
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم 

  (�شركة�مساهمة�سعودية�) 

   

  القوائم�ا�الية�ا ولية�ا�وحدة�وتقرير�الفحص�ا�حدود 

   م2014يونيو��30الستة�أشهر�ا�ن)'ية�&ي��ةلف$#  



  
  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

 )شركة�مساهمة�سعودية(
 

 الفحص�ا�حدودوتقرير��ة�ا�وحد�ا وليةالقوائم�ا�الية�

 م2014يونيو��30أشهر�ا�ن)'ية�&ي�والستة�الث8ثة�تي�لف$# 

  

  

  صفحـة  فهـرس

  

  

  

    محدودتقرير�فحص�

    

  1  (غ0/�مراجعة)�2014يونيو��30كما�'ي��ا&ولية�ا�وحدة�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

    

  2  (غ0/�مراجعة)��2014يونيو��30@ية�'ي�لف</تي�الث:ثة�والستة�أشهر�ا�ن�4ا&ولية�ا�وحدة�قائمة�الدخل

    

  3  (غ0/�مراجعة)�2014يونيو��30لف</ة�الستة�أشهر�ا�ن4@ية�'ي��ا�وحدة�ا&ولية�قائمة�التدفقات�النقدية

  

 4  (غ0/�مراجعة)�2014يونيو��30أشهر�ا�ن4@ية�'ي��ةالست�ةلف</ �ةقائمة�التغي0/ات�'ي�حقوق�ا�لكي

    

�  �16-5  (غ0/�مراجعة)�2014يونيو��30لف</ة�الستة�أشهر�ا�ن4@ية�'ي�ا&ولية�ا�وحدة��اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا

  



  

�� 
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  سواق�عبدهللا�العثيمأ�ةشرك

  )�شركة�مساهمة�سعودية(�
  (غD#�مراجعة)�ا�وحدة�ا وليةقائمة�ا�ركز�ا�ا=ي�

  م2014يونيو��30كما�&ي�

  )�بالريال�السعودي(�

  م3201نيو�يو �30    م4201يونيو��30    

          ا�وجودات

          موجودات�متداولة

 135,612,925  267,965,950    نقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك�

 528,837,503  526,495,301    مخزون،�صا'ي

 90,009,910  154,703,533    مدفوعات�مقدمة�ومدينون�آخرون

 754,460,338  949,164,784    مجموع�ا�وجودات�ا�تداولة
        

        جودات�غD#�متداولةمو 

 188,333,832  196,336,956  )5(  استثمارات،�صا'ي

 �644,412,804  773,391,724  )6(  ممتلكات�ومعدات،�صا'ي

 522,277,843  501,334,782  (7)  استثمارات�عقارية،�صا'ي

 11,207,572  14,006,576    موجودات�غ0/�ملموسة،�صا'ي�

 --    1,796,006 (8)  موجودات�حيوية،�صا'ي

 1,366,232,051  1,486,866,044    مجموع�ا�وجودات�غD#�ا�تداولة

  2,120,692,389  2,436,030,828    مجموع�ا�وجودات

        

        ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمDن

        مطلوبات�متداولة

 1,011,907,358  1,171,883,496    دائنون�تجاريون 

 112,247,175  70,295,504   )9(  لة�ا&جلالجزء�ا�تداول�من�قروض�ومرابحات�طوي

 27,344,260  20,064,142   )أ-9(  قروض�ومرابحات�قص0/ة�اhجل

 117,277,059  177,811,654    دائنون�آخرون�ومصاريف�مستحقة

  1,268,775,852  1,440,054,796    مجموع�ا�طلوبات�ا�تداولة

 

  مطلوبات�غD#�متداولة

      

 114,090,909   105,000,000   )9(  جلقروض�ومرابحات�طويلة�ا& 

 44,353,305   52,976,368    مخصص�مكافأة�k@اية�الخدمة

  158,444,214   157,976,368    مجموع�ا�طلوبات�غD#�ا�تداولة

        

  1,427,220,066  1,598,031,164    مجموع�ا�طلوبات�

        ا�لكيةحقوق�

 225,000,000   450,000,000  (10)  رأس�ا�ال

 74,159,036  --  (11)  إحتياطي�نظامي

 12,453,336  --  (12)  احتياطى�اختياري 

 381,798,613   386,127,716    ارباح�مبقاة

 61,338  97,338    أرباح�غ0/�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع�

  693,472,323   836,225,054  -  مجموع�حقوق�ا�لكية�العائدة��ساهم�tالشركة

 --    �1,774,610    حقوق�ا�لكية�غ0/�ا�سيطرة

 693,472,323  837,999,664    إجما�ي�حقوق�ا�لكية

  2,120,692,389   2,436,030,828    �لكيةمجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا

  
��hيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة.17)�إ�ى�(1تعتy/�اxيضاحات�ا�رفقة�من�(

ً
 )�جزءا
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  ركة�اسواق�عبدهللا�العثيمش

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  (غD#�مراجعة)�اYولية�ا�وحدةقائمة�الدخل�

  �م2014يونيو��30لف</تي�الث:ثة�والستة�أشهر�ا�ن4@ية�'ي�

  (�بالريال�السعودي�)

 

  لف</ة�الستة�أشهر�ا�ن4@ية    ا�ن4@ية�أشهر لف</ة�الث:ثة�    

  م3201يونيو��30    م4201يونيو��30    م3201يونيو��30    م4201يونيو��30  إيضاح  

                  

 2,227,615,907   2,734,370,197   1,161,189,808   1,511,392,815    ا�بيعات

 (1,887,166,247)   (2,310,316,475)   (984,801,505)   (1,291,999,781)    تكلفة�ا�بيعات�

 340,449,660   424,053,722   176,388,303   219,393,034    اجما=ي�الربح

 25,106,819   25,633,837   13,687,552   12,115,526    ايرادات�التأج0/،�بالصا'ي

 (264,618,335)    )(323,640,882   (144,154,952)   (163,828,612)    مصاريف�بيع�وتوزيع

 (27,513,640)   )(33,920,167   (12,723,361)   (18,229,652)    مصاريف�عمومية�وإدارية

 73,424,504   92,126,510   33,197,542   49,450,296    ات�التشغيلية�الربح�من�العملي

 

�
ً
حصة�الشركة�'ي�أرباح�أستثمارات�وفقا

  لحقوق�ا�لكية
)5(  4,851,918   8,927,670   10,425,639   11,310,158 

 (3,976,858)   (3,645,803)   (2,019,406)   (1,808,510)   مصاريف�تمويل

 2,033,725   1,752,169   373,627   761,656    إيرادات��أخرى،�صا'ي�

� �قبل �وحقوق�الربح �والضرائب الزكاة

  ا�لكية�غD#�ا�سيطرة
  

53,255,360 
  

40,479,433 
  

100,658,515 
  

82,791,529 

 (2,250,000)   (2,500,862)   (750,000)   (1,500,000)    والضريبة�الزكاة

    الربح�قبل�حقوق�ا�لكية�غD#�ا�سيطرة
51,755,360 

  
39,729,433 

  
98,157,653 

  
80,541,529 

حصة�حقوق�ا�لكية�غ0/�ا�سيطرة�'ي�

  خسارة�الشركة�التابعة�ا�وحدة
  

28,317   --   95,066   -- 

  80,541,529   98,252,719    39,729,433   51,783,677    صا&ي�ربح�الف$#ة

  )13(  ربحية�السهم�من:
 

      
 

    

    0.74   1.10    اhعمال�الرئيسية�

 

2.05   1.63  

  0.21   0.19    0.16   0.08    اhيرادات�ا&خرى،�صا'ي

  1.79   2.18    0.88   1.15    الربح�الصا'ي

 45,000,000   45,000,000   45,000,000   45,000,000    ا�توسط�ا�رجع�لعدد�ا&سهم

  
��hيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�17)�إ�ى�(1تعتy/�اxيضاحات�ا�رفقة�من�(

ً
 وحدة.)�جزءا
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  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

  )�شركة�مساهمة�سعودية(�

  (�غD#�مراجعة�)�ا ولية�ا�وحدة�التدفقات�النقديةقائمة�

  م2014يونيو��30&ي��ا�ن)'ية�للف$#ة

  )�بالريال�السعودي(�

��hيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�17)�إ�ى�(1تعتy/�اxيضاحات�ا�رفقة�من�(
ً
 ا�وحدة.)�جزءا

  م2013    م2014  
        ا نشطة�التشغيلية

 80,541,529  98,252,719  صا'ي�ربح�الف</ة�

      تعدي:ت:

 44,218,885  49,184,348  س4@:كات�ا

 669,252  899,113  إطفاءات

)971,408(  (230,828)  بيع�ممتلكات�ومعدات أرباح�  

 --  208,848  خسائر�استبعاد�أصول�حيوية

 2,250,000  2,500,000  زكاةالمخصص�

 (11,310,158)  (10,425,639)  حصة�الشركة�'ي�أرباح�أستثمارات�وفقا�حقوق�ا�لكية

 3,284,900  4,485,331  مخصص�مكافأة�k@اية�الخدمة

 --  (95,065)  حصة�حقوق�اhقليه�'ي�خسائر�شركات�تابعه

     

 

      التغD#ات�&ي�رأس�ا�ال�العامل�

)207,047,698(  (158,485,191)  ا�خزون  

)10,124,515(  (64,398,240)  خرونامدفوعات�مقدمة�ومدينون�  

 371,474,794  461,974,041  خرون�ومصاريف�مستحقةادائنون�تجاريون�ودائنون�

)2,000,000(  (3,102,136)  زكاة�مدفوعة  

  270,985,581  380,767,301  صا&ي�النقد�من�اYنشطة�التشغيلية

       

       ا نشطة�اYستثمارية

  (7,270,642)  (10,000,000)  إستثمارات�'ي�شركات�زميلة�واخرى�

  )97,522,399(  (99,805,434)  اضافات�ممتلكات�ومعدات�

  (1,052,261)  (1,416,766)  استثمارات�عقارية اضافات

 --  (184,194)  إضافات�أصول�حيوية

 4,250,000  17,000,000  &رباح�ا�حصله�من�الشركات�التابعةا

 --  618,314  شركات�تابعه�موحدة�خ:ل�الف</ة

  1,013,503  639,647  ا�تحصل�من�بيع�ممتلكات�ومعدات

  )100,581,799(  (93,148,433)  صا&ي�النقد�ا�ستخدم�&ي�اYنشطة�اYستثمارية

        

        ا نشطة�التمويلية

  )67,500,000(   (67,500,000)  أرباحتوزيعات�

  )30,769,516(  (62,483,906)  قروض�ومرابحات

  )98,269,516(  129,983,906)  صا&ي�النقد�ا�ستخدم�&ي�اYنشطة�التمويلية

        

  72,134,266  157,634,962  صا&ي�التغD#�&ي�النقد�&ي�الصندوق�ولدى�البنوك��

  63,478,659  110,330,988  النقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك��'ي�بداية�الف</ة

  135,612,925  267,965,950  النقد�&ي�الصندوق�ولدى�البنوك��&ي�n'اية�الف$#ة

        عمليات�غD#�نقدية:

  (38,250)  /�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيعأرباح/(خسائر)�غ0
(15,000)  

  225,000,000  الزيادة�'ي�رأس�ا�ال�من�خ:ل�ا&رباح�ا�بقاة,�اhحتياطي�النظامي�واhحتياطي�اhختياري 
--  
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 شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (�شركة�مساهمة�سعودية�)

  قائمة�التغD#ات�&ي�حقوق�ا�لكية�ا�وحدة

  م�2014يوينو�30ا�ن)'ية�&ي�الستة�اشهر��للف$#ه

  (بالريال�السعودي)

��hيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة.17)�إ�ى�(1تعتy/�اxيضاحات�ا�رفقة�من�(
ً
)�جزءا

 حقوق�ا�لكية�العائدة��ساهمي�الشركة��  

 اYجما=ى

 حقوق�

 اqجما=ي ا�لكية�غD#�ا�سيطرة

  
ثمارات�&ي�أوراق�إست

  مالية�متاحة�للبيع

  

  أرباح�مبقاة

إحتياطي�

 إختياري 

إحتياطي�

 رأس�ا�ال نظامي

 

680,445,794 
 

-- 
 

680,445,794   76,338    368,757,084  12,453,336 
 

74,159,036 
 

 2013يناير��1الرصيد�'ي��� 225,000,000

80,541,529 
   

80,541,529   --   80,541,529  -- 
 

-- 
 

 صا'ي�ربح�السنة�� --

     
     

 
 

     
� 

(15,000) (15,000) 

  

(15,000) 

  

--   --  --  --  

أرباح�غ0/�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�

  مالية�متاحة�للبيع

(67,500,000) 
 

-- 
 

(67,500,000)   --   (67,500,000)  -- 
 

-- 
 

 توزيعات�أرباح�نقدية� --

693,472,323 
 

-- 
 

693,472,323   61,338   381,798,613  12,453,336 
 

74,159,036 
 

 م�2013يونيو��30الرصيد�'ي��� 225,000,000

807,380,261  1,869,676 805,510,585   135,588   474,512,073  12,453,336 93,409,588 225,000,000 

 

  2014يناير��1الرصيد�'ي�

98,157,653  
 

)95,066(  
 

98,252,719   --   98,252,719  -- 
 

-- 
 

 صا'ي�ربح�السنة --

-- 
 

-- 
 

--   --   )119,137,076(    )12,453,336(  
 )93,409,588(  

 أسهم�منح 225,000,000

)38,250( -- )38,250( 

  

)38,250( 

  

--    --  -- -- 

أرباح�غ0/�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�

  مالية�متاحة�للبيع

         
)67,500,000( 

 
-- 

 
)67,500,000(   --   )67,500,000(  -- 

 
-- 

 
 توزيعات�أرباح --

837,999,664 
 

1,774,610 
 

836,225,054    97,338   386,127,716  -- 
 

-- 
 

 م2013ديسمv#��31الرصيد�&ي� 450,000,000



  

  

  ��آ� أ�اق �
	ا� ا�����

  ( ��آ� ��ه	� ���د�� )

�	ة (��� ��ا���) (����)ل ا�"ا!� ا�� ��� ا�و��� ا���  إ&% � ت 

  �30-��ة ا�,�� أ�*� ا��+�*�� () �.  م2014&

  (ر��ل ���دي)
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  ن�والنشاطالتكوي  - 1

م)�1980مـــــايو��21هــــــ�������(1400رجـــــب��7إن�شـــــركة�أســـــواق�عبـــــدهللا�العثـــــيم�("الشـــــركة")��ـــــي�شـــــركة�مســـــاهمة�ســـــعودية�مســـــجلة�بالريـــــاض�بتـــــاريخ�

.�تـــم�تحويـــل�الشـــركة�مـــن�شـــركة�ذات�مســـؤولية�محـــدودة�إ�ـــى�شـــركة�مســـاهمة�بموجـــب�القـــرار�الـــوزاري�رقـــم��1010031185بالســـجل�التجـــاري�رقـــم�

 م).2007سبتمy/��15هـ�(�ا�وافق�1428رمضان���3/ق�بتاريخ227

�بصــيانة��الشــركةيتمثـل�نشــاط�
ً
'ــي�تجــارة�ا�ــواد�الغذائيــة�وا&ســماك�واللحــوم�والحاصــ:ت�الزراعيــة�وا�وا�ــ��tوا&دوات�ا���ليــة�وتقــوم�ا�جمــوع�أيضــا

  وتشغيل�مستودعات�التy/يد�والتخزين.�

  

ئم�ا�اليــة�للشــركة�أســواق�عبــدهللا�العثــيم�("الشــركة")�والشــركات�التابعــة�لهــا�(ويشــار�إل�@ــا�مجتمعــة�بـــ�القــوائم�ا�اليــة�ا&وليــة�ا�وحــدة�تتضــمن�القــوا

  "ا�جموعة"):

  يونيو�30نسبة�ا�لكية��الفعلية�&ي�    

  م2013  م2014    اسم�الشركة

 ٪100 ٪100    شركة�ها�ي�القابضة�

 ٪100 ٪100    شركة�ا�ركز�العالم�tللتسويق�

 ٪100 ٪100    سبع�شركة�الخدمات�ال

 ٪100 ٪100    شركة�بيت�الوطن�

 ٪100 ٪100    شركة�مرافق�التشغيل

  - ٪100    البوسنة�–شركة�ها�ي�القابضة�

  - ٪100    تركيا�–شركة�ها�ي�القابضة�

  - ٪100    مصر�–شركة�اسواق�العثيم�

  -  ٪90    شركة�ثمرات�القصيم

  

�.العامــه�ةعمـال�التجـار أو �ةوالتجزئــ�ةوتعمـل�'ــي�مجـال�البيـع�بالجملـ�مصـر�سيسـها�'ــي�تـم�تأ�مصـرية�ةشـركه�أسـواق�العثـيم�مصــر��ـي�شـركه�مســاهم

 .�2014نيويو �30'ي��ةللشرك�ة'ي�القوائم�ا�وحد�م2014يونيو��30'ي��ةا�ن4@ي�ةللف</ &ول�مرة�العثيم�مصر��ةلشرك�تم�توحيد�القوائم�ا�الية

  أسس�اqعداد�  -  2
 ا�عايD#�ا�حاسبية�ا�طبقة����  -  أ

�عيـــار�التقــارير�ا�اليــة�ا&وليـــة�الصــادر�عــن�الهيئـــة�الســعودية�للمحاســبي0ن�القـــانو لقــد�تــم�اعــ�
ً
ني0ن.�داد�القـــوائم�ا�اليــة�ا&وليــة�ا�وحـــدة�ا�رفقــة�وفقــا

'ـــي�ضـــوء��القـــوائم�ا�اليـــة�ا&وليـــة��hتتضـــمن�كافـــة�ا�علومـــات�واxيضـــاحات�ال¢ـــ�tتظهـــر�'ـــي�القـــوائم�ا�اليـــة�الســـنوية�ا�راجعـــة،�ويجـــب�أن�تـــتم�قراء¡@ـــا

  م.2013ديسمy/��31ا�علومات�واxيضاحات�التفصيلية�الواردة�'ي�القوائم�ا�الية�ا�راجعة�للسنة�ا�ن4@ية�'ي�

  أسس�القياس�  - ب

ـــ �بـــــدأ�التكلفـــــة�التاريخيـــــة،�فيمـــــا�عـــــدا�ا&ســـــتثمارات�ا�تاحـــــة�للبيـــــع�يـــــتم�اثبا¡@ـــــا�بالقيمــ�
ً
�ة�العادلـــــةتـــــم�إعـــــداد�القـــــوائم�ا�اليـــــة�ا&وليـــــة�ا�وحـــــدة�وفقـــــا

  وباستخدام�مبدأ�اhستحقاق�ا�حاس¤�tومفهوم�اhستمرارية.
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  أسس�اqعداد�(يتبع)  -  2

   استخدام�الحكم�والتقديرات�-ج

ونتائج�ا&عمال.��يتطلب�إعداد�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�من�اxدارة�إستخدام�الحكم�والتقديرات�واxف</اضات�وال¢�tلها�تأث0/�ع¥ى�ا�ركز�ا�ا�ي
ية�من�أن�هذه�التقديرات�مبنية�ع¥ى�ا�علومات�وا&حداث�الحالية�ا�توفرة�لدى�اxدارة،�فإنه�من�ا�مكن�أن�تختلف�النتائج�الفعلية�ال§@ائوبالرغم�

  عن�هذه�التقديرات.

�ا �'ي �التقديرات�ا�حاسبية �ويتم�إظهار�أثر�التغ0/ات�'ي �مستمرة، �بصفة �¬@ا �ا�تعلقة �واxف</اضات �التقديرات �مراجعة �الفحص�تتم �محل لف</ة
  .والف</ات�ا�ستقبلية�ال¢�tتتأثر�¬@ا

 أسس�التوحيد��-د
)�الشركات�التابعة��ي�منشآت�1تتضمن�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�ا�رفقة�القوائم�ا�الية�للشركة�وشركا¡@ا�التابعة�كما�هو�مب0ن�'ي�إيضاح�(

ا�قـدرة�ع¥ـى�الـتحكم�'ـي�السياسـات�ا�اليـة�والتشـغيلية�للمنشـأة�وذلـك�للحصـول�ع¥ـى�تسيطر�عل�@ا�الشركة�وتتوفر�السيطرة�عندما�يكون�للشـركة�

�يــــتم�أخــــذها�'ــــي�الحســــبان.�يــــتم�إدراج�القــــوائم�ا�اليــــة�
ً
منــــافع�مــــن�أنشــــط4@ا.�لتقــــدير�الســــيطرة�فــــإن�حقــــوق�التصــــويت�ا�حتملــــة�ال¢ــــ�tتمــــارس�حاليــــا

  يخ�بدء�السيطرة�ح¢°�تاريخ�توقفها.�للشركات�التابعة�'ي�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�من�تار 

ة�عنـــد�يــتم�إســـتبعاد�كافـــة�ا&رصـــدة�وا�عـــام:ت�ا�اليـــة�ا�همـــة�ال¢ـــ�tتمـــت�بـــ0ن�الشــركة�وشـــركا¡@ا�التابعـــة�وتلـــك�ال¢ـــ�tتمـــت�فيمـــا�بـــ0ن�الشـــركات�التابعـــ

ا�عـام:ت�الداخليـة�بـ0ن�شـركات�ا�جموعـة�عنـد�إعداد�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة.�كما�يتم�استبعاد�أية�أرباح�وخسائر�غ0/�محققـة�ناتجـة�مـن�

 توحيد�القوائم�ا�الية�ا&ولية.

  تعدل�السياسات�ا�حاسبية�للشركات�التابعة،�عند�الضرورة،�لضمان�اhتساق�مع�السياسات�ا�عتمدة�من�قبل�الشركة.�

الدخل�ا�وحد�وتحت�حقوق�ا�لكية��قائمةمنفصل�'ي�تمثل�الحصص�غ0/�ا�سيطرة�ع¥ى�صا'ي�ا�وجودات�ال¢�h�tتسيطر�عل�@ا�ا�جموعة�وبشكل�

�وحدة.'ي�ا��0انية�العمومية�ا  

 ملخص� هم�السياسات�ا�حاسبية  -  3
  

�وحــدة�السياســات�ا�حاســبية�ا�طبقــة�'ــي�إعــداد�القــوائم�ا�اليــة�ا&وليــة�ا�وحــدة�للمجموعــة�تتفــق�مــع�تلــك�ا�ســتخدمة�'ــي�إعــداد�القــوائم�ا�اليــة�ا

  تم�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�بشكل�ثابت�ع¥ى�جميع�الف</ات�ا�عروضة�'ي�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة.��السنوية�للمجموعة.

  تحقيق�اYيرادات  -  أ

  يتم�اhع</اف�بإيرادات�بيع�البضائع�عند�تسليم�البضاعة�للعم:ء�وان4@اء�اhل<�ام�حيالها.� -

- �  .تكلفة�ا�بيعاتوردين�عند�افتتاح�الفرع�ويتم�ت��يلها�من�ويتم�اhع</اف�برسوم�اhفتتاح�ا�تفق�عل�@ا�مع�ا

�ا�وردين. - �مع �ا�y/مة �ل:تفاقيات �وفقا �اhستحقاق �أساس �ع¥ى �ا&خرى �وحوافز�ا�وردين �التجارية �الخصومات �بإيرادات �اhع</اف  يتم

�تتحقق �والحوافز. �الخصومات �ت��يل�هذه �بعد �تكلفة�ا�بيعات �يتم�إظهار�صا'ى �العرض �أساس��و&غراض اhيرادات�من�اhيجارات�ع¥ى

�دة�عقود�اhيجار.�
ً
  اxستحقاق�وفقا

  

  ا�صاريف  - ب

�ويتم�تصنيف�ا�صاريف�اhخرى�كمصاريف� �من�التكاليف�ا�نفقة�لتوزيع�وبيع�بضائع�الشركة. t�´تتكون�مصاريف�البيع�والتوزيع�بشكل�رئي

  عمومية�وادارية.

ا�باشــرة�وغ0ــ/�ا�باشــرة�وال¢ــ�h�tتتعلــق�بشــكل�مباشــر�بكلفــة�اhيــرادات�وفقــا�للمعــاي0/�ا�حاســبية��تتضــمن�ا�صــاريف�اhداريــة�والعموميــة�ا�صــاريف

ت�ع¥ــى�ا�تعــارف�عل�@ــا�'ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية.�ويــتم�توزيــع�ا�صــاريف�اذا�دعــت�الحاجــة�بــ0ن�ا�صــاريف�العموميــة�واhداريــة�وتكلفــة�ا�بيعــا

  اساس�ثابت.
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 حاسبية�(يتبع)ملخص� هم�السياسات�ا�  -  3
  اYستثمارات������-ج

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

لحصة�الشركات�الزميلة��ي�تلك�ال¢�tيكون�للشركة�تأث0/�هام�عل�@ا�ولكن�ليست�سيطرة�'ي�سياسا¡@ا�ا�الية�والتشغيلية،�ويعتy/�امت:ك�الشركة�

�ع¥ى�قدرة�الشركة�ع¥ى�التأث0/�'ي�'ي�ا�ائة�من�رأس�مال�الشر �50إ�ى��20ت</اوح�ماب0ن�
ً
�هاما

ً
كة�ا�ستثمر�ف�@ا�الذي�يحق�لصاحبه�التصويت�مؤشرا

�با
ً
لتكلفة.�هذه�الشركات�ا�ستثمر�ف�@ا.�تتم�ا�حاسبة�عن�اhستثمارات�'ي�الشركات�الزميلة�باستخدام�طريقة�حقوق�ا�لكية�ويتم�تسجيلها�مبدئيا

رباح�وا�صاريف�وحركة�حقوق�ا�لكية�للشركات�ا�ستثمر�ف�@ا�بحقوق�ا�لكية�من�تاريخ�بداية�ذلك�تتضمن�القوائم�ا�الية�حصة�الشركة�'ي�ا& 

ركة�التأث0/�الهام�ح¢°�تاريخ�توقفه.�عندما�تتجاوز�حصة�الشركة�'ي�الخسائر�ملكي4@ا�'ي�أي�شركة�زميلة�يتم�تخفيض�القيمة�الدف</ية�لحصة�الش

باستثناء�الحاhت�ال¢�tتتكبد�ف�@ا�الشركة�ال<�امات�قانونية�أو�ضمنية�للقيام�بمدفوعات�نيابة�عن��إ�ى�صفر�ويتم�إيقاف�تحمل�أي�خسائر�أخرى 

  الشركة�الزميلة.�يتم�قيد�أو�تحميل�حصة�الشركة�من�ا&رباح�أو�الخسائر�'ي�الشركات�ا�ستثمر�ف�@ا�'ي�قائمة�الدخل�ا&ولية�ا�وحدة.�
  

  اYستثمارات�ا�تاحة�للبيع

رات�ا�قتنــاه�لغ0ــ/�أغــراض�ا�تــاجرة�أو�ليســت�للشــركة�أيــة�ســيطرة�أو�تــأث0/ات�هامــة�عل�@ــا،�كاســتثمارات�متاحــة�للبيــع،�ويــتم�إثبا¡@ــا�تصــنف�اhســتثما

�بالتكلفـــة�وال¢ـــ�tتمثـــل�القيمـــة�العادلـــة�للقيمـــة�ا�دفوعـــة�شـــاملة�مصـــاريف�الشـــراء�ا�تعلقـــة�باhســـتثمارات،�ويـــتم�قياســـها�بعـــد�ذلـــك�بال
ً
قيمـــة�مبـــدئيا

دد�القيمة�العادلة�بالرجوع�إ�ى�القيمة�السوقية�'ي�وتدرج�التغ0/ات�'ي�القيمة�العادلة�¬@ا�بخ:ف�خسائر�اhنخفاض�'ي�حقوق�ا�لكية.�وتحالعادلة�

م�حال�كان�يتم�تداولها�'ي�سوق�نشط،�إن�وجـد.�و'ـي�حالـة�غيـاب�سـوق�ماليـة�نشـطة�تعتyـ/�التكلفـة�بمثابـة�القيمـة�العادلـة.�يقيـد�اhنخفـاض�الـدائ

إثبــات�ا�كاســب�والخســائر�الناتجــة�عــن�بيــع�اxســتثمارات��'ــي�قائمــة�الــدخل�ا&وليــة�ا�وحــدة.�يــتم�-إن�وجــد��-'ــي�قيمــة�اhســتثمارات�ا�ــذكورة�أعــ:ه�

.�يـتم�ادراج�التوزيعـات�النقديـة�
ً
مـن�تلـك�ا�تاحة�للبيع�خ:ل�الف</ة�ال¢�tتحدث�ف�@ا�مـع�تسـوية�أي�مكاسـب�أو�خسـائر�غ0ـ/�محققـة�تـم�إثبا¡@ـا�سـابقا

�ستثمر�ف�@ا.�اhستثمارات�ضمن�قائمة�الدخل�ا&ولية�ا�وحدة�عند�إقرار�التوزيع�من�الجهات�ا  

  اYستثمارات�العقارية���-د�

<ــــ/ات�طويلــــة�يـــتم�إثبــــات�العقــــارات�اxســــتثمارية�وا�تمثلــــة�'ـــي�ا�بــــاني�وا&را¹ــــ�t،�ال¢ــــ�tيــــتم�اxنتفـــاع�م§@ــــا�بالتــــأج0/�أو�تلــــك�ال¢ــــ�tيـــتم�اxحتفــــاظ�¬@ــــا�لف

�م§@ــا�اxســ4@:كات�
ً
ا�</اكمـــة�وخســائر�إنخفــاض�القيمــة،�إن�وجــدت،�حيــث��hلتحقيــق�عائــد�رأســما�ي�مــن�زيــادة�قيم4@ــا�الســوقية�بالتكلفــة�مخصــوما

.t�¹يتم�إحتساب�أي�اس4@:ك�ل«را  

  ا�خزون��-هـ�

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

  ا�خصصات�واYل$�امات�ا�حتملة����-و�

ل<�امــات�غ0ــ/�ا�ؤكــدة�مــن�ناحيــة�ا�بــالغ�أو�التوقيــت،�عنــدما�يكــون�ع¥ــى�الشــركة�ال<ــ�ام�قــانوني�أو�تعاقــدي�نا�ــ�¿�نتيجــة�يــتم�تســجيل�مخصصــات�ل:

�لحدث�سـابق�ومـن�ا�حتمـل�أن�ينـتج�عنـه�تحويـل�منـافع�اقتصـادية�لسـداد�اhل<ـ�ام�ويمكـن�إجـراء�تقـدير�يعتمـد�عليـه.�عنـدما�تكـون�القيمـة�الزمنيـة

  ت�يتم�إظهارها�بالقيمة�الحالية�للنفقات�ا�توقعة�لسداد�اhل<�ام.للنقود�هامة�فإن�ا�خصصا
  

  ا�متلكات�وا�عدات����-ز

ــــا�مصــــــاريف� تظهــــــر�ا�متلكــــــات�وا�عــــــدات�بالتكلفــــــة�بعــــــد�ت��يــــــل�اhســــــ4@:كات�ا�</اكمــــــة�.�تعتyــــــ/�مصــــــاريف�اhصــــــ:ح�والصــــــيانة�مصــــــاريف�ايراديــــــة،�أمــ

حتساب�اhس4@:كات�عل�@ا�ع¥ى�أساس�حيا¡@ـا�العمليـة�ا�قـدرة�وذلـك�باسـتعمال�طريقـة�القسـط�التحسينات�فتعتـy/�مصاريف�رأسمالية.��ويجري�ا

ا�باني�او�الثابت.�ويتم�اطفاء�التحسينات�ع¥ى�ا�أجور�وا�باني�ا�قام�عل�@ا�ارا�t�¹مستأجرة�ع¥ى�أساس�الحياة�العملية�ا�قدرة�لهذه�التحسينات�و 

tÁيجار�أ¾@ما�ينتhتبقي�من�مدة�عقد�ا�  :أوh.�إن�الحياة�العملية�ا�قدرة��للبنود�الرئيسية�لهذه�ا&صول��ي�ا
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  7  أثاث�ومفروشات

  10  تحسينات�ا�باني�ا�ستأجرة

  

  

  دات�طويلة�اYجلانخفاض�قيمة�ا�وجو ���-ح

�مراجعة�دورية�للقيمة�الدف</ية�للموجودات�ا�لموسة�للتأكد�من�عدم�وجود�أي�دليل�ع¥ى�وقوع�أي�خسارة�ناتجة�عن� تقوم�الشركة�بإجراء

خسارة.�انخفاض�'ي�قيمة�ا�وجودات.�و'ي�حالة�وجود�مثل�هذا�الدليل،�يتم�تقدير�القيمة�القابلة�ل:س</داد�لذلك�ا&صل�لتحديد�حجم�هذه�ال

�ا �للوحدة �القابلة�ل:س</داد �بتقدير�القيمة �الشركة �تقوم �لذلك�ا&صل، �ل:س</داد �تقدير�القيمة�القابلة ��hيمكن�ف�@ا t¢ال� �الحاhت �درة�و'ي

  للنقدية�ال¢�tينتم�tإل�@ا�ذلك�ا&صل.�

بأقل�من�قيمتــه�الدف</ية،�عندئذ�تخفض�القيمة�الدف</ية��و'ي�الحاhت�ال¢�tيقدر�ف�@ا�ا�بلغ�القابل�ل:س</داد�ل«صل�أو�الوحدة�ا�درة�للنقدية

'�
ً
ي�قائمة�لذلك�ا&صل�أو�الوحدة�ا�درة�للنقدية�إ�ى�القيمة�القابلة�ل:س</داد�لها،�ويتم�إثبات�خسائر�اhنخفاض�'ي�قيمة�ا&صل�مصروفات�فورا

  الدخل�اhولية�ا�وحدة.�

�عكس�قيد�خسارة�اhنخفاض�'ي�ا
ً
لقيمة،�عندئذ�تتم�زيادة�القيمة�الدف</ية�ل«صل�أو�الوحدة�ا�درة�للنقدية�إ�ى�القيمة�ا�عدلة�وإذا�ما�تم�hحقا

يتم�إثبات��القابلة�ل:س</داد�له،�ع¥ى�أ�hتزيد�القيمة�الدف</ية�ال¢�tتمت�زياد¡@ا�عن�القيمة�الدف</ية�ال¢�tكان�من�ا�ف</ض�تحديدها�فيما�لو�لم

�ذلك�ا&ص �قيمة �اhنخفاض�'ي �القيمة�خسارة �اhنخفاض�'ي �قيد�خسارة �يتم�إثبات�عكس �السابقة. �الف</ات �'ي �للنقدية �ا�درة �أو�الوحدة ل

�'ي�قائمة�الدخل�اhولية�ا�وحدة.
ً
  إيرادات�فورا

 

  ا�وجودات�الحيوية  �-ط

  ��اhس4@:ك�ا
ً
</اكم.�تحدد�تكلفة�ا�وجودات�الحيوية�غ0/�تظهر�اhصول�الحيوية�بتكلفة�الشراء�أو�تكلفة�ال</بية�ح¢°�تاريخ�اxنتاج�ا&و�ي�ناقصا

�&عمارها�ا�عنية.�تس4@لك�ا�وجودات�الحيوية�بطريقة�القسط�الثابت
ً
 ع¥ى�العمر�ا�قدر�بخمس�سنوات. الناضجة�بتكلفة�ال</بية�وفقا

  

  غD#�ملموسةا�وجودات�ال���-ي

فـاع�مـن�مواقـع�عقاريـة�&سـواق�مسـتأجرة�مـن�ا�سـتأجر�ا&صـ¥ي�(خلـو)�تتمثل�ا&صول�غ0/�ا�لموسة�بالتكاليف�ا�تكبـدة�للحصـول�ع¥ـى�حقـوق�اxنت

 ويتم�إطفاؤها�ع¥ى�مدة�عقود�اxيجار.�
  

  تكلفة�اYق$#اض����-ك

إن�تكــــاليف�اhق<ــــ/اض�والخاصـــــة�مباشــــرة�بتملــــك�أو�بنـــــاء�ا&صــــول�ا�ؤهلـــــة�وال¢ــــ�tتحتــــاج�إ�ـــــى�ف<ــــ/ة�مـــــن�الوقــــت�لتصــــبح�جـــــاهزة�للغــــرض�ا�ســـــ4@دف�

يعه،�يتم�إضاف4@ا�ع¥ى�كلفة�تلك�ا&صـول�ح¢ـ°�تصـبح�جـاهزة�ل:سـتخدام�أو�البيـع.�إن�تكـاليف�اhق<ـ/اض�ا&خـرى�يـتم�تحميلهـا�استخدامها�فيه�أو�ب

  ع¥ى�قائمة�الدخل�'ي�الف</ة�ال¢�tتكبدت�ف�@ا.
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  ملخص� هم�السياسات�ا�حاسبية�(يتبع)  -  3

  تحويل�العم8ت�ا جنبية�����-ل

يــة�ا�ــى�الريــال�الســعودي�باســعار�التحويــل�الســائدة�عنــد�اجــراء�ا�عاملــة.�ويــتم�تحويــل�ا�وجــودات�وا�طلوبــات�يــتم�تحويــل�ا�عــام:ت�بالعملــة�اhجنب

.�أن�اhربــــاح�ا�اليـــة�بـــالعم:ت�اhجنبيـــة�كمــــا�'ـــي�تـــاريخ�قائمــــة�ا�ركـــز�ا�ـــا�ي�اhوليــــة�ا�وحـــدة�ا�ـــى�الريـــال�الســــعودي�با&ســـعار�الســـائدة�'ــــي�ذلـــك�التـــاريخ

 لتسديدات�او�تحويل�العم:ت�اhجنبية�يتم�ادراجها�ضمن�قائمة�الدخل�اhولية�ا�وحدة.والخسائر�الناتجة�عن�ا
  

  محاسبة�عقود�اYيجار����-م

ت�تعتyــ/�كافــة�عقــود�اhيجــار�ال¢ــ�tتy/مهــا�الشــركة�عقــود�ايجــار�تشــغيلية،�وبموجÇ@ــا�تحمــل�دفعــات�اhيجــار�ع¥ــى�قائمــة�الــدخل�بطريقــة�القســط�الثابــ

  ع¥ى�مدى�ف</ة�اhيجار.

كمــا�يــتم�قيــد�مبــالغ�اxيجــار�ا�ســتلمة�بموجــب�عقــود�اxيجــار�التشــغيلية�مــن�قبــل�الشــركة�بصــف4@ا�مــؤجرة�كــإيرادات�'ــي�قائمــة�الــدخل�ع¥ــى�أســاس�

  القسط�الثابت�ع¥ى�مدى�ف</ة�تلك�العقود.

  مخصص�مكافأة�n'اية�الخدمة�����-ن

ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�وع¥ــى�أســاس�إجمــا�ي�ا�زايــا�ال¢ــ�tيســتحقها�يـتم�إحتســاب�مخصــص�مكافــأة�k@ايــة�الخدمــة�وفقــا�لنظــام�العمــل�والعمــال�ب

،�ويــــتم�خصــــم�أي�مــــدفوعات�مقدمــــة�للمــــوظف0ن�مــــن�ا�خصــــص،�كمــــا�ويــــتم�ا�وحــــدة��ا�وظــــف�'ــــي�حالــــة�تركــــه�العمــــل�'ــــي�تــــاريخ�قائمــــة�ا�ركــــز�ا�ــــا�ي

  م.احتساب�ودفع�فروقات�مكافآت�k@اية�الخدمة�للموظف0ن�إن�وجدت�عند�ان4@اء�خدما¡@

  الزكاة�والضريبة���-هـ

�&نظمة�مصلحة�الزكاة�والدخل�'ي�ا�م
ً
لكة�تخضع�الشركة�وشركا¡@ا�التابعة�ا�سجلة�'ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�للزكاة�وضريبة�الدخل�وفقا

�الضريبي �ل«نظمة �السعودية �ا�ملكة�العربية �خارج �العاملة �الشركات�التابعة �تخضع �تعمل�ف�@ا.�العربية�السعودية�(ا�صلحة). t¢ة�للبلدان�ال

 تحمل�الزكاة�وضريبة�الدخل�ع¥ى�قائمة�الدخل�ا�وحدة�للف</ة�الجارية.�
  

 ا طراف�ذات�ذات�الع8قة�  -  4

ت�تتمثل�ا&طراف�ذات�الع:قة�للشركة�من�مساهم�@ا،�والشركات�التابعة،�وشركات�مستثمر�¬@ا�تتم�ا�حاسبة�ع§@ا�بطريقة�حقوق�ا�لكية�وشركا

  تحت�السيطرة�ا�ش</كة.شقيقة�أخرى�

�وشركة�عبدهللا�العثيم�لÈستثمار�والتطوير�العقاري� �(شريك�مؤسس) �شركة�العثيم�القابضة �مع t�´بشكل�رئي� �تعاملت�الشركة خ:ل�الف</ة

 (شركة�زميلة)�وكانت�التعام:ت�مع�ا&طراف�ذات�الع:قة�تتمثل�بشكل�رئي´��tمن�إيرادات�ومصاريف�إيجار.�

�للشروط�واhتفاقيات�ا�عتمدة�من�قبل�اhدارة.تتم�ا�عام:ت�مع�ا
ً
 &طراف�ذات�الع:قة�وفقا

  

  م3201  م4201    طبيعة�الع8قة

  5,629,645 5,586,771    مصاريف�ايجارات
  18,782,195  18,782,195    إيرادات�ايجارات�

  

  

�إ�ى�طرف�مليون�ر �15.58م:�2013مليون�ريال�سعودي�(�9,96تتضمن�ا�دفوعات�ا�قدمة�مبلغ��)4-1(
ً
يال�سعودي)�عبارة�عن�إيجارات�مدفوعة�مقدما

  ذو�ع:قة�مقابل�خصم�تعجيل�الدفع.
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 �اتستثمار ا  -  5

  ي¥ي:�مايتضمن�بند�اxستثمارات�
  م3201    م4201    إيضاح  

�لحقوق�ا�لكية
ً
 182,614,531  178,733,529    )1-5(  إستثمار�'ي�شركات�وفقا

��حقوق�ا
ً
 5,157,963  --      لكيةدفعات�مرتبطة�باستثمار�وفقا

 561,338  17,603,427        إستثمارات�'ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع

      196,336,956  188,333,832 

  

  شركات�وفقا�لحقوق�ا�لكيةاستثمار�&ي��)�5-1(

 
  م3201    م4201  

 173,441,694   185,926,204  يناير�1رصيد�
 11,310,158  10,425,639  رباححصة�الشركة�'ي�صا'ي�ا& 

 2,112,679    أضافات
 --  (618,314)  ا&ثر�من�توحيد�القوائم�ا�الية�ل«ستثمار

)4,250,000(  (17,000,000)  توزيعات�أرباح�نقدية�مستلمة  

 182,614,531  178,733,529  يونيو���30رصيد�

  

  

ن�أ.�علمـا�بـ٪13.65ثـيم�ل:سـتثمار�والتطـوير�العقـاري�بنسـبة�يمثل�اhستثمار�'ي�الشركة�الزميلـة�قيمـة�اhسـتثمار�'ـي�رأس�مـال�شـركة�عبـد�هللا�الع

  .دهللا�صالح�العثيم�وافراد�عائلتهالنسبة�ا�تبقية�مملوكة�من�قبل�شركة�العثيم�القابضة�والسيد�عب
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  ،�صا&يا�متلكات�وا�عدات�  -  6
 

  

 أرا���

  

 آYت�ومعدات

  

 مبانــي

  

 ســيارات

  أجهزة

 اثاث�ومفروشات حاسب�آ=ي

  تحسينات

  قارات�مستأجرةع�ى�ع

مشروعات�تحت�

  التنفيذ

  

 ا�جمـوع

          التكلفة

 1,111,429,409 24,549,139 145,040,606 129,638,075 86,482,539 67,123,670 174,200,849 250,701,737 233,692,794  م2014يناير��1

  99,805,434   44,173,820  5,342,778  8,148,358   6,570,575   10,112,089   934,348   13,085,528   11,437,938   اhضافات

ا�حول�من�مشروعات�تحت�

  التنفيذ�

 -     1,177,670   3,322,200   604,258   751,640   1,504,548  5,851,814   (13,212,130)  -    

  )( 2,708,036      -  (350,658)   (456,257)      -   (1,901,121)     -   اhستبعادات

  156,235,198   138,940,323   93,348,497   77,840,017   178,457,397  263,063,814   245,130,732   م2014يونيو��30

   

55,510,829   1,208,526,807  

           اYس)'8كات�ا�$#اكمة

  399,921,103     -   67,498,639   81,141,423   41,579,889   47,028,160   46,641,567   116,031,425     -   م2014يناير��1

  37,513,197  -  6,900,141   5,915,604   4,758,675   3,023,687   4,460,971   12,454,119     -  ا�حمل�للف</ة

  (2,299,217)     -     -   (298,260)   (414,716)     -     -   (1,586,241)     -   اhستبعادات

  435,135,083     -   74,398,780   86,758,767   45,923,848   50,051,847   51,102,538   126,899,303     -   م2014يونيو��30

           صا&ي�القيمة�الدف$#ية

  773,391,724  55,510,829   81,836,418   52,181,556   47,424,649   27,788,170   127,354,859   136,164,511   245,130,732   م2014يونيو��30

   644,412,804  50,315,972   70,232,056   45,628,441   41,401,673   16,800,618   113,108,428   103,028,266   203,897,350   م2013يونيو���30
  

  

 ,مليون�ريال�سعودي�37والبالغة�قيم4@ا���ل:ستثمار�العقاري شركة�العثيم�جاري�إستكمال�إجراءات�نقل�ملكية�باËي�ا&را�t�¹بإسم�تم�نقل�بعض�ملكيه�ا&را�t�¹باسم�الشركه�و  6-1

هــذه��وتجــدر�اxشــارة�إ�ــى�أنــه��hيوجــد�أي�ال<�امــات�رأســمالية�عــن�,ب�)�9إيضــاح�(��,مليــون�ريــال�ســعودي�)�مرهونــة�لــبعض�البنــوك�مقابــل�تســهي:ت�بنكيــة�97,5م�:�2013مليــون�ريــال�ســعودي�(��40إن�اhرا¹ــ��tا�ــذكورة�اعــ:ه�تتضــمن�مبلــغ�� 6-2

 ,ا�شاريع�'ي�تاريخ���قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�ا&ولية�ا�وحدة
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 ؛�صا&ياستثمارت�عقارية  -  7

 م3201   م4201 

    التكلفة

 581,454,662  583,071,888  م�2014يناير��1'ي�

 1,052,261  1,416,766  اxضافات

 582,506,923  584,488,654 يونيو��30&ي�

   

    #اكماYس)'8ك�ا�$

 48,740,699  71,685,135 م�2014يناير��1'ي�

 11,488,381  11,468,737 اhس4@:ك�ا�حمل�للف</ة

 60,229,080  83,153,872 يونيو��30&ي�

   

 522,277,843  501,334,782 صا&ي�القيمة�الدف$#ية

 

 صا&ي�؛موجودات�حيوية  - 8

  ار�ا�ملوكة�للشركة�التابعة�شركة�ثمرات�القصيم،�وكان�رصيد�الف</ة�كما�ي¥ي:تتمثل�ا�وجودات�الحيوية�'ي�ا&غنام�وا&بق

 

    م2014 

    التكلفة

  2,250,813  م�2014يناير��1'ي�

  184,194  اxضافات

  (208,848)   استبعادات

  2,226,159 يونيو�31&ي�

 

  اYس)'8ك�ا�$#اكم

  227,739 م��2014يناير��1'ي�

  202,414 4@:ك�ا�حمل�للف</ةاhس

  430,153 يوينو�31&ي�

 

  1,796,006 صا&ي�القيمة�الدف$#ية
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 قروض�ومرابحات  -  9

  أ�)������مرابحات�قصD#ة�ا جل:

�يوجد�لدى�الشركة�تسهي:ت�من�مجموعة�بنوك�محلية�تجارية�ع¥ى�شكل�مرابحات�قص0/ة�اhجل�وذلك�لتمويل�رأس�ا�ال�العامل�،�حيث

مليون��243م�:��2013يونيو�30مليون�ريال�سعودي�(�250م�مبلغ��2014يونيو�30بلغ�الرصيد�غ0/�ا�ستخدم�من�هذه�ا�رابحات�كما�'ي�

  ريال�سعودي).�

  

  ب�)����قروض�ومرابحات�طويلة�ا جل�:

  

  يونيو�30كما�&ي�  

  م�2013  م� 2014  

  ريال�ســعودي  ريال�ســعودي  

  112,247,175 70,295,504  الجزء�ا�تداول 
  114,090,909  105,000,000  الجزء�غD#�ا�تداول 

  226,338,084  175,295,504  اqجما=ي

 

،�ورهن�صكوك�ملكية�أرا�t�¹مملوكة�من�قبل�الشركة�قيم4@ا�ةرئيس�مجلس�اhدار إن�هذه�التسهي:ت�مضمونة�بضمانات�شخصية�مقدمة�من�

  مليون�ريال�سعودي).�97.5م:�2013يونيو��30م�(�2014يونيو�30ريال�سعودي�كما�'ي�مليون��40الدف</ية�

  

  رأس�ا�ال  - 10

%�وذلك�عن�طريق�منح�سهم�مجاني�مقابل�كل�سهم�100مليون�ريــال�أي�بنسبة�زيادة��450مليون�ريــال�إ�ى��225تم�زيادة�رأس�مال�الشركة�من�

  .مليون�سهما�45مليون�سهما�إ�ى��22.5عدد�أسهم�الشركة�من��ا�بقاة�وزيادةوا&رباح��ي�اxختياري باxضافة�ا�ى�تحويل�اxحتياطي�النظامي�واxحتياط
 

 حتياطي�نظاميإ  - 11
  

�10حتيــاطي�نظــامي�بنســبة�إ،�تقــوم�الشــركة�بتكــوين�الســعودية�والنظــام�اhساÎــ��tللشــركةتماشــيا�مــع�متطلبــات�نظــام�الشــركات�'ــي�ا�ملكــة�العربيــة�

تــــم�اســــتخدام��وقــــد��ي�غ0ــــ/�قابــــل�للتوزيــــع�أربــــاح.�ان�اhحتيــــاطبا�ئــــة�مــــن�رأس�ا�ــــال�h50حتيــــاطي�ســــنوي�ح¢ــــ°�يبلــــغ�هــــذا�ابا�ئــــة�مــــن�الــــربح�الصــــا'ي�ال

 �.م�2014ابريل��6س�ا�ال�وفقا�لقرار�الجمعية�العامة�للمساهم0ن�'ي�أاhحتياطي�'ي�زيادة�ر 

  

 ختياري حتياطي�إإ�  - 12
 

)�ع¥ـى�اقتطــاع�نســبة��م2009ابريــل��27(ا�وافــق��هــ1430جمــادى�اhول��2عهــا�ا�نعقـد�بتــاريخ�وافقـت�الجمعيــة�العامـة�غ0ــ/�العاديــة�للشـركة�'ــي�اجتما

حتيـاطي�'ـي�زيـادة�راس�ا�ــال�وقـد�تـم�اسـتخدام�اh �وتخصيصـه�للتوسـع�'ــي�أعمـال�الشـركة�كإحتيـاطي�اختيـاري �م2008مـن�الـربح�الصـا'ي��لسـنة��20٪

  .�2014ابريل��6وفقا�لقرار�الجمعية�العامة�للمساهم0ن�'ي�
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  ربح�السهم  - 13

ويقصــــد�¬@ــــا�(حصــــة�الشــــركة�'ــــي�أربــــاح� تــــم�إحتســــاب�ربــــح�الســــهم�للف<ــــ/ة�بتقســــيم�الــــربح�الصــــا'ي�والــــربح�مــــن�ا&عمــــال�الرئيســــية�واxيــــرادات�ا&خــــرى 

وقــد�تــم�إعــادة� مليــون�ســهم�45اســتثمارات�ومصــاريف�التمويــل�واxيــرادات�ا&خــرى)�ع¥ــى�ا�توســط�ا�ــرجح�لعــدد�ا&ســهم�ا�صــدرة�والقائمــة�والبــالغ�

  احتساب�عدد�ا&سهم�لرقم�ا�قارنة�باثر�رجÏي

  

 رباح  توزيعات�ا�  - 14

�3مليــون�ريــال�ســعودي�بواقــع��67.5بمبلــغ��2014بريــل�أ�6الجمعيــة�العامــة�للمســاهم0ن�'ــي�اجتماعهــا�ا�نعقــد�بتــاريخ�ا�قــرة�'ــي��اعتمــاد�التوزيعــاتتــم�

نتج��من�ا&سهم�ال¢�tكانت�قائمة�'ي�تاريخ�انعقاد�الجمعية%100بنسبه��مجانيةواسهم��2013ديسمy/��31لسنة�ا�ن4@ية�'ي�ريال�للسهم�الواحد�عن�ا

  مليون.�450مليون�ا�ي��225س�ا�ال�من�أياده�ر ز ع§@ا�
� 

 معلومات�قطاعية  - 15

ربيــــة�الســــعودية،�ت</كــــز�النشــــاطات�الرئيســــية�للشــــركة��'ــــي�تجــــارة�التجزئــــة�والجملــــة�بــــا�واد�الغذائيــــة��وتمــــارس�الشــــركة�نشــــاطها�'ــــي�ا�ملكــــة�الع

�30لومــات�ا�ختــارة�كمــا�'ــي�و�اhيجــار�لصــالح�الشــركة.�تــم�تلخــيص�بعــض�ا�عأا�جمعــات�التجاريــة،�اســتثمارها�بــالبيع�تطــوير�باxضــافة�إ�ــى�قطــاع�

  �:�كما�ي¥يلكل�قطاع�من�قطاعات�ا&عمال��يونيو 

    

  م2014يونيو��30للف$#ة�ا�ن)'ية�&ي�  

  العقار�والتأجD#  تجارة�التجزئة  

  (�إيجارات�)�  والجملة  

    

 - ��2,734,370,197  ا�بيعات

  ��25,633,837  ��424,053,722  إجما�ي�الربح

  ��46,871,987  -  إيرادات�التأج0/

  ��501,334,782  ��773,391,824  ممتلكات�ومعدات،�صا'ي

 

  م2013يونيو��30للف$#ة�ا�ن)'ية�&ي�  

ــال�الســعــودي     بـالـريـ

  العقار�والتأجD#  ئةتجارة�التجز   

  (إيجارات)�  والجملة  

      

 - ��2,227,615,907  ا�بيعات

  ��25,106,819  ��340,449,660  إجما�ي�الربح

  ��45,433,925  -  إيرادات�التأج0/

  ��522,277,843  ��644,412,804  ممتلكات�ومعدات�،�صا'ي
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 اYل$�امات�وا�طلوبات�ا�حتملة�  - 16

  

  اYل$�امات�وا�طلوبات�ا�حتملة�التالية:�يونيو�30كما�&ي�يوجد�ع�ى�الشركة�  أ)

 م3201   م4201  
       

 6,556,792   30,686,863  إعتمادات�مستندية

 11,781,150   9,306,480  خطابات�ضمان

  10,157,853    12,329,933  إل<�امات�رأسمالية�عن�مشاريع�تحت�التنفيذ�

  

  

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

  

�يونيو�30ل<�امات�قائمة�ع¥ى�الشركة�بموجب�عقود�استئجار�تشغيلية�طويلة�اhجل�لفروعها�ومجمعا¡@ا�غ0/�قابلة�ل:لغاء�كما�'ي�إيوجد�  

  ع¥ى�النحو�التا�ي�:

 م3201   م4201  
       

  50,280,754    67,700,851  أقل�من�سنة

 168,133,005   206,973,342  سنوات�5من�سنة�و�أقل�من�

 211,634,105   193,149,537  سنة�25وات�واقل�من�سن�5من�

  

  إعتماد�القوائم�ا�الية  - 17

    

��20ا�وافقهـ�1435رمضان� �23مجلس�اxدارة�بتـاريخ�نة�ا�راجعة�نيابة�عنجل تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�بواسطة  

  .م2014يوليو

  


