شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
القوائم املالية األولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود
لف#$ة التسعة أشهر املن*)ية (ي  30سبتم2014 #/م

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم املالية األولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود
لف#$تي الثالثة والتسعة أشهر املن*)ية (ي  30سبتم2014 #/م

فهـرس

صفحـة

تقرير فحص محدود
قائمة املركز املاي األولية املوحدة كما 'ي  30سبتم) 2014 *+غ *2مراجعة(

2

قائمة الدخل األولية املوحدة لف;*تي الثالثة والتسعة أشهر املن@Aية 'ي  30سبتم) 2014 *+غ *2مراجعة(

3

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة لف;*ة التسعة أشهر املن@Aية 'ي  30سبتم) 2014 *+غ *2مراجعة(

4

قائمة التغي*2ات 'ي حقوق امللكيه لف;*ﻩ التسعة أشهر املن@Aية 'ي  30سبتم) 2014 *+غ *2مراجعة(

5

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة لف;*ة التسعة أشهر املن@Aية 'ي  30سبتم) 2014 *+غ*2
مراجعة(
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة املركز املا?ي األولية املوحدة )غ #Eمراجعة(
كما (ي  30سبتم2014 #/م
) بالريال السعودي (
2014م
املوجودات
موجودات متداولة
نقد 'ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون ،صا'ي
مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون
مجموع املوجودات املتداولة
موجودات غ #Eمتداولة
استثمارات ،صا'ي
ممتلكات ومعدات ،صا'ي

) (5
) (6

استثمارات عقارية ،صا'ي
موجودات غ *2ملموسة ،صا'ي

)(7

موجودات حيوية ،صا'ي

)(8

مجموع املوجودات غ #Eاملتداولة
مجموع املوجودات

2013م

121.853.010
455.465.739
124.597.827
701.916.576

169.116.142
393.240.950
87.532.677
649.889.769

204.972.399

201.189.522

817.364.155
498.675.068

678.231.268
516.551.454

13.557.019

10.872.946

1.786.549
1.536.355.190
2.238.271.766

-1.406.845.190
2.056.734.959

املطلوبات وحقوق املساهمEن
مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة األجل
قروض ومرابحات قص*2ة االجل
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

) (9
)-9أ(

مطلوبات غ #Eمتداولة
قروض ومرابحات طويلة األجل
مخصص مكافأة @oاية الخدمة
مجموع املطلوبات غ #Eاملتداولة
مجموع املطلوبات

) (9

حقوق امللكية
رأس املال
إحتياطي نظامي
احتياطى اختياري
ارباح مبقاة
أرباح غ *2محققة من إستثمارات 'ي أوراق مالية متاحة للبيع
مجموع حقوق امللكية العائدة ملساهم wالشركة
حقوق امللكية غ *2املسيطرة
إجماي حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

)(10
)(11
)(12

899.222.798
64.545.454
108.390.194
140.215.861
1.212.374.307

868.340.918
78.181.818
50.126.874
123.482.024
1.120.131.634

90.000.000
54.615.056
144.615.056

154.545.454
46.632.109
201.177.563

1.356.989.363

1.321.309.197

450.000.000
--428.421.886
1.143.838
879.565.724
1.716.679
881.282.403

225.000.000
74.159.036
12.453.336
423.737.052
76.338
735.425.762
-735.425.762

2.238.271.766

2.056.734.959

ً
تعت *+اإليضاحات املرفقة من ) (1إى ) (17جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة.
2

شركة اسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل االولية املوحدة )غ #Eمراجعة(
لف;*تي الثالثة والتسعة أشهر املن@Aية 'ي  30سبتم2014 *+م
) بالريال السعودي (
لف;*ة الثالثة أشهر املن@Aية
إيضاح  30سبتم2014 #/م

لف;*ة التسعة أشهر املن@Aية

30سبتم2013 *+م

 30سبتم2014 #/م

30سبتم2013 *+م

املبيعات

1,208,794,339

1.193.139.826

3,943,164,536

3.420.755.733

تكلفة املبيعات

)(1,013,724,819

)(993.730.912

)(3,324,041,294

)(2.880.897.159

اجما?ي الربح

195,069,520

199,408,914

619,123,242

539.858.574

ايرادات التأج ،*2بالصا'ي

16,148,885

13,350,778

41,782,722

38.457.597

مصاريف بيع وتوزيع

)(156,135,157

)(161,960,553

)(479,776,039

)(426.578.888

مصاريف عمومية وإدارية

)(18,261,391

)(15,379,482

)(52,181,558

)(42.893.122

الربح من العمليات التشغيلية

36,821,857

35,419,657

128,948,367

108.844.161

7,588,943

8,080,957

18,014,582

19.391.115

مصاريف تمويل

)(1,675,612

)(1,681,695

)(5,321,415

)(5.658.553

إيرادات أخرى ،صا'ي
الربح قبل الزكاة والضرائب
وحقوق امللكية غ #Eاملسيطرة

501,051

919,522

2,253,220

2.953.247

43,236,239

42,738,441

143,894,754

125.529.970

الزكاة والضريبة

)(1,000,000

)(800,000

)(3,500,862

)(3.050.000

حصة الشركة 'ي أرباح أستثمارات
ً
وفقا لحقوق امللكية

)(5

الربح قبل حقوق امللكية غ#E
42,236,239

املسيطرة

41,938,441

140,393,892

122.479.970

حصة حقوق امللكية غ *2املسيطرة
'ي خسارة الشركة التابعة املوحدة

57,931

--

152,997

--

صا(ي ربح الف#$ة

42,294,170

41,938,441

140,546,889

122.479.970

ربحية السهم من:

)(13

االعمال الرئيسية

0.82

0.79

2.87

2.42

االيرادات األخرى ،صا'ي

0.14

0.16

0.33

0.37

الربح الصا'ي

0.94

0.93

3.12

2.72

املتوسط املرجح لعدد األسهم

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

ً
تعت *+اإليضاحات املرفقة من ) (1إى ) (17جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة ) غ #Eمراجعة (
للف#$ة املن*)ية (ي  30سبتم2014 #/م
) بالريال السعودي (
2014م

2013م

األنشطة التشغيلية
صا'ي ربح الف;*ة
تعديالت:
اس@Aالكات

140,546,889

122.479.970

74,774,322

67.067.079

إطفاءات
خسائر)أرباح( بيع ممتلكات ومعدات
خسائر استبعاد أصول حيوية
مخصص الزكاة
حصة الشركة 'ي أرباح أستثمارات وفقا حقوق امللكية
مخصص مكافأة @oاية الخدمة
حصة حقوق االقلية 'ي خسائر شركات تابعة

1,348,670
317,575
170,610
3,500,000
)(18,014,582
6,124,020
)(152,997

1.003.878
)(987.247
-3.050.000
)(19.391.115
5.563.714
--

التغ*2ات 'ي رأس املال العامل
املخزون
مدفوعات مقدمة ومدينون اخرون

)(87,455,629
)(34,292,535

)(71.451.145
)(7.647.282

دائنون تجاريون ودائنون اخرون ومصاريف مستحقة
زكاة مدفوعة

150,717,550
)(3,102,136

233.796.039
)(2.482.720

صا'ي النقد من االنشطة التشغيلية

234,481,757

331.001.171

األنشطة االستثمارية
إستثمارات 'ي شركات زميلة واخرى
اضافات ممتلكات ومعدات
اضافات استثمارات عقارية
إضافات أصول حيوية
األرباح املحصلة من الشركات التابعة
اثر الشركات التابعة خالل الف;*ة
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)(10,000,000
)(166,268,403
)(2,656,466
)(270,683
17,000,000
618,314
1,025,407

)(12,030,375
)(148,462,667
)(1,052,261
--

1.029.340

صا'ي النقد املستخدم 'ي االنشطة االستثمارية

)(160,551,831

)(156.265.963

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح
متحصالت من قروض ومرابحات
تسديد قروض ومرابحات

)(67,500,000
842,044,861
)(836,952,765

)(67.500.000
835.055.195
)(836.652.920

صا'ي النقد املستخدم 'ي االنشطة التمويلية

)(62,407,904

)(69.097.725

صا(ي التغ( #Eي النقد (ي الصندوق ولدى البنوك
النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك 'ي بداية الف;*ة

11,522,022
110,330,988

105.637.483
63.478.659

النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك 'ي @oاية الف;*ة

121,853,010

169.116.142

4.250.000
--

عمليات غ #Eنقدية:
أرباح)/خسائر( غ #Eمحققة من إستثمارات (ي أوراق مالية متاحة للبيع

1,008,250

--

الزيادة 'ي رأس املال من خالل األرباح املبقاة االحتياطي النظامي واالحتياطي االختياري

225,000,000

--

ً
تعت *+اإليضاحات املرفقة من ) (1إى ) (17جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة
4

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التغ#Eات (ي حقوق امللكية املوحدة
لف#$ة التسعة أشهر املن*)ية (ي  30سبتم2014 #/م
)بالريال السعودي(
حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة

إحتياطي نظامي

رأس املال

إحتياطي إختياري

أرباح مبقاة

إستثمارات (ي
أوراق مالية
متاحة للبيع

حقوق
امللكية غ#E
املسيطرة

اإلجما?ي

االجما?ى

الرصيد 'ي  1يناير 2014

225,000,000

93,409,588

12,453,336

474,512,073

135,588

805,510,585

1,869,676

807,380,261

صا'ي ربح السنة

--

--

--

140,546,889

--

140,546,889

)(152,997

140,393,892

أسهم منح

225,000,000

)(93,409,588

)(12,453,336

)(119,137,076

--

--

--

--

أرباح غ *2محققة من إستثمارات 'ي أوراق
مالية متاحة للبيع

--

--

--

--

1,008,250

1,008,250

--

1,008,250

توزيعات أرباح نقدية

--

--

--

)(67,500,000

--

)(67,500,000

--

)(67,500,000

الرصيد (ي  30سبتم2014 #Eم

450,000,000

--

--

428,421,886

1,143,838

879,565,724

1,716,679

881,282,403

الرصيد 'ي  1يناير 2013

225.000.000

74.159.036

12.453.336

368.757.082

76.338

680.445.792

--

680.445.792

صا'ي ربح السنة

--

--

--

122.479.970

--

122.479.970

--

122.479.970

أرباح غ *2محققة من إستثمارات 'ي أوراق
مالية متاحة للبيع

--

--

--

--

--

--

--

--

توزيعات أرباح نقدية

--

--

--

)(67.500.000

--

)(67.500.000

--

)(67.500.000

الرصيد 'ي  30سبتم2013 *+م

225.000.000

74.159.036

12.453.336

423.737.052

76.338

735.425.762

--

735.425.762
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)ر ل دي(
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التكوين والنشاط
إن ش ــركة أس ــواق عب ــدﷲ العث ــيم )"الش ــركة"(  ــي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مس ــجلة بالري ــاض بت ــاريخ  7رج ــب 1400هـ ـ ) 21م ــايو 1980م(
بالسجل التجاري رقم  . 1010031185تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم
/227ق بتاريخ  3رمضان 1428هـ )املوافق  15سبتم2007 *+م(.
ً
يتمثـل نشـاط املجموعـة 'ـي تجـارة املـواد الغذائيـة واألسـماك واللحـوم والحاصـالت الزراعيـة واملواـ wواألدوات املليـة وتقـوم املجموعـة أيضــا
بصيانة وتشغيل مستودعات الت*+يد والتخزين.
القوائم املالية األولية املوحدة تتضمن القوائم املالية للشركة أسواق عبدﷲ العثيم )"الشركة"( والشركات التابعة لها )ويشار إل@ا مجتمعة
بـ "املجموعة"(:
نسبة امللكية الفعلية (ي  30سبتم#/
2014م

2013م

اسم الشركة
شركة هاي القابضة

٪100

٪100

شركة املركز العالم wللتسويق

٪100

٪100

شركة الخدمات السبع

٪100

٪100

شركة بيت الوطن

٪100

٪100

شركة مرافق التشغيل

٪100

٪100

شركة هاي القابضة – تركيا

٪100

-

شركة هاي القابضة – البوسنة

٪100

-

شركة اسواق العثيم – مصر

٪100

-

شركة ثمرات القصيم

٪90

-

شـركة أسـواق العثــيم مصـر ـي شــركة مسـاهمة مصـرية تــم تأسيسـها 'ـي القــاهرة وتعمـل 'ـي مجــال البيـع بالجملـة والتجزئـة وأعمـال التجــارة
العامة .تم توحيد القوائم املالية لشركة العثيم مصر ألول مرة للف;ـ*ة املن@Aيـة 'ـي  30يونيـو ' 2014ـي القـوائم املوحـدة للشـركة 'ـي  30يوينـو
.2014

-2
أ-

أسس اإلعداد
املعاي #Eاملحاسبية املطبقة
ً
لقـ ـد ت ــم اع ــداد الق ــوائم املالي ــة األولي ــة املوح ــدة املرفق ــة وفق ــا ملعي ــار التق ــارير املالي ــة األولي ــة الص ــادر ع ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمحاس ــبي2ن
القــانوني2ن .القــوائم املاليــة األوليــة ال تتضــمن كافــة املعلومــات واإليضــاحات ال£ــ wتظهــر 'ــي القــوائم املاليــة الســنوية املراجعــة ،ويجــب أن تــتم
قراء@¤ا 'ي ضوء املعلومات واإليضاحات التفصيلية الواردة 'ي القوائم املالية املراجعة للسنة املن@Aية 'ي  31ديسم2013 *+م.

ب -أسس القياس
ً
تــم إعــداد القــوائم املاليــة األوليــة املوحــدة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،فيمــا عــدا األســتثمارات املتاحــة للبيــع يــتم اثبا@¤ــا بالقيم ـة العادلــة
وباستخدام مبدأ االستحقاق املحاس¦ wومفهوم االستمرارية.
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آ أ اق ا ا
) آ ه  د (
إت  ل ا ا ا ا%و ا  ة )! ا(
'&ة ا&( أ +ا2014  &  30 )* +&,م
)ر ل دي(
 - 2أسس اإلعداد )يتبع(
ج -استخدام الحكم والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املوحدة من اإلدارة إستخدام الحكم والتقديرات واإلف;*اضات وال w£لها تأث *2ع§ى املركز املاي ونتائج
األعمال .وبالرغم من أن هذﻩ التقديرات مبنية ع§ى املعلومات واألحداث الحالية املتوفرة لدى اإلدارة ،فإنه من املمكن أن تختلف النتائج
الفعلية ال¬@ائية عن هذﻩ التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلف;*اضات املتعلقة ®@ا بصفة مستمرة ،ويتم إظهار أثر التغ*2ات 'ي التقديرات املحاسبية 'ي الف;*ة محل الفحص
والف;*ات املستقبلية ال w£تتأثر ®@ا.
د -أسس التوحيد
تتضـمن القـوائم املاليــة األوليـة املوحــدة املرفقـة القــوائم املاليـة للشــركة وشـركا@¤ا التابعــة كمـا هــو مبـ2ن 'ــي إيضـاح ) (1الشــركات التابعـة ــي
منشآت تسيطر عل@ـا الشـركة وتتـوفر السـيطرة عنـدما يكـون للشـركة املقـدرة ع§ـى الـتحكم 'ـي السياسـات املاليـة والتشـغيلية للمنشـأة وذلـك
ً
للحصـول ع§ـى منـافع مـن أنشـط@Aا .لتقـدير السـيطرة فـإن حقـوق التصـويت املحتملـة ال£ـ wتمـارس حاليـا يـتم أخـذها 'ـي الحسـبان .يـتم إدراج
القوائم املالية للشركات التابعة 'ي القوائم املالية األولية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ح ²£تاريخ توقفها.
يتم إستبعاد كافة األرصدة واملعامالت املالية املهمة ال w£تمت ب2ن الشركة وشركا@¤ا التابعة وتلك ال w£تمت فيما ب2ن الشـركات التابعـة عنـد
إعداد القوائم املالية األولية املوحدة .كما يتم استبعاد أية أرباح وخسائر غ *2محققة ناتجة من املعامالت الداخليـة بـ2ن شـركات املجموعـة
عند توحيد القوائم املالية األولية.
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السياســات املحاســبية املطبقــة 'ــي إعــداد القــوائم املاليــة األوليــة املوحــدة للمجموعــة تتفــق مــع تلــك املســتخدمة 'ــي إعــداد القــوائم املاليــة
املوحــدة الســنوية للمجموعــة .تــم تطبيــق السياســات املحاســبية بشــكل ثابــت ع§ــى جميــع الف; ـ*ات املعروضــة 'ــي هــذﻩ القــوائم املاليــة األوليــة
املوحدة.

أ-

تحقيق االيرادات
 يتم االع;*اف بإيرادات بيع البضائع عند تسليم البضاعة للعمالء وان@Aاء االل;ام حيالها. ويتم االع;*اف برسوم االفتتاح املتفق عل@ا مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تيلها من تكلفة املبيعات. يتم االع;*اف بإيرادات الخصومات التجارية وحوافز املوردين األخرى ع§ى أساس االستحقاق وفقا لالتفاقيات امل*+مة مع املوردين.وألغراض العرض يتم إظهار صا'ى تكلفة املبيعات بعد تيل هذﻩ الخصومات والحوافز .تتحقق االيرادات من االيجارات ع§ى أساس
ً
اإلستحقاق وفقا ملدة عقود االيجار.

ب -املصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئي wµمن التكاليف املنفقة لتوزيع وبيع بضائع الشركة .ويتم تصنيف املصاريف االخرى
كمصاريف عمومية وادارية.
تتض ــمن املص ــاريف االداري ــة والعمومي ــة املص ــاريف املباش ــرة وغ 2ــ* املباش ــرة وال £ــ wال تتعل ــق بش ــكل مباش ــر بكلف ــة االيـ ـرادات وفق ــا للمع ــاي*2
املحاسبية املتعارف عل@ا 'ي اململكة العربيـة السـعودية .ويـتم توزيـع املصـاريف اذا دعـت الحاجـة بـ2ن املصـاريف العموميـة واالداريـة وتكلفـة
املبيعات ع§ى اساس ثابت.

7

آ أ اق ا ا
) آ ه  د (
إت  ل ا ا ا ا%و ا  ة )! ا(
'&ة ا&( أ +ا2014  &  30 )* +&,م
)ر ل دي(
ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(

-3
ج -االستثمارات

ً
استثمار وفقا لحقوق امللكية ـ شركات زميلة
الشركات الزميلة ي تلك ال w£يكون للشركة تأث *2هام عل@ا ولكن ليست سيطرة 'ي سياسا@¤ا املالية والتشغيلية ،ويعت *+امتالك الشركة
ً ً
لحصة ت;*اوح ماب2ن  20إى ' 50ي املائة من رأس مال الشركة املستثمر ف@ا الذي يحق لصاحبه التصويت مؤشرا هاما ع§ى قدرة الشركة
ع§ى التأث' *2ي هذﻩ الشركات املستثمر ف@ا .تتم املحاسبة عن االستثمارات 'ي الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم
ً
تسجيلها مبدئيا بالتكلفة .تتضمن القوائم املالية حصة الشركة 'ي األرباح واملصاريف وحركة حقوق امللكية للشركات املستثمر ف@ا
بحقوق امللكية من تاريخ بداية ذلك التأث *2الهام ح ²£تاريخ توقفه .عندما تتجاوز حصة الشركة 'ي الخسائر ملكي@Aا 'ي أي شركة زميلة
يتم تخفيض القيمة الدف;*ية لحصة الشركة إى صفر ويتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت ال w£تتكبد ف@ا الشركة
ال;امات قانونية أو ضمنية للقيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .يتم قيد أو تحميل حصة الشركة من األرباح أو الخسائر 'ي
الشركات املستثمر ف@ا 'ي قائمة الدخل األولية املوحدة.
االستثمارات املتاحة للبيع
تصــنف االســتثمارات املقتنــاﻩ لغ2ــ* أغ ـراض املتــاجرة أو ليســت للشــركة أيــة ســيطرة أو تــأث*2ات هامــة عل@ــا ،كاســتثمارات متاحــة للبيــع ،ويــتم
ً
إثبا@¤ا مبدئيا بالتكلفة وال w£تمثل القيمة العادلة للقيمـة املدفوعـة شـاملة مصـاريف الشـراء املتعلقـة باالسـتثمارات ،ويـتم قياسـها بعـد ذلـك
بالقيم ـة العادلــة وتــدرج التغ2ــ*ات 'ــي القيمــة العادلــة ®@ــا بخــالف خســائر االنخفــاض 'ــي حقــوق امللكيــة .وتحــدد القيمــة العادلــة بــالرجوع إــى
القيمة السوقية 'ي حال كان يتم تداولها 'ي سوق نشط ،إن وجد .و'ي حالة غياب سوق مالية نشطة تعت *+التكلفة بمثابـة القيمـة العادلـة.
يقيــد االنخفــاض الــدائم 'ــي قيمــة االســتثمارات املــذكورة أعــالﻩ  -إن وجــد ' -ــي قائمــة الــدخل األوليــة املوحــدة .يــتم إثبــات املكاســب والخســائر
ً
الناتجة عن بيع اإلستثمارات املتاحة للبيع خالل الف;*ة ال w£تحدث ف@ا مع تسوية أي مكاسـب أو خسـائر غ2ـ* محققـة تـم إثبا@¤ـا سـابقا .يـتم
ادراج التوزيعات النقدية من تلك االستثمارات ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة عند إقرار التوزيع من الجهات املستثمر ف@ا.
د  -االستثمارات العقارية
يتم إثبات العقارات اإلسـتثمارية واملتمثلـة 'ـي املبـاني واألراºـ ،wال£ـ wيـتم اإلنتفـاع م¬@ـا بالتـأج *2أو تلـك ال£ـ wيـتم اإلحتفـاظ ®@ـا لف;ـ*ات طويلـة
ً
لتحقيــق عائ ــد رأس ــماي م ــن زي ــادة قيم@Aــا الس ــوقية بالتكلفــة مخصــوما م¬@ ــا اإلســ@Aالكات امل;*اكم ــة وخس ــائر إنخف ــاض القيم ــة ،إن وج ــدت،
باالضافه اى انه ال يتم إحتساب أي اس@Aالك ع§ى األرا.wº
هـ  -املخزون
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو السوق ،أ»@ما أقل .ويتم تحديد التكلفة ع§ى أساس طريقة املتوسط املرجح املتحرك.
و  -املخصصات واالل$امات املحتملة
ن
يــتم تســجيل مخصصــات لالل;امــات غ2ــ* املؤكــدة مــن ناحيــة املبــالغ أو التوقيــت ،عنــدما يكــو ع§ــى الشــركة ال; ـام قــانوني أو تعاقــدي ناــ¼
نتيجــة لحــدث ســابق ومــن املحتمــل أن ينــتج عنــه تحويــل منــافع اقتصــادية لســداد االل;ــام ويمكــن إج ـراء تقــدير يعتمــد عليــه .عنــدما تكــون
القيمة الزمنية للنقود هامة فإن املخصصات يتم إظهارها بالقيمة الحالية للنفقات املتوقعة لسداد االل;ام.
ز -املمتلكات واملعدات
تظهــر املمتلكــات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تيــل االســ@Aالكات امل;*اكمــة .تعت+ــ* مصــاريف االصــالح والصــيانة مصــاريف ايراديــة ،أمــا مصــاريف
التحســينات فتعتــ *+مصــاريف رأســمالية .ويجــري احتســاب االســ@Aالكات عل@ــا ع§ــى أســاس حيا@¤ــا العمليــة املقــدرة وذلــك باســتعمال طريقــة
القس ــط الثاب ــت .وي ــتم اطف ــاء التحس ــينات ع§ ــى امل ــأجور واملب ــاني املق ــام عل@ ــا ارا ºــ wمس ــتأجرة ع§ ــى أس ــاس الحي ــاة العملي ــة املق ــدرة له ــذﻩ
التحسينات واملباني او املتبقي من مدة عقد االيجار أ»@ما ينت¾ wأوال .إن الحياة العملية املقدرة للبنود الرئيسية لهذﻩ األصول ي:

8

آ أ اق ا ا
) آ ه  د (
إت  ل ا ا ا ا%و ا  ة )! ا(
'&ة ا&( أ +ا2014  &  30 )* +&,م
)ر ل دي(
 - 3ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(
السنوات
10
25 – 5
7 –5
7 –5
7
10

آالت ومعدات
مباني
سيارات
أجهزة الحاسب اآلي
أثاث ومفروشات
تحسينات املباني املستأجرة
ح -انخفاض قيمة املوجودات طويلة االجل

تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدف;*ية للموجودات امللموسة للتأكد من عدم وجود أي دليل ع§ى وقوع أي خسارة ناتجة
عن انخفاض 'ي قيمة املوجودات .و'ي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالس;*داد لذلك األصل لتحديد حجم هذﻩ
الخسارة .و'ي الحاالت ال w£ال يمكن ف@ا تقدير القيمة القابلة لالس;*داد لذلك األصل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالس;*داد
للوحدة املدرة للنقدية ال w£ينتم wإل@ا ذلك األصل.
و'ي الحاالت ال w£يقدر ف@ا املبلغ القابل لالس;*داد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدف;*ية ،عندئذ تخفض القيمة
الدف;*ية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إى القيمة القابلة لالس;*داد لها ،ويتم إثبات خسائر االنخفاض 'ي قيمة األصل مصروفات
ً
فورا 'ي قائمة الدخل االولية املوحدة.
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة االنخفاض 'ي القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدف;*ية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية إى القيمة
املعدلة القابلة لالس;*داد له ،ع§ى أال تزيد القيمة الدف;*ية ال w£تمت زياد@¤ا عن القيمة الدف;*ية ال w£كان من املف;*ض تحديدها فيما لو
لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 'ي قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية 'ي الف;*ات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة
ً
االنخفاض 'ي القيمة إيرادات فورا 'ي قائمة الدخل االولية املوحدة.
ط -املوجودات الحيوية
ً
تظهر املوجودات الحيوية بتكلفة الشراء أو تكلفة ال;*بية ح ²£تاريخ اإلنتاج األوي ناقصا االس@Aالك امل;*اكم .تحدد تكلفة املوجودات
ً
الحيوية غ *2الناضجة بتكلفة ال;*بية وفقا ألعمارها املعنية .تس@Aلك املوجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت ع§ى العمر املقدر بخمس
سنوات.
ي -املوجودات غ #Eامللموسة
تتمثـل األصـول غ2ــ* امللموسـة بالتكـاليف املتكبــدة للحصـول ع§ـى حقــوق اإلنتفـاع مـن مواقــع عقاريـة ألسـواق مســتأجرة مـن املسـتأجر األصــ§ي
)خلو( ويتم إطفاؤها ع§ى مدة عقود اإليجار.
ك -تكلفة االق#$اض
إن تكـاليف االق;ـ*اض والخاصــة مباشــرة بتملــك أو بنــاء األصـول املؤهلــة وال£ــ wتحتــاج إــى ف;ــ*ة مـن الوقــت لتصــبح جــاهزة للغــرض املســ@Aدف
اســتخدامها فيــه أو بيعــه ،يــتم إضــاف@Aا ع§ــى كلفــة تلــك األصــول ح£ــ ²تصــبح جــاهزة لالســتخدام أو البيــع .إن تكــاليف االق; ـ*اض األخــرى يــتم
تحميلها ع§ى قائمة الدخل 'ي الف;*ة ال w£تكبدت ف@ا.
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ل -تحويل العمالت األجنبية
ي ــتم تحوي ــل املع ــامالت بالعمل ــة االجنبي 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 االجنبية كما 'ي تاريخ قائمة املركز املاي االولية املوحدة اى الريال السـعودي باألسـعار السـائدة 'ـي ذلـك التـاريخ.
أن االرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل االولية املوحدة.
م -محاسبة عقود االيجار
تعت+ــ* كافــة عقــود االيجــار ال£ــ wت*+مهــا الشــركة عقــود ايجــار تشــغيلية ،وبموج@Åــا تحمــل دفعــات االيجــار ع§ــى قائمــة الــدخل بطريقــة القســط
الثابت ع§ى مدى ف;*ة االيجار.
كمــا يــتم قيــد مبــالغ اإليجــار املســتلمة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية مــن قبــل الشــركة بصــف@Aا مــؤجرة كــإيرادات 'ــي قائمــة الــدخل ع§ــى
أساس القسط الثابت ع§ى مدى ف;*ة تلك العقود.
ن -مخصص مكافأة )اية الخدمة
يـتم إحتســاب مخصــص مكافــأة @oايــة الخدمــة وفقــا لنظــام العمــل والعمــال باململكــة العربيــة الســعودية وع§ــى أســاس إجمــاي املزايــا ال£ــ wيســتحقها
املوظــف ' ــي حال ــة ترك ــه العم ــل ' ــي ت ــاريخ قائم ــة املرك ــز امل ــاي املوح ــدة  ،وي ــتم خص ــم أي م ــدفوعات مقدم ــة للم ــوظف2ن م ــن املخص ــص ،كم ــا وي ــتم
احتساب ودفع فروقات مكافآت @oاية الخدمة للموظف2ن إن وجدت عند ان@Aاء خدما@¤م.
هـ -الزكاة والضريبة
ً
تخضع الشركة وشركا@¤ا التابعة املسجلة 'ي اململكة العربية السعودية للزكاة وضريبة الدخل وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل 'ي اململكة
العربية السعودية )املصلحة( .تخضع الشركات التابعة العاملة خارج اململكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية للبلدان ال w£تعمل ف@ا.
تحمل الزكاة وضريبة الدخل ع§ى قائمة الدخل املوحدة للف;*ة الجارية.

-4

األطراف ذات ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة للشركة من مساهم@ا ،والشركات التابعة ،وشركات مستثمر ®@ا تتم املحاسبة ع¬@ا بطريقة حقوق امللكية
وشركات شقيقة أخرى تحت السيطرة املش;*كة.
خالل الف;*ة تعاملت الشركة بشكل رئي wµمع شركة العثيم القابضة )شريك مؤسس( وشركة عبدﷲ العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري
)شركة زميلة( وكانت التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتمثل بشكل رئي wµمن إيرادات ومصاريف إيجار.
ً
تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا للشروط واالتفاقيات املعتمدة من قبل االدارة.
طبيعة العالقة
مصاريف ايجارات
إيرادات ايجارات

2014م

2013م

8,365,991
28,173,673

8.444.139
28.173.673

ً
) (1-4تتضمن املدفوعات املقدمة مبلغ  8مليون ريال سعودي )2013م 12,3 :مليون ريال سعودي( عبارة عن إيجارات مدفوعة مقدما إى طرف
ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
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آ أ اق ا ا
) آ ه  د (
إت  ل ا ا ا ا%و ا  ة )! ا(
'&ة ا&( أ +ا2014  &  30 )* +&,م
)ر ل دي(
 - 5استثمارات
يتضمن بند اإلستثمارات ما ي§ي:
إيضاح
)(1-5

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

2014م
186,322,472
--

2013م
192.951.251
7.661.933

18,649,927
204,972,399

576.338
201.189.522

) (1-5استثمار (ي شركات وفقا لحقوق امللكية
2014م
185,926,204
18,014,582
-)(618,314
)(17,000,000
186,322,472

رصيد  1يناير
حصة الشركة 'ي صا'ي األرباح
أضافات
األثر من توحيد القوائم املالية لألستثمار
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
رصيد  30سبتم*+

2013م
173.441.694
19.391.115
4.368.442
-)(4.250.000
192.951.251

يمثل االستثمار 'ي الشركة الزميلة قيمة االستثمار 'ي رأس مال شركة عبد ﷲ العثيم لالسـتثمار والتطـوير العقـاري بنسـبة  .٪13.65علمـا
ب ـ ـ ـ ـ ـأن النسـ ـ ـ ـ ــبة املتبقيـ ـ ـ ـ ــة مملوكـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــركة العثـ ـ ـ ـ ــيم القابضـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــيد عب ـ ـ ـ ـ ـدﷲ صـ ـ ـ ـ ــالح العثـ ـ ـ ـ ــيم واف ـ ـ ـ ـ ـراد عائلتـ ـ ـ ـ ــه.
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آ أ اق ا ا
) آ ه  د (
إت  ل ا ا ا ا%و ا  ة )! ا(
'&ة ا&( أ +ا2014  &  30 )* +&,م
)ر ل دي(
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املمتلكات واملعدات ،صا(ي
أرا

التكلفة
 1يناير 2014م
اإلضافات
املحول من مشروعات تحت
التنفيذ
املحول إى االستثمارات
العقارية
االستبعادات

مبانــي

آالت ومعدات

أجهزة
حاسب آ?ي

ســيارات

تحسينات
عى عقارات
مستأجرة

اثاث ومفروشات

مشروعات تحت
التنفيذ

املجمـوع

233,692,794
24.271.510

250,701,737
21.296.763

174,200,849
2.280.113

67,123,670
11.316.139

86,482,539
8.405.755

129,638,075
11.808.159

145,040,606
7.804.974

24,549,139
79.084.990

1,111,429,409
166.268.403

-

1.398.432

11.276.694

604.258

1.047.058

1.757.778

6.146.257

)(22.230.477

-

-

-

)(2.622.828

-

-

-

-

-

)(2.622.828

-

)(3.337.147

-

)(820.558

)(2.827.953

)(1.465.894

-

-

)(8,451,552

 30سبتم2014 #/م
االس*)الكات امل#$اكمة
 1يناير 2014م

257,964,304

270,059,785

185,134,828

78,223,509

93,107,399

141,738,118

158,991,837

81,403,652

1,266,623,432

-

116.031.423

46.641.567

47.028.161

41.579.890

81.141.422

67.498.639

-

399.921.102

املحمل للف;*ة

-

18.946.436

6.817.145

4.641.334

7.319.380

8.952.119

10.503.505

-

57.179.919

املحول لألستثمارات العقارية

-

-

)(733.174

-

-

-

-

-

)(733.174

االستبعادات
 30سبتم2014 #/م
صا(ي القيمة الدف#$ية

-

)(2.708.426
132,269,433

52.725.538

)(797.972
50,871,523

)(2.244.322
46,654,948

)(1.357.850
88,735,691

78,002,144

-

)(7.108.570
449,259,277

 30سبتم2014 #/م

257,964,304

137,790,352

132,409,290

27,351,986

46,452,451

53,002,427

80,989,693

81,403,652

817,364,155

73.217.418

22.740.679

678.231.268

46.975.758
43.797.787
15.609.277
124.334.759
129.570.740
221.984.850
 30سبتم2013 *+م
 1-6تم نقل ملكية بعض األرا wºباسم الشركة وجاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باÉي األرا wºمن شركة العثيم لألستثمار العقاري والبالغة قيم@Aا  37مليون ريال سعودي.
 2-6إن االرا wºاملذكورة اعالﻩ تتضمن مبلغ  67.6مليون ريال سعودي ) 2013م  69.5 :مليون ريال سعودي ( مرهونة لبعض البنوك مقابل تسـهيالت بنكيـة .إيضـاح )  9ب ( .وتجـدر اإلشـارة إـى أنـه ال يوجـد أي ال;امـات رأسـمالية عـن هـذﻩ
املشاريع املقامة عل@ا 'ي تاريخ قائمة املركز املاي األولية املوحدة.
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استثمارت عقارية؛ صا(ي
2014م

-8

2013م

التكلفة
'ي  1يناير
اإلضافات
تحويل من املباني

583.071.888
2.656.466
2.622.828

-

(ي  30سبتم#/

588,351,182

582.506.923

االس*)الك امل#$اكم
'ي  1يناير
االس@Aالك املحمل للف;*ة
تحويل من املباني
(ي  30سبتم#/

71,685,135
17,257,805
733.174
89,676,114

65.955.469

صا(ي القيمة الدف#$ية

498,675,068

516.551.454

581.454.662
1.052.261

48.740.699
17.214.770

موجودات حيوية؛ صا(ي
تتمثل املوجودات الحيوية 'ي األغنام واألبقار اململوكة للشركة التابعة شركة ثمرات القصيم ،وكان رصيد الف;*ة كما ي§ي:
2014م
التكلفة
'ي  1يناير
اإلضافات
استبعادات
(ي  30سبتم#/

2,250,813
270,683
)(206,759
2,314,737

االس*)الك امل#$اكم
'ي  1يناير
االس@Aالك املحمل للف;*ة
االستبعادات
(ي  30سبتم#/

227,739
336,598
)(36,149
528,188

صا(ي القيمة الدف#$ية

1,786,549
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آ أ اق ا ا
) آ ه  د (
إت  ل ا ا ا ا%و ا  ة )! ا(
'&ة ا&( أ +ا2014  &  30 )* +&,م
)ر ل دي(
 - 9قروض ومرابحات
أ(

مرابحات قص*2ة األجل:
يوجد لدى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية ع§ى شكل مرابحات قص*2ة االجل وذلك لتمويل رأس املال العامل،
حيث بلغ الرصيد غ *2املستخدم من هذﻩ املرابحات كما 'ي  30يسبتم2014 *+م مبلغ  162مليون ريال سعودي ) 30سبتم2013*+م:
 220مليون ريال سعودي(.

- 10

ب ( قروض ومرابحات طويلة األجل :
كما (ي  31سبتم#/
2013م
2014م
ريال ســعودي
ريال ســعودي
78.181.818
64,545,454
154.545.454
90,000,000
232.727.272
154.545.454

الجزء املتداول
الجزء غ #Eاملتداول
اإلجما?ي
- 11

إن جزء من هذﻩ التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من رئيس مجلس االدارة ،ورهن صكوك ملكية أرا wºمملوكة من قبل
الشركة قيم@Aا الدف;*ية  67.6مليون ريال سعودي كما 'ي  30سبتم2014 *+م ) 30سبتم2013 *+م 69.5 :مليون ريال سعودي(.
- 10

رأس املال
تم زيادة رأس مال الشركة من  225مليون ريــال إى  450مليون ريــال أي بنسبة زيادة  %100وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم
باإلضافة اى تحويل اإلحتياطي النظامي واإلحتياطي اإلختياري واألرباح املبقاة وزيادة عدد أسهم الشركة من  22.5مليون سهما إى  45مليون
سهما.

 - 11إحتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبـات نظـام الشـركات 'ـي اململكـة العربيـة السـعودية والنظـام االساÍـ wللشـركة ،تقـوم الشـركة بتكـوين إحتيـاطي نظـامي بنسـبة
 % 10مــن الــربح الصــا'ي الســنوي ح£ــ ²يبلــغ هــذا االحتيــاطي  % 50مــن رأس املــال .ان االحتيــاطي غ2ــ* قابــل للتوزيــع أربــاح وقــد تــم اســتخدام
االحتياطي 'ي زيادة رأس املال وفقا لقرار الجمعية العامة للمساهم2ن 'ي  6ابريل 2014م.
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إحتياطي إختياري
وافقــت الجمعيــة العامــة غ2ــ* العاديــة للشــركة 'ــي اجتماعهــا املنعقــد بتــاريخ  2جمــادى االول 1430ه ـ )املوافــق  27ابريــل 2009م( ع§ــى اقتطــاع
نسبة  ٪20من الربح الصا'ي لسنة 2008م كإحتياطي اختياري وتخصيصه للتوسع 'ي أعمال الشـركة وقـد تـم اسـتخدام االحتيـاطي 'ـي زيـادة
راس املال وفقا لقرار الجمعية العامة للمساهم2ن 'ي  6ابريل .2014
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 - 13ربح السهم
تــم إحتســاب ربــح الســهم للف;ــ*ة بتقســيم الــربح الصــا'ي والــربح مــن األعمــال الرئيســية واإليـرادات األخــرى ويقصــد ®@ــا )حصــة الشــركة 'ــي أربــاح
استثمارات ومصاريف التمويل واإليرادات األخرى( ع§ى املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة والقائمة والبالغ  45مليون سهم.
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توزيعات األرباح
تم اعتماد التوزيعات املقرة 'ي الجمعية العامة للمساهم2ن 'ي اجتماعها املنعقد بتاريخ  6أبريل  2014بمبلغ  67.5مليون ريال سعودي بواقع
 3ريـال للســهم الواحــد عـن الســنة املن@Aيــة 'ـي  31ديســم 2013 *+واســهم مجانيـة بنســبه  %100نــتج ع¬@ـا زيــادة رأس املــال مـن  225مليــون ريــال
سعودي اي  450مليون ريال سعودي.

 - 15معلومات قطاعية
ت;*ك ــز النش ــاطات الرئيس ــية للش ــركة ' ــي تج ــارة التجزئ ــة والجمل ــة ب ــاملواد الغذائي ــة وتم ــارس الش ــركة نش ــاطها ' ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية،
باإلضافة إى قطـاع تطـوير املجمعـات التجاريـة ،اسـتثمارها بـالبيع أو االيجـار لصـالح الشـركة .تـم تلخـيص بعـض املعلومـات املختـارة كمـا 'ـي 30
سبتم *+لكل قطاع من قطاعات األعمال كما ي§ي:
للف#$ة املن*)ية (ي  30سبتم2014 #/م
العقار والتأج#E
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
املبيعات

3.943.164.536

--

إيرادات التأج*2

--

73.289.689

إجماي الربح

619.123.242

41.782.722

ممتلكات ومعدات ،صا'ي

817.364.155

498.675.068

موجودات حيوية

1.786.549

--

للف;*ة املن@Aية 'ي  30سبتم2013 *+م
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج*2
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
املبيعات

3.420.755.733

--

إيرادات التأج*2

--

69.218.071

إجماي الربح

539.858.574

38.457.597

ممتلكات ومعدات ،صا'ي

678.231.268

516.551.454
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أ(

االل$امات واملطلوبات املحتملة
يوجد ع§ى الشركة كما 'ي  30سبتم *+االل;امات واملطلوبات املحتملة التالية:
2014م
9,068,228
10,788,780
57,092,478

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان
إل;امات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ
ب(

2013م
7.945.167
12.373.950
9.000.000

إل;امات مقابل عقود ايجار تشغيلية:
يوجد إل;امات قائمة ع§ى الشركة بموجب عقود استئجار تشغيلية طويلة االجل لفروعها ومجمعا@¤ا غ *2قابلة لاللغاء كما 'ي 30
سبتم *+ع§ى النحو التاي:
2013م
2014م
39.972.584
67,100,851
أقل من سنة
146.284.763
206,578,342
أك *Îمن سنة وأقل من  5سنوات
217.275.526
188,870,137
أك *Îمن  5سنوات واقل من  25سنة
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إعتماد القوائم املالية
تم إعتماد هذﻩ القوائم املالية األولية املوحدة بواسطة لجنة املراجعة نيابة عن مجلس اإلدارة بتـاريخ  29ذو الحجة 1435هـ
املوافق  23اكتوبر2014م.
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