
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم 

  (شركة	مساهمة	سعودية) 

   

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

   م2015 مارس��31لف,+ة�الث*ثة�أشهر�ا�ن&%ية�$ي� 



	  
  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

 )شركة	مساهمة	سعودية(
 

 الفحص�ا�حدودوتقرير�ا�وحدة��ا وليةالية�القوائم�ا�

 م�2015مارس�31ا�ن&%ية�$ي��أشهر �الث*ثة�ةلف,+ 
  

  

  صفحـة  فهـرس

  

  

  

    حدودا�فحص	التقرير	

    

  1  (غ01	مراجعة)	2015	مارس	31كما	'ي		ا&ولية	ا�وحدة	قائمة	ا�ركز	ا�ا�ي

    

  2  (غ01	مراجعة)		2015	مارس	�31ن>;ية	'ي	ا	أشهر 	الث7ثةلف05ة		ا&ولية	ا�وحدة	قائمة	الدخل

    

  3  (غ01	مراجعة)	2015	مارس	31	ا�ن>;ية	'ي	شهر لف05ة	الث7ثة	أ	ا�وحدة	ا&ولية	قائمة	التدفقات	النقدية

  

 4  (غ01	مراجعة)	2015	مارس	31ا�ن>;ية	'ي	شهر لف05ة	الث7ثة	أا&ولية	ا�وحدة		ةقائمة	التغي01ات	'ي	حقوق	ا�لكي

    

 15	-5  (غ01	مراجعة)	2015	مارس	31ا�ن>;ية	'ي		أشهر لث7ثة	لف05ة	اا&ولية	ا�وحدة		ضاحات	حول	القوائم	ا�اليةإي
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  سواق�عبدهللا�العثيمأ�ةشرك

  )شركة	مساهمة	سعودية(
  (غ?+�مراجعة)�ا�وحدة�ا وليةقائمة�ا�ركز�ا�ا9ي�

  م2015	مارس�31كما�$ي�

  )بالريال	السعودي(

  م4201    م5201    

          ا�وجودات

          موجودات�متداولة

  200,689,865   287,482,875    نقد	'ي	الصندوق	ولدى	البنوك	

  423,067,057  509,883,209    مخزون،	صا'ي

 125,541,873  170,205,961    مدفوعات	مقدمة	ومدينون	أخرون

 749,298,795  967,572,045    مجموع�ا�وجودات�ا�تداولة
        

        دات�غ?+�متداولةموجو 

 182,126,602  239,787,124  )5(  استثمارات،	صا'ي

 736,803,001  928,809,562  )6(  ممتلكات	ومعدات،	صا'ي

 506,276,748  485,316,323  (7)  استثمارات	عقارية،	صا'ي

 1,955,260  1,125,967  )8(  موجودات	حيوية	،	صا'ي	

 14,456,133  12,657,906   موجودات	غ01	ملموسة،	صا'ي	

 1,441,617,744  1,667,696,882    مجموع�ا�وجودات�غ?+�ا�تداولة

 2.190.916.539  2,635,268,927    مجموع�ا�وجودات

        

        ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهم?ن

        مطلوبات�متداولة

 930,542,321   1,014,698,957    دائنون	تجاريون 

 73,636,364  103,038,400   ب)-9(  طويلة	ا&جلالجزء	ا�تداول	من	قروض	ومرابحات	

 20,032,267  70,359,957   أ)-9(  قروض	ومرابحات	قص01ة	اhجل

 142,191,209  164,880,489    دائنون	آخرون	ومصاريف	مستحقة

 1.166.402.161  1,352,977,803    مجموع�ا�طلوبات�ا�تداولة

        
        مطلوبات�غ?+�متداولة

 120,000,000   219,600,000   ب)-9(  ت	طويلة	ا&جلقروض	ومرابحا

 50,746,823  59,157,267    مخصص	مكافأة	l;اية	الخدمة

 170.746.823  278,757,267    مجموع�ا�طلوبات�غ?+�ا�تداولة

 1.337.148.984   1,631,735,070    مجموع�ا�طلوبات�

       
        حقوق�ا�لكية

  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 

  520,981,115  530,067,382    ارباح	مبقاة

  120,588  442,138    أرباح	غ01	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع	

 	851.964.627  1,001,987,409    مجموع	حقوق	ا�لكية	العائدة	�ساهمu	الشركة

 	1.802.928  1,546,448    حقوق	ا�لكية	غ01	ا�سيطرة

 	853.767.555  1,003,533,857    إجما�ي	حقوق	ا�لكية

 	2.190.916.539  2,635,268,927    مجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�لكية

       

  

	h	يتجزأ	من	هذ17)	إ�ى	(1من	(تعت0z	اyيضاحات	ا�رفقة	
ً
  ه	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة.)	جزءا
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  شركة�اسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  (غ?+�مراجعة)�اVولية�ا�وحدةقائمة�الدخل�

  	م2015	مارس	31ا�ن>;ية	'ي	أشهر	الث7ثة		ةلف05 

  (بالريال	السعودي)

 

   

             

  م2014    م2015      إيضاح  

  1,222,977,382  1,408,029,874        ا�بيعات

  (1,018,316,694)  (1,195,672,662)       تكلفة	ا�بيعات	

  204,660,688  212,357,212       اجما9ي�الربح

  13,518,311  13,937,282       ايرادات	التأج01،	بالصا'ي

  (159,812,270)  (164,731,371)       مصاريف	بيع	وتوزيع

  (15,690,515)  (19,316,515)       مصاريف	عمومية	وإدارية

  42,676,214  42,246,608       الربح�من�العمليات�التشغيلية�

	لحقوق	ا�لكية
ً
  5.573.721  6,984,397      )5( حصة	الشركة	'ي	أرباح	أستثمارات	وفقا

  (1,837,293)  (2,061,594)      مصاريف	تمويل

  990.513  2,748,427       إيرادات	أخرى،	صا'ي	

 

  47,403,155   49,917,838       ا�لكية�غ?+�ا�سيطرة�الربح�قبل�الزكاة�والضرائب�وحقوق 

  (1,000,862)  (1,125,042)       الزكاة	والضريبة

  46,402,293  48,792,796       الربح�قبل�حقوق�ا�لكية�غ?+�ا�سيطرة

  66,749  98,595       حصة	حقوق	ا�لكية	غ01	ا�سيطرة	'ي	خسارة	الشركة	التابعة	ا�وحدة

  46,469,042  48,891,391       صا$ي�ربح�الف,+ة

           )13( ربحية�السهم�من:

 0.95   0.94       العمليات	التشغيلية

 0.11   0.17        اyيرادات	ا&خرى 

 1.03   1.09        الربح	الصا'ي

 45,000,000  45,000,000       (أسهم)	لعدد	ا&سهم	حا�توسط	ا�رج

 

	h 17)	إ�ى	(1تعت0z	اyيضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
 يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة.	)	جزءا
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سواق�عبدهللا�العثيمأشركة�  

  )	شركة	مساهمة	سعودية(	
  

  (غ?+�مراجعة)�ا ولية�ا�وحدة�التدفقات�النقديةقائمة�

  م2015	مارس�31$ي��ا�ن&%ية�للسنة

  )	بالريال	السعودي(	

  

	h	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة.17)	إ�ى	(1تعت0z	اyيضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
 )	جزءا

  م2014    م2015 
          ا نشطة�التشغيلية

 46,469,042  48,891,391  صا'ي	ربح	الف05ة	

     تعدي7ت:

 24.404.253  27,698,324  اس>;7كات	

 449.556  449,556  إطفاءات

 (21,980)  (473,082) بيع	ممتلكات	ومعداتأرباح	

 -  28,447 خسائر	استبعاد	أصول	حيوية	

 1,000,000  1,125,042  مخصص	الزكاة	والضريبة

 (5,573,721)  (6,984,397) حقوق	ا�لكيةلفقا	حصة	الشركة	'ي	أرباح	أستثمارات	و 

 2,255,788  2,578,369 مخصص	مكافأة	l;اية	الخدمة

 (66,749)  (98,595)  حصة	حقوق	ا�لكية	'ي	صا'ي	خسارة	الشركة	التابعة	ا�وحدة

      التغ?+ات�$ي�رأس�ا�ال�العامل

 (55,056,947)  (44,377,427)  ا�خزون،	صا'ي

 (35,236,581)  (33,058,449) دينون	آخرونمدفوعات	مقدمة	وم

 183,410,286  77,069,307  دائنون	تجاريون	ودائنون	آخرون	ومصاريف	مستحقة

 162,032,947   72,848,486  صا$ي�النقد�من�اVنشطة�التشغيلية

        
        ا نشطة�اVستثمارية

 (44,070,320)  (85,498,516) ا�متلكات	وا�عدات

 (581,766)  (7,450)  يةاستثمارات	عقار 

 (34,144)  --  أصول	حيوية

 --  (36,023,181)  استثمارات،	صا'ي	

 17,000,000  --  توزيعات	أرباح	مستلمة	من	شركة	زميلة

 187,081  2,675,198  ا�تحصل	من	بيع	ممتلكات	ومعدات

 (27,499,149)  (118,853,949)  صا$ي�النقد�ا�ستخدم�$ي�اVنشطة�اVستثمارية

      

      ا نشطة�التمويلية

 240,162,726   349,126,227  ا�تحصل	من	قروض	ومرابحات

 )(284,337,647   (199,127,380)  ا�سدد	من	قروض	ومرابحات

 (44,174,921)   149,998,847  اVنشطة�التمويلية�)ا�ستخدم�$يالناتج�من/(صا$ي�النقد�

      

 90,358,877  103,993,384  بنوك��صا$ي�التغ?+�$ي�النقد�$ي�الصندوق�ولدى�ال

 110,330,988  183,489,491  النقد	'ي	الصندوق	ولدى	البنوك	'ي	بداية	الف05ة

 200,689,865  287,482,875 النقد�$ي�الصندوق�ولدى�البنوك�$ي�l%اية�الف,+ة

     عمليات�غ?+�نقدية:

 15,000  )491,150(  بيعغ01	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للخسائر	(أرباح)	
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 شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (	شركة	مساهمة	سعودية	)

  (غ?+�مراجعة)�ا�وحدةا ولية�قائمة�التغ?+ات�$ي�حقوق�ا�لكية�

  م�2015مارس�31ا�ن&%ية�$ي��شهرأللث*ثة�

  (بالريال	السعودي)

  

  

  

 حقوق�ا�لكية�العائدة��ساهمي�الشركة  

 اVجما9ى

 حقوق�

غ?+��اVقلية

 ا�سيطرة

حقوق�ا�لكية�العائدة�

 الشركة��ساهمي

إستثمارات�  

$ي�أوراق�

مالية�متاحة�

  للبيع

  

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

 

954,249,911  1,645,043  952,604,868 
  

(49,012) 
  

م�2015يناير��1الرصيد�$ي� 450,000,000  21,477,889  --  481,175,991  

48,792,796  (98,595)  48,891,391 
  

-- 
  

 	الف05ةصا'ي	ربح		 --  --  --  48,891,391

491,150  --  491,150 
  

491,150 
  

  ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيعأرباح	غ01	محققة	من	إستثمارات	' --  --  --  --

1,003,533,857  1,546,448  1,001,987,409 
  

442,138 
  

 (غ?+�مراجعة)م�2015مارس��31الرصيد�$ي�	 450,000,000  21,477,889  --  530,067,382

807,380,262  1,869,677  805,510,585   135,588   474,512,073  12,453,336  93,409,588  225,000,000 

 

  2014يناير		1صيد	'ي	الر 

46,402,293  (66,749)  46,469,042 
  

-- 
  

 الف05ةصا'ي	ربح	 --  --  --  46,469,042

(15,000)  --  (15,000) 
  

(15,000) 
  

  أرباح	غ01	محققة	من	إستثمارات	'ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع --  --  --   --

(غ?+�مراجعة)م�2014مارس��31الرصيد�$ي� 225,000,000 93,409,588 12,453,336  520,981,115  120,588  851,964,627 1,802,928 853,767,555  



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  �الية�ا ولية�ا�وحدة�(غ?+�مراجعة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا

  م2015مارس��31للث*ثة�أشهر�ا�ن&%ية�$ي�

  (ريال	سعودي)
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  التكوين�والنشاط  - 1

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

لشركة	من	شركة	ذات	مسؤولية	محدودة	إ�ى	شركة	مساهمة	بموجب	القرار	الـوزاري	رقـم	.	تم	تحويل	ا	1010031185بالسجل	التجاري	رقم	

 م).2007سبتم0z		15هـ	(ا�وافق	1428رمضان		3/ق	بتاريخ	227

	الشــركة'ــي	تجــارة	ا�ــواد	الغذائيــة	وا&ســماك	واللحــوم	والحاصــ7ت	الزراعيــة	وا�وا�ــ�u	وا&دوات	ا���ليــة	وتقــوم		الرئي�ــ�u	الشــركةيتمثــل	نشــاط	

	بصيانة	وتشغيل	مستودعات	الت0zيد	والتخزين.	
ً
  أيضا

  

مجتمعـة		القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة	تتضمن	القوائم	ا�الية	لشركة	أسواق	عبدهللا	العثيم	("الشركة")	والشـركات	التابعـة	لهـا	(ويشـار	إل�;ـا

  بـ	"ا�جموعة"):

  مارس��31نسبة�ا�لكية�الفعلية�$ي�    

  م2014  م2015    اسم�الشركة

 ٪100 ٪100    شركة	ها�ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    شركة	ا�ركز	العالمu	للتسويق	

 ٪100 ٪100    شركة	الخدمات	السبع	

 ٪100 ٪100    شركة	بيت	الوطن	

 ٪100 ٪100    شركة	مرافق	التشغيل

 ٪100 ٪100    تركيا	–شركة	ها�ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    البوسنة	–شركة	ها�ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    مصر	–لعثيم	شركة	أسواق	ا

  ٪90  ٪90    شركة	ثمرات	القصيم
 

 أسس�اwعداد�  - 2
  

 ا�عاي?+�ا�حاسبية�ا�طبقة����  -  أ

ــبي1ن	إلقــــد	تـــــم	 ــة	الســـــعودية	للمحاســـ ــادر	عـــــن	الهيئـــ 	�عيـــــار	التقـــــارير	ا�اليـــــة	ا&وليـــــة	الصـــ
ً
ـــا عـــــداد	القـــــوائم	ا�اليـــــة	ا&وليـــــة	ا�وحـــــدة	ا�رفقـــــة	وفقــ

وليــة	h	تتضــمن	كافــة	ا�علومــات	واyيضــاحات	ال¤ــu	تظهــر	'ــي	القــوائم	ا�اليــة	الســنوية	ا�راجعــة،	ويجــب	أن	تــتم	القــانوني1ن.	القــوائم	ا�اليــة	ا& 

  م.2014ديسم0z		31للسنة	ا�ن>;ية	'ي	قراء¦;ا	'ي	ضوء	ا�علومات	واyيضاحات	التفصيلية	الواردة	'ي	القوائم	ا�الية	ا�راجعة	

  أسس�القياس�  - ب

	�بــدأ	التكلفـــة	التاريخيـــة،	فيمـــا	عــدا	ا&ســـتثمارات	ا�تاحـــة	للبيـــع	يــتم	اثبا¦;ـــا	بالقيمـــة	العادلـــة	تــم	إعـــداد	القـــوائم	ا�اليــة	ا& 
ً
وليـــة	ا�وحـــدة	وفقـــا

  وباستخدام	مبدأ	اhستحقاق	ا�حاس¨u	ومفهوم	اhستمرارية.

   الحكم�والتقديرات�استخدام����-ج

الحكم	والتقديرات	واyف05اضات	وال¤u	لها	تأث01	عªى	ا�ركز	ا�ا�ي	ونتائج		يتطلب	إعداد	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة	من	اyدارة	إستخدام
ئج	ا&عمال.	وبالرغم	من	أن	هذه	التقديرات	مبنية	عªى	ا�علومات	وا&حداث	الحالية	ا�توفرة	لدى	اyدارة،	فإنه	من	ا�مكن	أن	تختلف	النتا

  الفعلية	ال¯;ائية	عن	هذه	التقديرات.

اyف05اضات	ا�تعلقة	±;ا	بصفة	مستمرة،	ويتم	إظهار	أثر	التغ01ات	'ي	التقديرات	ا�حاسبية	'ي	الف05ة	محل	الفحص	تتم	مراجعة	التقديرات	و 
 .والف05ات	ا�ستقبلية	ال¤u	تتأثر	±;ا



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  �الية�ا ولية�ا�وحدة�(غ?+�مراجعة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا

  م2015مارس��31للث*ثة�أشهر�ا�ن&%ية�$ي�

  (ريال	سعودي)
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 التوحيد��أسس����-د
)	الشـركات	التابعــة	�ــي	1التابعـة	كمــا	هـو	مبــ1ن	'ـي	إيضــاح	(تتضـمن	القــوائم	ا�اليـة	ا&وليــة	ا�وحـدة	ا�رفقــة	القـوائم	ا�اليــة	للشـركة	وشــركا¦;ا	

منشآت	تسيطر	عل�;ـا	الشـركة	وتتـوفر	السـيطرة	عنـدما	يكـون	للشـركة	ا�قـدرة	عªـى	الـتحكم	'ـي	السياسـات	ا�اليـة	والتشـغيلية	للمنشـأة	وذلـك	

	يـتم	أخـذها	'ـي	الحسـبان.	يـتم	إدراج	للحصول	عªـى	منـافع	مـن	أنشـط>;ا.	لتقـدير	السـيطرة	فـإن	حقـوق	التصـويت	ا�حتملـة	ال¤ـu	تمـارس	حا
ً
ليـا

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

لشـركات	التابعـة	عنـد	يتم	إستبعاد	كافة	ا&رصدة	وا�عام7ت	ا�الية	ا�همة	ال¤u	تمت	ب1ن	الشركة	وشركا¦;ا	التابعة	وتلك	ال¤u	تمت	فيما	ب1ن	ا

وعـة	إعداد	القوائم	ا�الية	ا&ولية	ا�وحدة.	كما	يتم	استبعاد	أية	أرباح	وخسائر	غ01	محققة	ناتجة	من	ا�عام7ت	الداخليـة	بـ1ن	شـركات	ا�جم

  عند	توحيد	القوائم	ا�الية	ا&ولية.
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م	ا�اليـــة	ا&وليـــة	ا�وحـــدة	للمجموعـــة	تتفـــق	مـــع	تلـــك	ا�ســـتخدمة	'ـــي	إعـــداد	القـــوائم	ا�اليـــة	السياســـات	ا�حاســـبية	ا�طبقـــة	'ـــي	إعـــداد	القـــوائ

ا�وحــدة	الســنوية	للمجموعــة.	تــم	تطبيــق	السياســات	ا�حاســبية	بشــكل	ثابــت	عªــى	جميــع	الف5ــ0ات	ا�عروضــة	'ــي	هــذه	القــوائم	ا�اليــة	ا&وليــة	

  ا�وحدة.	

  تحقيق�اVيرادات  -  أ

  لبضائع	عند	تسليم	البضاعة	للعم7ء	وان>;اء	اhل�5ام	حيالها.	يتم	اhع05اف	بإيرادات	بيع	ا -

  .تكلفة	ا�بيعاتويتم	اhع05اف	برسوم	اhفتتاح	ا�تفق	عل�;ا	مع	ا�وردين	عند	افتتاح	الفرع	ويتم	ت��يلها	من	 -

 يات	ا�0zمة	مع	ا�وردين.يتم	اhع05اف	بإيرادات	الخصومات	التجارية	وحوافز	ا�وردين	ا&خرى	عªى	أساس	اhستحقاق	وفقا	ل7تفاق -

تكلفة	ا�بيعات	بعد	ت��يل	هذه	الخصومات	والحوافز.	تتحقق	اhيرادات	من	اhيجارات	عªى	أساس		صا'يو&غراض	العرض	يتم	إظهار	

	�دة	عقود	اhيجار.
ً
  اyستحقاق	وفقا

  ا�صاريف  - ب

	ب 	وبيع 	لتوزيع 	ا�نفقة 	التكاليف 	من uرئي��	 	بشكل 	والتوزيع 	البيع 	مصاريف 	اhخرى	تتكون 	ا�صاريف 	تصنيف 	ويتم 	الشركة. ضائع

  كمصاريف	عمومية	وادارية.

ـــا	للمعــــاي01	 ــرادات	وفقـ ــمن	ا�صــــاريف	اhداريــــة	والعموميــــة	ا�صــــاريف	ا�باشــــرة	وغ1ــــ0	ا�باشــــرة	وال¤ــــu	h	تتعلــــق	بشــــكل	مباشــــر	بكلفــــة	اhيــ تتضــ

دعـت	الحاجـة	بـ1ن	ا�صـاريف	العموميـة	واhداريـة	وتكلفـة		إذاريف	ا�حاسبية	ا�تعارف	عل�;ا	'ي	ا�ملكة	العربيـة	السـعودية.	ويـتم	توزيـع	ا�صـا

  ا�بيعات	عªى	اساس	ثابت.

  اVستثمارات������-ج

	لحقوق	ا�لكية	ـ	شركات	زميلة	
ً
  استثمار	وفقا

	0zويعت	والتشغيلية،	ا�الية	سياسا¦;ا	'ي	سيطرة	ليست	ولكن	عل�;ا	هام	تأث01	للشركة	يكون	u¤ال	تلك	ي�	الزميلة	الشركات	لحصة	الشركة	امت7ك

	عªى	قدرة	الشركة	عªى	التأث01	'ي		50إ�ى		20ت05اوح	ماب1ن	
ً
	هاما

ً
'ي	ا�ائة	من	رأس	مال	الشركة	ا�ستثمر	ف�;ا	الذي	يحق	لصاحبه	التصويت	مؤشرا

	بالتكلفة.	هذه	الشركات	ا�ستثمر	ف�;ا.	تتم	ا�حاسبة	عن	اhستثمارات	'ي	الشركات	الزميلة	باستخدام	طريقة	حقوق	ا�لكية	وي
ً
تم	تسجيلها	مبدئيا

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

ض	القيمة	الدف05ية	لحصة	الشركة	التأث01	الهام	ح¤µ	تاريخ	توقفه.	عندما	تتجاوز	حصة	الشركة	'ي	الخسائر	ملكي>;ا	'ي	أي	شركة	زميلة	يتم	تخفي

عن		إ�ى	صفر	ويتم	إيقاف	تحمل	أي	خسائر	أخرى	باستثناء	الحاhت	ال¤u	تتكبد	ف�;ا	الشركة	ال�5امات	قانونية	أو	ضمنية	للقيام	بمدفوعات	نيابة

 مة	الدخل	ا&ولية	ا�وحدة.	الشركة	الزميلة.	يتم	قيد	أو	تحميل	حصة	الشركة	من	ا&رباح	أو	الخسائر	'ي	الشركات	ا�ستثمر	ف�;ا	'ي	قائ
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  اVستثمارات�ا�تاحة�للبيع

تصــنف	اhســـتثمارات	ا�قتنــاه	لغ1ـــ0	أغـــراض	ا�تــاجرة	أو	ليســـت	للشـــركة	أيــة	ســـيطرة	أو	تـــأث01ات	هامــة	عل�;ـــا،	كاســـتثمارات	متاحــة	للبيـــع،	ويـــتم	

	بالتكلفة	وال¤u	تمثل	القيمة	
ً
العادلة	للقيمـة	ا�دفوعـة	شـاملة	مصـاريف	الشـراء	ا�تعلقـة	باhسـتثمارات،	ويـتم	قياسـها	بعـد	ذلـك	إثبا¦;ا	مبدئيا

'ـــي	حقـــوق	ا�لكيـــة.	وتحـــدد	القيمـــة	العادلـــة		غ1ـــ0	ا�ؤقـــت	بالقيمـــة	العادلـــة	وتـــدرج	التغ1ـــ0ات	'ـــي	القيمـــة	العادلـــة	±;ـــا	بخـــ7ف	خســـائر	اhنخفـــاض

لها	'ــي	ســوق	نشــط،	إن	وجــد.	و'ــي	حالــة	غيــاب	ســوق	ماليــة	نشــطة	تعتzــ0	التكلفــة	بمثابــة	بــالرجوع	إ�ــى	القيمــة	الســوقية	'ــي	حــال	كــان	يــتم	تــداو 

'ـي	قائمـة	الـدخل	ا&وليـة	ا�وحـدة.	يـتم	إثبـات		-إن	وجـد		-'ـي	قيمـة	اhسـتثمارات	ا�ـذكورة	أعـ7ه		غ1ـ0	ا�ؤقـتالقيمة	العادلة.	يقيـد	اhنخفـاض	

لبيع	خ7ل	الف05ة	ال¤u	تحدث	ف�;ا	مع	تسوية	أي	مكاسب	أو	خسائر	غ01	محققة	تم	ا�كاسب	والخسائر	الناتجة	عن	بيع	اyستثمارات	ا�تاحة	ل

.	يـــتم	ادراج	التوزيعـــات	النقديـــة	مـــن	تلـــك	اhســـتثمارات	ضـــمن	قائمـــة	الـــدخل	ا&وليـــة	ا�وحـــدة	عنـــد	إقـــرار	التوزيـــع	مـــن	الجهـــات	
ً
إثبا¦;ـــا	ســـابقا

  ا�ستثمر	ف�;ا.	

  اVستثمارات�العقارية���-د�

اyسـتثمارية	وا�تمثلـة	'ـي	ا�بـاني	وا&را«ـ�u،	ال¤ـu	يـتم	اyنتفـاع	م¯;ـا	بالتـأج01	أو	تلـك	ال¤ـu	يـتم	اyحتفـاظ	±;ـا	لف5ـ0ات	طويلـة		يتم	إثبات	العقـارات

	م¯;ـــا	اyســـ>;7كات	ا�05اكمــــة	وخســـائر	إنخفـــاض	القيمـــة،	إن	وجـــدت،	
ً
لتحقيـــق	عائـــد	رأســـما�ي	مـــن	زيـــادة	قيم>;ـــا	الســـوقية	بالتكلفـــة	مخصـــوما

 hانهبا	ى�ا	ضافه	 h	اس>;7ك	أي	إحتساب	يتم	u�»ا&را	ىªع.  

  ا�خزون��-هـ�

  تظهر	البضاعة	بسعر	التكلفة	أو	السوق،	أ¼;ما	أقل.	ويتم	تحديد	التكلفة	عªى	أساس	طريقة	ا�توسط	ا�رجح	ا�تحرك.

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

  ا�خصصات�واVل,�امات�ا�حتملة����-و�

يــتم	تســجيل	مخصصــات	ل7ل�5امــات	غ1ــ0	ا�ؤكــدة	مــن	ناحيــة	ا�بــالغ	أو	التوقيــت،	عنــدما	يكــون	عªــى	الشــركة	ال5ــ�ام	قــانوني	أو	تعاقــدي	نا�ــ�½	

عليــه.	عنــدما	تكـــون		نتيجــة	لحــدث	ســابق	ومــن	ا�حتمــل	أن	ينــتج	عنــه	تحويــل	منــافع	اقتصــادية	لســداد	اhل5ــ�ام	ويمكــن	إجــراء	تقــدير	يعتمــد

  القيمة	الزمنية	للنقود	هامة	فإن	ا�خصصات	يتم	إظهارها	بالقيمة	الحالية	للنفقات	ا�توقعة	لسداد	اhل�5ام.
  

  ا�متلكات�وا�عدات����-ز

ح	والصــــيانة	.	تعتzـــ0	مصــــاريف	اhصـــ7 وخســـارة	اhنخفــــاض	'ـــي	القيمــــة	تظهـــر	ا�متلكـــات	وا�عــــدات	بالتكلفـــة	بعــــد	ت��يـــل	اhســــ>;7كات	ا�05اكمـــة

مصــاريف	ايراديــة،	أمــا	مصــاريف	التحســينات	فتعتـــ0z	مصــاريف	رأســمالية.		ويجــري	احتســاب	اhســ>;7كات	عل�;ــا	عªــى	أســاس	حيا¦;ــا	العمليــة	

ا�قــدرة	وذلــك	باســتعمال	طريقــة	القســط	الثابــت.	ويــتم	اطفــاء	التحســينات	عªــى	ا�ــأجور	وا�بــاني	ا�قــام	عل�;ــا	ارا«ــ�u	مســتأجرة	عªــى	أســاس	

ــاة	العمليــــة	ا�قــــدرة	للبنــــود	الحيــــاة	 ــu	أوh.	إن	الحيــ ـــذه	التحســــينات	وا�بــــاني	او	ا�تبقــــي	مــــن	مــــدة	عقــــد	اhيجــــار	أ¼;مــــا	ينت¿ــ العمليــــة	ا�قــــدرة	لهـ

  :الرئيسية	لهذه	ا&صول	�ي
  

  السنوات  

  10  آhت	ومعدات

  25	– 5  مباني

  7	– 5    سيارات

  7	– 5  أجهزة	الحاسب	اÀ�ي

  7  أثاث	ومفروشات

  10  باني	ا�ستأجرةتحسينات	ا�
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  انخفاض�قيمة�ا�وجودات�طويلة�اVجل���-ح

تقوم	الشركة	بإجراء	مراجعة	دورية	للقيمة	الدف05ية	للموجودات	ا�لموسة	للتأكد	من	عدم	وجود	أي	دليل	عªى	وقوع	أي	خسارة	ناتجة	

ود	مثل	هذا	الدليل،	يتم	تقدير	القيمة	القابلة	ل7س05داد	لذلك	ا&صل	لتحديد	حجم	هذه	عن	انخفاض	'ي	قيمة	ا�وجودات.	و'ي	حالة	وج

	الشركة	بتقدير	القيمة	القابلة	ل7س05داد 	تقوم 	تقدير	القيمة	القابلة	ل7س05داد	لذلك	ا&صل، 	الحاhت	ال¤u	h	يمكن	ف�;ا 	و'ي 	الخسارة.

  للوحدة	ا�درة	للنقدية	ال¤u	ينتمu	إل�;ا	ذلك	ا&صل.	

	عندئذ	تخفض	القيمة 	للنقدية	بأقل	من	قيمتــه	الدف05ية، 	ا�درة 	القابل	ل7س05داد	لÂصل	أو	الوحدة 	ا�بلغ 	يقدر	ف�;ا u¤ال	تhالحا	 	و'ي

ت	الدف05ية	لذلك	ا&صل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ�ى	القيمة	القابلة	ل7س05داد	لها،	ويتم	إثبات	خسائر	اhنخفاض	'ي	قيمة	ا&صل	مصروفا

	'ي	قائمة	الدخل	اhولية	ا�وحدة.	فو 
ً
  را

	عكس	قيد	خسارة	اhنخفاض	'ي	القيمة،	عندئذ	تتم	زيادة	القيمة	الدف05ية	لÂصل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ�ى	القيمة
ً
	وإذا	ما	تم	hحقا

ة	ال¤u	كان	من	ا�ف05ض	تحديدها	فيما	لو	ا�عدلة	القابلة	ل7س05داد	له،	عªى	أh	تزيد	القيمة	الدف05ية	ال¤u	تمت	زياد¦;ا	عن	القيمة	الدف05ي

	خسارة	 	إثبات	عكس	قيد 	يتم 	السابقة. 	الف05ات 	'ي 	للنقدية 	ا�درة 	أو	الوحدة 	ذلك	ا&صل 	قيمة 	اhنخفاض	'ي 	إثبات	خسارة 	يتم لم

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

  ا�وجودات�الحيوية  �-ط

	اhس>;7ك	ا�05اكم.	تحدد	تكلفة	ا�وجودات	الحيوية	تظهر	اhصول	الح  
ً
يوية	بتكلفة	الشراء	أو	تكلفة	ال05بية	ح¤µ	تاريخ	اyنتاج	ا&و�ي	ناقصا

	&عمارها	ا�عنية.	تس>;لك	ا�وجودات	الحيوية	بطريقة	القسط	الثابت
ً
  .عªى	العمر	ا�قدر	بخمس	سنوات غ01	الناضجة	بتكلفة	ال05بية	وفقا

  غ?+�ملموسةال�ا�وجودات���-ي

تتمثـل	ا&صـول	غ1ـ0	ا�لموســة	بالتكـاليف	ا�تكبـدة	للحصـول	عªــى	حقـوق	اyنتفـاع	مــن	مواقـع	عقاريـة	&سـواق	مســتأجرة	مـن	ا�سـتأجر	ا&صــªي	

  (خلو)	ويتم	إطفاؤها	عªى	مدة	عقود	اyيجار.	

  تكلفة�اVق,+اض����-ك

هلــة	وال¤ــu	تحتــاج	إ�ــى	ف5ــ0ة	مـن	الوقــت	لتصــبح	جــاهزة	للغــرض	ا�ســ>;دف	إن	تكـاليف	اhق5ــ0اض	والخاصــة	مباشــرة	بتملــك	أو	بنــاء	ا&صـول	ا�ؤ 

اســتخدامها	فيــه	أو	بيعــه،	يــتم	إضــاف>;ا	عªــى	كلفــة	تلــك	ا&صــول	ح¤ــµ	تصــبح	جــاهزة	ل7ســتخدام	أو	البيــع.	إن	تكــاليف	اhق5ــ0اض	ا&خــرى	يــتم	

  تحميلها	عªى	قائمة	الدخل	'ي	الف05ة	ال¤u	تكبدت	ف�;ا.

  نبية�تحويل�العم*ت�ا ج����-ل

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

لتـاريخ.	ذلـك	اوا�طلوبات	ا�الية	بالعم7ت	اhجنبية	كما	'ي	تاريخ	قائمة	ا�ركز	ا�ا�ي	اhولية	ا�وحدة	ا�ى	الريال	السـعودي	با&سـعار	السـائدة	'ـي	

  أن	اhرباح	والخسائر	الناتجة	عن	التسديدات	او	تحويل	العم7ت	اhجنبية	يتم	ادراجها	ضمن	قائمة	الدخل	اhولية	ا�وحدة.
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  ملخص� هم�السياسات�ا�حاسبية�(يتبع)  -  3

  محاسبة�عقود�اVيجار����-م

بموجÆ;ـــا	تحمــل	دفعــات	اhيجـــار	عªــى	قائمــة	الـــدخل	بطريقــة	القســـط	تعتzــ0	كافــة	عقـــود	اhيجــار	ال¤ــu	ت0zمهـــا	الشــركة	عقــود	ايجـــار	تشــغيلية،	و 

  الثابت	عªى	مدى	ف05ة	اhيجار.

كمــا	يــتم	قيــد	مبــالغ	اyيجــار	ا�ســتلمة	بموجــب	عقــود	اyيجــار	التشــغيلية	مــن	قبــل	الشــركة	بصــف>;ا	مــؤجرة	كــإيرادات	'ــي	قائمــة	الــدخل	عªــى	

  أساس	القسط	الثابت	عªى	مدى	ف05ة	تلك	العقود.
  

  �صص�مكافأة�l%اية�الخدمةمخ����-ن

	u¤ال	 	ا�زايا 	أساس	إجما�ي 	وعªى 	السعودية 	العربية 	با�ملكة 	والعمال 	العمل 	لنظام 	وفقا 	الخدمة 	l;اية 	إحتساب	مخصص	مكافأة يتم

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

  كما	ويتم	احتساب	ودفع	فروقات	مكافآت	l;اية	الخدمة	للموظف1ن	إن	وجدت	عند	ان>;اء	خدما¦;م.
  

  الزكاة�والضريبة���-هـ

	والدخل	'ي	 	&نظمة	مصلحة	الزكاة
ً
	الدخل	وفقا 	ا�ملكة	العربية	السعودية	للزكاة	وضريبة 	التابعة	ا�سجلة	'ي تخضع	الشركة	وشركا¦;ا

(ا�صلحة).	تخضع	الشركات	التابعة	العاملة	خارج	ا�ملكة	العربية	السعودية	لÂنظمة	الضريبية	للبلدان	ال¤u		ا�ملكة	العربية	السعودية

 تعمل	ف�;ا.	تحمل	الزكاة	وضريبة	الدخل	عªى	قائمة	الدخل	ا�وحدة	للف05ة	الجارية.	

  طراف�ذات�الع*قة�ا  - 4
  تابعة،	وشركات	مستثمر	±;ا	تتم	ا�حاسبة	ع¯;ا	بطريقة	حقوق	ا�لكية.تتمثل	ا&طراف	ذات	الع7قة	للشركة	من	مساهم�;ا،	والشركات	ال

خ7ل	الف05ة	تعاملت	الشركة	بشكل	رئي��u	مع	شركة	العثيم	القابضة	(شريك	مؤسس)	وشركة	عبدهللا	العثيم	لÇستثمار	والتطوير	العقاري	

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

	للشروط	واhتفاقيات	ا�عتمدة	من	قبل	ا
ً
  دارة.y تتم	ا�عام7ت	مع	ا&طراف	ذات	الع7قة	وفقا

  م2014  م2015  طبيعة�ا�عاملة

 13,513,974 16,456,574  ا�ش05يات	

 2,796,219 2,788,219  مصاريف	اhيجار

 9,391,098 9,521,173  إيرادات	اhيجار
  

	إ�ى	طرف	11.7م:	2014مليون	ريال	سعودي	(	6.9من	ا�دفوعات	ا�قدمة	مبلغ	تتض	)4-1(
ً
مليون	ريال	سعودي)	عبارة	عن	إيجارات	مدفوعة	مقدما

  ذو	ع7قة	مقابل	خصم	تعجيل	الدفع.

	ال	يتضمن	جانب	)4-2( 	مبلغ 	التجاريون 	(	6.6دائنون 	ريال	سعودي 	2014مليون 	ريال	سعودي	7.9م: 	مليون 	ا�دف) 	يمثل 	ا�ىوالذي شركة		وع

  اعات	الغذائية	(شركة	شقيقة)	مقابل	مش05يات	بضاعة	خ7ل	الف05ة.الرياض	للصن
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 �اتستثمار ا  - 5
  يªي:	مايتضمن	بند	اyستثمارات	

  م4201    م5201    إيضاح  

	لحقوق	ا�لكيةا
ً
 174,499,925  221,838,897    )1- 5(  ستثمار	'ي	شركات	وفقا

 7,626,677  17,948,227        للبيعوراق	مالية	متاحة	أستثمارات	'ي	ا

      239,787,124  182,126,602 
  

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

  م4201    م5201  

 185,926,204   178,831,319  يناير	1رصيد	

 5,573,721  6,984,397  رباح& حصة	الشركة	'ي	صا'ي	ا

 --  36,023,181  إضافات

 (17,000,000)  --  ةرباح	نقدية	مستلمأتوزيعات	

 174,499,925  221,838,897  مارس			31رصيد	
  

ن	أ.	علما	ب٪13.65يمثل	اhستثمار	'ي	الشركة	الزميلة	قيمة	اhستثمار	'ي	رأس	مال	شركة	عبد	هللا	العثيم	ل7ستثمار	والتطوير	العقاري	بنسبة	 - 

 .عائلته	فراددهللا	صالح	العثيم	وأعثيم	القابضة	والسيد	عبالنسبة	ا�تبقية	مملوكة	من	قبل	شركة	ال

ل		25لغ	بتتضمن	اyضافات	اhستثمار	'ي	شركة	الوسطى	للخدمات	الغذائية	بم - 
ّ
 .%	من	رأس	مال	الشركة25مليون	ريال	سعودي	ما	يمث

	الربع -  		خ7ل 	بنسبة 	الرياض	للصناعات	الغذائية 	شركة 	'ي 	حص>;ا 	بزيادة 	قامت	الشركة 	اجل	%	و 5الحا�ي 	من 	زالت	اyجراءات	جارية ما

  .	مليون	ريال	سعودي	10بمبلغ		استكمال	التسجيل
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  ،�صا$يا�متلكات�وا�عدات�  - 6
 

 
 ســيارات مبانــي آVت�ومعدات أرا���

 أجهزة
 اثاث�ومفروشات

 تحسينات

 ع�ى�عقارات�مستأجرة

مشروعات�تحت�

 التنفيذ
 ا�جمـوع

 حاسب�آ9ي

 التكلفة
         

 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 م2015يناير		1

 85,498,516 36,024,593 2,119,589 3,616,537 2,786,168 5,046,716 2,170,394 7,138,496 26,596,023 اyضافات

 -- (10,301,491) 26,449 4,756,150 105,000 -- 4,911,589 502,303 -- ا�حول	من	مشروعات	تحت	التنفيذ	

 2,477,828 -- -- -- -- -- 2,477,828 -- --  ا�حول	إ�ى	اhستثمارات	العقارية

 (9,448,904) -- -- (1,921,560) (2,993,787) (2,489,011) -- (2,044,546) -- اhستبعادات

 1,412,303,036 116,581,956 164,002,116 156,758,318 95,984,969 84,813,162 203,911,736 284,202,757 306,048,022 م2015مارس��31

          اVس&%*كات�ا�,+اكمة

  468,242,583 -- 81,665,357 92,055,910 49,298,243 51,118,437 55,060,211 139,044,425 -- م2015يناير		1

 680,718 -- -- -- -- -- 680,718 -- -- ا�حمل	للف05ة

 21,816,960 -- 3,827,992 3,502,797 2,775,141 2,189,715 2,600,097 6,921,218 --  ا�حول	لÂستثمارات	العقارية

 (7,246,787) -- -- (1,883,972) (2,622,324) (1,229,470) -- (1,511,021) -- اhستبعادات

 483,493,474 -- 85,493,349 93,674,735 49,451,060 52,078,682 58,341,026 144,454,622 -- م2015مارس��31

          صا$ي�القيمة�الدف,+ية

 928,809,562 116,581,956 78,508,767 63,083,583 46,533,909 32,734,480 145,570,710 139,748,135 306,048,022 م2015مارس��31

 736,803,001 32,530,733 78,956,171 49,375,427 46,190,427 23,141,352 126,055,628 135,422,531 245,130,732 م2014مارس		31
 

 

 مليون	ريال	سعودي.	37والبالغة	قيم>;ا		ل7ستثمار	العقاري العثيم		شركةمن	ا&را«�u	باسم	الشركه	وجاري	إستكمال	إجراءات	نقل	ملكية	باÌي	ا&را«�u		ةتم	نقل	ملكي									6-1

  

6-2			 	 مالية	عن	هذه	ب).	وتجدر	اyشارة	إ�ى	أنه	h	يوجد	أي	ال�5امات	رأس	9مليون	ريال	سعودي	)	مرهونة	لبعض	البنوك	مقابل	تسهي7ت	بنكية.	إيضاح	(	40	م:2014مليون	ريال	سعودي	(		214ورة	اع7ه	تتضمن	مبلغ	إن	اhرا«�u	ا�ذك			

 قائمة	ا�ركز	ا�ا�ي	ا&ولية	ا�وحدة.ا�شاريع	'ي	تاريخ	
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 ؛�صا$ييةاستثمارت�عقار   - 7
 م4201   م5201 

      التكلفة

  583,071,888   588,457,694  يناير		1'ي	

 581,766  7,450  اyضافات

  --  (2,477,828)   تحويل	من	ا�باني

 583,653,654   585,987,316 مارس�31$ي�

    

     اVس&%*ك�ا�,+اكم

  71,685,135   95,549,199 يناير		1'ي	

 5,691,771  5,802,512   حمل	للسنةاhس>;7ك	ا�

  --  (680,718)  تحويل	من	ا�باني

 77,376,906   100,670,993 مارس�31$ي�

      

 485,316,323 صا$ي�القيمة�الدف,+ية
 506,276,748 

 

 صا$ي�؛موجودات�حيوية  - 8
  ت	القصيم،	وكان	رصيد	الف05ة	كما	يªي:شركة	ثمرا	-تتمثل	ا�وجودات	الحيوية	'ي	ا&غنام	وا&بقار	ا�ملوكة	للشركة	التابعة

 

 م4201   م5201 

     التكلفة

 2,250,813   1,603,667  يناير		1'ي	

 34,144  --  اyضافات

 --  (42,186)   استبعادات

 2,284,957  1,561,481 مارس�31$ي�

   

    اVس&%*ك�ا�,+اكم
  227,739   370,402 يناير			1'ي	

 101,958  78,851  للف05ةحمل	اhس>;7ك	ا�

 --  (13,739)  اhستبعادات

 329,697   435,514 مارس��31$ي�

 1,955,260  1,125,967 صا$ي�القيمة�الدف,+ية

�� 
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 قروض�ومرابحات  - 9

  أ	)						مرابحات	قص01ة	ا&جل:

 hا	قص01ة	مرابحات	شكل	ىªع	تجارية	محلية	بنوك	مجموعة	من	تسهي7ت	الشركة	لدى	يوجد	العامل،	ا�ال	رأس	لتمويل	وذلك	جل

م:	2014مارس	31مليون	ريال	سعودي	(	199.6م	مبلغ	2015	مارس	31حيث	بلغ	الرصيد	غ01	ا�ستخدم	من	هذه	ا�رابحات	كما	'ي	

  مليون	ريال	سعودي).		250
10 -    

  

  ب	)				قروض	ومرابحات	طويلة	ا&جل	:

  

  مارس�31كما�$ي�  

  م	2014  م� 2015  

  ل	ســعوديريا  ريال�ســعودي  

  73,636,364 103,038,400  الجزء�ا�تداول 

  120,000,000 219,600,000  الجزء�غ?+�ا�تداول 

  193,636,364 322,638,400  اwجما9ي
11 -    

،	ورهن	صكوك	ملكية	أرا«�u	مملوكة	من	قبل	اyدارةرئيس	مجلس	إن	هذه	التسهي7ت	مضمونة	بضمانات	شخصية	مقدمة	من	

  مليون	ريال	سعودي).	40م:	2014	مارس	31م	(2015	مارس	31مليون	ريال	سعودي	كما	'ي		214الشركة	قيم>;ا	الدف05ية	

  

  رأس�ا�ال  - 10
 

	225زيــادة	راس	مــال	الشــركة	مــن		ت	ا�وافقــة	عªــىتمــ	م،2014 ابريــل	6'ــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	للمســاهم1ن	ا�نعقــدة	'ــي	تــاريخ	

لك	عـن	طريـق	مـنح	سـهم	مجـاني	مقابـل	كـل	سـهم	باyضـافة	ذو	٪100زيادة	مليون	ريال	سعودي	أي	بنسبة		450مليون	ريال	سعودي	ا�ي	

 	45مليون	سهم	ا�ي		22,5الشركة	من		أسهمرباح	ا�بقاة	وزيادة	عدد	& ختياري	واy ا�ي	تحويل	اhحتياطي	ا
ً
  . مليون	سهما

 

  حتياطي�نظاميإ  - 11

حتيـاطي	نظــامي	إ،	تقـوم	الشــركة	بتكـوين	Ïــ�u	للشـركةالسـعودية	والنظـام	اhساتماشـيا	مـع	متطلبـات	نظــام	الشـركات	'ـي	ا�ملكــة	العربيـة	

	وقـــد	تـــمي	غ1ـــ0	قابـــل	للتوزيـــع	.	ان	اhحتيـــاطمـــن	رأس	ا�ـــال	٪	h50حتيـــاطي	با�ئـــة	مـــن	الـــربح	الصـــا'ي	الســـنوي	ح¤ـــµ	يبلـــغ	هـــذا	ا	10بنســـبة	

  	 .م2014	بريلأ	6س	ا�ال	وفقا	لقرار	الجمعية	العامة	للمساهم1ن	'ي	أ'ي	زيادة	ر 	2013/12/31كما	'ي		استخدام	اhحتياطي
  

  

  

 ختياري حتياطي�إإ�  - 12

)	عªـــى	م2009ابريـــل		27(ا�وافـــق		هــــ1430جمـــادى	اhول		2وافقـــت	الجمعيـــة	العامـــة	غ1ـــ0	العاديـــة	للشـــركة	'ـــي	اجتماعهـــا	ا�نعقـــد	بتـــاريخ	

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

 hحتياطيا 	'ي	2013/12/31كما		'ي	للمساهم1ن	العامة	الجمعية	لقرار	وفقا	ا�ال	راس	زيادة	6'ي		2014ابريل 	.  
  

  

  

  



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  �الية�ا ولية�ا�وحدة�(غ?+�مراجعة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا

  م2015مارس��31للث*ثة�أشهر�ا�ن&%ية�$ي�

  (ريال	سعودي)

14 

 

  ربح�السهم  - 13

تــم	إحتســاب	ربــح	الســهم	للف5ــ0ة	بتقســيم	الــربح	الصــا'ي	والــربح	مــن	ا&عمــال	الرئيســية	واyيــرادات	ا&خــرى	ويقصــد	±;ــا	(حصــة	الشــركة	'ــي	

  مليون	سهم.	45يف	التمويل	واyيرادات	ا&خرى)	عªى	ا�توسط	ا�رجح	لعدد	ا&سهم	ا�صدرة	والقائمة	والبالغ	أرباح	استثمارات	ومصار 
  

  
  

  

 رباح  توزيعات�ا�  - 14

ـــاريخ	ا�قــــرة	'ــــي		اعتمــــاد	التوزيعــــاتتــــم	 ـــا	ا�نعقــــد	بتـ ــي	اجتماعهـ ــاهم1ن	'ــ مليــــون	ريــــال		78.75بمبلــــغ		م2015بريــــل	أ	13الجمعيــــة	العامــــة	للمســ

  .للسهم	الواحدسعودي	ريال	1.75 بواقع	سعودي	
� 

 معلومات�قطاعية�  - 15

ت05كـــز	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	اhيجار	لصالح	الشركة.	تم	أا�جمعات	التجارية،	استثمارها	بالبيع	تطوير	باyضافة	إ�ى	قطاع	

 0zديسم		ا&عمال	قطاعات	من	قطاع	يلكلªي	كما	:	  

    

  م�2015مارس�31للف,+ة�ا�ن&%ية�$ي�  

  العقار�والتأج?+  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

    

 -- 1,408,029,874  ا�بيعات

 26,153,450 --  إيرادات	التأج01

 13,937,282 212,357,212  إجما�ي	الربح

 485,316,323 928,809,562  ممتلكات	ومعدات،	صا'ي

 -- 1,125,967  موجودات	حيوية

 

  م2014	مارس	31للف05ة	ا�ن>;ية	'ي	  

ــال	الســعــودي     بـالـريـ

  العقار	والتأج01  تجارة	التجزئة  

  (إيجارات)	  والجملة  

      

 -- 1.222.977.382  ا�بيعات

  24.025.046  --  إيرادات	التأج01

 13.518.311  204.660.688  إجما�ي	الربح

 506.276.748  736.803.001  ممتلكات	ومعدات،	صا'ي

 -- --  موجودات	حيوية

 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  �الية�ا ولية�ا�وحدة�(غ?+�مراجعة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا

  م2015مارس��31للث*ثة�أشهر�ا�ن&%ية�$ي�

  (ريال	سعودي)

15 

 

 اVل,�امات�وا�طلوبات�ا�حتملة����  - 16
  

  اhل�5امات	وا�طلوبات	ا�حتملة	التالية:	مارس	31يوجد	عªى	الشركة	كما	'ي	  أ)

 م4201   م5201  
      

 45,860,467   54,727,576  ات	مستنديةإعتماد

 10,823,840   9,096,815  خطابات	ضمان

  20,661.561   104,541,661  إل�5امات	رأسمالية	عن	مشاريع	تحت	التنفيذ	
  
  

  

  ل�5امات	مقابل	عقود	ايجار	تشغيلية:إ  ب	)
  

	31ا	ومجمعا¦;ا	غ01	قابلة	ل7لغاء	كما	'ي	ل�5امات	قائمة	عªى	الشركة	بموجب	عقود	استئجار	تشغيلية	طويلة	اhجل	لفروعهإيوجد	  

  عªى	النحو	التا�ي:	مارس

 م4201   م5201  
      

  40,884,531   70,412,409  ح¤µ	سنة

	µ¤وح	سنة	من	0Ð5أك	142,177,331   217,224,682  سنوات 

 212,708,069   242,408,890  سنة	25سنوات	وح¤µ		5أك0Ð	من	

  

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

  .م2015أبريل		21هـ	ا�وافق	1436رجب		2	عتماد	هذه	القوائم	ا�الية	بواسطة	مجلس	اyدارة	بتـاريختم	إ  

  


