KK1 أ            ا�()L�KKP"                               ا�(��KKJة هbKK%? �KK��&" إدارة 
                                                                                          �)DR�ه�. إن ?%b��D1&� ه� ,3F+(� "L&10 5��G ا�_ي D)6� �G(� d�ا5C ا�(��&" او�&" ا�(��Jة. 

   
 

              ً       ً                                                                        وآ�ن .DEF� EF.�  �F?ودا  و.G� �($&�ر .3F ا�G1�ر�
 ا�(��&" او�&" ا�E�در ?� VR6 ا�b&M" ا�%$�د�" 
 �(P "&(&(F, اءات
�)(F�R>&� ا�G�0�0&&�. �1'�ن ا�+3F ا�(�Fود �E+" أ<�<&" ?� ,Rf&� إ�

R>�F)&" وا���ر ا�(�?�$� ه_ا و&". ا�($)�?�ت ا�(��&"، واh<1+%�ر ?� اg@h�ص ا�(%b���P �& ا

 ا�(
ا�$" ا�(1$�رف P)&M�، وا��M, �1ف &��$)� �G.ا�$" ا��1 ,51 و
              ً                                                                              ا�+3F أf0 V6�6�  P �?()&" ا�(

     ً                                                                         أ<�<�  إ�� إ��اء ا�
أي .� ا�G�ا5C ا�(��&" آ'V، �_ا .D0j� �R0 hي ?VU ه_ا ا�
أي.
 
 

��  �7�85 ا��

ً                                                   و�D�ء  P)� ا�+3F ا�(�Fود ا�_ي D)6� �D� �&R1� 5� ،d� و��د       �(P �M��41$&� إد� ")M? أ�" ,$���ت

 ا�(F�R>" ا�(1$�رف P)&M� .� ا�(()'" &��$? c? �+1, �'� "G.
ا�G�ا5C ا�(��&" او�&" ا�(��Jة ا�(


آ".Nوف ا�
k� ")C�)د�" وا��ا�%$ "&�
  ا�$
     

  

    هـ    1434         ذو ا�LF"     23          ا�1�ر�: : 
  م2013أآ1��
  28ا�(�ا.ــ�: 

    
  
  
  

 
�� ام �� ا�+�زان وا�%�J�ن، @
آ" ?L%? "&DM)" .� ا�(()'" ا�$
�&" ا�%$�د�"،وYP� '? "'R@ �.�m, اYP�ء آ�  

ا�(G1%)&� �ـ آ� �� ام �� ا�$��(&" ا�1$�و0&" ("آ� �� إم �� ا�$��(&"")، وه� ?oNDة
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             عبدهللا�العثيم     سواق� أ � ة   شرك

   ) �                  شركة�مساهمة�سعودية  (�
              (غ�01مراجعة) �      ا وحدة �     "ولية                  قائمة�ا ركز�ا اGي�

   م    2013 �      سبتم=0 �  30       كما�4ي�

   ) �               بالريال�السعودي  (�

  م2012    م2013  إيضاح  
          ا وجودات

          موجودات�متداولة
 72,590,380  169,116,142    نقد�*ي�الصندوق�ولدى�البنوك�

 318,292,800  393,240,950    مخزون،�صا*ي
 90,392,892  87,532,677    مدفوعات�مقدمة�ومدينون�آخرون

 481,276,072  649,889,769    مجموع�ا وجودات�ا تداولة
          

          موجودات�غ�01متداولة
 167,961,742  201,189,522  )5(  ،�صا*ياستثمارات

 603,338,349  678,231,268  )6(  ممتلكات�ومعدات،�صا*ي
 492,891,091  516,551,454  (7)  ،�صا*ياستثمارات�عقارية

 12,211,450  10,872,946    ،�صا*ي�موجودات�غ'��ملموسة
 1,276,402,632  1,406,845,190    مجموع�ا وجودات�غ�01ا تداولة

  1,757,678,704   2,056,734,959    مجموع�ا وجودات

          
          ا طلوبات�وحقوق�ا ساهم1ن

          مطلوبات�متداولة
 648,803,666  868,340,918    دائنون�تجاريون 

 111,148,474  78,181,818   )8(  الجزء�ا#تداول�من�قروض�ومرابحات�طويلة�Bجل
 80,265,845  50,126,874   )8(  قروض�ومرابحات�قص'�ة�jجل

 110,721,500  123,482,024    دائنون�آخرون�ومصاريف�مستحقة
 950,939,485   1,120,131,634    مجموع�ا طلوبات�ا تداولة

          
          مطلوبات�غ�01متداولة

 124,758,377  154,545,454   )8(  قروض�ومرابحات�طويلة�Bجل
 39,490,610  46,632,109    مخصص�مكافأة�m اية�الخدمة

 164,248,987   201,177,563    مجموع�ا طلوبات�غ�01ا تداولة
          

 1,115,188,472   1,321,309,197    مجموع�ا طلوبات�
          

          حقوق�ا ساهم1ن
 225,000,000  225,000,000    رأس�ا#ال

 56,982,411  74,159,036  (9)  إحتياطي�نظامي
 12,453,336  12,453,336  (10)  احتياطى�اختياري 

 347,959,397  423,737,052    ارباح�مبقاة
إستثمارات�*ي�أوراق�مالية�متاحة�أرباح�غ'��محققة�من�

  للبيع�
  

76,338 
 

95,088 
  642,490,232   735,425,762    مجموع�حقوق�ا ساهم1ن

  1,757,678,704   2,056,734,959    مجموع�ا طلوبات�وحقوق�ا ساهم1ن
  

��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا#الية�Bولية�15)�إFى�(1تعت-��tيضاحات�ا#رفقة�من�(
 
                                     )�جزءا
ً
  ا#وحدة.      
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                        شركة�اسواق�عبدهللا�العثيم

                      (شركة�مساهمة�سعودية)

  

              (غ�01مراجعة) �            \ولية�ا وحدة            قائمة�الدخل�

   � م    2013 �      سبتم-� �  30   *ي� �             شهر�ا#ن! يت'ن أ �       والتسعة              لف��تي�الث�ثة�

                     (�بالريال�السعودي�)

 

  سبتم-��30*ي��أشهر�ا#ن! ية�التسعةلف��ة�    سبتم-��30*ي��لف��ة�الث�ثة�اشهر�ا#ن! ية    

  م2012    م2013    م2012    م2013  إيضاح  

                 

 3,119,442,040   3,420,755,733   1,122,319,034   1,193,139,826    ا#بيعات

 (2,612,549,912)   (2,880,897,159)   (937,418,717)   (993,730,912)    تكلفة�ا#بيعات�

 506,892,128   539,858,574   184,900,317   199,408,914    اجماGي�الربح

 28,124,148   38,457,597   9,574,811   13,350,778    ايرادات�التأج'�،�بالصا*ي

 (388,431,801)   (426,578,888)   (141,730,566)   (161,960,553)    مصاريف�بيع�وتوزيع

 (43,972,022)   (42,893,122)   (17,623,964)   (15,379,482)    مصاريف�عمومية�وإدارية

 102,612,453   108,844,161   35,120,598   35,419,657    �التشغيليةالعمليات�الربح�من�

حصة�الشركة�*ي�أرباح�أستثمارات�

�لحقوق�ا#لكية
 
             وفقا
ً
      )5(  8,080,957   8,655,298   19,391,115   18,152,351 

 (8,350,920)   (5,658,553)   (2,238,876)   (1,681,695)   مصاريف�تمويل

 1,628,036   2,953,247   387,699   919,522    إيرادات��أخرى،�صا*ي�

 114,041,920   125,529,970   41,924,719   42,738,441    الربح�قبل�الزكاة

 (2,750,000)   (3,050,000)   (1,250,000)   (800,000)    الزكاة

 111,291,920   122,479,970   40,674,719   41,938,441    الربح�الصا4ي

                )10(  :منربحية�السهم�

  j    1.57    1.56    4.84    4.56عمال�الرئيسية�

  0.51    0.74    0.30    0.33    ،�صا*يمن�مصادر�أخرى jيرادات�

  4.95    5.44    1.81    1.86    الربح�الصا*ي

 22,500,000   22,500,000   22,500,000   22,500,000    ا#توسط�ا#رجع�لعدد�Bسهم

 

  

��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة.15)�إFى�(t1يضاحات�ا#رفقة�من�(تعت-��
 
                                            )�جزءا
ً
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                   سواق�عبدهللا�العثيم� أ     شركة�

   ) �                  شركة�مساهمة�سعودية  (�

  

              (غ�01مراجعة) �            "ولية�ا وحدة �                التدفقات�النقدية      قائمة�

   م    2013 �      سبتم=0 �  30   4ي� �       ا ن56ية            التسعة�أشهر� �     لف:0ة

   ) �       السعودي        بالريال�  (�

  

��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة.15)�إFى�(1تعت-��tيضاحات�ا#رفقة�من�(
 
                                            )�جزءا
ً
      

  م2012    م2013  
        

        "نشطة�التشغيلية
  111,291,920  122,479,970  صا*ي�ربح�الف��ة�

       تعدي�ت:

 61,308,341  67,067,079  اس! �كات�
 1,003,878  1,003,878  إطفاءات

 747,319  (987,247)  بيع�ممتلكات�ومعدات/�خسائر��(أرباح)�
 2,750,000  3,050,000  زكاةالمخصص�

)18,152,351(  (19,391,115)  حقوق�ا#لكية�احصة�الشركة�*ي�أرباح�أستثمارات�وفق  
 4,029,238  5,563,714  مخصص�مكافأة�m اية�الخدمة

       
       رأس�ا ال�العاملالتغ01ات�4ي�

)6,939,540(  (71,451,145)  ،�صا*يا#خزون  
 15,072,004  (7,647,282)  مدفوعات�مقدمة�ومدينون�آخرون

)17,296,660(  233,796,039  دائنون�تجاريون�ودائنون�آخرون�ومصاريف�مستحقة  
)2,482,720(  زكاة�مدفوعة   )3,770,048(  

 150,044,101  331,001,171  صا4ي�النقد�من�\نشطة�التشغيلية
        

        "نشطة�\ستثمارية
 (43,718,212)  (12,030,375)  إستثمارات�*ي�شركات�زميلة�واخرى�

واستثمارات��اضافات�ممتلكات�ومعدات�ومشاريع�تحت�التنفيذ
)149,514,928(  عقارية   )76,730,691(  

 12,750,000  4,250,000  توزيعات�أرباح�مستلمة�من�شركة�زميلة
 1,462,938  1,029,340  ا#تحصل�من�بيع�ممتلكات�ومعدات

)156,265,963(  صا4ي�النقد�ا ستخدم�4ي�\نشطة�\ستثمارية   (106,235,965) 
       

       "نشطة�التمويلية
)67,500,000(  �توزيعات�ارباح    -- 

)1,597,725(  قروض�ومرابحات   )14,836,924(  
  )14,836,924(  (69,097,725)  صا4ي�النقد�ا ستخدم�4ي�\نشطة�التمويلية

       
 28,971,212  105,637,483  صا4ي�التغ4�01ي�النقد�4ي�الصندوق�ولدى�البنوك��

 43,619,168  63,478,659  ية�الف��ةاالصندوق�ولدى�البنوك��*ي�بد�النقد�*ي
 5k  169,116,142  72,590,380اية�الف:0ةالنقد�4ي�الصندوق�ولدى�البنوك��4ي�

       عمليات�غ�01نقدية:

)104,070(  --  أرباح�غ'��محققة�من�إستثمارات�*ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع  



  

  

                        شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

                        (�شركة�مساهمة�سعودية�)

                                  "ولية�ا وحدة�(غ�01مراجعة)�(تتمة)                           إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

   م    2013       سبتم=�0 �  30                             لف:0ة�التسعة�أشهر�ا ن56ية�4ي�

              (ريال�سعودي)
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                 التكوين�والنشاط   -    1

ـــركة�مســــاهمة�ســــعودية�مســــجلة�بالريــــاض�بتــــاريخ� �          ("الشــــركة") �                        ن�شــــركة�أســــواق�عبــــدهللا�العثــــيم إ   )� م    1980     مــــايو� �  21 ( � ه    1400    رجــــب� � 7                                           �ــــي�شـ

                  لقرار�الـوزاري�رقـم�                                                  من�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة�إFى�شركة�مساهمة�بموجب�ا       الشركة� �     تحويل     .�تم� �          1010031185                   بالسجل�التجاري�رقم�

  .   م�)    2007       سبتم-�� �  15         (�ا#وافق� �  هـ    1428      رمضان� � 3          /ق�بتاريخ�   227

ــركة�*ــــي�تجــــارة�الجملــــة�*ــــي�ا#ــــواد�الغذائيــــة�وBســــماك ــاط�الشــ ــا�والحاصــــ�ت�الزراعيــــة�وا#وا�ــــ��� �                                                          يتمثــــل�نشــ                                                          واللحــــوم�والســــيارات�وقطــــع�غيارهــ

                                                                                                                  وBدوات�ا#��ليـــة�وإقامـــة�وإدارة�وتشـــغيل�وصـــيانة�Bســـواق�ا#ركزيـــة�وا#جمعـــات�التجاريـــة�وخـــدمات�tعاشـــة�ا#طهيـــة�وغ'ـــ��ا#طهيـــة�وخـــدمات�

ــارس�  وت �                                          ة�وصـــيانة�وتشـــغيل�مســـتودعات�الت-�يـــد�والتخـــزين.                                                                الحاســـب��Fـــي�وتشـــغيل�وصـــيانة��xت�وBجهـــزة�الكهربائيـــة�وا#يكانيكيـــة�وإقامـــ      مـ

                                                                 نشاطها�من�خ�ل�فروع�أسواق�العثيم�ا#نتشرة�*ي�عدة�مناطق�*ي�ا#ملكة.       الشركة�

  

   عة�                 (ويشار�إل� ا�مجتم    لها�                          الشركة")�والشركات�التابعة�                                                                            القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة�تتضمن�القوائم�ا#الية�للشركة�أسواق�عبدهللا�العثيم�("

   :  ")       ا#جموعة    بـ�"

  سبتم=30�0نسبة�ا لكية��الفعلية�4ي�    
  م2012  م2013    اسم�الشركة

 ٪100 ٪100    شركة�هاFي�القابضة�
 ٪100 ٪100    شركة�ا#ركز�العالم��للتسويق�

 ٪100 ٪100    شركة�الخدمات�السبع�
 ٪100 ٪100    شركة�بيت�الوطن�

 - ٪100    شركة�مرافق�التشغيل

  

                   والسياسات�ا حاسبية          أسس�rعداد�   -    2

  

                            ا عاي�01ا حاسبية�ا طبقة����  -    أ

ــة�ا �      ا#وحـــــدة �                                 لقـــــد�تـــــم�اعـــــداد�القـــــوائم�ا#اليـــــة�Bوليـــــة ــادر�عـــــن�الهيئـــ ـــة�Bوليـــــة�الصـــ �#عيـــــار�التقـــــارير�ا#اليــ
ً
ــا                                                ا#رفقـــــة�وفقـــ
ً
ـــبي'ن�                               لســـــعودية�للمحاســ

                                                    تظهــر�*ــي�القــوائم�ا#اليــة�الســنوية�ا#راجعــة،�ويجــب�أن�تــتم�                                                         القــوائم�ا#اليــة�Bوليــة��xتتضــمن�كافــة�ا#علومــات�وtيضــاحات�ال¢ــ��            القــانوني'ن.�

   . م    2012       ديسم-�� �  31                                                                                          £ ا�*ي�ضوء�ا#علومات�وtيضاحات�التفصيلية�الواردة�*ي�القوائم�ا#الية�ا#راجعة�للسنة�ا#ن! ية�*ي� ء   قرا

  
             أسس�القياس�  -   ب

�#بــدأ�التكلفـــة�التاريخيــة،� �                                    تــم�إعـــداد�القــوائم�ا#اليـــة�Bوليــة�ا#وحـــدة
ً
                         وفقـــا
ً
 �                               بيــع�يـــتم�اثبا£ ــا�بالقيمـــة�العادلـــة                            فيمـــا�عــدا�Bســـتثمارات�ا#تاحـــة�لل    

                                                  وباستخدام�مبدأ�jستحقاق�ا#حاس¥��ومفهوم�jستمرارية.

  

                           استخدام�الحكم�والتقديرات �- ج

                      §ــى�ا#ركــز�ا#ــاFي�ونتــائج�           لهــا�تــأث'��ع     ال¢ــ��  و                                                                                     يتطلــب�إعــداد�القــوائم�ا#اليــة�Bوليــة�ا#وحــدة�مــن�tدارة�إســتخدام�الحكــم�والتقــديرات�وtف��اضــات�

                                                                                                                  .�وبالرغم�من�أن�هذه�التقـديرات�مبنيـة�ع§ـى�ا#علومـات�وBحـداث�الحاليـة�ا#تـوفرة�لـدى�tدارة،�فإنـه�مـن�ا#مكـن�أن�تختلـف�النتـائج�     Bعمال

                                    الفعلية�ال¬ ائية�عن�هذه�التقديرات

                                                       إظهــار�أثــر�التغ'ــ�ات�*ــي�التقــديرات�ا#حاســبية�*ــي�الف�ــ�ة�محــل�       ،�ويــتم� ة      مســتمر      بصــفة�                                               تــتم�مراجعــة�التقــديرات�وtف��اضــات�ا#تعلقــة� ــا�ع§ــى�

  .                                       الفحص�والف��ات�ا#ستقبلية�ال¢��تتأثر� ا

 



  

  

                        شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

                        (�شركة�مساهمة�سعودية�)

                                  "ولية�ا وحدة�(غ�01مراجعة)�(تتمة)                           إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

   م    2013       سبتم=�0 �  30                             لف:0ة�التسعة�أشهر�ا ن56ية�4ي�

              (ريال�سعودي)

5 

 

        (يتبع) �                            أسس�rعداد�والسياسات�ا حاسبية   -    2

             أسس�التوحيد� �- د

                        )�أعـ�ه.�الشـركات�التابعـة� 1                                                                                                      تتضمن�القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة�ا#رفقة�القوائم�ا#الية�للشركة�وشركا£ ا�التابعة�كما�هو�مبـ'ن�*ـي�إيضـاح�(

  ك�                                                                                                                        �ي�منشآت�تسيطر�عل� ا�الشركة.�تتوفر�السيطرة�عندما�يكون�للشركة�ا#قدرة�ع§ى�التحكم�*ي�السياسات�ا#الية�والتشغيلية�للمنشأة�وذل

�يــتم�أخــذها�*ــي�الحســبان.�يــتم�إدراج� �     تمــارس                                                                          للحصــول�ع§ــى�منــافع�مــن�أنشــط! ا.�لتقــدير�الســيطرة�فــإن�حقــوق�التصــويت�ا#حتملــة�ال¢ــ��
ً
                                 حاليــا
ً
     

                            السيطرة�ح¢�²تاريخ�توقفها.�    بدء�                                                                       القوائم�ا#الية�للشركات�التابعة�*ي�القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة�من�تاريخ�

                                                                                                    #عام�ت�ا#الية�ا#همة�ال¢��تمت�ب'ن�الشركة�وشركا£ ا�التابعة�وتلك�ال¢��تمـت�فيمـا�بـ'ن�الشـركات�التابعـة�عنـد�                         يتم�إستبعاد�كافة�Bرصدة�وا

    وعـة�                                                                                                                      إعداد�القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة.�كما�يتم�استبعاد�أيـة�أربـاح�وخسـائر�غ'ـ��محققـة�ناتجـة�مـن�ا#عـام�ت�الداخليـة�بـ'ن�شـركات�ا#جم

           ية�Bولية.                      عند�توحيد�القوائم�ا#ال

 ملخص�vهم�السياسات�ا حاسبية  -  3
 �                                                                                          *ـــي�إعـــداد�القـــوائم�ا#اليـــة�Bوليـــة�ا#وحـــدة�للمجموعـــة�تتفـــق�مـــع�تلـــك�ا#ســـتخدمة�*ـــي�إعـــداد�القـــوائم�ا#اليـــة                         السياســـات�ا#حاســـبية�ا#طبقـــة�

                           ي�هــذه�القـــوائم�ا#اليــة�Bوليـــة�         ا#عروضــة�*ـــ                                                      تــم�تطبيـــق�السياســات�ا#حاســـبية�بشــكل�ثابـــت�ع§ــى�جميــع�الف�ـــ�ات� � .                       ا#وحــدة�الســنوية�للمجموعـــة

                             طريقة�العرض�للف��ة�الحالية.                                                     ا#وحدة.�تم�إعادة�تبويب�بعض�أرقام�ا#قارنة�لتتما���²مع�

               تحقيق�\يرادات  -    أ

  يتم�jع��اف�بإيرادات�بيع�البضائع�عند�تسليم�البضاعة�للعم�ء�وان! اء�jل��ام�حيالها.� -

  الفرع�ويتم�ت��يلها�من�التكلفة.ويتم�jع��اف�برسوم�jفتتاح�ا#تفق�عل� ا�مع�ا#وردين�عند�افتتاح� -

 ا#وردين�Bخرى�ع§ى�أساس�jستحقاق�وفقا�ل�تفاقيات�ا#-�مة�مع�ا#وردين.وحوافز�يتم�jع��اف�بإيرادات�الخصومات�التجارية� -

� �الخصومات�والحوافزات�بعد�ا#بيعتكلفة�و¶غراض�العرض�يتم�إظهار�صا*ى �من�jيجار�ع§ى�ت��يل�هذه �تتحقق�jيرادات �بينما ،

 �اساس
 
 tستحقاق�وفقا
ً
  .دة�عقود�jيجار#�            

  

         ا صاريف  -   ب

                    #صاريف�jخرى�كمصاريف�              .�ويتم�تصنيف�ا                              #نفقة�لتوزيع�وبيع�بضائع�الشركة                                                     تتكون�مصاريف�البيع�والتوزيع�بشكل�رئي·���من�التكاليف�ا

         ادارية.         عمومية�و 

ــاي'�� ـــا�للمعـــ ــرادات�وفقــ ـــق�بشـــــكل�مباشـــــر�بكلفـــــة�jيـــ ــاريف�jداريـــــة�والعموميـــــة�ا#صـــــاريف�ا#باشـــــرة�وغ'ـــــ��ا#باشـــــرة�وال¢ــــ���xتتعلــ                                                                                                                  تتضــــمن�ا#صـــ

      تكلفــة�    ة�و                                                                .�ويـتم�توزيـع�ا#صـاريف�اذا�دعـت�الحاجــة�بـ'ن�ا#صـاريف�العموميـة�وjداريـ                          *ـي�ا#ملكـة�العربيــة�السـعودية                       ا#حاسـبية�ا#تعـارف�عل� ـا�

  .             ع§ى�اساس�ثابت �       ا#بيعات

  

    ��         \ستثمارات  �� �- ج

�لحقوق�ا لكية        استثمار�
ً
             وفقا
ً
                ـ�شركات�زميلة� �    

                                                                                                                           الشـركات�الزميلــة��ــي�تلـك�ال¢ــ��يكــون�للشـركة�تــأث'��هــام�عل� ــا�ولكـن�ليســت�ســيطرة�*ـي�سياســا£ ا�ا#اليــة�والتشـغيلية،�ويعت-ــ��امــت�ك�الشــركة�

�ع                    الشـركة�ا#ســتثمر�ف� ـا�    مـال�                *ـي�ا#ائـة�مـن�رأس� �  50    إFـى� �  20   'ن�               لحصـة�ت�ـ�اوح�مـاب
ً
�هامـا

ً
  الـذي�يحـق�لصـاحبه�التصـويت�مؤشـرا

ً
     

ً
            قـدرة�الشــركة�   §ـى�                             

                                                الشـــركات�الزميلـــة�باســـتخدام�طريقـــة�حقـــوق�ا#لكيـــة�ويـــتم�                عـــن�jســـتثمارات�*ـــي�      حاســـبة�  ا#                                         التـــأث'��*ـــي�هـــذه�الشـــركات�ا#ســـتثمر�ف� ـــا.�تـــتم�    ع§ـــى�

�بالتكلفة.�
ً
           تسجيلها�مبدئيا
ً
                                                                                               تتضمن�القوائم�ا#الية�حصة�الشركة�*ي�Bرباح�وا#صاريف�وحركة�حقوق�ا#لكية�للشركات�ا#سـتثمر�ف� ـا�بحقـوق�              

ــاوز�حصـــة�الشـــركة�*ـــي�الخســـائر�ملكي! ـــا�*ـــي�أي�شـــركة�زميلـــة�يـــتم� ــ�²تـــاريخ�توقفـــه.�عنـــدما�تتجـ                                                                                                                          ا#لكيـــة�مـــن�تـــاريخ�بدايـــة�ذلـــك�التـــأث'��الهـــام�ح¢ـ

                                                                                      إFـى�صـفر�ويـتم�إيقـاف�تحمـل�أي�خسـائر�أخـرى�باسـتثناء�الحـاxت�ال¢ـ��تتكبـد�ف� ـا�الشـركة�ال��امـات� �                                 تخفيض�القيمة�الدف��ية�لحصة�الشركة

                                                                                                                        قانونيــة�أو�ضــمنية�أو�القيــام�بمــدفوعات�نيابــة�عــن�الشــركة�الزميلــة.�يــتم�قيــد�أو�تحميــل�حصــة�الشــركة�مــن�Bربــاح�أو�الخســائر�*ــي�الشــركات�

   � .      ا#وحدة �                           ا#ستثمر�ف� ا�*ي�قائمة�الدخل
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3    -    vهم�السياسات�ا حاسبية�(يتبع)       ملخص�                             
  

           (يتبع)��� �         \ستثمارات   ��� �- ج

  \ستثمارات�ا تاحة�للبيع

                                                                                                لغ'ـ��أغــراض�ا#تـاجرة�أو�ليســت�للشـركة�أيــة�سـيطرة�أو�تــأث'�ات�هامـة�عل� ــا،�كاسـتثمارات�متاحــة�للبيـع،�ويــتم� �                      تصـنف�jسـتثمارات�ا#قتنــاه
�بالتكلفــة�وال¢ــ��تمثــل�القيمــة�العادلــة�للقيمــة�ا#دفوعــة�شــاملة�مصــاريف�الشــراء�ا#تعلقــة�باxســتثمارات،�ويــتم�قياســها�بعــد

ً
                                                                                                           إثبا£ ــا�مبــدئيا
ً
              � 

                                                                                        ات�*ـي�القيمـة�العادلـة� ـا�بخـ�ف�خسـائر�jنخفـاض�*ـي�حقـوق�ا#لكيـة.�وتحـدد�القيمـة�العادلـة�بـالرجوع�                                 ذلك�بالقيمة�العادلة�وتـدرج�التغ'ـ� 
                                                                                                                       إFـى�القيمــة�السـوقية�*ــي�حـال�كــان�يــتم�تـداولها�*ــي�سـوق�نشــط،�إن�وجــد.�و*ـي�حالــة�غيـاب�ســوق�ماليــة�نشـطة�تعت-ــ��التكلفـة�بمثابــة�القيمــة�

                   .�يــتم�إثبــات�ا#كاســب�            Bوليــة�ا#وحــدة �              *ــي�قائمــة�الــدخل �-       إن�وجــد� �-                  ارات�ا#ــذكورة�أعــ�ه�                                         العادلــة.�يقيــد�jنخفــاض�الــدائم�*ــي�قيمــة�jســتثم
                                                                                       ا#تاحة�للبيع�خ�ل�الف��ة�ال¢��تحدث�ف� ا�مع�تسوية�أي�مكاسب�أو�خسائر�غ'ـ��محققـة�تـم�إثبا£ ـا� �                                 والخسائر�الناتجة�عن�بيع�tستثمارات

.�يتم�ادراج�التوزيعـات�النقديـة�مـن�تلـك�jسـتثمارات�ضـمن�قائمـة�الـدخل�
ً
                                                               سابقا
ً
                                    عنـد�إقـرار�التوزيـع�مـن�الجهـات�ا#سـتثمر�             Bوليـة�ا#وحـدة�     
        ف� ا.�

                    \ستثمارات�العقارية  �� �-  د�

   لـة�                                                                                                                    ت�العقارات�tستثمارية�وا#تمثلة�*ي�ا#بـاني�وBرا«ـ��،�ال¢ـ��يـتم�tنتفـاع�م¬ ـا�بالتـأج'��أو�تلـك�ال¢ـ��يـتم�tحتفـاظ� ـا�لف�ـ�ات�طوي        يتم�إثبا

�م¬ ا�tس! �كات�ا#��اكمـة�وخسائر�إنخفاض
ً
                                      لتحقيق�عائد�رأسماFي�من�زيادة�قيم! ا�السوقية�بالتكلفة�مخصوما
ً
               ،�إن�وجـدت،�حيـث�      القيمـة �                                                           

                              تم�إحتساب�أي�اس! �ك�ل½را«��.   �xي

        ا خزون � �-   هـ�

   .      ا#تحرك �                           ع§ى�أساس�طريقة�ا#توسط�ا#رجح �       التكلفة             .�ويتم�تحديد�                السوق،�أ¾ ما�أقل   أو� �       التكلفة                  تظهر�البضاعة�بسعر�

                            ا خصصات�و\ل:{امات�ا حتملة�  �� �-  و�
                              ال�ــ�ام�قـانوني�أو�تعاقــدي�نا�ــ��Â           ع§ـى�الشــركة�                    التوقيـت،�عنــدما�يكــون� � و أ                                                      يـتم�تســجيل�مخصصــات�ل�ل��امـات�غ'ــ��ا#ؤكــدة�مـن�ناحيــة�ا#بــالغ�

                                                                     منــافع�اقتصــادية�لســداد�jل�ــ�ام�ويمكــن�إجــراء�تقــدير�يعتمــد�عليــه.�عنــدما�تكــون�      تحويــل�                                       نتيجــة�لحــدث�ســابق�ومــن�ا#حتمــل�أن�ينــتج�عنــه�
                     توقعة�لسداد�jل��ام.                                                                             القيمة�الزمنية�للنقود�هامة�فإن�ا#خصصات�يتم�إظهارها�بالقيمة�الحالية�للنفقات�ا#

                  ا متلكات�وا عدات   ��� �- ز

                                                                                    بعــد�ت��يــل�jســ! �كات�ا#��اكمــة�.�تعت-ــ��مصــاريف�jصــ�ح�والصــيانة�مصــاريف�ايراديــة،�أمــا�مصــاريف� �       التكلفــة                       تظهــر�ا#متلكــات�وا#عــدات�ب
                                   العمليـة�ا#قـدرة�وذلــك�باسـتعمال�طريقــة�                                                                 -��مصــاريف�رأسـمالية.��ويجـري�احتســاب�jسـ! �كات�عل� ــا�ع§ـى�أسـاس�حيا£ ــا�ـ               التحسـينات�فتعتـ

                                                                                                                     القســـط�الثابـــت.�ويـــتم�اطفـــاء�التحســـينات�ع§ـــى�ا#ـــأجور�وا#بـــاني�ا#قـــام�عل� ـــا�ارا«ـــ���مســـتأجرة�ع§ـــى�أســـاس�الحيـــاة�العمليـــة�ا#قـــدرة�لهـــذه�
  :                     الرئيسية�لهذه�Bصول��ي �      للبنود �                           .�ان�الحياة�العملية�ا#قدرة�                            دة�عقد�jيجار�ا¾ ما�ينت��Ãاوx                                التحسينات�وا#باني�او�ا#تبقي�من�م

  السنوات  

  10            آxت�ومعدات
  �25–�5       مباني

  �7–�5          سيارات
  �7– 5                  أجهزة�الحاسب��Fي

  7               أثاث�ومفروشات
  10                         تحسينات�ا#باني�ا#ستأجرة
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                                انخفاض�قيمة�ا وجودات�طويلة�\جل  �� �- ح

                                                                                                                     تقـوم�الشـركة�بـإجراء�مراجعـة�دوريــة�للقيمـة�الدف��يـة�للموجـودات�ا#لموســة�للتأكـد�مـن�عـدم�وجـود�أي�دليــل�ع§ـى�وقـوع�أي�خسـارة�ناتجــة�
                                                                                                                    عن�انخفاض�*ي�قيمة�ا#وجودات.�و*ي�حالة�وجود�مثل�هذا�الدليل،�يتم�تقدير�القيمة�القابلة�ل�س��داد�لذلك�Bصل�لتحديـد�حجـم�هـذه�

 xصــل،�تقــوم�الشــركة�بتقــدير�القيمــة�القابلــة�ل�ســ��داد�                   الخســارة.�و*ــي�الحــاBيمكــن�ف� ــا�تقــدير�القيمــة�القابلــة�ل�ســ��داد�لــذلك��xت�ال¢ــ��                                                                                                      
                                                 للوحدة�ا#درة�للنقدية�ال¢��ينتم��إل� ا�ذلك�Bصل.�

ـــه                             الدف��يــة،�عندئــذ�تخفــض�القيمــة� �                                                                                            و*ــي�الحــاxت�ال¢ــ��يقــدر�ف� ــا�ا#بلــغ�القابــل�ل�ســ��داد�ل½صــل�أو�الوحــدة�ا#ــدرة�للنقديــة�بأقــل�مــن�قيمتـ
ـــة�Bصـــــل� ـــدة�ا#ــــدرة�للنقديـــــة�إFــــى�القيمـــــة�القابلــــة�ل�ســـــ��داد�لهــــا،�ويـــــتم�إثبــــات�خســـــائر�jنخفــــاض�*ـــــي�قيمـ                                                                                                                الدف��يــــة�لـــــذلك�Bصــــل�أو�الوحــ

�*ي�قائمة�الدخل�jولية�ا#وحدة.�
ً
                              مصروفات�فورا
ً
              

�عكس�قيد�خسارة�jنخفاض�*ـي�القيمـة،�عندئـذ�تـتم
ً
                                          وإذا�ما�تم�xحقا
ً
                                                              زيـادة�القيمـة�الدف��يـة�ل½صـل�أو�الوحـدة�ا#ـدرة�للنقديـة�إFـى�القيمـة� �               

      مـا�لـو�                                                                                                                         ا#عدلة�القابلة�ل�س��داد�له،�ع§ى�أ�xتزيد�القيمة�الدف��ية�ال¢��تمت�زياد£ ا�عن�القيمـة�الدف��يـة�ال¢ـ��كـان�مـن�ا#ف�ـ�ض�تحديـدها�في
ــي�الف�ـــ�ات�الســـابقة.�يـــتم�إثبـــات�عكـــس�قيـــد�خســـارة�                                                       لـــم�يـــتم�إثبـــات�خســـارة�jنخفـــاض�*ـــي�قيمـــة�ذلـــك�Bصـــل�أو�الوحـــدة�ا#ـــد                                                        رة�للنقديـــة�*ـ

�*ي�قائمة�الدخل�jولية�ا#وحدة.
ً
                             jنخفاض�*ي�القيمة�إيرادات�فورا
ً
                               

                 أصول�غ�01ملموسة   ��� �- ط

                         ها�ع§ى�مدة�عقود�tيجار.�  ؤ                                    مواقع�أسواق�مستأجرة�(خلو)�ويتم�إطفا   من�                                      تتمثل�Bصول�غ'��ا#لموسة�بتكاليف�tنتفاع�

              تكلفة�\ق:0اض   ��� �- ي

                                                                                                                  إن�تكاليف�jق��اض�والخاصة�مباشرة�بتملك�أو�بناء�Bصول�ا#ؤهلـة�وال¢ـ��تحتـاج�إFـى�ف�ـ�ة�مـن�الوقـت�لتصـبح�جـاهزة�للغـرض�ا#سـ! دف�
                                                                                                                 اسـتخدامها�فيـه�أو�بيعــه،�يـتم�إضــاف! ا�ع§ـى�كلفــة�تلـك�Bصــول�ح¢ـ�²تصـبح�جــاهزة�ل�سـتخدام�أو�البيــع.�إن�تكـاليف�jق�ــ�اض�Bخـرى�يــتم�

                                                   حميلها�ع§ى�قائمة�الدخل�*ي�الف��ة�ال¢��تكبدت�ف� ا. ت

  

                      تحويل�العم�ت�"جنبية�   ��� �- ك
ــراء ــد�اجــ ــائدة�عنــ                       .�ويــــتم�تحويــــل�ا#وجــــودات�       ا#عاملــــة �                                                                                    يــــتم�تحويــــل�ا#عــــام�ت�بالعملــــة�jجنبيــــة�اFــــى�الريــــال�الســــعودي�باســــعار�التحويــــل�الســ

                     ¶ســـعار�الســـائدة�*ـــي�ذلـــك�                     اFـــى�الريـــال�الســـعودي�با       ا#وحـــدة�                                                                     وا#طلوبـــات�ا#اليـــة�بـــالعم�ت�jجنبيـــة�كمـــا�*ـــي�تـــاريخ�قائمـــة�ا#ركـــز�ا#ـــاFي�jوليـــة�
   .      ا#وحدة �     jولية                                                                                         ن�jرباح�والخسائر�الناتجة�عن�التسديدات�او�تحويل�العم�ت�jجنبية�يتم�ادراجها�ضمن�قائمة�الدخل�          التاريخ.�أ

                   محاسبة�عقود�\يجار   ��� �- ل

                                                                                                                    تعت-ــ��كافــة�عقــود�jيجــار�ال¢ــ��ت-�مهــا�الشــركة�عقــود�ايجــار�تشــغيلية،�وبموجÈ ــا�تحمــل�دفعــات�jيجــار�ع§ــى�قائمــة�الــدخل�بطريقــة�القســط�
                            الثابت�ع§ى�مدى�ف��ة�jيجار.

                                                       مــن�قبــل�الشــركة�بصــف! ا�مــؤجرة�كــإيرادات�*ــي�قائمــة�الــدخل�ع§ــى�                                                           كمــا�يــتم�قيــد�مبــالغ�tيجــار�ا#ســتلمة�بموجــب�عقــود�tيجــار�التشــغيلية�
                                            أساس�القسط�الثابت�ع§ى�مدى�ف��ة�تلك�العقود.

                           مخصص�مكافأة�5kاية�الخدمة�   ��� �- م

           #زايـــا�ال¢ـــ��        إجمـــاFي�ا                                           والعمـــال�با#ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�وع§ـــى�أســـاس�                 وفقـــا�لنظـــام�العمـــل�                         مخصـــص�مكافـــأة�m ايـــة�الخدمـــة�           يـــتم�إحتســـاب�
           ،�كمـا�ويـتم�     ا#خصـص   مـن�                              خصم�أي�مدفوعات�مقدمة�للمـوظف'ن�     ويتم� � ،                                                   ا#وظف�*ي�حالة�تركه�العمل�*ي�تاريخ�قائمة�ا#ركز�ا#اFي        يستحقها�

   .                               ظف'ن�ان�وجدت�عند�ان! اء�خدما£ م                  m اية�الخدمة�للمو        مكافآت�                   احتساب�ودفع�فروقات�
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        الزكاة  �� �- ن

� �الشركة �والتخضع �الزكاة �مصلحة �السعوديةلتعليمات �العربية �ا#ملكة �*ي �jستددخل �يتم � �jستحقاق. �#بدأ �وفقا �للزكاة �يتم�راك .

�للوعاء�الزكوي �احتساب .�يجري�تسجيل�أية�فروقات�ب'ن�ا#خصص�والربط�ال¬ ائي�ح'ن�يتم�اعتماد�الربط�ال¬ ائي�مخصص�الزكاة�وفقا

  حيث�يتم�حينئذ�اقفال�ا#خصص.

            ذات�الع�قة�      ف�ذات�    "طرا   -    4

                                ا#حاســبة�ع¬ ــا�بطريقــة�حقــوق�ا#لكيــة� �              مســتثمر� ــا�تــتم                        الشــركات�التابعــة،�وشــركات�  و  �                                 اف�ذات�الع�قــة�للشــركة�مــن�مســاهم� ا،    Bطــر       تتمثــل�

                           أخرى�تحت�السيطرة�ا#ش��كة. �     شقيقة       وشركات�

ــريك�مؤســــس) �                               ل�رئي·ــــ���مــــع�شــــركة�العثــــيم�القابضــــة ك                           خــــ�ل�الف�ــــ�ة�تعاملــــت�الشــــركة�بشــــ ــوير� �           (شــ                                     وشــــركة�عبــــدهللا�العثــــيم�لÉســــتثمار�والتطــ

  �                                                                              وكانت�التعام�ت�مع�Bطراف�ذات�الع�قة�تتمثل�بشكل�رئي·���من�إيرادات�ومصاريف�إيجار. � )     زميلة      (شركة� �        العقاري 

 Bدارة                 تتم�ا#عام�ت�مع�jتفاقيات�ا#عتمدة�من�قبل�jللشروط�و�
ً
                                      طراف�ذات�الع�قة�وفقا
ً
                    .   

  م2012  م2013    طبيعة�الع�قة

  8,001,465  8,444,139    مصاريف�ايجارات
  28,170,431  28,173,673    إيرادات�ايجارات�

  

  

�إFى�طرف��19م:�2012مليون�ريال�سعودي�(�12.3تتضمن�ا#دفوعات�ا#قدمة�مبلغ��)4-1(
 
         مليون�ريال�سعودي)�عبارة�عن�إيجارات�مدفوعة�مقدما
ً
                                               

  ذو�ع�قة�مقابل�خصم�تعجيل�الدفع.

 

  �  ات       ستثمار  ا   -    5

      ي§ي: �  ما                    يتضمن�بند�tستثمارات�
  م2012    م2013      

 
 
 إستثمار�*ي�شركات�وفقا
ً
  167,366,654  192,951,251    )1- 5(  لحقوق�ا#لكية�                     

 �دفعات�مرتبطة�باستثمار
 
 وفقا
ً
 --  7,661,933    )2- 5(  حقوق�ا#لكية�    

  595,088  576,338        إستثمارات�*ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع

      201,189,522  167,961,742  
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                         شركات�وفقا�لحقوق�ا لكية           استثمار�4ي� �  )� 1- 5 (

 
  م2012    م2013  

  117,846,091   173,441,694  يناير�1رصيد�
  18,152,350  19,391,115                          حصة�الشركة�*ي�صا*ي�jرباح

 44,118,213  4,368,442        أضافات
  )12,750,000(  (4,250,000)                   رباح�نقدية�مستلمة أ        توزيعات�

  167,366,654  192,951,251    ��      سبتم-� �  30     رصيد�

  

       .�علمـا� ٪     13.65                                                                                                         يمثل�jسـتثمار�*ـي�الشـركة�الزميلـة�قيمـة�jسـتثمار�*ـي�رأس�مـال�شـركة�عبـد�هللا�العثـيم�ل�سـتثمار�والتطـوير�العقـاري�بنسـبة�

   .             وافراد�عائلته               دهللا�صالح�العثيم�                                                              بان�النسبة�ا#تبقية�مملوكة�من�قبل�شركة�العثيم�القابضة�والسيد�عب

  

  و� � ٪  90                                                                              بطة�باستثمار�شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم�*ي�شركة�ثمرات�القصيم�(حصة�غ'ـ��مباشـرة�تمثـل� ت            الدفعات�ا#ر  ب �        الرئي·�� �          تمثل�ا#بلغ ي  )� 2- 5 (

         *ـــي�زراعـــة�            لهـــذه�الشـــركة�                                                                        ريـــال�ســـعودي�باÌضـــافة�إFــى�مبـــالغ�إضـــافية�لهـــذا�الغـــرض).�ويتمثـــل�النشــاط�الرئي·ـــ��� �   000 ,   100 �             بــرأس�مـــال�قـــدره

ـــا� ـــة�مبـــــاني�عل� ــ                                                                                                             الخضـــــروات�وjعـــــ�ف�وتربيـــــة�ا#اشـــــية�والـــــدواجن�وخـــــدمات�tســـــت'�اد�والتصـــــدير�والتســـــويق�للغ'ـــــ��وشـــــراء�Bرا«ـــــ���Ìقامــ

    رجـب� �  30                                                                                                             واسـتثماراها�بـالبيع�أو�tيجـار�لصـالح�الشـركة�واسـتغ�ل�العقـارات�وBرا«ـ���لصـالح�الشـركة.�وقـد�تـم�تأسـيس�الشـركة�*ـي�تـاريخ�

   ل،�                                                                                   وxتـزال�إدارة�ا#جموعـة�بصـدد�إm ـاء�إجـراءات�العمـل�ا#سـتقب§ي�مـع�الشـريك��خـر�وهيكلـة�رأس�ا#ـا �  ،� م    2013      يونيـو� � 9     افق��       هـ�ا#و     1434

                                                  لم�يتم�توحيد�هذه�الشركة�ضمن�القوائم�ا#الية�Bولية. �     وعليه
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        ،�صا4ي                ا متلكات�وا عدات �   -    6

 

  

 أرا���

  

 آ�ت�ومعدات

  

 مباني

  

 ســيارات

  أجهزة

 اثاث�ومفروشات حاسب�آGي

  تحسينات

عقارات�ع�ى�

  مستأجرة

تحت�مشروعات�

    التنفيذ

 ا جمـوع

          التكلفة

 922,189,807 36,517,123 124,389,934 119,492,085 76,878,875 62,070,244 153,080,150 201,746,276 148,015,120  م2013يناير��1

 j  73,969,730 14,874,443 1,603,914 1,865,167 5,221,119 5,548,626 4,092,346 41,287,322 148,462,667ضافات

ا#حول�من�مشروعات�تحت�

 - )55,063,766( 8,929,942 3,592,559 2,824,829 - 14,013,913 25,702,523 -  التنفيذ�

 )j  - )138,106( - )1,951,300( - )88,207( - - )2,177,613ستبعادات

 1,068,474,861 22,740,679 137,412,222 128,545,063 84,924,823 61,984,111 168,697,977 242,185,136 221,984,850  م�2013سبتم=30�0

           \س�56ك�ا :0اكم

 342,526,801 - 54,521,022 73,184,868 36,117,630 42,396,883 38,710,149 97,596,249 -  م2013يناير��1

 49,852,309 - 9,673,782 8,472,242 5,009,406 5,907,698 5,653,069 15,136,112 -  ا#حمل�للف��ة

 )j  - )117,965( - )1,929,747( - )87,805( - - )2,135,517ستبعادات

 390,243,593 - 64,194,804 81,569,305 41,127,036 46,374,834 44,363,218 112,614,396 -  م�2013سبتم=30�0

           صا4ي�القيمة�الدف:0ية

 678,231,268 22,740,679 73,217,418 46,975,758 43,797,787 15,609,277 124,334,759 129,570,740 221,984,850  م�2013سبتم=30�0

 603,338,349 35,271,027 68,335,545 45,920,371 40,213,544 20,221,612 159,615,973 104,010,657 129,749,620  م��2012سبتم-��30

  

                  مليون�ريال�سعودي. �  37                                                                                     الشركة�وال¢��استحوذت�عل� ا�من�شركة�العثيم�لÉستثمار�والتطوير�العقاري�والبالغة�قيم! ا�� �                                               جاري�إستكمال�إجراءات�نقل�ملكية�باÍي�Bرا«���بإسم  1-  6

                                            ب�).�وتجــدر�tشــارة�إFــى�أنــه��xيوجــد�أي�ال��امــات� �8                                                                  مليــون�ريــال�ســعودي�)�مرهونــة�لــبعض�البنــوك�مقابــل�تســهي�ت�بنكيــة.�إيضــاح�(� �   165    م�:�    2012                   مليــون�ريــال�ســعودي�(� �69.5                                  ن�jرا«ــ���ا#ــذكورة�اعــ�ه�تتضــمن�مبلــغ�� إ  2-  6

                                                                    رأسمالية�عن�هذه�ا#شاريع�*ي�تاريخ���قائمة�ا#ركز�ا#اFي�Bولية�ا#وحدة.
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       ،�صا4ي        ت�عقارية ا        استثمار    -    7

 م2012    م2013 

     التكلفة

 531,714,405  581,454,662  يناير��1*ي�

 j  1,052,261  3,580,636ضافات

 535,295,041  582,506,923 سبتم=430�0ي�

  

   \س�56ك�ا :0اكم

 25,967,589  48,740,699 يناير��1*ي�

 16,436,361  17,214,770 ل�للف��ةما#حjس! �ك�

 42,403,950  65,955,469 �سبتم=430�0ي�

  

 492,891,091  516,551,454 صا4ي�القيمة�الدف:0ية

 

              قروض�ومرابحات   -    8

  مرابحات�قص'�ة�Bجل�:�����أ�)�

                                                            ع§ــى�شــكل�مرابحــات�قصــ'�ة�jجــل�وذلــك�لتمويــل�رأس�ا#ــال�العامــل�،�حيــث�       تجاريــة�                                            يوجــد�لــدى�الشــركة�تســهي�ت�مــن�مجموعــة�بنــوك�محليــة�

      مليــون� �1  80  :� � م    2012 �      سـبتم-� �  30                  مليـون�ريـال�سـعودي�( � 22 0    بلـغ� م � م    2013 �      سـبتم-� �  30       كمـا�*ـي�                                       بلـغ�الرصـيد�غ'ـ��ا#سـتخدم�مـن�هـذه�ا#رابحـات�

     .�            ريال�سعودي)

    ب�)����قروض�ومرابحات�طويلة�Bجل�:

  م2013سبتم=30��0  

  \جماGي  الجزء��غ�01ا تداول   الجزء�ا تداول   

  ريال�ســعودي  ريال�ســعودي  ريال�ســعودي  

        

  78,181,818 154,545,454 232,727,272  

  

  م�2012سبتم-��30  

  jجماFي  غ'��ا#تداول ��الجزء  الجزء�ا#تداول   

  ريال�ســعودي  ريال�ســعودي  ريال�ســعودي  

  

  111,148,474  124,758,377  235,906,851  

                                  را«ـ���مملوكـة�مـن�قبـل�الشـركة�قيم! ـا� أ                  ،�ورهـن�صـكوك�ملكيـة�           حـد�ا#سـاهم'ن أ                  ات�شخصـية�مقدمـة�مـن�                           ن�هذه�التسـهي�ت�مضـمونة�بضـمان إ

                    مليون�ريال�سعودي). �   165  :� م    2012 �      سبتم-� �  30 ( � م    2013 �      سبتم-� �  30       كما�*ي�                 مليون�ريال�سعودي� �    69.5         الدف��ية�
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              حتياطي�نظامي إ -  9

            نظـامي�بنسـبة� �      حتيـاطي إ                     ،�تقـوم�الشـركة�بتكـوين�                              السـعودية�والنظـام�jساÏـ���للشـركة                                                 تماشيا�مع�متطلبات�نظـام�الشـركات�*ـي�ا#ملكـة�العربيـة�

10  �  jحتياط                 با#ئة�من�رأس�ا#ال �  50       حتياطي�                                            با#ئة�من�الربح�الصا*ي�السنوي�ح¢�²يبلغ�هذا�jي�غ'��قابل�للتوزيع�كأنصبة�أرباح           .�ان�                               ��.     

  

        ختياري          إحتياطي�إ -  10

             )�ع§ــى�اقتطــاع� � م    2009      ابريــل� �  27        (ا#وافــق� �  هـــ    1430   ول�        جمــادى�B  � 2                                                                  وافقــت�الجمعيــة�العامــة�غ'ــ��العاديــة�للشــركة�*ــي�اجتماعهــا�ا#نعقــد�بتــاريخ�

   .                              وتخصيصه�للتوسع�*ي�أعمال�الشركة �       ختياري  إ         كإحتياطي� � م    2008                      من�الربح�الصا*ي��لسنة� � ٪  20     نسبة�

  

           ربح�السهم -  11

                      ع§ــى�ا#توســط�ا#ــرجح�لعــدد� �      (صــا*ي) �              وtيــرادات�jخــرى               عمــال�الرئيســية�            والــربح�مــن�B  �                                          حتســاب�ربــح�الســهم�للف�ــ�ة�بتقســيم�الــربح�الصــا*ي إ   تــم�

    .�         مليون�سهم �    22.5        والبالغ� �  .� م    2012 و � م    2013 �      سبتم-� �  30           ا#ن! ية�*ي�                           ا#صدرة�والقائمة�خ�ل�الف��ة�     Bسهم�

  

     رباح          توزيعات�"  � -  12

                 مليـــون�ريـــال�ســـعودي� �    67.5      بمبلـــغ� � م    2013     بريـــل� أ �  15                                                   الجمعيـــة�العامـــة�للمســـاهم'ن�*ـــي�اجتماعهـــا�ا#نعقـــد�بتـــاريخ�                          تـــم�دفـــع�التوزيعـــات�ا#قـــرة�*ـــي�

     .�� م    2012       ديسم-�� �  31                لسنة�ا#ن! ية�*ي�                      ريال�للسهم�الواحد�عن�ا � 3      بواقع�

�  

               معلومات�قطاعية -  13

                                                                                                                           ت��كـــز�النشـــاطات�الرئيســـية�للشـــركة��*ـــي�تجـــارة�التجزئـــة�والجملـــة�بـــا#واد�الغذائيـــة��وتمـــارس�الشـــركة�نشـــاطها�*ـــي�ا#ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية،� �

 �  30                     لومـات�ا#ختـارة�كمـا�*ـي�                                      و�jيجـار�لصـالح�الشـركة.�تـم�تلخـيص�بعـض�ا#ع أ                                   ا#جمعـات�التجاريـة،�اسـتثمارها�بـالبيع�      تطـوير�                 باÌضافة�إFـى�قطـاع�

   �  :�       كما�ي§ي                         لكل�قطاع�من�قطاعات�Bعمال� �       سبتم-� 

    

  م�2013سبتم=30�0للف:0ة�ا ن56ية�4ي�  

  العقار�والتأج01  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

    

 -- 3,420,755,733         ا#بيعات

     071 ,   218 ,  69  --        ،�صا*ي               إيرادات�التأج'�

     454 ,   551 ,   516  678,231,268                      ممتلكات�ومعدات،�صا*ي

     597 ,   457 ,  38     574 ,   858 ,   539              إجماFي�الربح
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                      معلومات�قطاعية�(يتبع) -  13

  م�2012سبتم-��30للف��ة�ا#ن! ية�*ي�  

ــال�الســعــودي     بـالـريـ

  العقار�والتأج'�  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

      

 -- 3,119,442,040         ا#بيعات

  59,776,595  --        ،�صا*ي               إيرادات�التأج'�

  492,891,091  603,338,349                       ممتلكات�ومعدات�،�صا*ي

  28,124,148  506,892,128              إجماFي�الربح

  

14  - � r ل:{امات�وا طلوبات�ا حتملة                          

  

                                     jل��امات�وا#طلوبات�ا#حتملة�التالية: �      سبتم-� �  30                       يوجد�ع§ى�الشركة�كما�*ي�    أ)

 م2012   م2013  
    673 ,   554 ,  21   7,945,167                  إعتمادات�مستندية

    700 ,   276 ,  14   12,373,950             خطابات�ضمان

     070 ,   493 , 9    9,000,000                                          إل��امات�رأسمالية�عن�مشاريع�تحت�التنفيذ�

  

  

                                   ل��امات�مقابل�عقود�ايجار�تشغيلية: إ     ب�)

�30قائمة�ع§ى�الشركة�بموجب�عقود�استئجار�تشغيلية�طويلة�jجل�لفروعها�ومجمعا£ ا�غ'��قابلة�ل�لغاء�كما�*ي��ل��اماتإيوجد�  

  ع§ى�النحو�التاFي�:�سبتم-�

 م2012   م2013  
 42,184,369    39,972,584            أقل�من�سنة

 147,555,876   146,284,763       سنوات � 5                     أك��Ðمن�سنة�و�أقل�من�
 266,198,831   217,275,526     سنة �  25   من�           سنوات�واقل� � 5        أك��Ðمن�

  

                       إعتماد�القوائم�ا الية -  15

    

  .م2013اكتوبر��26ا#وافقهـ��1434ذو�الحجة��21تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا#الية�Bولية�ا#وحدة�بواسطة�مجلس�tدارة�بتـاريخ  

  


