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  �������                السادة/�ا�ساهمKن�
  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم�

  (شركة	مساهمة	سعودية)
  ا�ملكة�العربية�السعودية��- الرياض�

 

  

  نطاق�الفحص

	–شركة	مساهمة	سعودية		–أسواق�عبدهللا�العثيم�لشركة�ا�وحدة	ا�رفقة	ا&ولية	لقد	فحصنا	قائمة	ا�ركز	ا�ا�ي	

،	وقائمـــة	الـــدخل	ا&وليـــة	ا�وحـــدة	م2014	ديســـم+*	31كمـــا	'ـــي	")	ا�جموعـــة("وشـــركاz>ا	التابعـــة	ويشـــار	إلv>ـــا	مجتمعـــة	بــــ	

وقائمــــــة		ا&وليـــــة	ا�وحــــــدةلتــــــدفقات	النقديــــــة	ا	وقائمـــــة،	م2014	ديســــــم+*	31'ـــــي		ةا�ن=>يــــــ	الســــــنةو 	شـــــهر أ	الث7ثــــــة	ةلف5ـــــ* 

)	ا�عت+ـــ*ة	17)	إ�ـــى	(1ا�ن=>يـــة	'ـــي	ذلـــك	التـــاريخ،	وا~يضـــاحات	ا�رفقـــة	مـــن	(لســـنة	لا�وحـــدة		ةالتغ1ـــ*ات	'ـــي	حقـــوق	ا�لكيـــ

	ا�جموعــةجــزًء	مــن	هــذه	القــوائم	ا�اليــة	ا&وليــة	ا�وحــدة.	إن	هــذه	القــوائم	ا�اليــة	ا&وليــة	ا�وحــدة	�ــي	مســئولية	إدارة	

ال�ــ�	أعــدz>ا	وقــدم=>ا	لنــا	مــع	كافــة	ا�علومــات	والبيانــات	ال�ــ�	طلبناهــا.	إن	مســئوليتنا	�ــى	تقــديم	نتيجــة	للفحــص	الــذي	

  ة	ا�وحدة.	قمنا	به	للقوائم	ا�الية	ا&ولي
   

 

	وفقا	�عيار	فحص	التقارير	ا�الية	ا&ولية	الصادر	من	قبل	الهيئة	السعودية	للمحاسب1ن	
ً
	محدودا

ً
وكان	فحصنا	فحصا

القانوني1ن.	يتكون	الفحص	ا�حدود	بصفة	أساسية	من	تطبيق	إجراءات	تحليلية	ع�ى	ا�علومات	ا�الية،	وا�ستفسار	

	من	عملية	ا�راجعة	ال��	تتم	و �الية	وا�حاسبية.	من	ا�شخاص	ا�سئول1ن	عن	ا&مور	ا
ً
يعد	هذا	الفحص	أقل	نطاقا

	إ�ى	إبداء	الرأي	'ي	القوائم	ا�الية	ككل،	لذا	فإننا	�	نبدي	
ً
وفقا	�عاي1*	ا�راجعة	ا�تعارف	علv>ا،	وال��	z>دف	أساسا

 مثل	هذا	الرأي.
 

 

  نتيجة�الفحص

يتب1ن	لنا	وجود	أية	تعدي7ت	مهمة	يتع1ن	إدخالها	ع�ى	القوائم	ا�الية		وبناًء	ع�ى	الفحص	ا�حدود	الذي	قمنا	به،	لم

ا&ولية	ا�وحدة	ا�رفقة	لكي	تتفق	مع	معاي1*	ا�حاسبة	ا�تعارف	علv>ا	'ي	ا�ملكة	العربية	السعودية	وا�7ئمة	لظروف	

  ���الشركة.

  بي.�ام.�=ي.�الفوزان�والسدحان�.عن/�كى�

  خليل�إبراهيم�السديس

  �371ترخيص�رقم
  هـ1436	ا�خرربيع		1التاريخ:	

  م2015يناير		21ا�وافــق:	

    

  

  
  

 

وعضو	'ي	شبكة	مكاتب	ا&عضاء	كى	بي	ام	Kي	الفوزان	والسدحان،	شركة	مهنية	مسجلة	'ي	ا�ملكة	العربية	السعودية،  

إم	Kي	العا�ية")،	و�ي	منشأةا�ستقل1ن	لـ	كى	بي	ام	Kي	العا�ية	التعاونية	("كي	بي	
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  سواق�عبدهللا�العثيمأ�ةشرك

  )شركة	مساهمة	سعودية(
  (غK#�مراجعة)�ا�وحدة�ا وليةقائمة�ا�ركز�ا�ا`ي�

  م2014	ديسم0#�31كما�-ي�

  )بالريال	السعودي(

  م3201    م4201    

  (مراجعة)    (غK#�مراجعة)    ا�وجودات

          موجودات�متداولة

 110,330,988  183,489,491    نقد	'ي	الصندوق	ولدى	البنوك	

 368,010,110  465,505,782    مخزون،	صا'ي

 90,305,292  137,147,511    مدفوعات	مقدمة	ومدينون	أخرون

 568,646,390  786,142,784    مجموع�ا�وجودات�ا�تداولة
  

    
 

 

        موجودات�غK#�متداولة

 193,567,882  197,553,944  )5(  استثمارات،	صا'ي

 711,508,306   865.533.013  )6(  ممتلكات	ومعدات،	صا'ي

 511,386,753  492,908,496  (7)  استثمارات	عقارية،	صا'ي

 14,905,689  13,107,462    موجودات	غ1*	ملموسة،	صا'ي	

 2,023,074  1,233,266 (8)  موجودات	حيوية،	صا'ي

 1,433,391,704  1,570,336,181    مجموع�ا�وجودات�غK#�ا�تداولة

 2,002,038,094  2,356,478,965    مجموع�ا�وجودات

    
  

 
 

        ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمKن

        مطلوبات�متداولة

        

 758.311.585  927,361,689    دائنون	تجاريون 

 78,181,818  100,000,000   )9(  الجزء	ا�تداول	من	قروض	ومرابحات	طويلة	ا&جل

 44,661,734  17,999,510   أ)-9(  قروض	ومرابحات	قص1*ة	ا�جل

 130.011.660  175,288,957    دائنون	آخرون	ومصاريف	مستحقة

 1,011,166,797   1,220,650,156    مجموع�ا�طلوبات�ا�تداولة
      

  

 

  مطلوبات�غK#�متداولة

     
 

 135,000,000  125,000,000   )9(  قروض	ومرابحات	طويلة	ا&جل

 48,491,036  56,578,898    مخصص	مكافأة	©>اية	الخدمة

 183,491,036   181.578.898    مجموع�ا�طلوبات�غK#�ا�تداولة

 1,402,229,054    مجموع�ا�طلوبات�
 

1,194,657,833 
        

        ةحقوق�ا�لكي

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

 93,409,588  21,477,889  (11)  إحتياطي	نظامي

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

 474,512,073  481,175,991    ارباح	مبقاة

 135,588  (49,012)    أرباح	غ1*	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع	

 805,510,585   952.604.868    مجموع	حقوق	ا�لكية	العائدة	�ساهم�	الشركة

 1,869,676  1.645.043    حقوق	ا�لكية	غ1*	ا�سيطرة

 807,380,261  954.249.911    إجما�ي	حقوق	ا�لكية

 2,002,038,094  2,356,478,965    مجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�لكية
  

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

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  (غK#�مراجعة)�اlولية�ا�وحدةقائمة�الدخل�

  	م2014	ديسم+*	31ا�ن=>ية	'ي		السنةو أشهر	الث7ثة		ةلف5* 

  (بالريال	السعودي)

 

  ا�ن=>ية	لسنةل    ا�ن=>ية	أشهر لف5*ة	الث7ثة	    

  م2013ديسم+*	31    م2014ديسم0#��31    م3201	ديسم+*13    م�4201ديسم0#�13  إيضاح  

 (مراجعة)    )غK#�مراجعة(    )مراجعة(    )غK#�مراجعة(    

    ا�بيعات
1,340,587,002   1,159,206,566   5,283,751,538   4,579,962,299  

    تكلفة�ا�بيعات�
(1,088,583,022)  (927,918,480)  (4,412,624,316)  (3,808,815,639) 

    اجما`ي�الربح
252,003,980   231,288,086   871,127,222   771,146,660  

  ايرادات	التأج1*،	بالصا'ي
  

11,015,763   13,344,547   52,798,485   51,802,144  

    مصاريف	بيع	وتوزيع
(170,905,822)  (164,061,859)  (650,681,859)  (590,640,747) 

    مصاريف	عمومية	وإدارية
(19,790,442)  (17,016,117)  (71,972,000)  (59,909,239) 

    الربح�من�العمليات�التشغيلية�
72,323,479   63,554,657   201,271,848   172,398,818  

 

	
ً
حصة	الشركة	'ي	أرباح	أستثمارات	وفقا

  لحقوق	ا�لكية
)5(  3,580,995   8,038,855   21,595,577   27,429,970  

   مصاريف	تمويل
(1,880,731)  (1,932,128)  (7,202,146)  (7,590,681) 

    إيرادات		أخرى،	صا'ي	
1,924,616   1,783,865   4,177,834   4,737,112  

الربح�قبل�الزكاة�والضرائب�وحقوق�

  ا�لكية�غK#�ا�سيطرة
  

75,948,359   71,445,249   219,843,113   196,975,219  

 (4,600,000)  (5,288,864)  (1,550,000)  (1,788,002)    الزكاة	والضريبة

  192,375,219   214,554,249   69,895,249   74,160,357  حقوق�ا�لكية�غK#�ا�سيطرة�الربح�قبل

حصة	حقوق	ا�لكية	غ1*	ا�سيطرة	'ي	

  خسارة	الشركة	التابعة	ا�وحدة
  

71,637   130,324   224,634   130,324  

  192,505,543   214,778,883   70,025,573   74,231,994    صا-ي�ربح�الف$#ة

         )13(  ربحية�السهم�من:
 

    

 3.83  4.47  1.41  1.61    عمال	الرئيسية	ا& 

 0.55  0.41  0.18  0.08    يرادات	ا&خرى،	صا'يا~ 

 4.28  4.77  1.56  1.65    الربح	الصا'ي

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

 

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

  )	شركة	مساهمة	سعودية(	

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

  م2014	ديسم0#�31-ي��ا�ن()ية�للسنة

  )	بالريال	السعودي(	

 

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

  م2013    م2014  
        ا نشطة�التشغيلية

 192,505,543   214.778.883  	السنةصا'ي	ربح	

       تعدي7ت:

 90,969,426  101,127,996  اس=>7كات	

 1,568,365  1,798,227  إطفاءات

 (1,180,107)  229,557  بيع	ممتلكات	ومعدات )أرباحخسائر(	

 --  (339,053)  استبعاد	أصول	حيوية	أرباح

 4,600,000  5,288,883  مخصص	الزكاة

 (27,370,721)  (21,595,577)  حصة	الشركة	'ي	أرباح	أستثمارات	وفقا	حقوق	ا�لكية

 7,422,641  8,087,863  مخصص	مكافأة	©>اية	الخدمة

 (130,324)  (224,634)  ة'ي	خسائر	شركات	تابع	ةحصة	حقوق	ا�قلي

  

 

  

 

      التغ1*ات	'ي	رأس	ا�ال	العامل	

 (46,220,305)  (97,495,672)  ا�خزون

 (10,419,898)  (46,842,220)  مدفوعات	مقدمة	ومدينون	اخرون

 128,746,340  212,140,654  دائنون	تجاريون	ودائنون	اخرون	ومصاريف	مستحقة

 --  618,314  ثر	من	توحيد	الشركات	التابعة	خ7ل	الف5*ةا�

 (2,482,720)  (3,102,136)  زكاة	مدفوعة

 338,008,240  374,471,085  اlنشطة�التشغيليةصا-ي�النقد�من�

       

        ا نشطة�اlستثمارية

 (2,744,879)  (10,818,399)  إستثمارات	'ي	شركات	زميلة	واخرى	

 2,000,000  --  حصة	حقوق	ا&قلية	'ي	زيادة	راس	ا�ال

 (207,426,559)  (235,143,824)  اضافات	ممتلكات	ومعدات	

 (1,617,226)  (2,762,977)  عقاريةاستثمارات	 اضافات

 --  (435,733)  إضافات	أصول	حيوية

 10,625,000  27,625,000  الزميلةا&رباح	ا�حصله	من	الشركات	

 2,116,072  1,439,905  ا�تحصل	من	بيع	ممتلكات	ومعدات

 --  1,127,487  ا�تحصل	من	بيع	أصول	حيوية

 (197,047,592)  (218,968,541)  اlستثماريةصا-ي�النقد�ا�ستخدم�-ي�اlنشطة�

      

 

       ا نشطة�التمويلية

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

 1,119,938,898   1,218,661,285  قروض	ومرابحات متحص7ت	من

 (1,146,547,217)  (1,233,505,327)  قروض	ومرابحات	تسديد

 (94,108,319)  (82,344,042)  التمويليةصا-ي�النقد�ا�ستخدم�-ي�اlنشطة�

      

 46,852,329  73,158,502  صا-ي�التغK#�-ي�النقد�-ي�الصندوق�ولدى�البنوك��

 63,478,659  110,330,988  النقد	'ي	الصندوق	ولدى	البنوك	'ي	بداية	الف5*ة

 110,330,988  183,489,490  النقد�-ي�الصندوق�ولدى�البنوك�-ي�y)اية�الف$#ة

   عمليات�غK#�نقدية:
   

 (184,600)  أرباح/(خسائر)	غ1*	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع
 

59,250 

 225,000,000  الزيادة	'ي	رأس	ا�ال	من	خ7ل	ا&رباح	ا�بقاة	ا�حتياطي	النظامي	وا�حتياطي	ا�ختياري 
 

-- 
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 شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (	شركة	مساهمة	سعودية	)

  ا�وحدةا ولية�قائمة�التغK#ات�-ي�حقوق�ا�لكية�

  م�2014ديسم0#�31ا�ن()ية�-ي��لسنةل

  السعودي)(بالريال	

 حقوق�ا�لكية�العائدة��ساهمي�الشركة  

 اlجما`ى

 حقوق�

غK#��اlقلية

 ا�سيطرة

حقوق�ا�لكية�العائدة�

 الشركة��ساهمي

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 
  

(مراجعة)�م2013ديسم0#��31الرصيد�-ي� 225.000.000   93,409,588   12,453,336  474,512,073    

214,554,250  (224,633)  214,778,883 
  --   

 صا'ي	ربح	السنة		 --  --  --  214,778,883

--  --  --   --   
  ا�حول	إ�ى	ا&حتياطي	النظامي --  21,477,889  --  (21,477,889)

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

-- 
  

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

--  --   -- 
  

-- 
  

  أسهم	منح  225,000,000  (93,409,588)  (12,453,336)   (119,137,076)

(184,600)  --  (184,600) 
  

(184,600) 
  

  أرباح	غ1*	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع --  --  --  --

 مراجعة)غK# (م�2014ديسم0#��31الرصيد�-ي�	 450,000,000  21,477,889  --  481,175,991    (49,012)   952,604,868  1,645,043  954,249,911

680,445,792  --  680,445,792   76,338   368,757,084  12,453,336  74,159,034  225,000,000 

 

  2013يناير		1الرصيد	'ي	

192,375,219  (130,324)  192,505,543 
  

-- 
  

 صا'ي	ربح	السنة --  --  --  192,505,543

--  --  -- 
  

-- 
  

  ا�حول	إ�ى	ا�حتياطي	النظامي --  19,250,554  --  (19,250,554)

59,250  --  59,250 
  

59,250 
  

  أرباح	غ1*	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع --  --  --   --

2,000,000  2,000,000  -- 
  

-- 
  

  حقوق	ا�لكية	الغ1*	مسيطرة --  --  --   --

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

-- 
  

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

807,380,261 

 

1,869,676 

 

805,510,585 

  

135,588 

  

474,512,073 

 

12,453,336  

 

93,409,588  

 

225.000.000 
 

(مراجعة)�م2013ديسم0#��31الرصيد�-ي�     
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  التكوين�والنشاط  - 1

م)	1980مــــايو		21هـــــ	(1400رجــــب		7أســــواق	عبــــدهللا	العثــــيم	("الشــــركة")	�ــــي	شــــركة	مســــاهمة	ســــعودية	مســــجلة	بالريــــاض	بتــــاريخ	إن	شــــركة	

.	تم	تحويل	الشركة	من	شركة	ذات	مسؤولية	محدودة	إ�ى	شركة	مساهمة	بموجب	القـرار	الـوزاري	رقـم		1010031185بالسجل	التجاري	رقم	

 م).2007سبتم+*		15	هـ	(ا�وافق1428رمضان		3/ق	بتاريخ	227

̧ليـة	وتقـوم	ا�جمـوع		الرئي·¶�	ا�جموعةيتمثل	نشاط	 'ي	تجارة	ا�واد	الغذائية	وا&سـماك	واللحـوم	والحاصـ7ت	الزراعيـة	وا�واºـ¶�	وا&دوات	ا�¹

	بصيانة	وتشغيل	مستودعات	الت+*يد	والتخزين.	
ً
  أيضا

  

للشركة	أسواق	عبدهللا	العثيم	("الشركة")	والشركات	التابعة	لها	(ويشار	إلv>ا	مجتمعة	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة	تتضمن	القوائم	ا�الية	

  بـ	"ا�جموعة"):

  ديسم0#�31نسبة�ا�لكية�الفعلية�-ي�    

  م2013  م2014    اسم�الشركة

 ٪100 ٪100    شركة	ها�ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    شركة	ا�ركز	العالم�	للتسويق	

 ٪100 ٪100    شركة	الخدمات	السبع	

 ٪100 ٪100    شركة	بيت	الوطن	

 ٪100 ٪100    شركة	مرافق	التشغيل

  - ٪100    تركيا	–شركة	ها�ي	القابضة	

  - ٪100    البوسنة	–شركة	ها�ي	القابضة	

  - ٪100    مصر	–سواق	العثيم	أشركة	

  -  ٪90    شركة	ثمرات	القصيم
  

  

	ةعمـال	التجــار أو 	ةوالتجزئـ	ةوتعمـل	'ـي	مجــال	البيـع	بالجملـ	ةتـم	تأسيســها	'ـي	القـاهر 	مصـرية	ةأسـواق	العثـيم	مصـر	�ــي	شـركه	مسـاهم	شـركة

يوينـو		30'ـي		ةللشـرك	ة'ـي	القـوائم	ا�وحـد	2014يونيـو		30'ـي		ةا�ن=>يـ	ةللف5ـ* &ول	مـرة	العثيم	مصـر		ةلشرك	تم	توحيد	القوائم	ا�الية	.ةالعام

2014. 

 أسس�ا�عداد�  - 2
  

 ا�عايK#�ا�حاسبية�ا�طبقة����  -  أ

ــبي1ن	إلقـــــد	تـــــم	 ـــن	الهيئـــــة	الســـــعودية	للمحاســـ ـــة	ا&وليـــــة	الصـــــادر	عــ 	�عيـــــار	التقـــــارير	ا�اليــ
ً
ــا ـــدة	ا�رفقـــــة	وفقـــ ـــوائم	ا�اليـــــة	ا&وليـــــة	ا�وحــ عـــــداد	القــ

م	تــت	القــانوني1ن.	القــوائم	ا�اليــة	ا&وليــة	�	تتضــمن	كافــة	ا�علومــات	وا~يضــاحات	ال�ــ�	تظهــر	'ــي	القــوائم	ا�اليــة	الســنوية	ا�راجعــة،	ويجــب	أن

  م.2013ديسم+*		31قراءz>ا	'ي	ضوء	ا�علومات	وا~يضاحات	التفصيلية	الواردة	'ي	القوائم	ا�الية	ا�راجعة	للسنة	ا�ن=>ية	'ي	
  

  أسس�القياس�  - ب

	�بـــدأ	التكلفــة	التاريخيـــة،	فيمــا	عـــدا	ا&ســتثمارات	ا�تاحـــة	للبيــع	يـــتم	اثباz>ــا	
ً
بالقيمـــة	العادلـــة	تــم	إعـــداد	القــوائم	ا�اليـــة	ا&وليــة	ا�وحـــدة	وفقــا

  وباستخدام	مبدأ	ا�ستحقاق	ا�حاس¼�	ومفهوم	ا�ستمرارية.
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  أسس�ا�عداد�(يتبع)  - 2

   الحكم�والتقديرات�استخدام����-ج

ونتائج		يتطلب	إعداد	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة	من	ا~دارة	إستخدام	الحكم	والتقديرات	وا~ف5*اضات	وال��	لها	تأث1*	ع�ى	ا�ركز	ا�ا�ي
ئج	ا&عمال.	وبالرغم	من	أن	هذه	التقديرات	مبنية	ع�ى	ا�علومات	وا&حداث	الحالية	ا�توفرة	لدى	ا~دارة،	فإنه	من	ا�مكن	أن	تختلف	النتا

  الفعلية	ال¿>ائية	عن	هذه	التقديرات.

ات	ا�حاسبية	'ي	الف5*ة	محل	الفحص	تتم	مراجعة	التقديرات	وا~ف5*اضات	ا�تعلقة	Á>ا	بصفة	مستمرة،	ويتم	إظهار	أثر	التغ1*ات	'ي	التقدير 
  .والف5*ات	ا�ستقبلية	ال��	تتأثر	Á>ا

 التوحيد��أسس����-د
)	الشـركات	التابعـة	�ــي	1تتضـمن	القـوائم	ا�اليـة	ا&وليـة	ا�وحــدة	ا�رفقـة	القـوائم	ا�اليـة	للشـركة	وشــركاz>ا	التابعـة	كمـا	هـو	مبـ1ن	'ــي	إيضـاح	(

منشآت	تسيطر	علv>ا	الشركة	وتتـوفر	السـيطرة	عنـدما	يكـون	للشـركة	ا�قـدرة	ع�ـى	الـتحكم	'ـي	السياسـات	ا�اليـة	والتشـغيلية	للمنشـأة	وذلـك	

	يـتم	أخـذها	'ـي	الحسـبان.	يـتم	إدراج	للحصـو 
ً
ل	ع�ـى	منـافع	مـن	أنشـط=>ا.	لتقـدير	السـيطرة	فـإن	حقـوق	التصـويت	ا�حتملـة	ال�ـ�	تمـارس	حاليـا

  القوائم	ا�الية	للشركات	التابعة	'ي	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة	من	تاريخ	بدء	السيطرة	ح�Ã	تاريخ	توقفها.	

ت	ا�الية	ا�همة	ال��	تمت	ب1ن	الشركة	وشركاz>ا	التابعة	وتلك	ال��	تمت	فيما	ب1ن	الشركات	التابعة	عند	يتم	إستبعاد	كافة	ا&رصدة	وا�عام7 

وعـة	إعداد	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة.	كما	يتم	استبعاد	أية	أرباح	وخسائر	غ1*	محققة	ناتجة	مـن	ا�عـام7ت	الداخليـة	بـ1ن	شـركات	ا�جم

  لية.عند	توحيد	القوائم	ا�الية	ا&و 
  

 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	

ا�وحــدة	الســنوية	للمجموعــة.	تــم	تطبيــق	السياســات	ا�حاســبية	بشــكل	ثابــت	ع�ــى	جميــع	الف5ــ*ات	ا�عروضــة	'ــي	هــذه	القــوائم	ا�اليــة	ا&وليــة	

  ا�وحدة.	

  حقيق�اlيراداتت  -  أ

̧ام	حيالها.	 -   يتم	ا�ع5*اف	بإيرادات	بيع	البضائع	عند	تسليم	البضاعة	للعم7ء	وان=>اء	ا�ل5

̧يلها	من	 -   .تكلفة	ا�بيعاتويتم	ا�ع5*اف	برسوم	ا�فتتاح	ا�تفق	علv>ا	مع	ا�وردين	عند	افتتاح	الفرع	ويتم	ت¹

 دين	ا&خرى	ع�ى	أساس	ا�ستحقاق	وفقا	ل7تفاقيات	ا�+*مة	مع	ا�وردين.يتم	ا�ع5*اف	بإيرادات	الخصومات	التجارية	وحوافز	ا�ور  -

̧يل	هذه	الخصومات	والحوافز.	تتحقق	ا�يرادات	من	ا�يجارات	ع�ى	أساس	 و&غراض	العرض	يتم	إظهار	صا'ى	تكلفة	ا�بيعات	بعد	ت¹

	�دة	عقود	ا�يجار.
ً
  ا~ستحقاق	وفقا

  

  ا�صاريف  - ب

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

  كمصاريف	عمومية	وادارية.
  

ـــا	للمعــــاي1*	 ــرادات	وفقـ ــمن	ا�صــــاريف	ا�داريــــة	والعموميــــة	ا�صــــاريف	ا�باشــــرة	وغ1ــــ*	ا�باشــــرة	وال�ــــ�	�	تتعلــــق	بشــــكل	مباشــــر	بكلفــــة	ا�يــ تتضــ

'ي	ا�ملكة	العربيـة	السـعودية.	ويـتم	توزيـع	ا�صـاريف	اذا	دعـت	الحاجـة	بـ1ن	ا�صـاريف	العموميـة	وا�داريـة	وتكلفـة	ا�حاسبية	ا�تعارف	علv>ا	

  ا�بيعات	ع�ى	اساس	ثابت.
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 ملخص� هم�السياسات�ا�حاسبية�(يتبع)  -  3
  اlستثمارات������-ج

	لحقوق	ا�لكية	ـ	شركات	زميلة	
ً
  استثمار	وفقا

الشركات	الزميلة	�ي	تلك	ال��	يكون	للشركة	تأث1*	هام	علv>ا	ولكن	ليست	سيطرة	'ي	سياساz>ا	ا�الية	والتشغيلية،	ويعت+*	امت7ك	الشركة	

	ع�ى	قدرة	الشركة		50إ�ى		20لحصة	ت5*اوح	ماب1ن	
ً
	هاما

ً
'ي	ا�ائة	من	رأس	مال	الشركة	ا�ستثمر	فv>ا	الذي	يحق	لصاحبه	التصويت	مؤشرا

	التأ 	ويتم	ع�ى 	باستخدام	طريقة	حقوق	ا�لكية 	تتم	ا�حاسبة	عن	ا�ستثمارات	'ي	الشركات	الزميلة 	الشركات	ا�ستثمر	فv>ا. 	هذه ث1*	'ي

	للشركات	ا�ستثمر	فv>ا	 	ا�لكية 	حقوق 	وا�صاريف	وحركة 	ا&رباح 	'ي 	الشركة 	حصة 	ا�الية 	القوائم 	تتضمن 	بالتكلفة.
ً
	مبدئيا تسجيلها

خ	بداية	ذلك	التأث1*	الهام	ح�Ã	تاريخ	توقفه.	عندما	تتجاوز	حصة	الشركة	'ي	الخسائر	ملكي=>ا	'ي	أي	شركة	زميلة	بحقوق	ا�لكية	من	تاري

	الشركة	 	تتكبد	فv>ا 	صفر	ويتم	إيقاف	تحمل	أي	خسائر	أخرى	باستثناء	الحا�ت	ال�� يتم	تخفيض	القيمة	الدف5*ية	لحصة	الشركة	إ�ى

̧امات	قانونية	أو	ضمنية	للقيام	بمدف 	يتم	قيد	أو	تحميل	حصة	الشركة	من	ا&رباح	أو	الخسائر	'ي	ال5 وعات	نيابة	عن	الشركة	الزميلة.

  الشركات	ا�ستثمر	فv>ا	'ي	قائمة	الدخل	ا&ولية	ا�وحدة.	
  

  اlستثمارات�ا�تاحة�للبيع

ا،	كاســتثمارات	متاحــة	للبيــع،	ويــتم	تصــنف	ا�ســتثمارات	ا�قتنــاه	لغ1ــ*	أغــراض	ا�تــاجرة	أو	ليســت	للشــركة	أيــة	ســيطرة	أو	تــأث1*ات	هامــة	علv>ــ

	بالتكلفة	وال��	تمثل	القيمة	العادلة	للقيمة	ا�دفوعة	شاملة	مصـاريف	الشـراء	ا�تعلقـة	با�سـتثمارات،	ويـتم	قياسـها	بعـد
ً
ذلـك		إثباz>ا	مبدئيا

دد	القيمـــة	العادلـــة	بـــالرجوع	إ�ـــى	بالقيمــة	العادلـــة	وتـــدرج	التغ1ـــ*ات	'ـــي	القيمـــة	العادلـــة	Á>ـــا	بخـــ7ف	خســائر	ا�نخفـــاض	'ـــي	حقـــوق	ا�لكيـــة.	وتحـــ

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

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

.	يـ
ً
تم	الناتجة	عن	بيع	ا~ستثمارات	ا�تاحة	للبيع	خ7ل	الف5*ة	ال��	تحدث	فv>ا	مع	تسوية	أي	مكاسـب	أو	خسـائر	غ1ـ*	محققـة	تـم	إثباz>ـا	سـابقا

  �ستثمر	فv>ا.	ادراج	التوزيعات	النقدية	من	تلك	ا�ستثمارات	ضمن	قائمة	الدخل	ا&ولية	ا�وحدة	عند	إقرار	التوزيع	من	الجهات	ا

  اlستثمارات�العقارية���-د�

5ـ*ات	طويلـة	يتم	إثبات	العقارات	ا~ستثمارية	وا�تمثلة	'ـي	ا�بـاني	وا&راÈـ¶�،	ال�ـ�	يـتم	ا~نتفـاع	م¿>ـا	بالتـأج1*	أو	تلـك	ال�ـ�	يـتم	ا~حتفـاظ	Á>ـا	لف

	م¿>ـــا	ا~ســـ=>7كات	
ً
ا�5*اكمــــة	وخســـائر	إنخفـــاض	القيمـــة،	إن	وجـــدت،	لتحقيـــق	عائـــد	رأســـما�ي	مـــن	زيـــادة	قيم=>ـــا	الســـوقية	بالتكلفـــة	مخصـــوما

  .ع�ى	ا&راÈ¶��	يتم	إحتساب	أي	اس=>7ك		ضافه	ا�ى	انهبا� 

  ا�خزون��-هـ�

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

  ا�تقادم	وبطيء	الحركة	والتالف.ويتم	تكوين	مخصص	(عند	اللزوم)	با�خزون	
  

  ا�خصصات�واlل$�امات�ا�حتملة����-و�

	Ì¶ــºنا	تعاقــدي	أو	قــانوني	̧ام ̧امــات	غ1ــ*	ا�ؤكــدة	مــن	ناحيــة	ا�بــالغ	أو	التوقيــت،	عنــدما	يكــون	ع�ــى	الشــركة	ال5ــ يــتم	تســجيل	مخصصــات	ل7ل5

̧ام	ويمكـــن	إجــراء	تقــدير	يعتمــد	عليــه.	عنــدما	تكـــون	نتيجــة	لحــدث	ســابق	ومــن	ا�حتمــل	أن	ينــتج	عنـــه	تحويــل	منــافع	اقتصــادية	لســداد	 ا�ل5ــ

̧ام.   القيمة	الزمنية	للنقود	هامة	فإن	ا�خصصات	يتم	إظهارها	بالقيمة	الحالية	للنفقات	ا�توقعة	لسداد	ا�ل5

  ا�متلكات�وا�عدات����-ز

̧يـــل	ا�ســـ=>7كات	ا�5*اكمـــة.	تعت+ـــ*	مصـــاريف	 ا�صـــ7ح	والصـــيانة	مصـــاريف	ايراديـــة،	أمـــا	مصـــاريف	تظهـــر	ا�متلكـــات	وا�عـــدات	بالتكلفـــة	بعـــد	ت¹

التحســينات	فتعتـــ+*	مصــاريف	رأســمالية.		ويجــري	احتســاب	ا�ســ=>7كات	علv>ــا	ع�ــى	أســاس	حياz>ــا	العمليــة	ا�قــدرة	وذلــك	باســتعمال	طريقــة	

ــى	ا�ـــأجور	وا�بــــاني	ا�قــــام	علv>ـــا	اراÈــــ¶�	مســـتأجرة	ع�ــــى	أســـاس	ا ــة	ا�قــــدرة	لهــــذه	القســـط	الثابــــت.	ويـــتم	اطفــــاء	التحســـينات	ع�ــ لحيــــاة	العمليـ

  :التحسينات	وا�باني	او	ا�تبقي	من	مدة	عقد	ا�يجار	أË>ما	ينت�Î	أو�.	إن	الحياة	العملية	ا�قدرة	للبنود	الرئيسية	لهذه	ا&صول	�ي
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  السنوات  

  10  آ�ت	ومعدات

  25	– 5  مباني

  7	– 5    سيارات

  7	– 5  الحاسب	ا��يأجهزة	

  7  أثاث	ومفروشات

  10  تحسينات	ا�باني	ا�ستأجرة

  
  

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

تقوم	الشركة	بإجراء	مراجعة	دورية	للقيمة	الدف5*ية	للموجودات	ا�لموسة	للتأكد	من	عدم	وجود	أي	دليل	ع�ى	وقوع	أي	خسارة	ناتجة	

عن	انخفاض	'ي	قيمة	ا�وجودات.	و'ي	حالة	وجود	مثل	هذا	الدليل،	يتم	تقدير	القيمة	القابلة	ل7س5*داد	لذلك	ا&صل	لتحديد	حجم	هذه	

	الحا�  	و'ي 	القابلة	ل7س5*داد	الخسارة. 	بتقدير	القيمة 	الشركة 	تقوم 	تقدير	القيمة	القابلة	ل7س5*داد	لذلك	ا&صل، 	�	يمكن	فv>ا ت	ال��

  للوحدة	ا�درة	للنقدية	ال��	ينتم�	إلv>ا	ذلك	ا&صل.	

	للنقدية	بأقل	من	قيمتــه 	ا�درة 	ا�بلغ	القابل	ل7س5*داد	لÐصل	أو	الوحدة 	يقدر	فv>ا 	الحا�ت	ال�� 	عندئذ	تخفض	القيمة		و'ي الدف5*ية،

ت	الدف5*ية	لذلك	ا&صل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ�ى	القيمة	القابلة	ل7س5*داد	لها،	ويتم	إثبات	خسائر	ا�نخفاض	'ي	قيمة	ا&صل	مصروفا

	'ي	قائمة	الدخل	ا�ولية	ا�وحدة.	
ً
  فورا

	عكس	قيد	خسارة	ا�نخفاض	'ي	القيمة،	عندئذ	تتم
ً
زيادة	القيمة	الدف5*ية	لÐصل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ�ى	القيمة		وإذا	ما	تم	�حقا

ما	لو	ا�عدلة	القابلة	ل7س5*داد	له،	ع�ى	أ�	تزيد	القيمة	الدف5*ية	ال��	تمت	زيادz>ا	عن	القيمة	الدف5*ية	ال��	كان	من	ا�ف5*ض	تحديدها	في

	ا�د 	أو	الوحدة 	ا&صل 	ذلك 	قيمة 	ا�نخفاض	'ي 	إثبات	خسارة 	يتم 	خسارة	لم 	إثبات	عكس	قيد 	يتم 	السابقة. 	الف5*ات 	'ي 	للنقدية رة

	'ي	قائمة	الدخل	ا�ولية	ا�وحدة.
ً
  ا�نخفاض	'ي	القيمة	إيرادات	فورا

  ا�وجودات�الحيوية  �-ط

	ا�س=>7ك	ا�5*اكم.	تحدد	تكلفة  
ً
ا�وجودات	الحيوية		تظهر	ا�صول	الحيوية	بتكلفة	الشراء	أو	تكلفة	ال5*بية	ح�Ã	تاريخ	ا~نتاج	ا&و�ي	ناقصا

	&عمارها	ا�عنية.	تس=>لك	ا�وجودات	الحيوية	بطريقة	القسط	الثابت
ً
  ع�ى	العمر	ا�قدر	بخمس	سنوات. غ1*	الناضجة	بتكلفة	ال5*بية	وفقا

  غK#�ملموسةا�وجودات�ال���-ي

تتمثـل	ا&صـول	غ1ــ*	ا�لموسـة	بالتكــاليف	ا�تكبـدة	للحصــول	ع�ـى	حقــوق	ا~نتفـاع	مـن	مواقــع	عقاريـة	&ســواق	مسـتأجرة	مــن	ا�سـتأجر	ا&صــ�ي	

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

  تكلفة�اlق$#اض����-ك

ج	إ�ــى	ف5ــ*ة	مــن	الوقـت	لتصــبح	جــاهزة	للغــرض	ا�ســ=>دف	إن	تكـاليف	ا�ق5ــ*اض	والخاصــة	مباشــرة	بتملـك	أو	بنــاء	ا&صــول	ا�ؤهلــة	وال�ــ�	تحتـا

اســتخدامها	فيــه	أو	بيعــه،	يــتم	إضــاف=>ا	ع�ــى	كلفــة	تلــك	ا&صــول	ح�ــÃ	تصــبح	جــاهزة	ل7ســتخدام	أو	البيــع.	إن	تكــاليف	ا�ق5ــ*اض	ا&خــرى	يــتم	

  تحميلها	ع�ى	قائمة	الدخل	'ي	الف5*ة	ال��	تكبدت	فv>ا.

  تحويل�العم&ت�ا جنبية�����-ل

ـــودات	يــــتم	 ــة.	ويــــتم	تحويــــل	ا�وجــ ــــى	الريــــال	الســــعودي	باســـــعار	التحويــــل	الســــائدة	عنــــد	اجــــراء	ا�عاملــ تحويــــل	ا�عــــام7ت	بالعملــــة	ا�جنبيــــة	ا�

ذلـك	التـاريخ.	وا�طلوبات	ا�الية	بالعم7ت	ا�جنبية	كما	'ي	تاريخ	قائمة	ا�ركز	ا�ا�ي	ا�ولية	ا�وحدة	ا�ى	الريـال	السـعودي	با&سـعار	السـائدة	'ـي	

  ا�رباح	والخسائر	الناتجة	عن	التسديدات	او	تحويل	العم7ت	ا�جنبية	يتم	ادراجها	ضمن	قائمة	الدخل	ا�ولية	ا�وحدة.	أن
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  محاسبة�عقود�اlيجار����-م

ا�يجـــار	ع�ـــى	قائمــة	الـــدخل	بطريقـــة	القســـط	تعت+ــ*	كافـــة	عقـــود	ا�يجــار	ال�ـــ�	ت+*مهـــا	الشــركة	عقـــود	ايجـــار	تشــغيلية،	وبموجÓ>ـــا	تحمـــل	دفعــات	

  الثابت	ع�ى	مدى	ف5*ة	ا�يجار.
  

كمــا	يــتم	قيــد	مبــالغ	ا~يجــار	ا�ســتلمة	بموجــب	عقــود	ا~يجــار	التشــغيلية	مــن	قبــل	الشــركة	بصــف=>ا	مــؤجرة	كــإيرادات	'ــي	قائمــة	الــدخل	ع�ــى	

  أساس	القسط	الثابت	ع�ى	مدى	ف5*ة	تلك	العقود.
  

  �خدمةمخصص�مكافأة�y)اية�ال����-ن

يتم	إحتساب	مخصص	مكافأة	©>اية	الخدمة	وفقا	لنظام	العمل	والعمال	با�ملكة	العربية	السعودية	وع�ى	أساس	إجما�ي	ا�زايا	ال��	يستحقها	

	ا�ركز	ا�ا�ي 	قائمة 	تاريخ 	'ي 	العمل 	تركه 	حالة 	ويتم	ا�وحدة	ا�وظف	'ي 	كما 	ا�خصص، 	من 	للموظف1ن 	مدفوعات	مقدمة 	أي 	ويتم	خصم ،

  .ودفع	فروقات	مكافآت	©>اية	الخدمة	للموظف1ن	إن	وجدت	عند	ان=>اء	خدماz>م	احتساب
  

  الزكاة�والضريبة���-هـ

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

<vف	تعمل	 	الضريبية	للبلدان	ال�� 	لÐنظمة 	السعودية 	ا�ملكة	العربية 	خارج 	العاملة 	الشركات	التابعة 	تخضع 	ا.العربية	السعودية	(ا�صلحة).

  تحمل	الزكاة	وضريبة	الدخل	ع�ى	قائمة	الدخل	ا�وحدة	للف5*ة	الجارية.	
  

  طراف�ذات�الع&قة�ا  - 4
ت	تتمثل	ا&طراف	ذات	الع7قة	للشركة	من	مساهمv>ا،	والشركات	التابعة،	وشركات	مستثمر	Á>ا	تتم	ا�حاسبة	ع¿>ا	بطريقة	حقوق	ا�لكية	وشركا

  شقيقة	أخرى	تحت	السيطرة	ا�ش5*كة.

	وشركة	عبدهللا	العثيم	لÔستثمار	والتطوير	العقاري	خ7ل	ال 	(شريك	مؤسس) 	شركة	العثيم	القابضة 	مع 	بشكل	رئي·¶� 	تعاملت	الشركة ف5*ة

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

	
ً
  دارة.~ للشروط	وا�تفاقيات	ا�عتمدة	من	قبل	اتتم	ا�عام7ت	مع	ا&طراف	ذات	الع7قة	وفقا

  م2013  م2014  طبيعة�ا�عاملة

 11,006,953 11,142,377  مصاريف	ايجارات

 37,565,152 38,053,524  إيرادات	ايجارات	

�¶Èارا	10,997,955 --  شراء 
  
  

	مبلغ		)4-1( 	إ�ى	مليون		10.7م:	2013مليون	ريال	سعودي	(	8.2تتضمن	ا�دفوعات	ا�قدمة
ً
	عبارة	عن	إيجارات	مدفوعة	مقدما ريال	سعودي)

  طرف	ذو	ع7قة	مقابل	خصم	تعجيل	الدفع.

  

ذو	ع7قة		مليون	ريال	سعودي)	عبارة	عن	مش5*يات	من	طرف	3.9م:	2013مليون	ريال	سعودي	(	2.1دائنون	التجاريون	مبلغ	التتضمن		)4-2(

 )مليون	ريال	سعودي	41.9م:2013مليون	ريال	سعودي	(	60.6)	وقد	بلغت	ا�ش5*يات	خ7ل	العام	زميلة	(شركة

 �اتستثمار ا  - 5
  ي�ي:	مايتضمن	بند	ا~ستثمارات	

  م3201    م4201    إيضاح  

	لحقوق	ا�لكيةا
ً
 185,926,204   180,096,867     )1- 5(  ستثمار	'ي	شركات	وفقا

 7,641,678   17,457,077         ستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيعا

      197,553,944  193,567,882 
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  شركات�وفقا�لحقوق�ا�لكيةاستثمار�-ي��)�5-1(

 

  م3201    م4201  
      

 168,458,285    185,926,204   يناير	1رصيد	

 27,429,970   21,595,577   حصة	الشركة	'ي	صا'ي	ا&رباح

 662,949   818,400   ضافاتإ

 --  (618,314)   &ثر	من	توحيد	القوائم	ا�الية	لÐستثمارأ

 (10,625,000)  (27,625,000)   توزيعات	أرباح	نقدية	مستلمة

 185,926,204   180,096,867   ديسم+*			30رصيد	
  

  

.	علما	٪13.65يمثل	ا�ستثمار	'ي	الشركة	الزميلة	قيمة	ا�ستثمار	'ي	رأس	مال	شركة	عبد	هللا	العثيم	ل7ستثمار	والتطوير	العقاري	بنسبة	

  .عائلته	دهللا	صالح	العثيم	وافرادن	النسبة	ا�تبقية	مملوكة	من	قبل	شركة	العثيم	القابضة	والسيد	عبأب



  

  

  ��آ� أ�اق �
	ا� ا�����

  ( ��آ� ��ه	� ���د�� )

�ت �ل ا� ا�� ا������ ا�و��� ا���	ة (��� ��ا���) ��  إ$#

  م2014 د$'�
� 31ا��&,+�� *(  �)'&�

  (ر��ل ���دي)

11 

 

 

  ،�صا-يا�متلكات�وا�عدات�  - 6
 

 
 ســيارات مبانــي آlت�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

 235,143,824 99,441,357 9,211,651 20,161,357 11,203,190 17,119,014 3,053,094 29,194,956 45,759,205 ا~ضافات

ا�حول	من	مشروعات	تحت	

 التنفيذ	

- 1,800,775 19,720,810 604,258 1,259,925 1,972,453 7,773,421 (33,131,642) -- 

ا�ستثمارات	ا�حول	إ�ى	

  العقارية

- - (2,622,828) - - - -- -- (2,622,828) 

 (10,174,809) -- (169,600) (1,464,694) (2,858,066) (2,591,485) - (3,090,964) - ا�ستبعادات

 1.333.775.596 90,858,854 161,856,078 150,307,191 96,087,588 82,255,457 194,351,925 278,606,504 279,451,999 م2014ديسم31��#0

 اlس()&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

 77,560,000 -- 14,166,718 12,272,386 9,976,412 6,271,238 9,151,818 25,721,428 - ا�حمل	للف5*ة

 (733,174) -- -- -- -- - (733,174) --   ا�حول	لÐستثمارات	العقارية

 (8,505,345) -- -- (1,357,900) (2,258,059) (2,180,960) - (2,708,426) - ا�ستبعادات

 468,242,583 -- 81,665,357 92,055,908 49,298,243 51,118,439 55,060,211 139,044,425 - م2014ديسم31��#0

 صا-ي�القيمة�الدف$#ية
 

        

 865,533,013 90,858,854 80,190,721 58,251,283 46,789,345 31,137,018 139,291,714 139,562,079 279,451,999 م2014ديسم31��#0

 711,508,306 24,549,139 77,541,967 48,496,652 44,902,650 20,095,510 127,559,282 134,670,312 233,692,794 م2013ديسم+*		31
 

 

 مليون	ريال	سعودي.	37والبالغة	قيم=>ا		ل7ستثمار	العقاري العثيم		شركةمن	ا&راÈ¶�	باسم	الشركه	وجاري	إستكمال	إجراءات	نقل	ملكية	با×ي	ا&راÈ¶�		ةتم	نقل	ملكي									6-1

̧امات	رأس	9مليون	ريال	سعودي	)	مرهونة	لبعض	البنوك	مقابل	تسهي7ت	بنكية.	إيضاح	(	40	م:2013مليون	ريال	سعودي	(		67.6إن	ا�راÈ¶�	ا�ذكورة	اع7ه	تتضمن	مبلغ								6-2 مالية	ب).	وتجدر	ا~شارة	إ�ى	أنه	�	يوجد	أي	ال5

 قائمة	ا�ركز	ا�ا�ي	ا&ولية	ا�وحدة.عن	هذه	ا�شاريع	'ي	تاريخ	
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 ؛�صا-ياستثمارت�عقارية  - 7
 م3201   م4201 

    التكلفة

  581,454,662  583.071.888  يناير		1'ي	

 1,617,226   2.762.978  ا~ضافات

  --  2.622.828   تحويل	من	ا�باني

 583,071,888  588.457.694 ديسم0#�31-ي�

    

     اlس()&ك�ا�$#اكم

  48,740,699  71.685.135 يناير		1'ي	

 22,944,436  23.130.889   لسنةا�س=>7ك	ا�حمل	ل

  --   733.174  تحويل	من	ا�باني

 71,685,135  95.549.198 ديسم0#�31-ي�

 492.908.496 صا-ي�القيمة�الدف$#ية
 511,386,753 

 

 صا-ي�؛موجودات�حيوية  - 8
  ا&غنام	وا&بقار	ا�ملوكة	للشركة	التابعة	شركة	ثمرات	القصيم،	وكان	رصيد	الف5*ة	كما	ي�ي:تتمثل	ا�وجودات	الحيوية	'ي	

 

 م2013   م2014 

     التكلفة

 --  2,250,813  يناير		1'ي	

 2,250,813  435,733  ا~ضافات

 --  (1,082,879)   استبعادات

 2,250,813  1,603,667 ديسم0#�31-ي�

   

    اlس()&ك�ا�$#اكم
  --  227,739 يناير			1'ي	

 227,739  437,107  سنةا�س=>7ك	ا�حمل	لل

 --  (294,445)  ا�ستبعادات

 227,739  370,401 ديسم0#��31-ي�

 2,023,074  1,233,266 صا-ي�القيمة�الدف$#ية
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 قروض�ومرابحات  - 9

  أ	)						مرابحات	قص1*ة	ا&جل:

يوجد	لدى	الشركة	تسهي7ت	من	مجموعة	بنوك	محلية	تجارية	ع�ى	شكل	مرابحات	قص1*ة	ا�جل	وذلك	لتمويل	رأس	ا�ال	العامل،	

م:	2013ديسم+*	31مليون	ريال	سعودي	(	252م	مبلغ	2014	ديسم+*	31حيث	بلغ	الرصيد	غ1*	ا�ستخدم	من	هذه	ا�رابحات	كما	'ي	

  مليون	ريال	سعودي).		225.3
10 -    

  

  ب	)				قروض	ومرابحات	طويلة	ا&جل	:

  

  ديسم0#�31كما�-ي�  

  م	2013  م� 2014  

  ريال	ســعودي  ريال�ســعودي  

  78,181,818  100,000,000   الجزء�ا�تداول 

  135,000,000  125,000,000   الجزء�غK#�ا�تداول 

  213,181,818  225,000,000   ا�جما`ي
11 -    

،	ورهن	صكوك	ملكية	أراÈ¶�	مملوكة	من	قبل	ا~دارةرئيس	مجلس	إن	هذه	التسهي7ت	مضمونة	بضمانات	شخصية	مقدمة	من	

  مليون	ريال	سعودي).	40م:	2013	ديسم+*	31م	(2014	ديسم+*	31مليون	ريال	سعودي	كما	'ي		67.6الشركة	قيم=>ا	الدف5*ية	

  

  رأس�ا�ال  - 10
 

لـك	عــن	طريــق	مــنح	ذو	٪100مليــون	ريـال	ســعودي	أي	بنســبة	زيــادة		450مليــون	ريــال	سـعودي	ا�ــي		225تـم	زيــادة	راس	مــال	الشـركة	مــن	

مليــون		22,5الشــركة	مــن		أســهمربــاح	ا�بقــاة	وزيــادة	عــدد	& ختيــاري	وا~ ســهم	مجــاني	مقابــل	كــل	ســهم	با~ضــافة	ا�ــي	تحويــل	ا�حتيــاطي	ا

  	 مليون	سهما	45سهم	ا�ي	

 

  حتياطي�نظاميإ  - 11

حتيـاطي	نظــامي	إ،	تقـوم	الشــركة	بتكـوين	السـعودية	والنظـام	ا�ساÙــ¶�	للشـركةتماشـيا	مـع	متطلبـات	نظــام	الشـركات	'ـي	ا�ملكــة	العربيـة	

	وقد	تم	ي	غ1*	قابل	للتوزيع	أرباح.	ان	ا�حتياطمن	رأس	ا�ال	٪	�50حتياطي	با�ئة	من	الربح	الصا'ي	السنوي	ح�Ã	يبلغ	هذا	ا	10بنسبة	

  	 .م2014	بريلأ	6س	ا�ال	وفقا	لقرار	الجمعية	العامة	للمساهم1ن	'ي	أي	'ي	زيادة	ر استخدام	ا�حتياط
  

  

  

 ختياري حتياطي�إإ�  - 12

)	ع�ـــى	م2009ابريـــل		27(ا�وافـــق		هــــ1430جمـــادى	ا�ول		2وافقـــت	الجمعيـــة	العامـــة	غ1ـــ*	العاديـــة	للشـــركة	'ـــي	اجتماعهـــا	ا�نعقـــد	بتـــاريخ	

ــاري 	م2008مـــن	الـــربح	الصـــا'ي	لســـنة		٪20اقتطـــاع	نســـبة	 ــال	الشـــركة	كإحتيـــاطي	اختيـ وقـــد	تـــم	اســـتخدام		وتخصيصـــه	للتوســـع	'ـــي	أعمـ

 .	 2014ابريل		6حتياطي	'ي	زيادة	راس	ا�ال	وفقا	لقرار	الجمعية	العامة	للمساهم1ن	'ي	ا� 
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  ربح�السهم  - 13

تــم	إحتســاب	ربــح	الســهم	للف5ــ*ة	بتقســيم	الــربح	الصــا'ي	والــربح	مــن	ا&عمــال	الرئيســية	وا~يــرادات	ا&خــرى	ويقصــد	Á>ــا	(حصــة	الشــركة	'ــي	

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

  
  

  

 رباح  توزيعات�ا�  - 14

مليــون	ريــال	ســعودي		67.5بمبلــغ		2014بريــل	أ	6الجمعيــة	العامــة	للمســاهم1ن	'ــي	اجتماعهــا	ا�نعقــد	بتــاريخ	ا�قــرة	'ــي		اعتمــاد	التوزيعــاتتــم	

	مليون 	225س	ا�ال	من	أر 	زيادةنتج	ع¿>ا		٪100بنسبه		مجانيةواسهم		2013ديسم+*		31لسنة	ا�ن=>ية	'ي	ريال	للسهم	الواحد	عن	ا	3بواقع	

  .سعودي	ريال	مليون 	450ا�ي		ريال

� 

 معلومات�قطاعية�  - 15

ت5*كـــز	النشـــاطات	الرئيســـية	للشـــركة	'ـــي	تجـــارة	التجزئـــة	والجملـــة	بـــا�واد	الغذائيـــة	وتمـــارس	الشـــركة	نشـــاطها	'ـــي	ا�ملكـــة	العربيـــة	الســـعودية،	

	31لومات	ا�ختارة	كما	'ـي	تلخيص	بعض	ا�عو	ا�يجار	لصالح	الشركة.	تم	أا�جمعات	التجارية،	استثمارها	بالبيع	تطوير	با~ضافة	إ�ى	قطاع	

  	:	كما	ي�يلكل	قطاع	من	قطاعات	ا&عمال		ديسم+* 

    

  م�2014ديسم0#�31للف$#ة�ا�ن()ية�-ي�  

  العقار�والتأجK#  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

    

  -   5,283,751,538   ا�بيعات

  95,930,206   -   إيرادات	التأج1*

  52,798,485   871,127,223   الربحإجما�ي	

  492,908,496   865,533,013   ممتلكات	ومعدات،	صا'ي

  -   1,233,266   موجودات	حيوية
 

  م2013	ديسم+*	31للف5*ة	ا�ن=>ية	'ي	  

ــال	الســعــودي     بـالـريـ

  العقار	والتأج1*  تجارة	التجزئة  

  (إيجارات)	  والجملة  

      

 -- 4,579,962,299  ا�بيعات

  93,194,079  --  إيرادات	التأج1*

  51,802,144  771,146,660  إجما�ي	الربح

  511,386,753  711,508,306  ممتلكات	ومعدات،	صا'ي

 --  2,023,074   موجودات	حيوية
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 اlل$�امات�وا�طلوبات�ا�حتملة����  - 16
  

̧امات	وا�طلوبات	ا�حتملة	ديسم+*	31يوجد	ع�ى	الشركة	كما	'ي	  أ)   التالية:	ا�ل5

 م3201   م4201  
 19,036,061    28,762,027   إعتمادات	مستندية

 13,574,560    10,037,080   خطابات	ضمان

̧امات	رأسمالية	عن	مشاريع	تحت	التنفيذ	   15,295,736    68,712,729   إل5
  
  

  

̧امات	مقابل	عقود	ايجار	تشغيلية:إ  ب	)   ل5

  

̧امات	قائمة	ع�ى	الشركة	بموجب	عقود	استئجار	تشغيلية	طويلة	ا�جل	لفروعها	ومجمعاz>ا	غ1*	قابلة	ل7لغاء	كما	'ي	إيوجد	   	31ل5

  ع�ى	النحو	التا�ي:	ديسم+*

 م3201   م4201  
  40,384,531    71,112,409   سنة	Ãح�

 144,373,471    216,724,682   سنوات	5من		Ãح�و أكÚ*	من	سنة	

 210,502,279    241,608,890   سنة	25من		Ãوح�سنوات		5أكÚ*	من	

  

  إعتماد�القوائم�ا�الية�����  - 17
    

  	 	بواسطة 	ا�وحدة 	القوائم	ا�الية	ا&ولية هـ	1436	الثانيبيع	ر 	 1	مجلس	ا~دارة	بتـاريخلجنة	ا�راجعة	نيابة	عن	تم	إعتماد	هذه

  م.2015يناير		21	ا�وافق

  


