
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

 

  (�شركة�مساهمة�سعودية�) 

   

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

   م�2014سبتم/#�30أشهر�ا�ن*(ية�)ي��التسعة�ةلف$#  



  
  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

 )شركة�مساهمة�سعودية(
 

 الفحص�ا�حدودوتقرير��وحدة�ا��ا وليةالقوائم�ا�الية�

 م�2014سبتم/#�30أشهر�ا�ن*(ية�)ي��التسعةو الث:ثة�تي�لف$# 
  

  

  صفحـة  فهـرس

  

  

  

    محدودتقرير�فحص�

    

  2  (غ2*�مراجعة)��2014سبتم+*�30كما�'ي��ا&ولية�ا�وحدة�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

    

  3  (غ2*�مراجعة)��2014سبتم+*��30ر�ا�نA@ية�'ي�أشه�التسعةلف;*تي�الث7ثة�و �ا&ولية�ا�وحدة�قائمة�الدخل

    

  4  (غ2*�مراجعة)�2014سبتم+*��30أشهر�ا�نA@ية�'ي��التسعةلف;*ة��ا�وحدة�ا&ولية�قائمة�التدفقات�النقدية

  

 5  (غ2*�مراجعة)�2014سبتم+*��30أشهر�ا�نA@ية�'ي��التسعةقائمة�التغي2*ات�'ي�حقوق�ا�لكيه�لف;*ه�

    

(غ2*��2014سبتم+*��30أشهر�ا�نA@ية�'ي��التسعةلف;*ة�ا&ولية�ا�وحدة��ل�القوائم�ا�اليةإيضاحات�حو 

  مراجعة)

6-�16  

  



  
��  

����������������������������  
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  سواق�عبدهللا�العثيمأ�ةشرك

  )�شركة�مساهمة�سعودية(�

  
  (غE#�مراجعة)�ا�وحدة�ا وليةقائمة�ا�ركز�ا�ا?ي�

  م�2014سبتم/#�30كما�)ي�

  )�بالريال�السعودي(�

  م3201    م4201    

          ا�وجودات

          موجودات�متداولة

 169.116.142  121.853.010    نقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك�

 393.240.950  455.465.739    مخزون،�صا'ي

 87.532.677  124.597.827    خرونمدفوعات�مقدمة�ومدينون�أ

 649.889.769  701.916.576    مجموع�ا�وجودات�ا�تداولة
         

         موجودات�غE#�متداولة

 201.189.522  204.972.399  )5(  استثمارات،�صا'ي

 678.231.268  817.364.155  )6(  ممتلكات�ومعدات،�صا'ي

 516.551.454  498.675.068  (7)  استثمارات�عقارية،�صا'ي

 10.872.946  13.557.019    موجودات�غ2*�ملموسة،�صا'ي�

 --  1.786.549 (8)  ات�حيوية،�صا'يموجود

 1.406.845.190  1.536.355.190    مجموع�ا�وجودات�غE#�ا�تداولة

  2.056.734.959   2.238.271.766    مجموع�ا�وجودات

         

         ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمEن

         مطلوبات�متداولة

         

 868.340.918  899.222.798    دائنون�تجاريون 

� 78.181.818  64.545.454   )9(  تداول�من�قروض�ومرابحات�طويلة�ا&جلالجزء�ا

 50.126.874  108.390.194   أ)-9(  قروض�ومرابحات�قص2*ة�اkجل

 123.482.024  140.215.861    دائنون�آخرون�ومصاريف�مستحقة

  1.120.131.634   1.212.374.307    مجموع�ا�طلوبات�ا�تداولة
         

 

  داولةمطلوبات�غE#�مت

       

 154.545.454  90.000.000   )9(  قروض�ومرابحات�طويلة�ا&جل

 46.632.109  54.615.056    مخصص�مكافأة�o@اية�الخدمة

  201.177.563   144.615.056    مجموع�ا�طلوبات�غE#�ا�تداولة

  1.321.309.197   1.356.989.363    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 

 423.737.052  428.421.886    ارباح�مبقاة

 76.338  1.143.838    أرباح�غ2*�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع�

  735.425.762   879.565.724    شركةمجموع�حقوق�ا�لكية�العائدة��ساهم�wال

 --  1.716.679    حقوق�ا�لكية�غ2*�ا�سيطرة

 735.425.762  881.282.403    إجما�ي�حقوق�ا�لكية

  2.056.734.959   2.238.271.766    مجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�لكية

  

��kيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�17)�إ�ى�(1تعت+*�ا|يضاحات�ا�رفقة�من�(
ً
 الية�ا&ولية�ا�وحدة.)�جزءا
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  شركة�اسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة�مساهمة�سعودية)
  

  (غE#�مراجعة)�اZولية�ا�وحدةقائمة�الدخل�

  �م�2014سبتم+*�30أشهر�ا�نA@ية�'ي��التسعةلف;*تي�الث7ثة�و 

  (�بالريال�السعودي�)
 

  ة�أشهر�ا�نA@يةلف;*ة�التسع    ا�نA@ية�أشهر لف;*ة�الث7ثة�    

  م2013سبتم+*�30    م2014سبتم/#��30    م�3201سبتم+*30    م�4201سبتم/#�03  إيضاح  

                
 

 3.420.755.733   3,943,164,536   1.193.139.826   1,208,794,339    ا�بيعات

 )2.880.897.159(   (3,324,041,294)   )993.730.912(   (1,013,724,819)    تكلفة�ا�بيعات�

 539.858.574   619,123,242   199,408,914   195,069,520    اجما?ي�الربح

 38.457.597   41,782,722   13,350,778   16,148,885    ايرادات�التأج2*،�بالصا'ي

 )426.578.888(   (479,776,039)   )161,960,553(   (156,135,157)    مصاريف�بيع�وتوزيع

 )42.893.122(   (52,181,558)    )15,379,482(   (18,261,391)    مصاريف�عمومية�وإدارية

 108.844.161   128,948,367   35,419,657   36,821,857    الربح�من�العمليات�التشغيلية�

 

حصة�الشركة�'ي�أرباح�أستثمارات�

�لحقوق�ا�لكية
ً
  وفقا

)5(  7,588,943   8,080,957   18,014,582   19.391.115 

 )5.658.553(   (5,321,415)   )1,681,695(   (1,675,612)   مصاريف�تمويل

 2.953.247   2,253,220   919,522   501,051    إيرادات��أخرى،�صا'ي�

�والضرائب� �الزكاة �قبل الربح

  وحقوق�ا�لكية�غE#�ا�سيطرة
  

43,236,239 
  

42,738,441 
  

143,894,754 
  

125.529.970 

 )3.050.000(   (3,500,862)   )800,000(   (1,000,000)    الزكاة�والضريبة

لكية�غE#�الربح�قبل�حقوق�ا�

  ا�سيطرة
  

42,236,239   41,938,441   140,393,892   122.479.970 

حصة�حقوق�ا�لكية�غ2*�ا�سيطرة�

  'ي�خسارة�الشركة�التابعة�ا�وحدة
  

57,931    --   152,997   -- 

  122.479.970   140,546,889    41,938,441   42,294,170    صا)ي�ربح�الف$#ة

         )13(  ربحية�السهم�من:
 

    

 k2.42   2.87   0.79   0.82    عمال�الرئيسية�ا 

 0.37   0.33   0.16   0.14    اkيرادات�ا&خرى،�صا'ي

 2.72   3.12   0.93   0.94    الربح�الصا'ي

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

 

��kيتجز 17)�إ�ى�(1تعت+*�ا|يضاحات�ا�رفقة�من�(
ً
 أ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة.)�جزءا
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سواق�عبدهللا�العثيمأشركة�  

  )�شركة�مساهمة�سعودية(�
  

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

  م�2014سبتم/#�30)ي��ا�ن*(ية�للف$#ة

  )�بالريال�السعودي(�

��kيتجزأ�من�هذه�17)�إ�ى�(1تعت+*�ا|يضاحات�ا�رفقة�من�(
ً
القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة)�جزءا

  م2013    م2014  

        ا نشطة�التشغيلية

  122.479.970    140,546,889  صا'ي�ربح�الف;*ة�

     تعدي7ت:

 67.067.079    74,774,322  اسA@7كات�

 1,348,670  إطفاءات
 

1.003.878 

)987.247(  317,575  بيع�ممتلكات�ومعدات خسائر(أرباح)�  

 --  170,610  خسائر�استبعاد�أصول�حيوية

 3.050.000  3,500,000  مخصص�الزكاة

)19.391.115(  (18,014,582)  ات�وفقا�حقوق�ا�لكيةحصة�الشركة�'ي�أرباح�أستثمار   

 5.563.714  6,124,020  مخصص�مكافأة�o@اية�الخدمة

 --  (152,997)  حصة�حقوق�اkقلية�'ي�خسائر�شركات�تابعة

     

      التغ2*ات�'ي�رأس�ا�ال�العامل�

)71.451.145(   (87,455,629)  ا�خزون  

)7.647.282(  (34,292,535)  مدفوعات�مقدمة�ومدينون�اخرون  

  دائنون�تجاريون�ودائنون�اخرون�ومصاريف�مستحقة

 

150,717,550 

  

233.796.039 

)2.482.720(  (3,102,136)  زكاة�مدفوعة  

 331.001.171  234,481,757  صا'ي�النقد�من�اkنشطة�التشغيلية

      

        ا نشطة�اZستثمارية

  (12,030,375)    (10,000,000)  إستثمارات�'ي�شركات�زميلة�واخرى�

 (148,462,667)  (166,268,403)  اضافات�ممتلكات�ومعدات�

 (1,052,261)  (2,656,466)  استثمارات�عقارية اضافات

 --  (270,683)  إضافات�أصول�حيوية

 4.250.000  17,000,000  ا&رباح�ا�حصلة�من�الشركات�التابعة

 --  618,314  اثر�الشركات�التابعة�خ7ل�الف;*ة

  1.029.340  1,025,407  ا�تحصل�من�بيع�ممتلكات�ومعدات

  )156.265.963(  (160,551,831)  صا'ي�النقد�ا�ستخدم�'ي�اkنشطة�اkستثمارية

      

        ا نشطة�التمويلية

  )67.500.000(    (67,500,000)  توزيعات�أرباح

  835.055.195   842,044,861  قروض�ومرابحات متحص7ت�من

  )836.652.920(   (836,952,765)  د�قروض�ومرابحاتتسدي

  )69.097.725(   (62,407,904)  صا'ي�النقد�ا�ستخدم�'ي�اkنشطة�التمويلية

      

  105.637.483    11,522,022  صا)ي�التغE#�)ي�النقد�)ي�الصندوق�ولدى�البنوك��

  63.478.659  110,330,988  النقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك�'ي�بداية�الف;*ة

  169.116.142  121,853,010  النقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك�'ي�o@اية�الف;*ة

      عمليات�غE#�نقدية:

 1,008,250  أرباح/(خسائر)�غE#�محققة�من�إستثمارات�)ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع
  

--  

 225,000,000  ياري الزيادة�'ي�رأس�ا�ال�من�خ7ل�ا&رباح�ا�بقاة�اkحتياطي�النظامي�واkحتياطي�اkخت
 

--  

   
 

  



 

5 

 

 

 شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (�شركة�مساهمة�سعودية�)

  قائمة�التغE#ات�)ي�حقوق�ا�لكية�ا�وحدة

  م�2014سبتم/#�30ا�ن*(ية�)ي�شهر�التسعة�أ�لف$#ة

  (بالريال�السعودي)

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

 اZجما?ى

 حقوق�

�#Eا�لكية�غ

 اqجما?ي ا�سيطرة

إستثمارات�)ي�  

أوراق�مالية�

  متاحة�للبيع

  

 رأس�ا�ال إحتياطي�نظامي إحتياطي�إختياري   أرباح�مبقاة

 

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�

 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)   --   --  --  --

1,008,250  --  1,008,250 

  

1,008,250 

  

--   --  --  -- 

أرباح�غ2*�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�

  مالية�متاحة�للبيع

  توزيعات�أرباح�نقدية --  --  --   (67,500,000)   --   (67,500,000)  --  (67,500,000)

881,282,403 

 

1,716,679 

 

879,565,724 

  

1,143,838 

  

428,421,886 

 

--  

 

--  

 

450,000,000 
 

م2014سبتمE#��30الرصيد�)ي�     

 2013يناير��1الرصيد�'ي��� 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

--  --   -- 

  

-- 

  

--   --   --   --  

رباح�غ2*�محققة�من�إستثمارات�'ي�أوراق�أ

  مالية�متاحة�للبيع

 توزيعات�أرباح�نقدية� --  --  --  )67.500.000(   --   )67.500.000(  --  )67.500.000(

 م�2013سبتم+*��30الرصيد�'ي�� 225.000.000  74.159.036  12.453.336  423.737.052    76.338   735.425.762  --  735.425.762



  

  

  ��آ� أ�اق �
	ا� ا�����

  ( ��آ� ��ه	� ���د�� )

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


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

  (ر��ل ���دي)
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  التكوين�والنشاط  - 1

ــاهمة�ســــعودية�مســــجلة�بالريــــاض�بتــــاريخ� ــــ�(1400رجــــب��7إن�شــــركة�أســــواق�عبــــدهللا�العثــــيم�("الشــــركة")��ــــي�شــــركة�مســ م)�1980مــــايو��21هـ

.�تم�تحويل�الشركة�من�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة�إ�ى�شركة�مساهمة�بموجب�القرار�الوزاري�رقم��1010031185بالسجل�التجاري�رقم�

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

��ة'ـي�تجـارة�ا�ـواد�الغذائيـة�وا&سـماك�واللحـوم�والحاصـ7ت�الزراعيـة�وا�وا�ـ��wوا&دوات�ا���ليـة�وتقـوم�ا�جموعـ�ا�جموعـةيتمثـل�نشـاط�
ً
أيضــا

  بصيانة�وتشغيل�مستودعات�الت+*يد�والتخزين.�
  

وائم�ا�الية�للشركة�أسواق�عبدهللا�العثيم�("الشركة")�والشركات�التابعة�لها�(ويشار�إل�@ا�مجتمعة�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�تتضمن�الق

  بـ�"ا�جموعة"):

  سبتم/#�30نسبة�ا�لكية�الفعلية�)ي�    

  م2013  م2014    اسم�الشركة

 ٪100 ٪100    شركة�ها�ي�القابضة�

 ٪100 ٪100    شركة�ا�ركز�العالم�wللتسويق�

 ٪100 ٪100    السبع�شركة�الخدمات�

 ٪100 ٪100    شركة�بيت�الوطن�

 ٪100 ٪100    شركة�مرافق�التشغيل

  - ٪100    تركيا�–شركة�ها�ي�القابضة�

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

  - ٪100    مصر�–شركة�اسواق�العثيم�

  -  ٪90    شركة�ثمرات�القصيم
  

  

�ةعمـال�التجــار أو �ةوالتجزئــ�ةوتعمـل�'ـي�مجــال�البيـع�بالجملـ�ةتأسيسـها�'ـي�القــاهر �تــم�مصـرية�ةمسـاهم�ةأسـواق�العثــيم�مصـر��ـي�شــرك�شـركة

يوينـو��30'ـي��ةللشـرك�ة'ـي�القـوائم�ا�وحـد�2014يونيـو��30'ـي��ةا�نA@يـ�ةللف;ـ* &ول�مرة�العثيم�مصر��ةلشرك�تم�توحيد�القوائم�ا�الية�.ةالعام

2014. 

 

 أسس�اqعداد�  - 2
  

 ا�عايE#�ا�حاسبية�ا�طبقة����  -  أ

ــبي2نلقــــ ــة�الســـــعودية�للمحاســـ ــادر�عـــــن�الهيئـــ �عيـــــار�التقـــــارير�ا�اليـــــة�ا&وليـــــة�الصـــ�
ً
�د�تـــــم�اعـــــداد�القـــــوائم�ا�اليـــــة�ا&وليـــــة�ا�وحـــــدة�ا�رفقـــــة�وفقـــــا

تــتم��القــانوني2ن.�القــوائم�ا�اليــة�ا&وليــة��kتتضــمن�كافــة�ا�علومــات�وا|يضــاحات�ال£ــ�wتظهــر�'ــي�القــوائم�ا�اليــة�الســنوية�ا�راجعــة،�ويجــب�أن

  م.2013ديسم+*��31قراء¤@ا�'ي�ضوء�ا�علومات�وا|يضاحات�التفصيلية�الواردة�'ي�القوائم�ا�الية�ا�راجعة�للسنة�ا�نA@ية�'ي�

  أسس�القياس�  - ب

�بــدأ�التكلفـــة�التاريخيـــة،�فيمـــا�عــدا�ا&ســـتثمارات�ا�تاحـــة�للبيـــع�يــتم�اثبا¤@ـــا�بالقيمـــ�
ً
العادلـــة�ة�تــم�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليــة�ا&وليـــة�ا�وحـــدة�وفقـــا

  وباستخدام�مبدأ�اkستحقاق�ا�حاس¦�wومفهوم�اkستمرارية.
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  أسس�اqعداد�(يتبع)  - 2

   استخدام�الحكم�والتقديرات���-ج

ونتائج��يتطلب�إعداد�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�من�ا|دارة�إستخدام�الحكم�والتقديرات�وا|ف;*اضات�وال£�wلها�تأث2*�ع§ى�ا�ركز�ا�ا�ي
بالرغم�من�أن�هذه�التقديرات�مبنية�ع§ى�ا�علومات�وا&حداث�الحالية�ا�توفرة�لدى�ا|دارة،�فإنه�من�ا�مكن�أن�تختلف�النتائج�ا&عمال.�و 

  الفعلية�ال¬@ائية�عن�هذه�التقديرات.

ية�'ي�الف;*ة�محل�الفحص�تتم�مراجعة�التقديرات�وا|ف;*اضات�ا�تعلقة�®@ا�بصفة�مستمرة،�ويتم�إظهار�أثر�التغ2*ات�'ي�التقديرات�ا�حاسب
  .والف;*ات�ا�ستقبلية�ال£�wتتأثر�®@ا

 أسس�التوحيد�����-د
)�الشــركات�التابعـة��ــي�1تتضـمن�القـوائم�ا�اليــة�ا&وليـة�ا�وحــدة�ا�رفقـة�القــوائم�ا�اليـة�للشــركة�وشـركا¤@ا�التابعــة�كمـا�هــو�مبـ2ن�'ــي�إيضـاح�(

ون�للشـركة�ا�قـدرة�ع§ـى�الـتحكم�'ـي�السياسـات�ا�اليـة�والتشـغيلية�للمنشـأة�وذلـك�منشآت�تسيطر�عل�@ـا�الشـركة�وتتـوفر�السـيطرة�عنـدما�يكـ

�يـتم�أخـذها�'ـي�الحسـبان.�يـتم�إدراج�
ً
للحصـول�ع§ـى�منـافع�مـن�أنشـطA@ا.�لتقـدير�السـيطرة�فـإن�حقـوق�التصـويت�ا�حتملـة�ال£ـ�wتمـارس�حاليـا

  حدة�من�تاريخ�بدء�السيطرة�ح£�²تاريخ�توقفها.�القوائم�ا�الية�للشركات�التابعة�'ي�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�و 

ة�عنـد�يتم�إستبعاد�كافة�ا&رصدة�وا�عام7ت�ا�الية�ا�همة�ال£�wتمت�ب2ن�الشركة�وشركا¤@ا�التابعة�وتلك�ال£�wتمت�فيما�ب2ن�الشـركات�التابعـ

ناتجة�من�ا�عام7ت�الداخليـة�بـ2ن�شـركات�ا�جموعـة��إعداد�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة.�كما�يتم�استبعاد�أية�أرباح�وخسائر�غ2*�محققة

  عند�توحيد�القوائم�ا�الية�ا&ولية.
  

 ملخص� هم�السياسات�ا�حاسبية  - 3
  

السياســـات�ا�حاســـبية�ا�طبقـــة�'ـــي�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليـــة�ا&وليـــة�ا�وحـــدة�للمجموعـــة�تتفـــق�مـــع�تلـــك�ا�ســـتخدمة�'ـــي�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليـــة�

مجموعــة.�تــم�تطبيــق�السياســات�ا�حاســبية�بشــكل�ثابــت�ع§ــى�جميــع�الف;ــ*ات�ا�عروضــة�'ــي�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�ا&وليــة�ا�وحــدة�الســنوية�لل

  ا�وحدة.�

  تحقيق�اZيرادات  -  أ

  يتم�اkع;*اف�بإيرادات�بيع�البضائع�عند�تسليم�البضاعة�للعم7ء�وانA@اء�اkل;�ام�حيالها.� -

  .تكلفة�ا�بيعاتمع�ا�وردين�عند�افتتاح�الفرع�ويتم�ت��يلها�من��ويتم�اkع;*اف�برسوم�اkفتتاح�ا�تفق�عل�@ا -

 يتم�اkع;*اف�بإيرادات�الخصومات�التجارية�وحوافز�ا�وردين�ا&خرى�ع§ى�أساس�اkستحقاق�وفقا�ل7تفاقيات�ا�+*مة�مع�ا�وردين. -

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

�دة�عقود�اkيجار.�
ً
  ا|ستحقاق�وفقا

  

  ا�صاريف  - ب

�اkخرى� �ا�صاريف �تصنيف �ويتم �الشركة. �بضائع �وبيع �لتوزيع �ا�نفقة �التكاليف �من w�µرئي� �بشكل �والتوزيع �البيع �مصاريف تتكون

  كمصاريف�عمومية�وادارية.
  

ـــا�للمعــــاي2*�تتضــــمن�ا�صــــاريف�اkداريــــة�والعموميــــة� ــرادات�وفقـ ا�صــــاريف�ا�باشــــرة�وغ2ــــ*�ا�باشــــرة�وال£ــــ�k�wتتعلــــق�بشــــكل�مباشــــر�بكلفــــة�اkيــ

فـة�ا�حاسبية�ا�تعارف�عل�@ا�'ي�ا�ملكة�العربيـة�السـعودية.�ويـتم�توزيـع�ا�صـاريف�اذا�دعـت�الحاجـة�بـ2ن�ا�صـاريف�العموميـة�واkداريـة�وتكل

  ا�بيعات�ع§ى�اساس�ثابت.
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  اZستثمارات������-ج

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

الشركات�الزميلة��ي�تلك�ال£�wيكون�للشركة�تأث2*�هام�عل�@ا�ولكن�ليست�سيطرة�'ي�سياسا¤@ا�ا�الية�والتشغيلية،�ويعت+*�امت7ك�الشركة�

�ع§ى�قدرة�الشركة�'ي�ا�ائة�من�ر �50إ�ى��20لحصة�ت;*اوح�ماب2ن�
ً
�هاما

ً
أس�مال�الشركة�ا�ستثمر�ف�@ا�الذي�يحق�لصاحبه�التصويت�مؤشرا

�ويتم� �باستخدام�طريقة�حقوق�ا�لكية �الزميلة �الشركات �تتم�ا�حاسبة�عن�اkستثمارات�'ي �الشركات�ا�ستثمر�ف�@ا. �هذه �التأث2*�'ي ع§ى

�ا �حصة �ا�الية �القوائم �تتضمن �بالتكلفة.
ً
�مبدئيا �ا�ستثمر�ف�@ا�تسجيلها �للشركات �ا�لكية �حقوق �وحركة �وا�صاريف �ا&رباح �'ي لشركة

بحقوق�ا�لكية�من�تاريخ�بداية�ذلك�التأث2*�الهام�ح£�²تاريخ�توقفه.�عندما�تتجاوز�حصة�الشركة�'ي�الخسائر�ملكيA@ا�'ي�أي�شركة�زميلة�

�الشركة��يتم�تخفيض�القيمة�الدف;*ية�لحصة�الشركة�إ�ى�صفر�ويتم�إيقاف�تحمل�أي �تتكبد�ف�@ا w£ت�الkالحا� خسائر�أخرى�باستثناء

�يتم�قيد�أو�تحميل�حصة�الشركة�من�ا&رباح�أو�الخسائر�'ي� ال;�امات�قانونية�أو�ضمنية�للقيام�بمدفوعات�نيابة�عن�الشركة�الزميلة.

  الشركات�ا�ستثمر�ف�@ا�'ي�قائمة�الدخل�ا&ولية�ا�وحدة.�

  اZستثمارات�ا�تاحة�للبيع

ف�اkســـتثمارات�ا�قتنــاه�لغ2ـــ*�أغـــراض�ا�تــاجرة�أو�ليســـت�للشـــركة�أيــة�ســـيطرة�أو�تـــأث2*ات�هامــة�عل�@ـــا،�كاســـتثمارات�متاحــة�للبيـــع،�ويـــتم�تصــن

�بالتكلفة�وال£�wتمثل�القيمة�العادلة�للقيمـة�ا�دفوعـة�شـاملة�مصـاريف�الشـراء�ا�تعلقـة�باkسـتثمارات،�ويـتم�قياسـها�بعـد
ً
ذلـك��إثبا¤@ا�مبدئيا

ات�'ــي�القيمـــة�العادلــة�®@ـــا�بخــ7ف�خســـائر�اkنخفــاض�'ـــي�حقــوق�ا�لكيـــة.�وتحــدد�القيمـــة�العادلــة�بـــالرجوع�إ�ـــى�ة�العادلـــة�وتــدرج�التغ2ـــ* بالقيمــ

القيمة�السوقية�'ي�حال�كان�يتم�تداولها�'ي�سوق�نشط،�إن�وجد.�و'ي�حالة�غياب�سوق�مالية�نشطة�تعت+*�التكلفة�بمثابـة�القيمـة�العادلـة.�

'ــي�قائمــة�الــدخل�ا&وليــة�ا�وحــدة.�يــتم�إثبــات�ا�كاســب�والخســائر��-إن�وجــد��-ارات�ا�ــذكورة�أعــ7ه�يقيــد�اkنخفــاض�الــدائم�'ــي�قيمــة�اkســتثم

.�يـ
ً
تم�الناتجة�عن�بيع�ا|ستثمارات�ا�تاحة�للبيع�خ7ل�الف;*ة�ال£�wتحدث�ف�@ا�مع�تسوية�أي�مكاسـب�أو�خسـائر�غ2ـ*�محققـة�تـم�إثبا¤@ـا�سـابقا

  ارات�ضمن�قائمة�الدخل�ا&ولية�ا�وحدة�عند�إقرار�التوزيع�من�الجهات�ا�ستثمر�ف�@ا.�ادراج�التوزيعات�النقدية�من�تلك�اkستثم

  اZستثمارات�العقارية���-د�

;ـ*ات�طويلـة�يتم�إثبات�العقارات�ا|سـتثمارية�وا�تمثلـة�'ـي�ا�بـاني�وا&راºـ�w،�ال£ـ�wيـتم�ا|نتفـاع�م¬@ـا�بالتـأج2*�أو�تلـك�ال£ـ�wيـتم�ا|حتفـاظ�®@ـا�لف

�م¬@ـــا�ا|ســـA@7كات�ا�;*اكمــــة�وخســـائر�إنخفـــاض�القيمـــة،�إن�وجـــدت،�لتحقيـــق�عائـــد�
ً
رأســـما�ي�مـــن�زيـــادة�قيمA@ـــا�الســـوقية�بالتكلفـــة�مخصـــوما

 kى�انهبا�  .ع§ى�ا&را�kw�ºيتم�إحتساب�أي�اسA@7ك��ضافه�ا

  ا�خزون��-هـ�

  ة�ا�توسط�ا�رجح�ا�تحرك.تظهر�البضاعة�بسعر�التكلفة�أو�السوق،�أ«@ما�أقل.�ويتم�تحديد�التكلفة�ع§ى�أساس�طريق

  ا�خصصات�واZل$�امات�ا�حتملة����-و�

يــتم�تســجيل�مخصصــات�ل7ل;�امــات�غ2ــ*�ا�ؤكــدة�مــن�ناحيــة�ا�بــالغ�أو�التوقيــت،�عنــدما�يكــون�ع§ــى�الشــركة�ال;ــ�ام�قــانوني�أو�تعاقــدي�نا�ــ�¼�

ام�ويمكــن�إجــراء�تقــدير�يعتمــد�عليــه.�عنــدما�تكـــون�نتيجــة�لحــدث�ســابق�ومــن�ا�حتمــل�أن�ينــتج�عنــه�تحويــل�منــافع�اقتصـــادية�لســداد�اkل;ــ� 

  القيمة�الزمنية�للنقود�هامة�فإن�ا�خصصات�يتم�إظهارها�بالقيمة�الحالية�للنفقات�ا�توقعة�لسداد�اkل;�ام.
  

  ا�متلكات�وا�عدات����-ز

ح�والصـــيانة�مصـــاريف�ايراديـــة،�أمـــا�مصـــاريف�تظهـــر�ا�متلكـــات�وا�عـــدات�بالتكلفـــة�بعـــد�ت��يـــل�اkســـA@7كات�ا�;*اكمـــة.�تعت+ـــ*�مصـــاريف�اkصـــ7 

التحســينات�فتعتـــ+*�مصــاريف�رأســمالية.��ويجــري�احتســاب�اkســA@7كات�عل�@ــا�ع§ــى�أســاس�حيا¤@ــا�العمليــة�ا�قــدرة�وذلــك�باســتعمال�طريقــة�

ــى�ا�ـــأجور�وا�بــــاني�ا�قــــام�عل�@ـــا�اراºــــ��wمســــتأجرة�ع§ـــى�أســــاس�الحيــــاة� ــة�ا�قــــدرة�لهــــذه�القســـط�الثابــــت.�ويــــتم�اطفـــاء�التحســــينات�ع§ــ العمليـ

  :التحسينات�وا�باني�او�ا�تبقي�من�مدة�عقد�اkيجار�أ«@ما�ينت¾�wأوk.�إن�الحياة�العملية�ا�قدرة��للبنود�الرئيسية�لهذه�ا&صول��ي
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  السنوات  

  10  آkت�ومعدات

  �25– 5  مباني

  �7– 5    سيارات

�  �7– 5  يأجهزة�الحاسب�ا¿

  7  أثاث�ومفروشات

  10  تحسينات�ا�باني�ا�ستأجرة

  
  

  انخفاض�قيمة�ا�وجودات�طويلة�اZجل���-ح

تقوم�الشركة�بإجراء�مراجعة�دورية�للقيمة�الدف;*ية�للموجودات�ا�لموسة�للتأكد�من�عدم�وجود�أي�دليل�ع§ى�وقوع�أي�خسارة�ناتجة�

د�مثل�هذا�الدليل،�يتم�تقدير�القيمة�القابلة�ل7س;*داد�لذلك�ا&صل�لتحديد�حجم�هذه�عن�انخفاض�'ي�قيمة�ا�وجودات.�و'ي�حالة�وجو 

�الشركة�بتقدير�القيمة�القابلة�ل7س;*داد �تقوم �تقدير�القيمة�القابلة�ل7س;*داد�لذلك�ا&صل، �الحاkت�ال£�k�wيمكن�ف�@ا �و'ي �الخسارة.

  للوحدة�ا�درة�للنقدية�ال£�wينتم�wإل�@ا�ذلك�ا&صل.�

�عندئذ�تخفض�القيمة �للنقدية�بأقل�من�قيمتــه�الدف;*ية، �ا�درة �القابل�ل7س;*داد�لÁصل�أو�الوحدة �ا�بلغ �يقدر�ف�@ا w£ت�الkالحا� �و'ي

ت�الدف;*ية�لذلك�ا&صل�أو�الوحدة�ا�درة�للنقدية�إ�ى�القيمة�القابلة�ل7س;*داد�لها،�ويتم�إثبات�خسائر�اkنخفاض�'ي�قيمة�ا&صل�مصروفا

�'ي�قائمة�الدخل�اkولية�ا�وحدة.�فور 
ً
  ا

�عكس�قيد�خسارة�اkنخفاض�'ي�القيمة،�عندئذ�تتم�زيادة�القيمة�الدف;*ية�لÁصل�أو�الوحدة�ا�درة�للنقدية�إ�ى�القيمة
ً
�وإذا�ما�تم�kحقا

ال£�wكان�من�ا�ف;*ض�تحديدها�فيما�لو��ا�عدلة�القابلة�ل7س;*داد�له،�ع§ى�أ�kتزيد�القيمة�الدف;*ية�ال£�wتمت�زياد¤@ا�عن�القيمة�الدف;*ية

�خسارة� �قيد �عكس �إثبات �يتم �السابقة. �الف;*ات �'ي �للنقدية �ا�درة �أو�الوحدة �ا&صل �ذلك �قيمة �'ي �اkنخفاض �خسارة �إثبات �يتم لم

�'ي�قائمة�الدخل�اkولية�ا�وحدة.
ً
  اkنخفاض�'ي�القيمة�إيرادات�فورا

  ا�وجودات�الحيوية  �-ط

�ا�وجودات�ا�ا�وجوداتتظهر�   �تكلفة �تحدد �ا�;*اكم. �اkسA@7ك
ً
�ناقصا �ا&و�ي �ا|نتاج �تاريخ �ح²£ �ال;*بية �أو�تكلفة �الشراء �بتكلفة لحيوية

�&عمارها�ا�عنية.�تسA@لك�ا�وجودات�الحيوية�بطريقة�القسط�الثابت
ً
ع§ى�العمر�ا�قدر�بخمس� الحيوية�غ2*�الناضجة�بتكلفة�ال;*بية�وفقا

  سنوات.

  لموسةا�غE#�ات�ا�وجود���-ي

تتمثـل�ا&صـول�غ2ــ*�ا�لموسـة�بالتكـاليف�ا�تكبــدة�للحصـول�ع§ـى�حقــوق�ا|نتفـاع�مـن�مواقــع�عقاريـة�&سـواق�مســتأجرة�مـن�ا�سـتأجر�ا&صــ§ي�

  (خلو)�ويتم�إطفاؤها�ع§ى�مدة�عقود�ا|يجار.�

  تكلفة�اZق$#اض����-ك

�ؤهلــة�وال£ــ�wتحتــاج�إ�ــى�ف;ــ*ة�مـن�الوقــت�لتصــبح�جــاهزة�للغــرض�ا�ســA@دف�إن�تكـاليف�اkق;ــ*اض�والخاصــة�مباشــرة�بتملــك�أو�بنــاء�ا&صـول�ا

اســتخدامها�فيــه�أو�بيعــه،�يــتم�إضــافA@ا�ع§ــى�كلفــة�تلــك�ا&صــول�ح£ــ�²تصــبح�جــاهزة�ل7ســتخدام�أو�البيــع.�إن�تكــاليف�اkق;ــ*اض�ا&خــرى�يــتم�

  تحميلها�ع§ى�قائمة�الدخل�'ي�الف;*ة�ال£�wتكبدت�ف�@ا.
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  ا�حاسبية�(يتبع)ملخص� هم�السياسات�  -  3

  تحويل�العم:ت�ا جنبية�����-ل

ــة.�ويــــتم�تحويــــل�ا�وجــــودات� ــــى�الريــــال�الســــعودي�باســــعار�التحويــــل�الســــائدة�عنــــد�اجــــراء�ا�عاملــ �يــــتم�تحويــــل�ا�عــــام7ت�بالعملــــة�اkجنبيــــة�ا

الريال�السـعودي�با&سـعار�السـائدة�'ـي�ذلـك�التـاريخ.��وا�طلوبات�ا�الية�بالعم7ت�اkجنبية�كما�'ي�تاريخ�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�اkولية�ا�وحدة�ا�ى

  أن�اkرباح�والخسائر�الناتجة�عن�التسديدات�او�تحويل�العم7ت�اkجنبية�يتم�ادراجها�ضمن�قائمة�الدخل�اkولية�ا�وحدة.

  محاسبة�عقود�اZيجار����-م

Åت+*مهــا�الشـــركة�عقــود�ايجــار�تشـــغيلية،�وبموج�wيجـــار�ال£ــkيجــار�ع§ــى�قائمـــة�الــدخل�بطريقــة�القســـط�تعت+ــ*�كافــة�عقــود�اkــا�تحمــل�دفعـــات�ا@

  الثابت�ع§ى�مدى�ف;*ة�اkيجار.
  

كمــا�يــتم�قيــد�مبــالغ�ا|يجــار�ا�ســتلمة�بموجــب�عقــود�ا|يجــار�التشــغيلية�مــن�قبــل�الشــركة�بصــفA@ا�مــؤجرة�كــإيرادات�'ــي�قائمــة�الــدخل�ع§ــى�

  أساس�القسط�الثابت�ع§ى�مدى�ف;*ة�تلك�العقود.
  

  �كافأة��(اية�الخدمةمخصص�م����-ن

يـتم�إحتســاب�مخصــص�مكافــأة�o@ايــة�الخدمــة�وفقــا�لنظــام�العمــل�والعمــال�با�ملكــة�العربيــة�الســعودية�وع§ــى�أســاس�إجمــا�ي�ا�زايــا�ال£ــ�wيســتحقها�

كمــــا�ويــــتم�،�ويــــتم�خصــــم�أي�مــــدفوعات�مقدمــــة�للمــــوظف2ن�مــــن�ا�خصــــص،�ا�وحــــدة��ا�وظــــف�'ــــي�حالــــة�تركــــه�العمــــل�'ــــي�تــــاريخ�قائمــــة�ا�ركــــز�ا�ــــا�ي

  .احتساب�ودفع�فروقات�مكافآت�o@اية�الخدمة�للموظف2ن�إن�وجدت�عند�انA@اء�خدما¤@م
  

  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

�تعمل�ف�@ا.�العربية�السعودية�(ا w£الضريبية�للبلدان�ال� �لÁنظمة �السعودية �ا�ملكة�العربية �خارج �العاملة �الشركات�التابعة �تخضع �صلحة).

  تحمل�الزكاة�وضريبة�الدخل�ع§ى�قائمة�الدخل�ا�وحدة�للف;*ة�الجارية.�
  

  طراف�ذات�ذات�الع:قة�ا  - 4
التابعة،�وشركات�مستثمر�®@ا�تتم�ا�حاسبة�ع¬@ا�بطريقة�حقوق�ا�لكية�تتمثل�ا&طراف�ذات�الع7قة�للشركة�من�مساهم�@ا،�والشركات�

  وشركات�شقيقة�أخرى�تحت�السيطرة�ا�ش;*كة.

خ7ل�الف;*ة�تعاملت�الشركة�بشكل�رئي�w�µمع�شركة�العثيم�القابضة�(شريك�مؤسس)�وشركة�عبدهللا�العثيم�لÆستثمار�والتطوير�العقاري�

 ا&طراف�ذات�الع7قة�تتمثل�بشكل�رئي�w�µمن�إيرادات�ومصاريف�إيجار.��(شركة�زميلة)�وكانت�التعام7ت�مع

�للشروط�واkتفاقيات�ا�عتمدة�من�قبل�اkدارة.
ً
 تتم�ا�عام7ت�مع�ا&طراف�ذات�الع7قة�وفقا

  

  م3201  م4201    طبيعة�الع:قة

  8.444.139 8,365,991    مصاريف�ايجارات
  28.173.673  28,173,673    إيرادات�ايجارات�

  
  

�إ�ى�طرف��12,3م:�2013مليون�ريال�سعودي�(�8تتضمن�ا�دفوعات�ا�قدمة�مبلغ��)4-1(
ً
مليون�ريال�سعودي)�عبارة�عن�إيجارات�مدفوعة�مقدما

  ذو�ع7قة�مقابل�خصم�تعجيل�الدفع.
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 �اتستثمار ا  - 5
  ي§ي:�مايتضمن�بند�ا|ستثمارات�

  م3201    م4201    إيضاح  

�لحق
ً
 192.951.251  186,322,472    )1- 5(  وق�ا�لكيةإستثمار�'ي�شركات�وفقا

�حقوق�ا�لكية
ً
 7.661.933  --      دفعات�مرتبطة�باستثمار�وفقا

 576.338  18,649,927        إستثمارات�'ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع

      204,972,399  201.189.522 
  

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

 

  م3201    م4201  
 173.441.694   185,926,204  يناير��1رصيد

 19.391.115  18,014,582  حصة�الشركة�'ي�صا'ي�ا&رباح
 4.368.442  --  أضافات

 --  (618,314)  ا&ثر�من�توحيد�القوائم�ا�الية�لÁستثمار
)4.250.000(  (17,000,000)  توزيعات�أرباح�نقدية�مستلمة  

 192.951.251  186,322,472  سبتم+*���30رصيد�
  

  

.�علمـا�٪13.65يمثل�اkستثمار�'ي�الشركة�الزميلة�قيمة�اkستثمار�'ي�رأس�مال�شركة�عبد�هللا�العثيم�ل7سـتثمار�والتطـوير�العقـاري�بنسـبة�

ـــــــ ــــأبــــــــ ــــــيد�عبـــــــــــ ــــــــــة�والســـــــــ ـــــــيم�القابضـــــ ــــــــــركة�العثــــــــ ـــــــــــل�شـــــ ــــــــــن�قبــــ ـــــــــة�مـــــ ــــة�مملوكــــــ ــبة�ا�تبقيـــــــــــ ـــــــــ ـــهن�النســــ ــــــــــ ــــراد�عائلتــ ــيم�وافـــــــــــ ـــــــــ ــــــــالح�العثــــ .دهللا�صـــــــ
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  ،�صا)يا�متلكات�وا�عدات�  - 6
 

 
 ســيارات مبانــي آZت�ومعدات أرا���

 أجهزة

 اثاث�ومفروشات

 تحسينات

ع�ى�عقارات�

 مستأجرة

مشروعات�تحت�

 التنفيذ
 حاسب�آ?ي 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

 166.268.403         �79.084.990 �7.804.974 �11.808.159 �8.405.755 �11.316.139 �2.280.113 �21.296.763 �24.271.510 ا|ضافات

ا�حول�من�مشروعات�تحت�

 التنفيذ�
-��� 1.398.432� 11.276.694� 604.258� 1.047.058� 1.757.778� 6.146.257� )22.230.477(��� - 

ا�حول�إ�ى�اkستثمارات��

  العقارية
-  -  )2.622.828(  -  -  -  -  -  )2.622.828(  

 (8,451,552) - ���- )1.465.894(� )2.827.953(� )820.558(� - )3.337.147(�   ���- اkستبعادات

 1,266,623,432 81,403,652 158,991,837 141,738,118 93,107,399 78,223,509 185,134,828 270,059,785 257,964,304 م2014سبتم/30��#

          اZس*(:كات�ا�$#اكمة

 399.921.102 - 67.498.639 81.141.422 41.579.890 47.028.161 46.641.567 116.031.423 - م2014يناير��1

 57.179.919 - 10.503.505 8.952.119 7.319.380 4.641.334 6.817.145 18.946.436 - ا�حمل�للف;*ة

  )733.174(  -  -  -  -  -  )733.174(  -  -  ا�حول�لÁستثمارات�العقارية

 )7.108.570(� ���- ���- )1.357.850(� )2.244.322(� )797.972(� ���- )2.708.426(� ���- اkستبعادات

 449,259,277 - 78,002,144 88,735,691 46,654,948 50,871,523 52.725.538 132,269,433 - م2014سبتم/30��#

          صا)ي�القيمة�الدف$#ية

 817,364,155 81,403,652 80,989,693 53,002,427 46,452,451 27,351,986 132,409,290 137,790,352 257,964,304 م2014سبتم/30��#

 �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 م2013سبتم+*���30

  مليون�ريال�سعودي.�37يمA@ا��تم�نقل�ملكية�بعض�ا&را�w�ºباسم�الشركة�وجاري�إستكمال�إجراءات�نقل�ملكية�باÉي�ا&را�w�ºمن�شركة�العثيم�لÁستثمار�العقاري�والبالغة�ق�6-1

ب�).�وتجـدر�ا|شـارة�إ�ـى�أنـه��kيوجـد�أي�ال;�امـات�رأسـمالية�عـن�هـذه��9مليون�ريال�سعودي�)�مرهونة�لبعض�البنوك�مقابل�تسـهي7ت�بنكيـة.�إيضـاح�(��69.5:�م�2013مليون�ريال�سعودي�(��67.6إن�اkرا�w�ºا�ذكورة�اع7ه�تتضمن�مبلغ��6-2

 ا�شاريع�ا�قامة�عل�@ا�'ي�تاريخ���قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�ا&ولية�ا�وحدة.
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 ؛�صا)ياستثمارت�عقارية  - 7
 م3201   م4201 

    لفةالتك

 581.454.662  583.071.888  يناير��1'ي�

 1.052.261  2.656.466  ا|ضافات

 -  2.622.828   ا�بانيتحويل�من�

 582.506.923  588,351,182 سبتم/#�30)ي�

   

    اZس*(:ك�ا�$#اكم

 48.740.699  71,685,135 يناير��1'ي�

 17.214.770  17,257,805  اkسA@7ك�ا�حمل�للف;*ة

    733.174  تحويل�من�ا�باني

 65.955.469  89,676,114 سبتم/#�30)ي�

   

 516.551.454  498,675,068 صا)ي�القيمة�الدف$#ية

 

 صا)ي�؛موجودات�حيوية  - 8
  ة�كما�ي§ي:تتمثل�ا�وجودات�الحيوية�'ي�ا&غنام�وا&بقار�ا�ملوكة�للشركة�التابعة�شركة�ثمرات�القصيم،�وكان�رصيد�الف;* 

 

    م2014 

    التكلفة

  2,250,813  يناير��1'ي�

  270,683  ا|ضافات

  (206,759)   استبعادات

  2,314,737 سبتم/#�30)ي�

  

   اZس*(:ك�ا�$#اكم

  227,739 يناير���1'ي�

  336,598  اkسA@7ك�ا�حمل�للف;*ة

  (36,149)  اkستبعادات

  528,188 سبتم/#��30)ي�

  

  1,786,549 صا)ي�القيمة�الدف$#ية
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 قروض�ومرابحات  - 9

  أ�)������مرابحات�قص2*ة�ا&جل:

يوجد�لدى�الشركة�تسهي7ت�من�مجموعة�بنوك�محلية�تجارية�ع§ى�شكل�مرابحات�قص2*ة�اkجل�وذلك�لتمويل�رأس�ا�ال�العامل،�

م:�2013سبتم+*�30مليون�ريال�سعودي�(�162م�مبلغ��2014سبتم+*ي�30حيث�بلغ�الرصيد�غ2*�ا�ستخدم�من�هذه�ا�رابحات�كما�'ي�

  مليون�ريال�سعودي).��220
10 -    

  

  ب�)����قروض�ومرابحات�طويلة�ا&جل�:

  

  سبتم/#�31كما�)ي�  

  م�2013  م� 2014  

  ريال�ســعودي  ريال�ســعودي  

 78.181.818 64,545,454  الجزء�ا�تداول 

  154.545.454  90,000,000  الجزء�غE#�ا�تداول 

  232.727.272  154.545.454  اqجما?ي
11 -   

،�ورهن�صكوك�ملكية�أرا�w�ºمملوكة�من�قبل�ةرئيس�مجلس�اkدار التسهي7ت�مضمونة�بضمانات�شخصية�مقدمة�من��جزء�من�هذه�إن

 سعودي).�مليون�ريال�69.5م:��2013سبتم+*�30م�(�2014سبتم+*�30مليون�ريال�سعودي�كما�'ي��67.6الشركة�قيمA@ا�الدف;*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��45سهما�إ�ى��مليون �22.5با|ضافة�ا�ى�تحويل�ا|حتياطي�النظامي�وا|حتياطي�ا|ختياري�وا&رباح�ا�بقاة�وزيادة�عدد�أسهم�الشركة�من�

 سهما.

  حتياطي�نظاميإ  - 11

حتيـاطي�نظـامي�بنسـبة�إ،�تقـوم�الشـركة�بتكـوين�السـعودية�والنظـام�اkساÍـ��wللشـركةتماشيا�مع�متطلبـات�نظـام�الشـركات�'ـي�ا�ملكـة�العربيـة�

تــم�اســـتخدام�وقــد��وزيـــع�أربــاحي�غ2ــ*�قابــل�للت.�ان�اkحتيــاطمـــن�رأس�ا�ــال�k50�%حتيــاطي�مــن�الــربح�الصــا'ي�الســنوي�ح£ـــ�²يبلــغ�هــذا�ا�10�%

  �.م�2014ابريل��6س�ا�ال�وفقا�لقرار�الجمعية�العامة�للمساهم2ن�'ي�أاkحتياطي�'ي�زيادة�ر 
  

  

  

 ختياري حتياطي�إإ�  - 12

)�ع§ــى�اقتطــاع�م2009ابريــل��27(ا�وافــق��هـــ1430جمــادى�اkول��2وافقــت�الجمعيــة�العامــة�غ2ــ*�العاديــة�للشــركة�'ــي�اجتماعهــا�ا�نعقــد�بتــاريخ�

حتيـاطي�'ـي�زيـادة�وقـد�تـم�اسـتخدام�اk �وتخصيصه�للتوسع�'ي�أعمال�الشـركة�كإحتياطي�اختياري �م2008من�الربح�الصا'ي��لسنة��٪20سبة�ن

  .�2014ابريل��6راس�ا�ال�وفقا�لقرار�الجمعية�العامة�للمساهم2ن�'ي�

  

  



  

  

  ��آ� أ�اق �
	ا� ا�����

  ( ��آ� ��ه	� ���د�� )

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


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

  (ر��ل ���دي)

15 

 

  

  ربح�السهم  - 13

مــال�الرئيســية�وا|يــرادات�ا&خــرى�ويقصــد�®@ــا�(حصــة�الشــركة�'ــي�أربــاح�تــم�إحتســاب�ربــح�الســهم�للف;ــ*ة�بتقســيم�الــربح�الصــا'ي�والــربح�مــن�ا&ع

 مليون�سهم.�45استثمارات�ومصاريف�التمويل�وا|يرادات�ا&خرى)�ع§ى�ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا&سهم�ا�صدرة�والقائمة�والبالغ�

 رباح  توزيعات�ا�  - 14

مليون�ريال�سعودي�بواقع��67.5بمبلغ��2014بريل�أ�6اعها�ا�نعقد�بتاريخ�الجمعية�العامة�للمساهم2ن�'ي�اجتما�قرة�'ي��اعتماد�التوزيعاتتم�

ريــال��مليــون �225س�ا�ــال�مـن�أر �ةيــادز %�نــتج�ع¬@ـا�100بنســبه��مجانيـةواســهم��2013ديســم+*��31لســنة�ا�نA@يــة�'ـي�ريـال�للســهم�الواحــد�عـن�ا�3

  .ريال�سعودي�مليون �450ا�ي��سعودي
� 

 معلومات�قطاعية  - 15

ــة�العربيـــة�الســــعودية،�ت;*كـــز�النشـــاطات�ا� لرئيســــية�للشـــركة�'ـــي�تجــــارة�التجزئـــة�والجملـــة�بــــا�واد�الغذائيـــة�وتمـــارس�الشــــركة�نشـــاطها�'ـــي�ا�ملكــ

�30لومـات�ا�ختـارة�كمـا�'ـي�و�اkيجـار�لصـالح�الشـركة.�تـم�تلخـيص�بعـض�ا�عأا�جمعـات�التجاريـة،�اسـتثمارها�بـالبيع�تطـوير�با|ضافة�إ�ى�قطـاع�

  �:�كما�ي§يعات�ا&عمال�لكل�قطاع�من�قطا�سبتم+* 

    

  م�2014سبتم/#�30للف$#ة�ا�ن*(ية�)ي�  

  العقار�والتأجE#  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

    

 -- 3.943.164.536  ا�بيعات

  73.289.689  --  إيرادات�التأج2*

  41.782.722  619.123.242  إجما�ي�الربح

  498.675.068  817.364.155  ممتلكات�ومعدات،�صا'ي

  --  1.786.549  موجودات�حيوية

 

  م2013سبتم+*��30للف;*ة�ا�نA@ية�'ي�  

  بـالـريـــال�الســعــودي  

  العقار�والتأج2*  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

      

 -- 3.420.755.733  ا�بيعات

  69.218.071  --  إيرادات�التأج2*

  38.457.597  539.858.574  إجما�ي�الربح

  516.551.454  678.231.268  ات�ومعدات،�صا'يممتلك



  

  

  ��آ� أ�اق �
	ا� ا�����

  ( ��آ� ��ه	� ���د�� )

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


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

  (ر��ل ���دي)
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 اZل$�امات�وا�طلوبات�ا�حتملة�  - 16
  

  اkل;�امات�وا�طلوبات�ا�حتملة�التالية:�سبتم+*�30يوجد�ع§ى�الشركة�كما�'ي�  )�أ

 م3201   م4201  
 7.945.167   9,068,228  إعتمادات�مستندية

 12.373.950   10,788,780  خطابات�ضمان

  9.000.000    57,092,478  لية�عن�مشاريع�تحت�التنفيذ�إل;�امات�رأسما
  
  

  

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

  

�30ل;�امات�قائمة�ع§ى�الشركة�بموجب�عقود�استئجار�تشغيلية�طويلة�اkجل�لفروعها�ومجمعا¤@ا�غ2*�قابلة�ل7لغاء�كما�'ي�إيوجد�  

  ع§ى�النحو�التا�ي:�سبتم+*

 م3201   م4201  
  39.972.584    67,100,851  سنة�أقل�من

 146.284.763   206,578,342  سنوات�5أكÎ*�من�سنة�وأقل�من�
 217.275.526   188,870,137  سنة�25سنوات�واقل�من��5أكÎ*�من�

  

  إعتماد�القوائم�ا�الية��  - 17
    

هـ��1435ذو�الحجة� �29ة�بتـاريخمجلس�ا|دار لجنة�ا�راجعة�نيابة�عن�تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا�الية�ا&ولية�ا�وحدة�بواسطة�  

  .م2014اكتوبر��23ا�وافق

  


