شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم املالية ٔالاولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم املالية ٔالاولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود
لف#$تي الثالثة والستة أشهر املن('يت9ن &ي  30يونيو 2013م

فهـرس

صفحـة

تقرير فحص محدود
قائمة املركز املاي ٔالاولية املوحدة كما 'ي  30يونيو ) 2013غ ./مراجعة(

1

قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة لف.3تي الثالثة والستة أشهر املن78يت/ن 'ي  30يونيو ) 2013غ ./مراجعة(

2

قائمة التدفقات النقدية ٔالاولية املوحدة لف.3ة الستة أشهر املن78ية 'ي  30يونيو ) 2013غ ./مراجعة(

3

إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة لف.3ة الستة أشهر املن78ية 'ي  30يونيو ) 2013غ ./مراجعة(
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة املركز املا>ي ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة(
كما &ي  30يونيو 2013م
) بالريال السعودي (
إيضاح  30يونيو 2013م
املوجودات
موجودات متداولة
نقد 'ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون ،صا'ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
مجموع املوجودات املتداولة

135,612,925
528,837,503
90,009,910
754.460.338

موجودات غ #9متداولة
استثمارات ،صا'ي
ممتلكات ومعدات ،صا'ي
استثمارات عقارية ،صا'ي
موجودات غ ./ملموسة ،صا'ي
مجموع املوجودات غ #9املتداولة
مجموع املوجودات

188.333.832
644.412.804
522,277,843
11,207,572
1.366.232.051
2,120,692,389

)(5
)(6
)(7

املطلوبات وحقوق املساهم9ن
مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
قروض ومرابحات قص./ة الاجل
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

)(8
)(8

مطلوبات غ #9متداولة
قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
مخصص مكافأة 7jاية الخدمة
مجموع املطلوبات غ #9املتداولة

)(8

مجموع املطلوبات

1,011,907,358
112,247,175
27,344,260
117,277,059
1,268,775,852

 30يونيو 2012م

27,378,134
457,735,066
104,150,455
589,263,655

171,007,756
583,587, 611
498.428.121
12,546,076
1,265,569,564
1,854,833,219

778,045,425
113,049,988
60,139,089
113,885,881
1,065,120,383

114,090,909
44,353,305
158,444,214

149,704,982
38,163,092
187,868,074

1,427,220,066

1,252,988,457

حقوق املساهم9ن
225,000,000
225,000,000
رأس املال
56,982,411
)74,159,036 (9
إحتياطي نظامي
احتياطى اختياري
12,453,336
)12,453,336 (10
307,284,678
381,798,613
ارباح مبقاة
124,337
61,338
أرباح غ ./محققة من إستثمارات 'ي أوراق مالية متاحة للبيع
601,844,762
693,472,323
مجموع حقوق املساهم9ن
1,854,833,219
2,120,692,389
مجموع املطلوبات وحقوق املساهم9ن
ً
تعتٕ .sالايضاحات املرفقة من ) (1إى ) (15جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.

1

شركة اسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة(
لف.3تي الثالثة والستة أشهر املن78يت/ن 'ي  30يونيو 2013م
) بالريال السعودي (

إيضاح

لف#$ة الثالثة اشهر املن('ية &ي
 30يونيو 2012م
 30يونيو 2013م

لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي
 30يونيو 2012م
 30يونيو 2013م

املبيعات
تكلفة املبيعات
اجما>ي الربح

1,161,189,808
)(984,801,505
176,388,303

1,020,853,195
) (852,167,277
168,685,918

2,227,615,907
)(1,887,166,247
340,449,660

1,997,123,006
) (1,675,131,195
321,991,811

ايرادات التأج ،./بالصا'ي
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
الربح من العمليات التشغيلية

13,687,552
)(144,154,952
)(12,723,361
33,197,542

9,451,895
)(128,608,253
) (14,076,041
453,519.,35

25,106,819
)(264,618,335
)(27,513,640
73,424.504

18,549,337
)(246,701,235
)(26,348,058
67,491,855

ً
حصة الشركة 'ي أرباح أستثمارات وفقا
لحقوق امللكية

)(5

مصاريف تمويل
إيرادات أخرى ،صا'ي
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح الصا&ي

8,927,670
)(2,019,406
373,627
40,479,433

4,673,333
)(3,207,231
589,541
37,509,162

11,310,158
)(3,976,858
2,033,725
82,791,529

9,497,053
)(6,112,044
1,240,337
72,117,201

)(750,000
39,729,433

)(750,000
36,759,162

)(2,250,000
80,541,529

)(1,500,000
70,617,201

ربحية السهم من:
ٔالاعمال الرئيسية
الايرادات ٔالاخرى ،صا'ي

1.48

1.58

3.26

3.00

0.32

0.09

0.42

0.21

الربح الصا'ي

1.77

1.63

3.58

3.14

22,500,000

22,500,000

22,500,000

22,500,000

)(10

املتوسط املرجع لعدد ٔالاسهم

ً
تعتٕ .sالايضاحات املرفقة من ) (1إى ) (15جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.

2

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية ٔالاولية املوحدة ) غ #9مراجعة (
للف#$ة املن('ية &ي  30يونيو 2013م
) بالريال السعودي (
2013م
ٔالانشطة التشغيلية
صا'ي ربح الف.3ة
تعديالت:

2012م

80,541,529

70,617,201

44.218.885

40,372,250
669,252
178,489
1,500,000
)(9,497,053
2,701,720

اس78الكات
إطفاءات
)أرباح(  /خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مخصص زكاة
حصة الشركة 'ي أرباح أستثمارات وفقا حقوق امللكية
مخصص مكافأة 7jاية الخدمة

669,252
)(971,408
2,250,000
)(11,310,158
3,284,900

التغ./ات 'ي رأس املال العامل
املخزون
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
دائنون تجاريون ودائنون آخرون ومصاريف مستحقة
زكاة مدفوعة
صا&ي النقد من الانشطة التشغيلية

)(207,047,698
)(10,124,515
371,474,794
)(2,000,000
270,985,581

)(146,381,806
1,314,441
114,089,432
)(1,500,000
74,063,926

ٔالانشطة الاستثمارية
إستثمارات 'ي شركات زميلة واخرى
اضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات عقارية
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صا&ي النقد املستخدم &ي الانشطة الاستثمارية

)(3,020,642
)(98,574,660
1,013,503
)(100,581,799

ٔالانشطة التمويلية
توزيعات ارباح
قروض ومرابحات
صا&ي النقد املستخدم &ي الانشطة التمويلية

)(67,500,000
)(30,769,516
)(98,269,516

-)(8,115,561
)(8,115,561

صا&ي التغ& #9ي النقد &ي الصندوق ولدى البنوك
النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك 'ي بداية الف.3ة
النقد &ي الصندوق ولدى البنوك &ي 'jاية الف#$ة

72,134,266
63,478,659
135,612,925

)(16,241,034
43,619,168
27,378,134

)(42,640,275
)(40,709,848
1,160,724
)(82,189,399

عمليات غ #9نقدية:
أرباح)/خسائر( غ ./محققة من إستثمارات 'ي أوراق مالية متاحة للبيع

15,000

)(74,821

ً
تعتٕ .sالايضاحات املرفقة من ) (1إى ) (15جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.

3

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
 - 1التكوين والنشاط
إن شــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم )"الشــركة"( ــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة بالريــاض بتــاريخ  7رجــب 1400ه ـ ) 21مــايو 1980م(
بالسـجل التجـاري رقـم  . 1010031185تـم تحويـل الشـركة مـن شـركة ذات مسـؤولية محـدودة إـى شـركة مسـاهمة بموجـب القـرار الـوزاري
رقم /227ق بتاريخ  3رمضان 1428هـ ) املوافق  15سبتم2007 .sم (.
يتمثــل نشــاط الشــركة 'ــي تجــارة الجملــة 'ــي املــواد الغذائيــة ؤالاســماك واللحــوم والســيارات وقطــع غيارهــا والحاصــالت الزراعيــة واملواــ
ؤالادوات املليــة وإقامــة وإدارة وتشــغيل وصــيانة ٔالاســواق املركزيــة واملجمعــات التجاريــة وخــدمات ٕالاعاشــة املطهيــة وغ/ــ .املطهيــة وخــدمات
الحاسب ٓالاي وتشغيل وصيانة ٓالاالت ؤالاجهزة الكهربائية وامليكانيكية وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات الت.sيد والتخزين.
ت.3كـز أعمــال الشــركة 'ــي تجــارة الجملــة والتجزئـة 'ــي املــواد الغذائيــة ؤالاجهــزة وتمــارس نشــاطها مــن خــالل فــروع أســواق العثــيم املنتشــرة 'ــي
عدة مناطق 'ي اململكة.
القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوح ــدة تتضــمن القــوائم املالي ــة للشــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم )"الشــركة"( والشــركات التابع ــة لهــا )ويشــار إل 7ــا
مجتمعة بـ "املجموعة"(:
نسبة امللكية الفعلية )املباشرة وغ #9املباشرة( &ي
 30يونيو
2012م
2013م
اسم الشركة
٪100
٪100
شركة هاي القابضة
٪100
٪100
شركة املركز العالم للتسويق
٪100
٪100
شركة الخدمات السبع
٪100
٪100
شركة بيت الوطن
-٪100
شركة مرافق التشغيل
 - 2أسس ٕالاعداد والسياسات املحاسبية
املعاي #9املحاسبية املطبقة
ً
لق ــد ت ــم اع ــداد الق ــوائم املالي ــة ٔالاولي ــة املوح ــدة املرفق ــة وفق ــا ملعي ــار التق ــارير املالي ــة ٔالاولي ــة الص ــادر ع ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمحاس ــبي/ن
القـانوني/ن .القـوائم املاليـة ٔالاوليـة ال تتضـمن كافـة املعلومـات وٕالايضـاحات ال¡ــ تظهـر 'ـي القـوائم املاليـة السـنوية املراجعـة ،ويجـب أن تــتم
قراء7¢ا 'ي ضوء املعلومات وٕالايضاحات التفصيلية الواردة 'ي القوائم املالية املراجعة للسنة املن78ية 'ي  31ديسم2012 .sم.
أسس القياس
ً
تــم إعــداد القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،فيمــا عــدا ٔالاســتثمارات املتاحــة للبيــع يــتم اثبا7¢ــا بالقيمــة العادلــة
وباستخدام مبدأ الاستحقاق املحاس ¤ومفهوم الاستمرارية.
استخدام الحكم والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية ٔالاولية املوحدة من ٕالادارة إسـتخدام الحكـم والتقـديرات وٕالاف.3اضـات وال¡ـ لهـا تـأث ./ع¦ـى املركـز املـاي ونتـائج
ٔ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 ،فإن ــه م ــن املمك ــن أن تختل ــف
النتائج الفعلية ال«7ائية عن هذﻩ التقديرات
تـتم مراجعــة التقــديرات وٕالاف.3اضــات املتعلقــة ¬7ــا ع¦ــى بصــفة مســتمرة ،ويــتم إظهــار أثــر التغ/ـ.ات 'ــي التقــديرات املحاســبية 'ــي الف3ــ.ة محــل
الفحص والف.3ات املستقبلية ال¡ تتأثر ¬7ا.

4

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
 - 2أسس ٕالاعداد والسياسات املحاسبية )يتبع(
أسس التوحيد
تتضــمن القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة املرفق ــة القــوائم املاليــة للشــركة وشــركا7¢ا التابعــة كم ــا هــو مبــ/ن 'ــي إيضــاح ) (1أعــالﻩ .الش ــركات
التابعــة ــي منشــآت تســيطر عل7ــا الشــركة .تتــوفر الســيطرة عنــدما يكــون للشــركة املقــدرة ع¦ــى الــتحكم 'ــي السياســات املاليــة والتشــغيلية
ً
للمنشــأة وذل ــك للحص ــول ع¦ ــى من ــافع م ــن أنش ــط78ا .لتقــدير الســيطرة ف ــإن حق ــوق التص ــويت املحتمل ــة ال¡ ــ تمــارس حالي ــا ي ــتم أخ ــذها ' ــي
الحسبان .يتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة 'ي القوائم املالية ٔالاولية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ح¡ ±تاريخ توقفها.
يــتم إســتبعاد كافــة ٔالارصــدة واملعــامالت املاليــة املهمــة ال¡ــ تمــت بــ/ن الشــركة وشــركا7¢ا التابعــة وتلــك ال¡ــ تمــت فيمــا بــ/ن الشــركات التابعــة
عنــد إعــداد القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة .كمــا يــتم اســتبعاد أيــة أربــاح وخســائر غ/ــ .محققــة ناتجــة مــن املعــامالت الداخليــة بــ/ن شــركات
املجموعة عند توحيد القوائم املالية ٔالاولية.
 - 3ملخص ألهم السياسات املحاسبية
السياســات املحاســبية املطبقــة 'ــي إعــداد القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة للمجموعــة تتفــق مــع تلــك املســتخدمة 'ــي إعــداد القــوائم املاليــة
املوحــدة الســنوية للمجموعــة .تــم تطبيــق السياســات املحاســبية بشــكل ثابــت ع¦ــى جميــع الف3ـ.ات املعروضــة 'ــي هــذﻩ القــوائم املاليــة ٔالاوليــة
املوحدة .تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتما ±مع طريقة العرض للف.3ة الحالية.
تحقيق الايرادات
 يتم الاع.3اف بإيرادات بيع البضائع عند تسليم البضاعة للعمالء وان78اء الال3ام حيالها. ويتم الاع.3اف برسوم الافتتاح املتفق عل7ا مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تيلها من التكلفة. يتم الاع.3اف بإيرادات الخصومات التجاريـة وحـوافز املـوردين ٔالاخـرى ع¦ـى أسـاس الاسـتحقاق وفقـا لالتفاقيـات امل.sمـة مـع املـوردين.وألغ ـراض العــرض يــتم إظهــار صــا'ى تكلفــة املبيعــات بعــد تيــل هــذﻩ الخصــومات والحــوافز ،بينمــا تتحقــق الاي ـرادات مــن الايجــار ع¦ــى
ً
اساس ٕالاستحقاق وفقا ملدة عقود الايجار.
املصاريف
تتك ــون مص ــاريف البي ــع والتوزي ــع بش ــكل رئي¶ ــ م ــن التك ــاليف املنفق ــة لتوزي ــع وبي ــع بض ــائع الش ــركة .وي ــتم تص ــنيف املص ــاريف الاخ ــرى
كمصاريف عمومية وادارية.
تتض ــمن املص ــاريف الاداري ــة والعمومي ــة املص ــاريف املباش ــرة وغ /ــ .املباش ــرة وال¡ ــ ال تتعل ــق بش ــكل مباش ــر بكلف ــة الايـ ـرادات وفق ــا للمع ــاي./
املحاسبية املتعارف عل7ا 'ي اململكة العربية السعودية .ويتم توزيع املصاريف اذا دعت الحاجة ب/ن املصاريف العموميـة والاداريـة وتكلفـة
املبيعات ع¦ى اساس ثابت.
الاستثمارات
ً
استثمار وفقا لحقوق امللكية ـ شركات زميلة
الشركات الزميلة ي تلك ال¡ يكون للشركة تأث ./هام عل7ا ولكن ليسـت سـيطرة 'ـي سياسـا7¢ا املاليـة والتشـغيلية ،ويعتsـ .امـتالك الشـركة
ً ً
لحصة ت.3اوح ماب/ن  20إى ' 50ي املائة من رأس مال الشركة املستثمر ف7ا الذي يحق لصاحبه التصـويت مؤشـرا هامـا ع¦ـى قـدرة الشـركة
'ــي التــأث' ./ــي هــذﻩ الش ــركات املســتثمر ف7ــا .تــتم املحاســبة ع ــن الاســتثمارات 'ــي الشــركات الزميلــة باس ــتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة وي ــتم
ً
تســجيلها مبــدئيا بالتكلفــة .تتض ــمن القــوائم املاليــة حص ــة الشــركة 'ــي ٔالاربــاح واملص ــاريف وحركــة حقــوق امللكي ــة للشــركات املســتثمر ف 7ــا
بحقـوق امللكيـة مـن تـاريخ بدايـة ذلـك التـأث ./الهـام ح¡ـ ±تـاريخ توقفــه .عنـدما تتجـاوز حصـة الشـركة 'ـي الخسـائر ملكي78ـا 'ـي أي شـركة زميلــة
يــتم تخفــيض القيمــة الدف.3يــة لحصــة الشــركة إــى صــفر ويــتم إيقــاف تحمــل أي خســائر أخــرى باســتثناء الحــاالت ال¡ــ تتكبــد ف7ــا الشــركة
ال3امـات قانونيـة أو ضـمنية أو القيــام بمـدفوعات نيابـة عـن الشــركة الزميلـة .يـتم قيــد أو تحميـل حصـة الشـركة مــن ٔالاربـاح أو الخسـائر 'ــي
الشركات املستثمر ف7ا 'ي قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة للف.3ة الجارية.
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الاستثمارات املتاحة للبيع
تصنف الاستثمارات املقتناﻩ لغ ./أغراض املتاجرة أو ليست للشركة أية سيطرة أو تأث./ات هامة عل7ا ،كاستثمارات متاحة للبيع ،ويتم
ً
إثبا7¢ا مبدئيا بالتكلفة وال¡ تمثل القيمة العادلة للقيمة املدفوعة شاملة مصاريف الشراء املتعلقة باالستثمارات ،ويتم قياسها بعد ذلك
بالقيمة العادلة وتدرج التغ./ات 'ي القيمة العادلة ¬7ا بخالف خسائر الانخفاض 'ي حقوق امللكية .وتحدد القيمة العادلة بالرجوع إى
القيمة السوقية 'ي حال كان يتم تداولها 'ي سوق نشط ،إن وجد .و'ي حالة غياب سوق مالية نشطة تعت .sالتكلفة بمثابة القيمة العادلة.
يقيد الانخفاض الدائم 'ي قيمة الاستثمارات املذكورة أعالﻩ  -إن وجد ' -ي قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة .يتم إثبات املكاسب والخسائر
ً
الناتجة عن بيع ٕالاستثمارات املتاحة للبيع خالل الف.3ة ال¡ تحدث ف7ا مع تسوية أي مكاسب أو خسائر غ ./محققة تم إثبا7¢ا سابقا.
يتم ادراج التوزيعات النقدية من تلك الاستثمارات ضمن قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة عند إقرار التوزيع من الجهات املستثمر ف7ا.
الاستثمارات العقارية
يتم إثبات العقارات ٕالاستثمارية واملتمثلة 'ي املباني ؤالارا ،ºال¡ يتم ٕالانتفاع م«7ا بالتـأج ./أو تلـك ال¡ـ يـتم ٕالاحتفـاظ ¬7ـا لف3ـ.ات طويلـة
ً
لتحقيــق عائــد رأســماي مــن زيــادة قيم78ــا الســوقية بالتكلفــة مخصــوما م«7ــا ٕالاســ78الكات امل.3اكم ــة وخســائر إنخفــاض القيمــة ،إن وجــدت،
حيث ال يتم إحتساب أي اس78الك لألرا.º
املخزون
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو السوق ،أ½7ما أقل .ويتم تحديد التكلفة ع¦ى أساس طريقة املتوسط املرجح املتحرك.
املخصصات والال~$امات املحتملة
ن
يــتم تســجيل مخصصــات لالل3امــات غ/ــ .املؤكــدة مــن ناحيــة املبــالغ أو التوقيــت ،عنــدما يكــو ع¦ــى الشــركة ال3ـام قــانوني أو تعاقــدي ناــÁ
نتيجــة لحــدث ســابق ومــن املحتمــل أن ينــتج عنــه تحويــل منــافع اقتصــادية لســداد الال 3ـام ويمكــن إجـراء تقــدير يعتمــد عليــه .عنــدما تكــون
القيمة الزمنية للنقود هامة فإن املخصصات يتم إظهارها بالقيمة الحالية للنفقات املتوقعة لسداد الال3ام.
املمتلكات واملعدات
تظهــر املمتلكــات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تيــل الاســ78الكات امل.3اكمــة  .تعتsــ .مصــاريف الاصــالح والصــيانة مصــاريف ايراديــة ،أمــا مصــاريف
التحســينات فتعت ـ .sمصــاريف رأســمالية .ويجــري احتســاب الاســ78الكات عل7ــا ع¦ــى أســاس حيا7¢ــا العمليــة املقــدرة وذلــك باســتعمال طريقــة
القســط الثاب ــت .وي ــتم اطف ــاء التحس ــينات ع¦ ــى امل ــأجور واملب ــاني املق ــام عل7ــا ارا ºــ مس ــتأجرة ع¦ــى أس ــاس الحي ــاة العملي ــة املق ــدرة له ــذﻩ
التحسينات واملباني او املتبقي من مدة عقد الايجار ا½7ما ينت Âاوال .ان الحياة العملية املقدرة للبنود الرئيسية لهذﻩ ٔالاصول ي:
السنوات
10
آالت ومعدات
25 – 5
مباني
7–5
سيارات
7 –5
أجهزة الحاسب ٓالاي
7
أثاث ومفروشات
10
تحسينات املباني املستأجرة
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انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل
تقـوم الشــركة بــإجراء مراجعــة دوريـة للقيمــة الدف.3يــة للموجــودات امللموســة للتأكـد مــن عــدم وجــود أي دليـل ع¦ــى وقــوع أي خســارة ناتجــة
عن انخفاض 'ي قيمة املوجودات .و'ي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسـ.3داد لـذلك ٔالاصـل لتحديـد حجـم هـذﻩ
الخســارة .و'ــي الحــاالت ال¡ــ ال يمكــن ف7ــا تقــدير القيمــة القابلــة لالســ.3داد لــذلك ٔالاصــل ،تقــوم الشــركة بتقــدير القيمــة القابلــة لالســ.3داد
للوحدة املدرة للنقدية ال¡ ينتم إل7ا ذلك ٔالاصل.
و'ــي الحــاالت ال¡ــ يقــدر ف7ــا املبلــغ القابــل لالســ.3داد لألصــل أو الوحــدة املــدرة للنقديــة بأقــل مــن قيمت ــه الدف.3يــة ،عندئــذ تخفــض القيمــة
الدف.3ي ــة ل ــذلك ٔالاص ــل أو الوح ــدة امل ــدرة للنقدي ــة إ ــى القيم ــة القابل ــة لالس ــ.3داد له ــا ،وي ــتم إثب ــات خس ــائر الانخف ــاض ' ــي قيم ــة ٔالاص ــل
ً
مصروفات فورا 'ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيـد خسـارة الانخفـاض 'ـي القيمـة ،عندئـذ تـتم زيـادة القيمـة الدف.3يـة لألصـل أو الوحـدة املـدرة للنقديـة إـى القيمـة
املعدلة القابلة لالس.3داد له ،ع¦ى أال تزيد القيمة الدف.3ية ال¡ تمـت زياد7¢ـا عـن القيمـة الدف.3يـة ال¡ـ كـان مـن املف3ـ.ض تحديـدها فيمـا لـو
ل ــم ي ــتم إثب ــات خس ــارة الانخف ــاض ' ــي قيم ــة ذل ــك ٔالاص ــل أو الوح ــدة املــدرة للنقدي ــة ' ــي الف 3ـ.ات الس ــابقة .ي ــتم إثب ــات عك ــس قي ــد خس ــارة
ً
الانخفاض 'ي القيمة إيرادات فورا 'ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.
أصول غ #9ملموسة
تتمثل ٔالاصول غ ./امللموسة بتكاليف ٕالانتفاع من مواقع أسواق مستأجرة )خلو( ويتم إطفاؤها ع¦ى مدة عقود ٕالايجار.
تكلفة الاق#$اض
إن تكاليف الاق.3اض والخاصة مباشرة بتملك أو بنـاء ٔالاصـول املؤهلـة وال¡ـ تحتـاج إـى ف3ـ.ة مـن الوقـت لتصـبح جـاهزة للغـرض املسـ78دف
اســتخدامها فيــه أو بيعــه ،يــتم إضــاف78ا ع¦ــى كلفــة تلــك ٔالاصــول ح¡ــ ±تصــبح جــاهزة لالســتخدام أو البيــع .إن تكــاليف الاق3ــ.اض ٔالاخــرى يــتم
تحميلها ع¦ى قائمة الدخل ٔالاولية املوحدة 'ي الف.3ة ال¡ تكبدت ف7ا.
تحويل العمالت ٔالاجنبية
ي ــتم تحوي ــل املع ــامالت بالعمل ــة الاجنبي ــة ا ــى الري ــال الس ــعودي باس ــعار التحوي ــل الس ــائدة عن ــد اجـ ـراء املعامل ــة .وي ــتم تحوي ــل املوج ــودات
واملطلوبات املالية بالعمالت الاجنبية كما 'ي تاريخ قائمة املركز املاي الاولية املوحدة اى الريال السعودي باألسعار السائدة 'ي ذلك التاريخ.
أن الارباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت الاجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل الاولية املوحدة.
محاسبة عقود الايجار
تعتsــ .كافــة عقــود الايجــار ال¡ــ ت.sمهــا الشــركة عقــود ايجــار تشــغيلية ،وبموج7Çــا تحمــل دفعــات الايجــار ع¦ــى قائمــة الــدخل ٔالاوليــة املوحــدة
بطريقة القسط الثابت ع¦ى مدى ف.3ة الايجار.
كما يتم قيد مبالغ ٕالايجار املسـتلمة بموجـب عقـود ٕالايجـار التشـغيلية مـن قبـل الشـركة بصـف78ا مـؤجرة كـإيرادات 'ـي قائمـة الـدخل ٔالاوليـة
املوحدة ع¦ى أساس القسط الثابت ع¦ى مدى ف.3ة تلك العقود.
مخصص مكافأة 'jاية الخدمة
يــتم إحتســاب مخصــص مكافــأة 7jايــة الخدمــة وفقــا لنظــام العمــل والعمــال باململكــة العربيــة الســعودية وع¦ــى أســاس إجمــاي املزايــا ال¡ــ
يستحقها املوظف 'ي حالة تركه العمل 'ي تاريخ قائمة املركز املاي ،ويتم خصم أي مـدفوعات مقدمـة للمـوظف/ن مـن املخصـص ،كمـا ويـتم
احتساب ودفع فروقات مكافآت 7jاية الخدمة للموظف/ن ان وجدت عند ان78اء خدما7¢م.
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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
احتسـاب مخصــص الزكـاة وفقــا للوعـاء الزكــوي .يجـري تســجيل أيـة فروقــات بـ/ن املخصــص والـربط ال«7ــائي حـ/ن يــتم اعتمـاد الــربط ال«7ــائي
حيث يتم حينئذ اقفال املخصص.
ٔ - 4الاطراف ذات العالقة
تتمثـل ٔالاطــراف ذات العالقــة للشــركة مــن مسـاهم7ا ،والشــركات التابعــة ،وشــركات مســتثمر ¬7ــا تـتم املحاســبة ع«7ــا بطريقــة حقــوق امللكيــة
وشركات شقيقة أخرى تحت السيطرة املش.3كة.
خ ــالل الف 3ــ.ة تعامل ــت الش ــركة بش ـكل رئي¶ ــ م ــع ش ــركة العث ــيم القابض ــة )ش ــريك مؤس ــس( وش ــركة عب ــدﷲ العث ــيم لإلس ــتثمار والتط ــوير
العقاري )شركة زميلة( وكانت التعامالت مع ٔالاطراف ذات العالقة تتمثل بشكل رئي¶ من إيرادات ومصاريف إيجار.
ً
تتم املعامالت مع ٔالاطراف ذات العالقة وفقا للشروط والاتفاقيات املعتمدة من قبل الادارة.
2013م

طبيعة العالقة
مصاريف ايجارات
إيرادات ايجارات

5.629.645
18.782.195

2012م
3.287.088
18.648.632

ً
) (1-4تتضمن املدفوعات املقدمة مبلغ  15.6مليون ريال سعودي )2012م 21 :مليون ريال سـعودي( عبـارة عـن إيجـارات مدفوعـة مقـدما
إى طرف ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
 - 5استثمارات ،صا&ي
يتضمن بند ٕالاستثمارات ما ي¦ي:
إيضاح
)(1-5
)(2-5

ً
إستثمار 'ي شركات وفقا لحقوق امللكية
ً
دفعات مرتبطة باستثمار وفقا حقوق امللكية
إستثمارات 'ي أوراق مالية متاحة للبيع

2013م
182,614,531
5,157,963
561,338
188,333,832

2012م
170,383,419
-624,337
171,007,756

) (1-5استثمار &ي شركات وفقا لحقوق امللكية
2013م
173,441,694
11,310,158
2,112,679
)(4,250,000
182,614,531

رصيد  1يناير
حصة الشركة 'ي صا'ي الارباح
أضافات
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
رصيد  30يونيو
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2012م
117,846,091
9,497,053
43,040,275
-170,383,419

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
يمثل الاستثمار 'ي الشركة الزميلة قيمـة الاسـتثمار 'ـي رأس مـال شـركة عبـد ﷲ العثـيم لالسـتثمار والتطـوير العقـاري بنسـبة  .٪13.65علمـا
بان النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبدﷲ صالح العثيم وافراد عائلته.
) (2-5تتمثل املبلغ الرئي¶ بالدفعات املرتبطة باستثمار شركة أسواق عبدﷲ العثيم 'ي شركة ثمرات القصيم )حصة غ ./مباشـرة تمثـل
 ٪90و بــرأس م ــال قــدرة  100.000ريــال س ــعودي باإلض ــافة إــى مب ــالغ إض ــافية له ــذا الغــرض( .ويتمث ــل النش ــاط الرئي¶ــ له ــذﻩ الش ــركة ' ــي
زراعــة الخضــروات والاعــالف وتربيــة املاشــية والــدواجن وخــدمات ٕالاســت./اد والتصــدير والتســويق للغ/ــ .وش ـراء ٔالاراºــ إلقامــة مبــاني عل7ــا
واســتثماراها بــالبيع أو ٕالايجــار لصــالح الشــركة واســتغالل العقــارات ؤالاراºــ لصــالح الشــركة .وقــد تــم تأســيس الشــركة 'ــي تــاريخ  30رجــب
1434ه ـ املوافــق  9يونيــو 2013م ،والت ـزال إدارة املجموعــة بصــدد إ7jــاء إج ـراءات العمــل املســتقب¦ي مــع الشــريك ٓالاخــر وهيكلــة رأس املــال،
وعلية لم يتم توحيد هذﻩ الشركة ضمن القوائم املالية ٔالاولية.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
 - 6املمتلكات واملعدات ،صا&ي
أرا

آالت ومعدات

مبانــي

أجهزة
حاسب آ>ي

ســيارات

اثاث ومفروشات

تحسينات
عى املأجور

مشروعات تحت
التنفيذ

املجمـوع

التكلفة
 1يناير 2013م
الاضافات
املحول من مشروعات تحت
التنفيذ
الاستبعادات
 30يونيو 2013م
الاس('الكات امل#$اكمة
 1يناير 2013م
املحمل للف.3ة
الاستبعادات
 30يونيو 2013م
صا&ي القيمة الدف#$ية
 30يونيو 2013م

--203,897,350

1,470,049
)(138,109
210,339,359

1,183,296
-155,468,552

-)(1,909,000
61,244,012

1,182,569
-80,627,135

471,958
)(88,208
124,383,776

4,817,704
-131,300,723

)(9,125,576
-50,315,972

-)(2,135,317
1,017,576,879

-----

97,596,249
9,832,809
)(117,965
107,311,093

38,710,149
3,649,975
42,360,124

42,396,883
3,933,960
)(1,887,449
44,443,394

36,117,630
3,107,832
39,225,462

73,184,868
5,658,275
)(87,808
78,755,335

54,521,022
6,547,645
61,068,667

-----

342,526,801
32,730,496
)(2,093,222
373,164,075

203,897,350

103,028,266

113,108,428

16,800,618

41,401,673

45,628,441

70,232,056

50,315,972

644,412,804

 30يونيو 2012م

129,749,620

106,638,777

160,043,625

19,118,590

39,357,572

45,564,049

64,456,649

18,658,729

583,587,611

148,015,120
55,882,230

201,746,276
7,261,143

153,080,150
1,205,106

62,070,244
1,082,768

76,878,875
2,565,691

119,492,085
4,507,941

36,517,123
22,924,425

124,389,934
2,093,085

922,189,807
97,522,389

جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باÌي ٔالارا ºبإسم الشركة وال¡ استحوذت عل7ا من شركة العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري والبالغة قيم78ا  37مليون ريال سعودي.
إن الارا ºاملذكورة اعالﻩ تتضمن مبلغ  97.5مليون ريال سعودي ) 2012م  165 :مليون ريال سعودي ( مرهونة لبعض البنوك مقابل تسـهيالت بنكيـة .إيضـاح )  8ب ( .وتجـدر ٕالاشـارة إـى أنـه ال يوجـد أي ال3امـات رأسـمالية
عن هذﻩ املشاريع 'ي تاريخ قائمة املركز املاي ٔالاولية املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
 - 7استثمارت عقارية ،صا&ي
2013م
التكلفة
'ي  1يناير
الاضافات
&ي  30يونيو
الاس('الك امل#$اكم
'ي  1يناير
الاس78الك املحمل للف.3ة
&ي  30يونيو
صا&ي القيمة الدف#$ية

2012م

581.454.662
1.052.261
582.506.923

531.714.405
3.411.157
535.125.562

48.740.699
11.488.381
60.229.080
522,277,843

25.967.589
10.729.852
36.697.441
498.428.121

 - 8قروض ومرابحات
أ ( مرابحات قص./ة ٔالاجل :
يوجد لدى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية ع¦ى شكل مرابحـات قصـ./ة الاجـل وذلـك لتمويـل رأس املـال العامـل ،
حيــث بلــغ الرصــيد غ/ــ .املســتخدم مــن هــذﻩ املرابحــات كمــا 'ــي  30يونيــو  2013مبلــغ  243مليــون ريــال ســعودي ) 30يونيــو 2012م :
 180مليون ريال سعودي(.
ب ( قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل :

قرض بنك البالد
قروض البنك السعودي الهولندي
قروض مجموعة سامبا املالية

الجزء املتداول
50.398.690
23.666.667
38.181.818
112.247.175

 30يونيو 2013م
الجزء غ #9املتداول
-50.000.000
64.090.909
114.090.909

الاجما>ي
50.398.690
73.666.667
102.272.727
226.338.084

 30يونيو 2012م
الجزء غ ./املتداول
الجزء املتداول
الاجماي
ريال ســعودي
ريال ســعودي
ريال ســعودي
443,500
43,500
400.000
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
101,579,147
48,722,088
52,857,059
قرض بنك البالد
108,333,334
73,666,667
34.666.667
قروض البنك السعودي الهولندي
45,454,545
27,272,727
18.181.818
قرض مجموعة سامبا املالية
6,944,444
6,944,444
قرض البنك السعودي ال.sيطاني
262,754,970
149,704,982
113,049,988
إن هــذﻩ التســهيالت مضــمونة بضــمانات شخصــية مقدمــة مــن احــد املســاهم/ن ،ورهــن صــكوك ملكيــة اراºــ مملوكــة مــن قبــل الشــركة
قيم78ا الدف.3ية  97.5مليون ريال سعودي كما 'ي  30يونيو 2013م ) 30يونيو 2012م 165 :مليون ريال سعودي(.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
 -9إحتياطي نظامي
تماشــيا مــع متطلبــات نظــام الشــركات 'ــي اململكــة العربيــة الســعودية والنظــام الاساÎــ للشــركة ،تقــوم الشــركة بتكــوين إحتيــاطي نظــامي
بنســبة  10باملئــة مــن الــربح الصــا'ي الســنوي ح¡ــ ±يبلــغ هــذا الاحتيــاطي  50باملئــة مــن رأس املــال .ان الاحتيــاطي غ/ــ .قابــل للتوزيــع كأنصــبة
أرباح.
 -10إحتياطي إختياري
وافق ــت الجمعي ــة العام ــة غ /ــ .العادي ــة للش ــركة ' ــي اجتماعه ــا املنعق ــد بت ــاريخ  2جم ــادى الاول 1430ه ـ ـ )املواف ــق  27ابري ــل 2009م ( ع¦ ــى
اقتطاع نسبة  ٪20من الربح الصا'ي لسنة 2008م كإحتياطي اختياري وتخصيصه للتوسع 'ي أعمال الشركة.
 -11ربح السهم
تم إحتساب ربح السهم للف.3ة بتقسيم الربح الصـا'ي والـربح مـن الاعمـال الرئيسـية وٕالايـرادات الاخـرى )صـا'ي( ع¦ـى املتوسـط املـرجح لعـدد
ٔالاسهم املصدرة والقائمة خالل الف.3ة املن78ية 'ي  30يونيو 2013م و2012م .والبالغ  22.5مليون سهم.
 -12توزيعات ٔالارباح
تـم دفــع التوزيعـات املقــرة 'ـي الجمعيــة العامــة للمسـاهم/ن 'ــي اجتماعهـا املنعقــد بتــاريخ  15أبريـل 2013م بمبلــغ  67.5مليـون ريــال ســعودي
بواقع  3ريال للسهم الواحد عن السنة املن78ية 'ي  31ديسم2012 .sم.
 -13معلومات قطاعية
ت.3كــز النشــاطات الرئيســية للشــركة 'ــي تجــارة التجزئــة والجملــة بــاملواد الغذائيــة وتمــارس الشــركة نشــاطها 'ــي اململكــة العربيــة الســعودية،
باإلضـافة إـى قطــاع تطـوير املجمعــات التجاريـة ،اســتثمارها بـالبيع أو الايجــار لصـالح الشـركة .تــم تلخـيص بعــض املعلومـات املختــارة كمـا 'ــي
 30يونيو لكل قطاع من قطاعات ٔالاعمال كما ي¦ي:
للف#$ة املن('ية &ي  30يونيو 2012م
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج#9
تجارة التجزئة
) إيجارات (
والجملة
املبيعات
إيرادات التأج./
ممتلكات ومعدات ،صا'ي
إجماي الربح

2.227.615.917
644.412.806
340.449.660
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45.433.925
522.277.841
25.106.819

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ #9مراجعة( )تتمة(
لف#$ة الستة أشهر املن('ية &ي  30يونيو 2013م
)ريال سعودي(
 -13معلومات قطاعية )يتبع(
للف.3ة املن78ية 'ي  30يونيو 2012م
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج./
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
1.997.123.006
583.587.611
321.991.811

املبيعات
إيرادات التأج./
ممتلكات ومعدات  ،صا'ي
إجماي الربح

39.456.162
468.428.121
18.549.337

 -14الال~$امات واملطلوبات املحتملة
أ(

يوجد ع¦ى الشركة كما 'ي  30يونيو الال3امات واملطلوبات املحتملة التالية:
إعتمادات مستندية

2013م
6.556.792

2012م
25.516.700

خطابات ضمان

11.781.150

44.374.807

إل3امات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

10.157.853

11.290.502

ب ( إل3امات مقابل عقود ايجار تشغيلية:
يوجـد إل3امــات قائمـة ع¦ــى الشـركة بموجــب عقـود اســتئجار تشـغيلية طويلــة الاجـل لفروعهــا ومجمعا7¢ـا غ/ــ .قابلـة لاللغــاء كمـا 'ــي 30
يونيو ع¦ى النحو التاي:
2012م
2013م
45.558.869
50.280.754
أقل من سنة
164.660.990
168.133.005
أك .Ïمن سنة و أقل من  5سنوات
259.530.611
211.634.105
أك .Ïمن  5سنوات واقل من  25سنة

 -15إعتماد القوائم املالية
تم إعتماد هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة بواسطة مجلس ٕالادارة بتـاريخ  9رمضان 1434هـ املوافق  18يوليو2013م.

13

