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  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

 )شركة	مساهمة	سعودية(
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  سواق�عبدهللا�العثيمأ�ةشرك

  )	شركة	مساهمة	سعودية(	
  ا�وحدةقائمة�ا�ركز�ا�ا<ي�

  م�2014.ديسم/�31كما�'ي�

  )بالريال	السعودي(

  م2013    م2014    
          ا�وجودات

          موجودات�متداولة
 110,330,988  183,489,491  )4(  نقد	�ي	الصندوق	ولدى	البنوك	

 368,010,110  465,505,782  )5(  مخزون،	صا�ي

 90,305,292  137,147,511  )6(  مدفوعات	مقدمة	ومدينون	أخرون

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

    

 

 

        موجودات�غJ.�متداولة

 193,567,882  196,288,468  )7(  استثمارات،	صا�ي

 511,386,753  492,908,496  (8)  ة،	صا�ياستثمارات	عقاري

 711,508,306   865.533.013  )9(  ممتلكات	ومعدات،	صا�ي

 2,023,074  1,233,266 (10)  موجودات	حيوية،	صا�ي

 14,905,689  13,107,462  )11(  موجودات	غ<%	ملموسة،	صا�ي	

 1,433,391,704  1,569,070,705    مجموع�ا�وجودات�غJ.�ا�تداولة

 2,002,038,094  2,355,213,489    ع�ا�وجوداتمجمو 

    
  

 
 

        ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمJن

        مطلوبات�متداولة

 758.311.585  927,361,689    دائنون	تجاريون 

 78,181,818  100,000,000   )12(  الجزء	ا�تداول	من	قروض	ومرابحات	طويلة	ا[جل

 44,661,734  17,999,510   )12(  قروض	ومرابحات	قص<%ة	اdجل

 130.011.660  174,023,481  )14(  دائنون	آخرون	ومصاريف	مستحقة

 1,011,166,797   1,219,384,680    مجموع�ا�طلوبات�ا�تداولة
        

        مطلوبات�غJ.�متداولة����

 135,000,000  125,000,000   )12(  قروض	ومرابحات	طويلة	ا[جل

�اية	الخدمةمخh	مكافأة	48,491,036  56,578,898    صص 

 183,491,036   181.578.898    مجموع�ا�طلوبات�غJ.�ا�تداولة

 1,194,657,833  1,400,963,578    مجموع�ا�طلوبات�

        حقوق�ا�لكية

 225,000,000  450,000,000  (15)  رأس	ا�ال

 93,409,588  21,477,889  (16)  إحتياطي	نظامي

 12,453,336  --  (17)  حتياطى	اختياري إ

 474,512,073  481,175,991    رباح	مبقاةأ

 135,588  (49,012)    أرباح	غ<%	محققة	من	إستثمارات	�ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع	

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

 1,869,676  1.645.043    حقوق	ا�لكية	غ<%	ا�سيطرة

 807,380,261  954.249.911    إجما5ي	حقوق	ا�لكية

 2,002,038,094  2,355,213,489    مجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�لكية
 

	d	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا�وحدة.26)	إ5ى	(1تعت&%	اwيضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
  )	جزءا
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  سواق�عبدهللا�العثيمأشركة�

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  �ا�وحدةقائمة�الدخل�

  	م2014	ديسم&%	31�ي		ةا�ن��يلسنة	ل

  )بالريال	السعودي(

 

  م2013    م2014    إيضاح  

          
        

 4,579,004,438  5,251,902,161     ا�بيعات

 (3,837,723,533)  (4,380,774,939)     تكلفة�ا�بيعات�

    اجما<ي�الربح
 871,127,222  741,280,905 

 

  لتأج<%،	بالصا�يايرادات	ا
)23(  

 
52,798,485  51,802,144 

  )20(  مصاريف	بيع	وتوزيع
 (649,453,287)  (560,774,992) 

  )21(  مصاريف	عمومية	وإدارية
 (71,935,096)  (59,909,239) 

    الربح�من�العمليات�التشغيلية�
 202,537,324  172,398,818 

	لحقوق	ا
ً
  �لكيةحصة	الشركة	�ي	أرباح	أستثمارات	وفقا

)7-1(   20,330,101  27,429,970 

   مصاريف	تمويل
 (7,202,145)  (7,590,681) 

    إيرادات		أخرى،	صا�ي	
 4,177,833  4,737,112 

  الربح�قبل�الزكاة�والضرائب�وحقوق�ا�لكية�غJ.�ا�سيطرة
  

 
219,843,113  196,975,219 

 (4,600,000)  (5,288,864)   )1-14(  الزكاة	والضريبة

 192,375,219  214,554,249   لربح�قبل�حقوق�ا�لكية�غJ.�ا�سيطرةا

  حصة	حقوق	ا�لكية	غ<%	ا�سيطرة	�ي	خسارة	الشركة	التابعة	ا�وحدة

  

 

224,634  130,324 

 192,505,543  214,778,883     صا'ي�ربح�الفc.ة

         )18(  ربحية�السهم�من:

 3,83  4,50     ا[عمال	الرئيسية	

 0,55  0,38     ا[خرى،	صا�ياwيرادات	

 4,28  4,77     الربح	الصا�ي

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

 

  

	d	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا�وحدة.26)	إ5ى	(1تعت&%	اwيضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
  )	جزءا
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  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

  )	شركة	مساهمة	سعودية(	

  ا�وحدة�دفقات�النقديةالتقائمة�

  م�2014ديسم/.�31'ي��ا�ن()ية�سنةلل

  )بالريال	السعودي(

  

	d	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية		ا�وحدة.26)	إ5ى	(1تعت&%	اwيضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
)	جزءا

  م2013    م2014  

        اgنشطة�التشغيلية

 192,505,543   214,778,883  صا�ي	ربح	السنة	

       تعدي�ت:

 90,969,426  101,127,996  اس���كات	

 1,568,365  1,798,227  إطفاءات

 (1,180,107)  229,557  ت	ومعداتبيع	ممتلكا خسائر(أرباح)	

 --  (339,053)  حيوية	موجوداتأرباح	استبعاد	

 4,600,000  5,288,864  مخصص	الزكاة

 (27,370,721)  (20,330,101)  حصة	الشركة	�ي	أرباح	أستثمارات	وفقا	حقوق	ا�لكية

�اية	الخدمةh	مكافأة	يمخصص� 7,422,641  8,087,862  ،	بالصا

�ي	خسائر	شركات	تابعة	حصة	حقوق	اdقلية  (130,324)  (224,633) 

      التغ<%ات	�ي	رأس	ا�ال	العامل	

 (46,220,305)  (97,495,672)  ا�خزون

 (10,419,898)  (46,842,219)  خرونأمدفوعات	مقدمة	ومدينون	

 128,746,340  210,875,197  دائنون	تجاريون	ودائنون	اخرون	ومصاريف	مستحقة

 --  618,314  لشركات	التابعة	خ�ل	الف�%ةاdثر	من	توحيد	ا

 (2,482,720)  (3,102,136)  دفوعةا�	والضريبة	زكاةال

 338,008,240  374,471,086  صا'ي�النقد�من�اhنشطة�التشغيلية

      

 

        اgنشطة�اhستثمارية

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

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

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

 (1,617,226)  (2,762,978)  استثمارات	عقارية اضافات

 --  (435,733)  إضافات	أصول	حيوية

 10,625,000  27,625,000  ا[رباح	ا�حصله	من	الشركات	الزميلة

 2,116,072  1,439,906  ا�تحصل	من	بيع	ممتلكات	ومعدات

 --  1,127,487  حيوية	موجوداتا�تحصل	من	بيع	

 (197,047,592)  (218,968,541)  صا'ي�النقد�ا�ستخدم�'ي�اhنشطة�اhستثمارية

      

 

       اgنشطة�التمويلية

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

 1,119,938,898   1,218,661,285  قروض	ومرابحات متحص�ت	من

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

 (94,108,319)  (82,344,042)  صا'ي�النقد�ا�ستخدم�'ي�اhنشطة�التمويلية

  

 

  

 

 46,852,329  73,158,503  صا'ي�التغJ.�'ي�النقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك��

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

 110,330,988  183,489,491  النقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك�'ي�m)اية�الفc.ة

      عمليات�غJ.�نقدية:

 59,250  (184,600)  أرباح/(خسائر)	غ<%	محققة	من	إستثمارات	�ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع

 --  225,000,000  امي	واdحتياطي	اdختياري اdحتياطي	النظ	،الزيادة	�ي	رأس	ا�ال	من	خ�ل	ا[رباح	ا�بقاة
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 شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (	شركة	مساهمة	سعودية	)

  التغJ.ات�'ي�حقوق�ا�لكية�ا�وحدةقائمة�

  م2014ديسم/.��31سنة�ا�ن()ية�'ي�لل

  لريال	السعودي)(با

    

 اhجما<ى

 حقوق�

�.Jقلية�غhا

 ا�سيطرة

حقوق�ا�لكية�

العائدة��ساهمي�

 الشركة

إستثمارات�'ي�  

أوراق�مالية�

  متاحة�للبيع

  

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

 

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

2013يناير		1الرصيد	�ي	  

 صا�ي	ربح	السنة --  --  --  192,505,543  --  192,505,543  (130,324)  192,375,219

 ا�حول	إ5ى	اdحتياطي	النظامي --  19,250,554  --  (19,250,554)  --  --  --  --

غ<%	محققة	من	إستثمارات	�ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع	أرباح --  --  --  --  59,250  59,250  --  59,250  

 حقوق	ا�لكية	الغ<%	مسيطرة --  --  --  --  --  --  2,000,000  2,000,000

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

 م�2013ديسم/.��31الرصيد�'ي� 225.000.000   93,409,588   12,453,336  474,512,073   135,588   805,510,585  1,869,676  807,380,261

 صا�ي	ربح	السنة --   --   --  214,778,883   --   214,778,883  (224,633)  214,554,250

 ا�حول	إ5ى	ا[حتياطي	النظامي --  21,477,889  --  (21,477,889)   --   --  --  --

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

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

  أرباح	غ<%	محققة	من	إستثمارات	�ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع  --  --  --   --   (184,600)   (184,600)   --  (184,600)

  م�2014ديسم/.��31الرصيد�'ي� 450,000,000  21,477,889  --  481,175,991   (49,012)   952,604,868  1,645,043  954,249,911



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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  التكوين�والنشاط  - 1
ــيمإ ـــركة")	ن	شـــــركة	أســـــواق	عبـــــدهللا	العثـــ ــجلة		("الشــ ــــاهمة	ســـــعودية	مســـ ــــب	الريـــــاض	بمدينـــــة	�ـــــي	شـــــركة	مسـ الســـــجل	التجـــــاري	رقـــــم	بموجـ

مـن	شـركة	ذات	مسـؤولية	محـدودة	إ5ـى	شـركة	مسـاهمة	الشـركة		تحويـل.	تم	م1980مايو		21ا�وافق			هـ1400	رجب	7بتاريخ		1010031185

 .م)2007سبتم&%		15(	ا�وافق		هـ1428رمضان		3/ق	بتاريخ	227لقرار	الوزاري	رقم	بموجب	ا

	ا�ــ�s	وا[دوات	ا���ليــة	يتمثــل	نشــاط	الشــركة	�ــي	تجــارة	ا�ــواد	الغذائيــة	وا[ســماك	واللحــوم	والحاصــ�ت	الزراعيــة	وا�و 
ً
وتقــوم	ا�جمــوع	أيضــا

  بجميع	انحاء	ا�ملكة	العربية	السعودية. تشغيل	مستودعات	الت&%يد	والتخزينصيانة	و ب
  

(ويشــار	إل��ـا	مجتمعــة	بـــ	لهـا	الشــركة")	والشـركات	التابعــة	القـوائم	ا�اليــة		ا�وحـدة	تتضــمن	القـوائم	ا�اليــة	للشـركة	أســواق	عبــدهللا	العثـيم	("

  :")موعةا�ج"

  ديسم/.�31نسبة�ا�لكية�الفعلية�'ي�    

  م2013  م2014    اسم�الشركة

 ٪100 ٪100    شركة	ها5ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    شركة	ا�ركز	العالمs	للتسويق	

 ٪100 ٪100    شركة	الخدمات	السبع	

 ٪100 ٪100    شركة	بيت	الوطن	

 ٪100 ٪100    شركة	مرافق	التشغيل

  - ٪100    ياترك	–شركة	ها5ي	القابضة	

  - ٪100    البوسنة	–شركة	ها5ي	القابضة	

  - ٪100    مصر	–شركة	أسواق	العثيم	

  -  ٪90    شركة	ثمرات	القصيم
  

  شركة�ها<ي�القابضة�
ـــ		1432رمضـــان	9صـــادر	مـــن	مدينـــة	الريـــاض	بتـــاريخ		1010314228شـــركة	ذات	مســـئولية	محـــدودة	تعمـــل	بموجـــب	الســـجل	التجـــاري	رقـــم	 هـ

تجـارة	الجملـة	والتجزئـة	�ـي	ا�ـواد	و	ا�شـاركة	�ـي	الشـركات	بنسـبة	تمك¤�ـا	مـن	السـيطرة	عل��ـا	،	تتمثل	أنشط��ا	�ـي	م2011أغسطس		9ا�وافق	

الغذائية	والدقيق	وا[رز	واللحوم	وا[سماك	وا[وانـي	ا���ليـة	وخـدمات	الحاسـب	ا¦5ـي	(نظـم	تطبيقيـة	وقواعـد	معلومـات)	وخـدمات	اwسـت<%اد	

  نة	ا�راكز	التدريبية	وال�%ف��ية	وخدمات	اwعاشة	ا�طهية	وغ<%ا�طهية.والتصدير	والتسويق	للغ<%	وصيا

  شركة�ا�ركز�العا�ي�للتسويق

	 	تعمل	بموجب	السجل	التجاري	رقم 	محدودة 	ذات	مسئولية 		1010314201شركة 	الرياض	بتاريخ 		2صادر	من	مدينة هـ،	1432محرم

شاركة	�ي	الشركات	بنسبة	تمك¤�ا	من	السيطرة	عل��ا	وتجارة	الجملة	والتجزئة	�ي	ا��ي	الرئيسية		أنشط��ا	م	وتتمثل	2010ديسم&%		8ا�وافق	

الدقيق	وا[رز	واللحوم	وا[سماك	وا[واني	ا���لية	وقطع	غيار	السيارات	وخدمات	الحاسب	ا¦5ي	(نظم	تطبيقية	وقواعد	معلومات)	وخدمات	

  وال�%ف��ية	وخدمات	اwعاشة	ا�طهية	وغ<%ا�طهية.	اwست<%اد	والتصدير	والتسويق	للغ<%	وصيانة	ا�راكز	التدريبية



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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  شركة�الخدمات�السبع

	 	تعمل	بموجب	السجل	التجاري	رقم 	محدودة 	ذات	مسئولية 		1010320848شركة 	الرياض	بتاريخ 		2صادر	من	مدينة هـ،	1432محرم

	 	2010ديسم&%		8ا�وافق 	أنشط��ا 	تتمثل 		م، �ي�ي	 	والتجزئة 	الجملة 	وتصدير	وتجارة 	الرياضية		إست<%اد 	وا��بس 	الجاهزة ا��بس

وا�جوهرات	التقليدية	وأدوات	الخياطة	والحقائب	والشنط	وا�نتجات	الجلدية	ومواد	الديكور	وا[سقف	ا�ستعارة	وقطع	غيار	السيارات	

 تشغيل	ا�خابز	وا�قا�ي.والحاص�ت	الزراعية	وخدمات	اwست<%اد	والتصدير	والتسويق	للغ<%	وإقامة	ا�شاريع	الزراعية	وإقامة	وإدارة	و 

  شركة�بيت�الوطن�

ــاريخ		1010320847شــــركة	ذات	مســــئولية	محــــدودة	تعمــــل	بموجــــب	الســــجل	التجــــاري	رقــــم	 ـــ	1432محــــرم		2صــــادر	مــــن	مدينــــة	الريــــاض	بتــ هــ

ـــي		تتمثــــل	أنشــــط��ا	م،2010ديســــم&%		8ا�وافــــق	 ــروات	والفواكــــة	وا[ســــماك	و �ـ ـــت<%اد	وتصــــدير	وتجــــارة	الجملــــة	والتجزئــــة	�ــــي	الخضــ ا[لبــــان	إسـ

وا[جبــان	ومشــتقات	الحليــب	والســمن	الحيــواني	والزيتــون	والحــ�وة	الطحينيــة	وا�كرونــة	وا�شــروبات	الغازيــة	وخــدمات	اwســت<%اد	والتصــدير	

عمــال	والتســويق	للغ<ــ%	وصــيانة	ا�راكــز	التدريبيــة	وال�%ف��يــة	وا�راكــز	الرياضــية	وا�قــاوdت	العامــة	للمبــاني	(إنشــاء	وإصــ�ح	وهــدم	وتــرميم)	وا[ 

 الكهربائية	وا[لك�%ونية	.
 

  شركة�مرافق�التشغيل

هــــ،	1433محـــرم		15صـــادر	مـــن	مدينـــة	الريـــاض	بتـــاريخ		1010321917شـــركة	ذات	مســـئولية	محـــدودة	تعمـــل	بموجـــب	الســـجل	التجـــاري	رقـــم	

ق	والطـرق	الرئيسـية	والشــوارع	ا�قــاوdت	العامـة	للمبـاني	وإنشـاء	وهـدم	وتــرميم	وأعمـال	الطـر 	م.	تتمثـل	أنشـط��ا	�ـي2011	ديسـم&%	10افـق	ا�و 

  وأعمال	الحفر	وأعمال	التسليح	والنجارة.	والجسور 
 

  والهرسك�البوسنة�–شركة�ها<ي�القابضة�

	5صــادر	مـن	جمهوريـة	البوســنة	والهرسـك	بتــاريخ		Reg-13-000344-065شـركة	ذات	مسـئولية	محــدودة	تعمـل	بموجـب	الســجل	القـانوني	رقـم	

تـم	توحيـد	القـوائم	ا�اليـة	بدايـة	مـن		م.	تتمثل	أنشط��ا	�ي	الوساطة	وتقديم	الخدمات	التجاريـة.2013اير	ف&% 	15هـ،	ا�وافق	1434	ربيع	اdخر

  م.2014ديسم&%		31�ي		للسنة	ا�ن��ية	القوائم	ا�الية	ا�وحدة	للمجموعة	
 

  تركيا�-شركة�ها<ي�القابضة�

م.	2012	ديسـم&%	14هــ،	ا�وافـق	1434	صـفر	1بتـاريخ		يـاتركصادر	من	جمهورية		846205رقم		تجاري تعمل	بموجب	السجل		مساهمةشركة	

تـــم	توحيـــد	القـــوائم	ا�اليـــة	بدايـــة	مـــن	القـــوائم	ا�اليـــة	ا�وحـــدة	للمجموعـــة	للســـنة		تتمثـــل	أنشـــط��ا	�ـــي	الوســـاطة	وتقـــديم	الخـــدمات	التجاريـــة.

  م2014ديسم&%		31ا�ن��ية		�ي	
 

  مصر�-شركة�أسواق�العثيم�

	17هــ،	ا�وافـق	1434	محـرم	3بتـاريخ		مصـر	العربيـةصـادر	مـن	جمهوريـة		55010رقـم		التجاري لسجل	شركة	مساهمة	مصرية	تعمل	بموجب	ا

تـــم	توحيـــد	القـــوائم	ا�اليـــة	بدايـــة	مـــن	القـــوائم		.البيـــع	بالجملـــة	والبيـــع	بالتجزئـــة	وأعمـــال	التجـــارة	العامـــةم.	تتمثـــل	أنشـــط��ا	�ـــي	2012	نـــوفم&%

  م2014ديسم&%		31ا�الية	ا�وحدة	للمجموعة	للسنة	ا�ن��ية		�ي	
 

  شركة�ثمرات�القصيم

هــــ،	1433	محـــرم		15صــادر	مـــن	مدينــة	الريـــاض	بتــاريخ		1010378315شــركة	ذات	مســـئولية	محــدودة	تعمـــل	بموجــب	الســـجل	التجــاري	رقـــم	

ــــق	ا� ـــــــوفم<%	11وافــــــ ـــــــط��ا2011	نـــ ــي		م.	تتمثــــــــــل	أنشـــ ـــــــــت<%اد	�ــــــــ ـــــــــدمات	اdسـ ـــــــــدواجن	وخـ ــــــية	والـ ـــــة	ا�اشــــ ـــ�ف	وتربيـــــ ـــــــــراوات	وا[عـــــــ ـــــــــة	الخضـ زراعـ

تـم		واستغ�ل	العقـارات	وا[را¬ـ�s	لصـالح	الشـركة.	ها	بالبيع	اواwيجار يروالتسويق	للغ<%	وشراء	اdرا¬�s	wقامة	مباني	عل��ا	وإستثمار والتصد

 م.2014ديسم&%		31�ي	للسنة	الن��ية	القوائم	ا�الية	ا�وحدة	للمجموعة		بداية	منلثمرات	القصيم	القوائم	ا�الية	توحيد	
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 ا�حاسبية�أسس�ا�عداد�والسياسات  - 2
  

 ا�عايJ.�ا�حاسبية�ا�طبقة����  -  أ

	للمعــاي<%	ا�تعــارف	عل��ــا	�ــى	ا�ملكــة	العربيــة	الســعودية	الصــادرة	عــن	الهيئــة	الســعودية	للمحاســب
ً
<ن	تــم	إعــداد	القــوائم	ا�اليــة	ا�وحــدة	وفقــا

  القانوني<ن.

  أسس�القياس�  - ب

	�بـدأ	التكلفـة	التاريخيـ	تم	إعداد	القوائم	ا�الية	ا�وحدة
ً
وباسـتخدام		بيـع	يـتم	اثبا®�ـا	بالقيمـة	العادلـةفيمـا	عـدا	ا[سـتثمارات	ا�تاحـة	لل	ةوفقا

  مبدأ	اdستحقاق	ا�حاس¯s	ومفهوم	اdستمرارية.
  

  عملة�العرض�والنشاط���-ج

ــة	التشــــغيل	للمجموعـــةية	ال°ـــs	تمثــــل	عملـــة	النشــــاط	يـــتم	عــــرض	هـــذه	القــــوائم	ا�اليـــة	ا�وحــــدة	بالريـــاdت	الســــعود ية	وال°ــــs	تعت&ـــ%	العملــ

  .للمجموعة

   استخدام�الحكم�والتقديرات����-د

.	لهـا	تـأث<%	ع²ـى	ا�ركـز	ا�ـا5ي	ونتـائج	ا[عمـالال°ـs	و يتطلب	إعداد	القوائم	ا�الية		ا�وحدة	من	اwدارة	إستخدام	الحكم	والتقديرات	واwف�%اضات	
ى	اwدارة،	فإنـه	مـن	ا�مكـن	أن	تختلـف	النتـائج	الفعليــة	وبـالرغم	مـن	أن	هـذه	التقـديرات	مبنيـة	ع²ـى	ا�علومـات	وا[حـداث	الحاليـة	ا�تـوفرة	لـد

  .ال¤�ائية	عن	هذه	التقديرات
�ا	µ	ا�تعلقة	ف�%اضاتwوا	التقديرات	مراجعة	تتم	الةمستمر بصفة	ي�محل	الفحص		سنة،	ويتم	إظهار	أثر	التغ<%ات	�ي	التقديرات	ا�حاسبية	

�اµ	تتأثر	s°ال	ا�ستقبلية	والف�%ات. 

 يد�أسس�التوح�����-هـ

الشـركات	التابعـة	�ـي	منشـآت		)1كمـا	هـو	مبـ<ن	�ـي	إيضـاح	(	تتضمن	القوائم	ا�الية	ا�وحدة	ا�رفقة	القوائم	ا�اليـة	للشـركة	وشـركا®�ا	التابعـة

تتوفر	السيطرة	عندما	يكون	للشركة	ا�قدرة	ع²ى	التحكم	�ي	السياسات	ا�الية	والتشغيلية	للمنشـأة	وذلـك	للحصـول	و 	تسيطر	عل��ا	الشركة

	يــتم	أخــذها	�ــي	الحســبان.	يــتم	إدراج	القــوائم		تمــارسى	منــافع	مــن	أنشــط��ا.	لتقــدير	الســيطرة	فــإن	حقــوق	التصــويت	ا�حتملــة	ال°ــs	ع²ــ
ً
حاليــا

  السيطرة	ح°¹	تاريخ	توقفها.	بدء	ا�الية	للشركات	التابعة	�ي	القوائم	ا�الية		ا�وحدة	من	تاريخ	

�همة	ال°s	تمت	ب<ن	الشركة	وشركا®�ا	التابعة	وتلك	ال°s	تمت	فيما	ب<ن	الشركات	التابعة	عند	يتم	إستبعاد	كافة	ا[رصدة	وا�عام�ت	ا�الية	ا

	إعداد	القوائم	ا�الية		ا�وحدة.	كمـا	يـتم	اسـتبعاد	أيـة	أربـاح	وخسـائر	غ<ـ%	محققـة	ناتجـة	مـن	ا�عـام�ت	الداخليـة	بـ<ن	شـركات	ا�جموعـة	عنـد

  توحيد	القوائم	ا�الية	.

 �حاسبيةملخص�gهم�السياسات�ا -3
  

ا�عروضـة	�ـي	هـذه	القـوائم	ا�اليـة		ا�وحـدة.	تـم	إعـادة	تبويـب	بعـض	أرقـام	تم	تطبيق	السياسات	ا�حاسبية	بشكل	ثابـت	ع²ـى	جميـع	الف�ـ%ات	

  الحالية.	سنةطريقة	العرض	للا�قارنة	لتتما��¹	مع	

  النقد�وما�'ي�حكمه�����-  أ

لبنوك	واسـتثمارات	أخـرى	قصـ<%ة	ا[جـل	عاليـة	السـيولة،	إن	وجـدت،	وال°ـs	تكـون	يتكون	النقد	وما	�ي	حكمه	من	نقد	بالصندوق	ونقد	لدى	ا

  بدون	أية	قيود.	للمجموعةستحقاقها	ا[صلية	ث�ثة	أشهر	أو	أقل	وتتوفر	اف�%ة	

  تحقيق�اhيرادات  - ب

-  wا	يتم	حيالها.	ل��امdا	اء�  ع�%اف	بإيرادات	بيع	البضائع	عند	تسليم	البضاعة	للعم�ء	وان�

  �يلها	من	تكلفة	البضاعة	ا�باعة.الفرع	ويتم	ت�برسوم	اdفتتاح	ا�تفق	عل��ا	مع	ا�وردين	عند	افتتاح		ويتم	اdع�%اف -

 ا�وردين	ا[خرى	ع²ى	أساس	اdستحقاق	وفقا	ل�تفاقيات	ا�&%مة	مع	ا�وردين.وحوافز	يتم	اdع�%اف	بإيرادات	الخصومات	التجارية	 -

� .	ت��يل	هذه	الخصومات	والحوافزعات	بعد	ا�بيتكلفة		يو[غراض	العرض	يتم	إظهار	صا

 اd 	ساسأع²ى		اتتتحقق	اdيرادات	من	اdيجار  -
ً
 .دة	عقود	اdيجار�	ستحقاق	وفقا
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 (يتبع) ملخص�gهم�السياسات�ا�حاسبية -3
 

 

 

  ا�صاريف  - ج

	ا 	التكاليف 	من s�¼رئي	 	بشكل 	والتوزيع 	البيع 	مصاريف 	تتكون 	وبيع 	لتوزيع 	الشركةال�نفقة 	تصنيفبضائع 	ويتم 	اdخرى	ا	. �صاريف

  ادارية.كمصاريف	عمومية	و 
  

تتضمن	ا�صاريف	اdدارية	والعمومية	ا�صاريف	ال°ـs	d	تتعلـق	بشـكل	مباشـر	بكلفـة	اdيـرادات	ويـتم	توزيـع	ا�صـاريف	اذا	دعـت	الحاجـة	بـ<ن	

 .ساس	ثابتأع²ى		تكلفة	ا�بيعاتة	و ا�صاريف	العمومية	واdداري
  

  اhستثمارات������-د

�لحقوق�ا�لكيةوفقاستثمار�
ً
  ـ�شركات�زميلة��ا

سياسا®�ا	ا�الية	والتشغيلية،	ويعت&%	امت�ك	الشركة	ع²ى	الشركات	الزميلة	�ي	تلك	ال°s	يكون	للشركة	تأث<%	هام	عل��ا	ولكن	ليست	سيطرة	

	عالذي	يحق	لصاحبه	التصويت	مؤشر الشركة	ا�ستثمر	ف��ا	مال	�ي	ا�ائة	من	رأس		50إ5ى		20<ن	لحصة	ت�%اوح	ماب
ً
	هاما

ً
قدرة	الشركة	²ى	ا

	 	تتم	ع²ى 	الشركات	ا�ستثمر	ف��ا. 	هذه 	ا�التأث<%	�ي 	ويتم	عن	اdستثمارات	�ي	حاسبة 	باستخدام	طريقة	حقوق	ا�لكية الشركات	الزميلة

	ا� 	للشركات 	ا�لكية 	حقوق 	وحركة 	وا�صاريف 	ا[رباح �ي	 	الشركة 	حصة 	ا�الية 	القوائم 	تتضمن 	بالتكلفة.
ً
	مبدئيا ستثمر	ف��ا	تسجيلها

بحقوق	ا�لكية	من	تاريخ	بداية	ذلك	التأث<%	الهام	ح°¹	تاريخ	توقفه.	عندما	تتجاوز	حصة	الشركة	�ي	الخسائر	ملكي��ا	�ي	أي	شركة	زميلة	

	الش 	تتكبد	ف��ا s°ال	تdالحا	باستثناء	أخرى	خسائر	أي	تحمل	إيقاف	ويتم	صفر	 ركة	يتم	تخفيض	القيمة	الدف�%ية	لحصة	الشركة	إ5ى

	يتم	قيد	أو	تحميل	حصة	الشركة	من	ا[رباح	أو	الخسائر	�ي	امات	قانونية	أو	ضمنية	لال��  لقيام	بمدفوعات	نيابة	عن	الشركة	الزميلة.

 	.ا�وحدة	الشركات	ا�ستثمر	ف��ا	�ي	قائمة	الدخل

  اhستثمارات�ا�تاحة�للبيع

طرة	أو	تـأث<%ات	هامـة	عل��ـا،	كاسـتثمارات	متاحـة	للبيـع،	ويــتم	تصـنف	اdسـتثمارات	ا�قتنـاه	لغ<ـ%	أغـراض	ا�تـاجرة	أو	ليسـت	للشـركة	أيــة	سـي

	بالتكلفــة
ً
وال°ــs	تمثــل	القيمــة	العادلــة	للقيمــة	ا�دفوعــة	،	ويــتم	قياســها	بعــد		شــاملة	مصــاريف	الشــراء	ا�تعلقــة	باdســتثمارات	إثبا®�ــا	مبــدئيا

�ا	بخ�ف	خسائر	اdنµ	العادلة	القيمة	ي��ي	حقوق	ا�لكية.	تحدد	القيمـة	العادلـة		غ<%	ا�ؤقت	خفاضذلك	بالقيمة	العادلة	وتدرج	التغ<%ات	

أفضــل	.	و�ــي	حالــة	غيــاب	ســوق	ماليــة	نشــطة	تعت&ــ%	التكلفــة	بمثابــة	ي	ســوق	نشــطبــالرجوع	إ5ــى	القيمــة	الســوقية	�ــي	حــال	كــان	يــتم	تــداولها	�ــ

.	يـتم	ا�وحـدة		�ـي	قائمـة	الـدخل	-إن	وجـد		-	قيمـة	اdسـتثمارات	ا�تاحـة	للبيـع	�ـيغ<%	ا�ؤقت	لقيمة	العادلة.	يقيد	اdنخفاض	تقدير	ممكن	ل

ال°ـs	تحـدث	ف��ـا	مـع	تسـوية	أي	مكاسـب	أو	خسـائر	غ<ـ%		سـنةإثبات	ا�كاسب	والخسائر	الناتجة	عن	بيـع	اwسـتثمارات	ا�تاحـة	للبيـع	خـ�ل	ال

.	يــــتم	ادراج	
ً
ــم	إثبا®�ــــا	ســـابقا ــات	ا[ربــــاح	محققـــة	تـ ــرار	ا�وحــــدة		مـــن	تلــــك	اdســـتثمارات	ضـــمن	قائمــــة	الـــدخل	توزيعـ مــــن	التوزيعـــات	عنـــد	إقــ

  الجهات	ا�ستثمر	ف��ا.	

  اhستثمارات�العقارية���-�هـ

�ـا	لف�ـ%ات	طويلـة		اwستثمارات	العقاريةيتم	إثبات	µ	حتفـاظwا	يـتم	sال°ـ	تلـك	أو	بالتـأج<%	ـا�وا�تمثلة	�ي	ا�بـاني	وا[را¬ـ�s،	ال°ـs	يـتم	اwنتفـاع	م¤

	م¤�ا	اwس���كات	ا��%اكمـة	وخسائر	إنخفاضلتحقيق	عائد	رأسما5ي	من	زيادة	قيم��ا	السوقية	با
ً
،	إن	وجـدت،	حيـث	القيمة	لتكلفة	مخصوما

.s�¬راÁل	ك��  d	يتم	إحتساب	أي	اس�

  

  ا�خزون��-�و

�ما	أقلأو		التكلفةتظهر	البضاعة	بسعر	Âأ	السوق،	تحديد	ويتم	التكلفة.	ا�رجح.	ا�توسط	طريقة	أساس	ع²ى  
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 بع)ملخص�gهم�السياسات�ا�حاسبية�(يت  - 3
  ا�خصصات�واhل�cامات�ا�حتملة����-�ز

ال�ــ�ام	قــانوني	أو	تعاقــدي	نا�ــ�Å	ع²ــى	الشــركة	التوقيــت،	عنــدما	يكــون		وأيــتم	تســجيل	مخصصــات	ل�ل��امــات	غ<ــ%	ا�ؤكــدة	مــن	ناحيــة	ا�بــالغ	

عتمــد	عليــه.	عنــدما	تكـــون	منــافع	اقتصــادية	لســداد	اdل�ــ�ام	ويمكـــن	إجــراء	تقــدير	يتحويــل	نتيجــة	لحــدث	ســابق	ومــن	ا�حتمــل	أن	ينــتج	عنـــه	

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

  

  

  

  

  ا�متلكات�وا�عدات����-ح�

تم	اdع�ــ%اف	بمصــروف	يــ	تظهــر	ا�متلكــات،	ا¦dت	وا�عــدات	بســعر	التكلفــة،	بعــد	خصــم	اwســ���ك	ا��ــ%اكم	و	خســارة	اwنخفــاض	�ــي	القيمــة.

ــن	بنــــود	ا�متلكــــات،	ا¦dت	 ــد	مــ اdســــ���ك	�ــــي	قائمــــة	الــــدخل	ا�وحــــدة	بطريقــــة	القســــط	الثابــــت	ع²ــــى	مــــدى		العمــــر	اwنتــــاÆي		ا�قــــدر	لكــــل	بنــ

�مــا	اقصــر	اd	اذا	كــان	هنــاك	تأكيــد	معقــÂا	يÆنتــاdا	العمــر	او	يجــارdا	عقــد	مــدة	خــ�ل	ا�ســتأجرة	ا�وجــودات	ك��ول	بــأن	وا�عــدات.	يــتم	اســ�

�ايــة	عقــد	اdيجــار	.	d	يــتم	اســ���ك	اdرا¬ــ�s.يتم	اســ���ك	بنــود	ا�متلكــاتh	ــي�ا¦dت	وا�عــدات	مــن	تــاريخ	و 	ا�جموعــة	ستحصــل	ع²ــى	ا�لكيــة	

	يتم	اس���كها	من	تاريخ	اكتمالها	وجاهزي��ا	ل�ستخدام.	
ً
�ا	وجاهزي��ا	ل�ستخدام،	وبالنسبة	للموجودات	ا�شيدة	داخلياÇتركي  

  عمار	اwنتاجية	ا�قدرة	للممتلكات	وا¦dت	وا�عدات	خ�ل	السنة	الحالية	�ي	نفسها	للسنة	ا�قدرة	السابقة	وتفاصيلها	كما	ي²ي:	إن	ا[ 

  السنوات  

  10  آdت	ومعدات

  25	– 5  مباني

  7	– 5    سيارات

  7	– 5  أجهزة	الحاسب	ا¦5ي

  7  أثاث	ومفروشات

  10  تحسينات	ا�باني	ا�ستأجرة
  

  انخفاض�قيمة�ا�وجودات�طويلة�اhجل���-ط�

للتأكد	من	عدم	وجود	أي	دليل	ع²ى	وقوع	أي	خسارة	ناتجة	طويلة	ا[جل	تقوم	الشركة	بإجراء	مراجعة	دورية	للقيمة	الدف�%ية	للموجودات	

د	لذلك	ا[صل	لتحديد	�ي	قيمة	ا�وجودات.	و�ي	حالة	وجود	مثل	هذا	الدليل،	يتم	تقدير	القيمة	القابلة	ل�س�%داغ<%	مؤقت	عن	انخفاض	

	تقدير	القيمة	القابلة	ل�س�%داد	لذلك	ا[صل،	تقوم	الشركة	بتقدير	القيمة	القابلة		،حجم	هذه	الخسارة و�ي	الحاdت	ال°s	d	يمكن	ف��ا

  ل�س�%داد	للوحدة	ا�درة	للنقدية	ال°s	ينتمs	إل��ا	ذلك	ا[صل.	
  

	يكون	 	ا�درة	للنقدية		ا�بلغ	القابل	ل�س�%داد	لÁصل	أو	الوحدةعندما
ً
بأقل	من	قيمتــه	الدف�%ية،	عندئذ	تخفض	القيمة	الدف�%ية	مقدرا

	كلذلك	ا[صل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ5ى	القيمة	القابلة	ل�س�%داد	لها،	ويتم	إثبات	خسائر	اdنخفاض	�ي	قيمة	ا[صل	
ً
مصروفات	فورا

�ي	قائمة	الدخل		ا�وحدة.	  
  

  انخفاض�قيمة�ا�وجودات�طويلة�اhجل�(يتبع)���-ط�

	عكس	قيد	خسارة	اdنخفاض	�ي	القيمة،	عندئذ	تتم	زيادة	القيمة	الدف�%ية	لÁصل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ5ى	القيمة
ً
	وإذا	ما	تم	dحقا

الدف�%ية	ال°s	كان	من	ا�ف�%ض	تحديدها	فيما	لو		ا�عدلة	القابلة	ل�س�%داد	له،	ع²ى	أd	تزيد	القيمة	الدف�%ية	ال°s	تمت	زياد®�ا	عن	القيمة

	خسارة	 	عكس	قيد 	إثبات 	يتم 	السابقة. 	الف�%ات �ي	 	للنقدية 	ا�درة 	أو	الوحدة 	ا[صل 	ذلك 	قيمة �ي	 	اdنخفاض 	إثبات	خسارة 	يتم لم

�ي	قائمة	الدخل		ا�وحدة.كاdنخفاض	�ي	القيمة		
ً
  إيرادات	فورا
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 بع)ملخص�gهم�السياسات�ا�حاسبية�(يت  - 3
  حيوية�وداتموج  �-ك

	بتكل	ا�وجوداتتظهر	   	تكلفالحيوية 	تحدد 	اdس���ك	ا��%اكم.
ً
	ناقصا 	ا[و5ي 	اwنتاج 	تاريخ 	ح¹° 	ال�%بية 	أو	تكلفة 	الشراء 	ا�وجودات	فة ة

	[عمارها	ا�عنية.	تس��لك	ا�وجودات	الحيوية	بطريقة	
ً
  اdنتاÆي	ا�قدر.ى	العمر	ع² الثابتالقسط	الحيوية	غ<%	الناضجة	بتكلفة	ال�%بية	وفقا

  غJ.�ملموسةموجودات����- ل�.

	 	ا�وجودات	تتمثل 	حقوق	غ<%	ا�لموسة 	ع²ى 	للحصول 	بالتكاليف	ا�تكبدة 	اwنتفاع 	من 	[ مواقع 	عقارية 	مستأجرة 	ا�ستأجر	سواق من

  ها	ع²ى	مدة	عقود	اwيجار.	ؤ (خلو)	ويتم	إطفاا[ص²ي	

  تكلفة�اhقc.اض����-م�
  

°ــ¹	تصــبح	جــاهزة	للغــرض	كلفــة	تلــك	ا[صــول	حتيــتم	إضــاف��ا	ع²ــى		رة	بتملــك	أو	بنــاء	ا[صــول	ا�ؤهلــة.ض	والخاصــة	مباشــإن	تكــاليف	اdق�ــ%ا

 ال°s	تكبدت	ف��ا.	سنة.	إن	تكاليف	اdق�%اض	ا[خرى	يتم	تحميلها	ع²ى	قائمة	الدخل	�ي	الا�عدة	من	أجلة
 

  تحويل�العم�ت�اgجنبية�����-ن�

ــــى	الريــــال	الســــعودي	باســـــعار	التحويــــل	الســــائدة	عنــــد	اجــــراءإاdجنبيــــة		يــــتم	تحويــــل	ا�عــــام�ت	بالعملــــة ــة	5 .	ويــــتم	تحويــــل	ا�وجـــــودات	ا�عاملــ

ن	[ســعار	الســائدة	�ــي	ذلــك	التــاريخ.	أا5ــى	الريــال	الســعودي	باا�وحــدة	وا�طلوبــات	ا�اليــة	بــالعم�ت	اdجنبيــة	كمــا	�ــي	تــاريخ	قائمــة	ا�ركــز	ا�ــا5ي		

  .ا�وحدة	لتسديدات	او	تحويل	العم�ت	اdجنبية	يتم	ادراجها	ضمن	قائمة	الدخل	اdرباح	والخسائر	الناتجة	عن	ا

  محاسبة�عقود�اhيجار���ـ�س�

�ـــا	تحمـــل	دفعــات	اdيجـــار	ع²ـــى	قائمــة	الـــدخل	بطريقـــة	القســـط	Çوبموج	تشــغيلية،	ايجـــار	عقـــود	الشــركة	ت&%مهـــا	sال°ـــ	يجــارdا	عقـــود	كافـــة	تعت&ــ%

  اdيجار.	سنةالثابت	ع²ى	مدى	

بصــف��ا	مــؤجرة	كــإيرادات	�ــي	قائمــة	الــدخل	ع²ــى		ا�جموعــةقيــد	مبــالغ	اwيجــار	ا�ســتلمة	بموجــب	عقــود	اwيجــار	التشــغيلية	مــن	قبــل	كمــا	يــتم	

  تلك	العقود.	سنةأساس	القسط	الثابت	ع²ى	مدى	

  مخصص�مكافأة�m)اية�الخدمة�����-ع�

�ايـــة	الخدمـــة	يـــتم	إحتســـاب	h	مكافـــأة	مخصـــص	العمـــل	لنظـــام	با�ملكـــوفقـــا	والعمـــال	أســـاس	وع²ـــى	الســـعودية	العربيـــة	اة	إجمـــا5ي	sال°ـــ	زايـــا�

،	كمـا	ويـتم	ا�خصـصمـن	خصـم	أي	مـدفوعات	مقدمـة	للمـوظف<ن	ويـتم		،يستحقها	ا�وظف	�ي	حالة	تركه	العمـل	�ـي	تـاريخ	قائمـة	ا�ركـز	ا�ـا5ي

�اية	الخدمة	للمو مكافآت	احتساب	ودفع	فروقات	h	مإظف<ن�  .ن	وجدت	عند	ان��اء	خدما®
  

  

  اةالزك���-ف�

	وال 	الزكاة 	لتعليمات	مصلحة 	الشركة 	للتعليمات	الدولة	تخضع 	تخضع 	للشركات	التابعة، 	وبالنسبة 	السعودية 	العربية 	ا�ملكة �ي	 دخل

.	يجري	تسجيل	أية	فروقات	مخصص	الزكاة	وفقا	للوعاء	الزكوي 	.	يتم	احتسابراك	للزكاة	وفقا	�بدأ	اdستحقاقيتم	اdستد		التابعة	لها.

  .ربط	ال¤�ائيب<ن	ا�خصص	وال
 

 لنقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوكا  - 4

  م3201    م4201  	  

 48,891,083    37,212,357   نقد	بالصندوق 

 61,439,905    146,277,134   حسابات	جارية	- أرصدة	لدى	بنوك	
   183,489,491    110,330,988 
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 مخزون،�صا'ي  - 5
 

  م3201    م4201  	  

 70,215,227   91,371,851  بضاعة	ا�ستودعات	ا�ركزية

 321,726,300   399,182,124  بضاعة	الفروع

 (23,931,417)   (25,048,193) مخصصات	العجز	والراكد	

 465,505,782   368,010,110 

 مدفوعات�مقدمة�ومدينون�آخرون  - 6

  م3201    م4201  

 66,062,162    62,437,970   )1-13مصروفات	مدفوعة	مقدما	(

 6,012,952    10,012,951  تأمينات	مس�%دة

 5,076,563    43,730,152   دفعات	مقدمة	للموردين

 6.667.589    697,795   عم�ء	تأج<%

 1,651,755    2,975,229   ذمم	موظف<ن

 347,118    4,477,336   تأمينات	اعتمادات	مستندية	وخطابات	ضمان

 4,487,153    12,816,078   أخرى 
  

137,147,511   90.305.292 
 

 ،�صا'ياستثمارات�  - 7
  يتضمن	بند	اwستثمارات	ما	ي²ي:

  م3201    م4201      

	لحقوق	ا�لكية
ً
.185.926   178,831,391     )1- 7(  إستثمار	�ي	شركات	وفقا

7.641.67   17,457,077         إستثمارات	�ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع 204
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    196,288,468  193.567.
  

  

  ة)لثمار�'ي�شركات�وفقا�لحقوق�ا�لكية�(شركات�زمي)��است7-1(�

 

  م2013    م2014  
      

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

 27,429,970   20,330,101   حصة	الشركة	�ي	صا�ي	ا[رباح

 662,949   818,400   إضافات

 --  (618,314)   أ[ثر	من	توحيد	القوائم	ا�الية	لÁستثمار

 (10,625,000)  (27,625,000)   باح	نقدية	مستلمةتوزيعات	أر 

 185,926,204   178,831,391   ديسم&%			31رصيد	
  

  

  

بقيمة	٪.	13.65يمثل	اdستثمار	�ي	الشركة	الزميلة	قيمة	اdستثمار	�ي	رأس	مال	شركة	عبد	هللا	العثيم	ل�ستثمار	والتطوير	العقاري	بنسبة	

 .ريال	سعودي)مليون	137:2013مليون	ريال	سعودي(	139
  



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)

12 

 

 استثمارات�عقارية،�صا'ي  - 8
للغ<ــ%	بصــفة	أساســية،	وكــان	ا�ســتخدمة	لفــروع	الشــركة	وتأج<%هــا	ا�عــارض	وا�بــاني	ا�جمعــات	التجاريــة	و تتمثـل	اdســتثمارات	العقاريــة	�ــي	

  رصيد	السنة	كما	ي²ي:
 م2013   م2014 

    التكلفة

  581,454,662  583.071.888  يناير		1�ي	

 1,617,226   2.762.978  اwضافات

  --  2.622.828   تحويل	من	ا�باني

 583,071,888  588.457.694 ديسم/.�31'ي�

    

     اhس()�ك�ا�c.اكم

  48,740,699  71.685.135 يناير		1�ي	

 22,944,436  23.130.889   اdس���ك	ا�حمل	للسنة

  --   733.174  تحويل	من	ا�باني

 71,685,135  95.549.198 ديسم/.�31'ي�

 492.908.496 صا'ي�القيمة�الدفc.ية
 511,386,753 

  

  

  



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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  ،�صا'يا�متلكات�وا�عدات�  - 9

 
 ســيارات مبانــي آhت�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 م2014ناير	ي	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 اwضافات
 -- (33,131,642) 7,773,421 1,972,453 1,259,925 604,258 19,720,810 1,800,775 -ا�حول	من	مشروعات	تحت	

 (2,622,828) -- -- - - - (2,622,828) - -ا�حول	إ5ى	اdستثمارات	

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

 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 م2014ديسم/.��31

 اhس()�كات�ا�c.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	للف�%ة

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

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

 468,242,583 -- 81,665,357 92,055,908 49,298,243 51,118,439 55,060,211 139,044,425 - م2014ديسم/.��31
 صا'ي�القيمة�الدفc.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 م2014ديسم/.��31

 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

 

9-1									� مليون	ريال	سعودي.	37ا	تم	نقل	ملكية	ا[را¬�s	باسم	الشركه	وجاري	إستكمال	إجراءات	نقل	ملكية	باÍي	ا[را¬�s	من	شركة	العثيم	ل�ستثمار	العقاري	والبالغة	قيم�

ب).	وتجدر	اwشارة	إ5ى	أنه	d	يوجد	أي	ال��امات	رأسمالية	عن	هذه		12مليون	ريال	سعودي	)	مرهونة	لبعض	البنوك	مقابل	تسهي�ت	بنكية.	إيضاح	(	40م:	2013مليون	ريال	سعودي	(		67.6إن	اdرا¬�s	ا�ذكورة	اع�ه	تتضمن	مبلغ								9-2

 �وحدة.ا�شاريع	�ي	تاريخ	قائمة	ا�ركز	ا�ا5ي	ا[ولية	ا
  

 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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 موجودات�حيوية،�صا'ي  - 10

تس��لك	ا�وجودات	الحيوية	بطريقة	القسط		.لشركة	التابعة	شركة	ثمرات	القصيمتتمثل	ا�وجودات	الحيوية	�ي	ا[غنام	وا[بقار	ا�ملوكة	ل

  كما	ي²ي:	سنةوكان	رصيد	البخمس	سنوات		الثابت	ع²ى	العمر	اdنتاÆي	ا�قدر
  

  

 

 م2013   م2014 

     التكلفة

 --  2,250,813  يناير		1�ي	

 2,250,813  435,733  اwضافات

 --  (1,082,879)   استبعادات

 2,250,813  1,603,667 ديسم/.�31'ي�

   

    اhس()�ك�ا�c.اكم
  --  227,739 يناير			1�ي	

 227,739  437,107  اdس���ك	ا�حمل	للسنة

 --  (294,445)  بعاداتاdست

 227,739  370,401 ديسم/.��31'ي�

 2,023,074  1,233,266 صا'ي�القيمة�الدفc.ية

 دات�غJ.�ملموسة،�صا'يجو و م  - 11

من	ا�ستأجر	تتمثل	ا�وجودات	غ<%	ا�لموسة	بالتكاليف	ا�تكبدة	للحصول	ع²ى	حقوق	اwنتفاع	من	مواقع	عقارية	[سواق	مستأجرة	

  سنة.	15إ5ى		10ا[ص²ي	(خلو)	ويتم	إطفاؤها	ع²ى	مدة	عقود	اwيجار	ال°s	ت�%واح	من	
  

  م3201    م4201 

     التكلفة

 15,000,000  19,597,230  يناير		1�ي	

 4,597,230  -  اdضافات

 19,597,230  19,597,230 ديسم/.�31'ي�

   

    اhطفاء�ا�c.اكم

 3,123,178  4,691,541 	يناير	1�ي	

 1,568,363  1,798,227 اdطفاء	ا�حمل	للسنة

 4,691,541  6,489,768 ديسم/.��31'ي�

 14,905,689  13,107,462 صا'ي�القيمة�الدفc.ية
 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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 قروض�ومرابحات  - 12

  :مرابحات	قص<%ة	ا[جل					أ	)	

مرابحات	قص<%ة	اdجل	وذلك	لتمويل	رأس	ا�ال	العامل،	حيث		يوجد	لدى	الشركة	تسهي�ت	من	مجموعة	بنوك	محلية	تجارية	ع²ى	شكل

مليون		225.3م:	2013ديسم&%	31مليون	ريال	سعودي	(	252م	مبلغ	2014ديسم&%		31بلغ	الرصيد	غ<%	ا�ستخدم	من	هذه	ا�رابحات	كما	�ي	

  ريال	سعودي).	

    ب	)				قروض	ومرابحات	طويلة	ا[جل	:

  ديسم/.�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�غJ.�ا�تداول 

  213,181,818  225,000,000   ا�جما<ي

 

بل	الشركة	إن	هذه	التسهي�ت	مضمونة	بضمانات	شخصية	مقدمة	من	رئيس	مجلس	اwدارة،	ورهن	صكوك	ملكية	أرا¬�s	مملوكة	من	ق

  مليون	ريال	سعودي).	40م:	2013ديسم&%		31م	(2014ديسم&%		31مليون	ريال	سعودي	كما	�ي		67.6قيم��ا	الدف�%ية	

 اgطراف�ذات�ذات�الع�قة�  - 13

�ــا	تــتم	ا�حاســبة	ع¤�ــا	بطريقــة	حقــوق	ا�لكيــة	µ	مســتثمر	وشــركات	التابعــة،	والشــركات	ا،�وشــركات	تتمثــل	ا[طــراف	ذات	الع�قــة	للشــركة	مــن	مســاهم�

  شقيقة	أخرى	تحت	السيطرة	ا�ش�%كة.

	خ�ل	الف�%ة	تعاملت	الشركة	بشكل	رئي¼�s	مع	شركة	العثيم	القابضة	(شريك	مؤسس)	وشركة	عبدهللا	العثيم	لÏسـتثمار	والتطـوير	العقـاري	(شـركة

  ش�%ياترئي¼�s	من	إيرادات	ومصاريف	إيجار	ومزميلة)	وكانت	التعام�ت	مع	ا[طراف	ذات	الع�قة	تتمثل	بشكل	

	للشروط	واdتفاقيات	ا�عتمدة	من	قبل	اwدارة.
ً
  تتم	ا�عام�ت	مع	ا[طراف	ذات	الع�قة	وفقا

  م2013  م2014  طبيعة�ا�عاملة

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

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

 41,876,543 60,600,765  مش�%يات

 4,172,920 3,239,000  .وأعضاء	مجلس	اwدارة	ومكافآت	رئيسأجور	ومرتبات	

 10,997,955 --  أرا¬�sشراء	

  السابقة	ا[رصدة	التالية:ا�عام�ت	وقد	نتج	عن	

  م2013  م2014  الع�قة  الرصيد

 10,664,369 6,654,135 شركة�زميلة  )1-13مدفوع	مقدم(

 3,900,000 2,100,000 شركة�زميلة  )2- 13(دائنون	

  

	إ5ى	طرف	ذو	ع�قة	مقابل	خصم	تعجيل	الدفع.	قدما�دفوع	م	)13-1(
ً
  عبارة	عن	إيجارات	مدفوعة	مقدما

	وقد	بلغت	ا�ش�%يات	خ�ل	العام	طرف	ذو	ع�قة		ا5ي	مليون	ريال	سعودي)	2013:	3.9(	ريال	سعوديمليون		2.1مبلغ	�يشمل	رصيد	الدائنون )�13-2(

  .مليون	ريال	سعودي)	2013:	41.9(	مليون	ريال	سعودي	60.6



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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  دائنون�آخرون�ومصاريف�مستحقة  - 14

 لزكاةا�14-1
 ا�وقف�الزكوى�والضري��  ) أ

  

	الزكو الشركة	قدمت	 	ية	اقرارا®�ا 	والدخل	("ا�صلحة") وقامة		م2013ديسم&%		31عن	كافة	السنوات	السابقة	ح°¹	�صلحة	الزكاة

�ت		بسدادhوأ	ا�Çبموج	ا�ستحقة	موقفهاالزكاة	الشركة		ح°¹	السنوات	جميع	عن	ا�صلحة	مع	31الزكوي		م2011ديسم&%.  
  

ضمن	اdقرار	ا�وحد	للشركة	وd	توجد	اية		م2013ديسم&%		31كما	قامت	الشركات	التابعة	بتقديم	اقرارا®�ا	الزكوية	للمصلحة	ح¹°	

�ذه	الشركاتµاشكاdت	ضريبية	أو	زكوية	فيما	يتعلق	. 
 

  الوعاء�الزكوي   ) ب

 :مما	ي²يبصفة	أساسية	والذي	يتم	تحديده	ع²ى	أساس	القوائم	ا�الية	ا�وحدة	للشركة	يتكون	الوعاء	الزكوي	للشركة	

  م2012    م4201 

 612,869,454        805,374,997       السنةحقوق	ا�ساهم<ن	أول	

 196,975,219        219,843,113       صا�ي	الربح	ا�عدل

 73,440,277          85,856,272         مخصصات

 213,181,818        225,000,000       القروض

 (193,567,882)   (196,288,468)  يخصم:	استثمارات	�ي	الشركات

 (1,239,823,822)     (1,372,782,237)    وما	�ي	حكمهاممتلكات	ومعدات	

 (336,924,936)       (232,996,323)      وعاء	الزكاة

	لكون	وعاء	الزكاة	بالسالب	فقد	تم	إحتساب	مخصص	الزكاة	ع²ى	أساس	الربح	الصا�ي	ا�عدل.
ً
  نظرا

  

 
  

  م3201    م4201  

 39,435,817   65,805,449  مستحقات	ا�وظف<ن

 25,951,324   35,105,130  أرصدة	عم�ء	إكتساب

 21,094,952   29,976,972  بطاقات	العثيم	مقبوضة	مقدما

 6.398.505   8.585.233  )1- 14مخصص	الزكاة	(

 6,239,581   11,910,338  تأمينات	من	الغ<%

 4,956,581   4,822,856  مصاريف	منافع	عامة	مستحقة

 13.811.686   7,020,575  دفعات	مقدمة	من	عم�ء	تأج<%	ا�ح�ت

 12.123.214   10,796,928  اخرى	

  174,023,481   130.011.660 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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 م3201   ج�)�����فيما�ي�ي�حركة�مخصص�الزكاة�والضريبة�كما�'ي��31ديسم/.:										2014م

 4,281,225   6,398,505  الرصيد	�ي	بداية	السنة

 4,600,000   5,288,864   ا�خصص	خ�ل	السنة

)2.482.720(   (3,102,136)  ا�سدد	خ�ل	السنة	  

�اية	السنةh	ي� 6,398,505   8,585,233  الرصيد	
  

 

 رأس�ا�ال����� - 15
٪	وذلـك	عـن	طريـق	مـنح	100مليـون	ريـال	سـعودي	أي	بنسـبة	زيـادة		450مليـون	ريـال	سـعودي	ا5ـي		225تم	زيادة	راس	مال	الشركة	من	

	22,5وا[رباح	ا�بقاة	وزيادة	عدد	أسهم	الشركة	من		واdختياري 	النظاميسهم	مجاني	مقابل	كل	سهم	باwضافة	ا5ي	تحويل	اdحتياطي	

 .مليون	سهما	45	ا5ىمليون	سهم	

 

 حتياطي�نظاميإ - 16
  

	تحويــل	
ً
مــن	صــا�ي	٪	10بموجــب	عقــد	تأســيس	الشــركة	ونظــام	الشــركات	�ــي	ا�ملكــة	العربيــة	الســعودية،	يتوجــب	ع²ــى	الشــركة	ســنويا

  من	رأس	مال	الشركة.٪	50الربح	ا5ى	اdحتياطي	النظامي	ح°¹	يبلغ	

 dإ	.	ا�ســاهم<ن	ع²ـى	للتوزيــع	قابــل	غ<ــ%	النظــامي	حتيـاطيdا	لزيــادة	أو	الشــركة	خســائر	قابلــة�	النظــامي	حتيـاطيwا	إســتخدام	يمكــن	أنــه	

رأس	مالهــا	.	إذا	تجــاوز	اwحتيــاطي	نصـــف	رأس	مــال	الشــركة	،	قــد	يقـــرر	إجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	توزيـــع	مثــل	هــذه	الزيــادة	كأربـــاح	

	sال°ـ	السـنوات	ـي�ا[دنـى	لÁربـاح	ا�وزعـة	ا�قـررة	�ـي	عقـد	تأسـيس		الشـركة	أربـاح	صـافية	لتوزيـع	الحـد	d	تحقـقموزعة	ب<ن	ا�ساهم<ن	

  م.	2014أبريل		6وقد	تم	استخدام	اdحتياطي	�ي	زيادة	رأس	ا�ال	وفقا	لقرار	الجمعية	العامة	للمساهم<ن	�ي	الشركة	
  

  

 ختياري إحتياطي�إ�� - 17
)	ع²ــى		م2009ابريــل		27(ا�وافــق		هـــ1430ول	[ جمــادى	ا	2وافقــت	الجمعيــة	العامــة	غ<ــ%	العاديــة	للشــركة	�ــي	اجتماعهــا	ا�نعقــد	بتــاريخ	

وقـــد	تــم	اســـتخدام		وتخصيصــه	للتوســع	�ـــي	أعمــال	الشــركة	ختيـــاري إكإحتيــاطي		م2008مـــن	الــربح	الصــا�ي		لســـنة		٪20اقتطــاع	نســبة	

  م.	2014أبريل		6اdحتياطي	�ي	زيادة	رأس	ا�ال	وفقا	لقرار	الجمعية	العامة	للمساهم<ن	�ي	

.  
  

 السهم�يةربح - 18
�ــا	(حصــة	الشــركة	�ــي	تــم	إحتســاب	ربــح	الســµ	ويقصــد	ا[خــرى	يــراداتwوا	الرئيســية	ا[عمــال	مــن	والــربح	ي�هم	للف�ــ%ة	بتقســيم	الــربح	الصــا

  مليون	سهم.	45أرباح	استثمارات	ومصاريف	التمويل	واwيرادات	ا[خرى)	ع²ى	ا�توسط	ا�رجح	لعدد	ا[سهم	ا�صدرة	والقائمة	والبالغ	
  

 رباحg توزيعات�ا - 19
ــة	العامــــة	للمســــاهم<ن	�ــــي	اجتماعهــــا	ا�نعقــــد	بتــــاريخ	تــــم	اعتمــــاد	التوزيعــــا مليــــون	ريــــال		67.5بمبلــــغ		2014أبريــــل		6ت	ا�قــــرة	�ــــي	الجمعيــ

٪	نــتج	ع¤�ــا	زيــادة	رأس	ا�ــال	100واســهم	مجانيــة	بنســبه		2013ديســم&%		31ريــال	للســهم	الواحــد	عــن	الســنة	ا�ن��يــة	�ــي		3سـعودي	بواقــع	

  ال	سعودي.مليون	ري	450	سعودي	ا5ىمليون	ريال		225من	

  

 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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  مصروفات�بيع�وتسويق - 20

  م3201    م4201  

  300,963,223    341,468,902  رواتب	ومزايا

  69,950,509   79,335,215  إيجارات

  58,417,681   63,325,224    اس���ك	وإطفاء

  44,296,671   45,430,474  منافع	عامة

  26,922,517   37,173,744  دعاية	وإع�ن	ودعم	تسويقي

  22,291,881   24,848,069  م	ومواد	تعبئة	وتغليفلواز 

  11,651,827   16,977,140  صيانة	وإص�ح

  10,199,700   9,346,186  وقود	وزيوت	ولوازم

  5,109,036    9,657,053  مصاريف	شحن	للفروع

  3,570,326   4,266,880  مصاريف	التأم<ن

 1.692.887  4,968,475  أتعاب	مهنية	واش�%اكات

 --   4,076,419  روف	ديون	مشكوك	�ي	تحصيلهامص

 5.708.734   8,579,506  أخرى 

 649,453,287  560,774,992 
 

 �يف�ا�دارية�والعموميةا�صار  - 21
  م3201    م4201  

 39,684,085   48,875,747  رواتب	ومزايا	موظف<ن

 5,657,244   6,252,196  اس���ك	واطفاء	

 3,765,144   4,547,155  رسوم	واش�%اكات

 3,462,469   2,836,488  منافع	عامة

 2,528,478   3,684,413  ايجارات

 925,912   1,505,428  صيانة	واص�ح

 755,123   883,178  وقود	وزيوت	ولوازم

 661,465   722,521  أتعاب	مهنية

 548.604   1,022,310  ت&%عات	خ<%ية	لجهات	معتمدة

 499,932   388,252  ضيافة

 1.420.783   1,217,408  أخرى 

 71.935.096   59.909.239  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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 معلومات�قطاعية - 22
ـــة	بــــا�واد	الغذائيــــة		وتمــــارس			للمجموعــــةت�%كــــز	النشــــاطات	الرئيســــية	 نشــــاطها	�ــــي	ا�ملكــــة	العربيــــة		وعــــة	ا�جم�ــــي	تجــــارة	التجزئــــة	والجملـ

ــات	التجاريـــــة،	تأج<% الســـــعودية،	باwضـــــافة	إ5ـــــى	قطـــــاع	 ـــالبيع	لغـــــرض	ا�جمعـــ ـــتثمارها	بــ ــــم	تلخـــــيص	بعـــــض	w و	اأاســ ـــالح	الشـــــركة.	تـ يجـــــار	لصــ

  :	كما	ي²يلكل	قطاع	من	قطاعات	ا[عمال	ديسم&%		31لومات	ا�ختارة	كما	�ي	ا�ع
	  

    

  م2014ديسم/.��31للفc.ة�ا�ن()ية�'ي�  

  العقار�والتأجJ.  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  

    

  -   �5.251.902.161  ا�بيعات

  95,930,206   -   إيرادات	التأج<%

  52,798,485   871,127,222   إجما5ي	الربح

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

  -   1,233,266   موجودات	حيوية
 

 اعيةمعلومات�قط - 22
  م2013ديسم&%		31للف�%ة	ا�ن��ية	�ي	  

  بـالـريـــال	الســعــودي  

  العقار	والتأج<%  تجارة	التجزئة  

  (إيجارات)	  والجملة  

 -- 4.579.004.438  ا�بيعات

  93,194,079  --  إيرادات	التأج<%

  51,802,144  741,280,905  إجما5ي	الربح

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

 --  2,023,074   موجودات	حيوية
  

  لسنة�ا�ن()ية�بذلك�التاريخل'ي�ا�ملكة�تغطية�ا�ناطق�  

  آhف�الرياhت  

  م2013  م2014  

  تجارة�التجزئة  

  والجملة
٪  

  تجارة	التجزئة

  والجملة
٪  

  

      ة�العربية�السعودية:ا�ملك

 %76  3,484,506,654  %72 3,783,774,548  ا�نطقة	الوسطى

 %14  622,744,912  %13 667,611,055  ا�نطقة	الشرقية

 %6  266,147,992  %8 434,925,388  ا�نطقة	الجنوبية

 %3  140,970,869  %5 254,823,790  ا�نطقة	الشمالية

 %1  64,634,011  %2 110.767.380  ا�نطقة	الغربية

   4,579,004,438    5.251.902.161  إجما5ي	ا�بيعات



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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 عقود�اhيجار�التشغيلية - 23

 
ـــت	ا�صــــــــاريف		لــــــــدى ـــا	وفروعهــــــــا	ومســــــــاكن	ا�ــــــــوظف<ن	وبلغـــــ ـــــــة	بمتاجرهـــــ ـــــغيلية	ا�تعلقـ ـــــار	التشـــ ـــــود	اwيجـــ ــــــن	عقـــ ـــــــة	العديــــــــد	مــ ا�جموعـ

الحـد	مليـون	ريـال	سـعودي).	إن	 	93.51:	م2013مليون	ريال	سعودي	(	112,53م	حوا5ي	2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	 اwيجارية	

�ي		يا[دنى	wجما5ي	دفعات	عقود	اwيجار	ا�ستقبل	sÑتنت	s°ال	للسنوات	التشغيلية	يجارwا	عقود	بموجب	31ة	ي²ي:	كما	ديسم&%  

 71,112,409  م2015

 60,028,474  م2016

 54,223,596  م2017

 53,177,746  م2018

 48,494,866  م2019

 %Òأك		242,408,890  م2020من 

	فروعهـا�ـي	 بموجب	عقود	ايجار	تشغيلية	وبلغت	اdيرادات	اdيجاريـة	للمحـ�ت		فروعهاقامت	ا�جموعة	بتأج<%	مح�ت	متنوعة	داخل	

  مليون	ريال	سعودي)	.	80.96:		2013مليون	ريال	سعودي	(		88.96بمبلغ		2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  

 بات�ا�حتملةل�cامات�وا�طلو �ا - 24
  

  اdل��امات	وا�طلوبات	ا�حتملة	التالية:ديسم&%		31يوجد	ع²ى	الشركة	كما	�ي	  

 م2013   م2014  
 19,036,061    28,762,027     إعتمادات	مستندية

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�وحدة�

  م2014ديسم&%		31للسنة	ا�ن��ية	�ي	

  (ريال	سعودي)
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 دوات�ا�الية�وإدارة�ا�خاطرg ا - 25
  

� �العادلة 		-القيمة 	يتم s°ال	 	القيمة 	العادلة	�ي 	ب<ن	أطراف	راغبالقيمة 	مطلوبات	ما 	أو	سداد 	تبادل	موجودات	ما �اÇبموج	ذلك	 �ي	 ة

	التاريخ 	التكلفة 	�بدأ 	وفقا 	للمجموعة 	ا�وحدة 	ا�الية 	القوائم 	إعداد 	يتم 	أنه 	وحيث 	عادلة. 	تنتج	بشروط	تعامل 	أن 	يمكن 	فإنه ية،

	الدف�%ية. 	قيم��ا 	عن 	جوهرية 	بصورة 	d	تختلف 	ا�الية 	لÁدوات 	العادلة 	القيمة 	إن 	العادلة. 	والقيمة 	الدف�%ية 	القيمة 	ب<ن 	فروقات

مم	دائنة،	تتضمن	اdدوات	ا�الية	ا�درجة	�ي	قائمة	ا�ركز	ا�ا5ي	بشكل	رئي¼�s	النقد	وما	�ي	حكمه،	إستثمارات،	قروض	قص<%ة	اdجل،	ذو 

  مطلوبات	اخرى	وقروض	طويلة	اdجل	وا�رابحات.

حيث	 .مالية لخسارة ا¦خر الطرف تكبد إ5ى يؤدي مما بإل��اماته الوفاء ع²ى ما طرف مقدرة عدم اdئتمان مخاطر تمثل�-ا�ئتمان� مخاطر

	السعودية. 	العربية 	داخل	ا�ملكة 	الشركة	�ي �اµ	تقوم	s°ال	التعام�ت	جميع	أن	أ	وحيث	ممكن	مخاطر	 ن	تتعرض	له	جميع	أن	أع²ى

  ا�الية.	القوائما[دوات	ا�الية	للشركة	�ي	القيمة	الحالية	ا�فصح	ع¤�ا	�ي	قائمة	ا�ركز	ا�ا5ي	�ي	تاريخ	

  

بية.	سعار	صرف	العم�ت	ا[جنأتمثل	ا�خاطر	الناجمة	عن	تذبذب	قيمة	ا[دوات	ا�الية	نتيجة	للتغ<%ات	�ي	�-مخاطر�تغJ.�أسعار�الصرف�  

	[ن	الريال	السعودي	مرتبط	بالدوdر	ا[مريكي	ف�	
ً
إن	معام�ت	ا�جموعة	بصفة	أساسية	�ي	بالريال	السعودي	والدوdر	ا[مريكي،	ونظرا

	العم �ذهµ	تتم	 s°ال	العمليات	من	جوهرية	مخاطر	لةيوجد		بصورة	الصرف	أسعار	ي�	بمراقبة	التغ<%ات	 	اwدارة 	وتقوم 	ا�جموعة، ع²ى

  .عامة

  

�ي	التعرض	�خاطر	متعددة	تتعلق	بتأث<%	التغ<%ات	�ي	أسعار	العموdت		-طرالقيمة�العادلة�والتدفقات�النقدية�gسعار�العموhتمخا

سعار	العموdت	وتعتقد	أن	تأث<%	أالسائدة	�ي	السوق	ع²ى	ا�ركز	ا�ا5ي	والتدفقات	النقدية	للمجموعة.	تقوم	اdدارة	بمراقبة	التغ<%ات	�ي	

.	ا�جموعةالعادلة	والتدفقات	النقدية	[سعار	العموdت	ال°s	تتعرض	لها	مخاطر	القيمة	
ً
  ليس	جوهريا

  

 	.ا�الية با[دوات ا�تعلقة باwل��امات للوفاء ا[موال توف<% �ي ما منشأة تواجهها ال°s الصعوبات السيولة مخاطر تمثل�-السيولة� مخاطر

 مخاطر إدارة تتم لها. العادلة القيمة يقارب وبمبلغ بسرعة ما مالية موجودات بيع ع²ى ا�قدرة عدم عن السيولة مخاطر أن	تنتج يمكن

تنص	.	للمجموعة ا�ستقبلية باwل��امات للوفاء البنكية والتسهي�ت ال�زمة ا[موال توفر لضمان منتظمة بصورة بمراقب��ا السيولة	وذلك

 البضاعة. تسليم عند دانق ا�بالغ سداد يتم بأن با�جموعة الخاصة ا�بيعات شروط
 

  إعتماد�القوائم�ا�الية - 26
    

	1436جمادى	اdو5ى		5	اwدارة	بتـاريخمجلس		لجنة	ا�راجعة	نيابة	عنا�وحدة	بواسطة		تم	إعتماد	هذه	القوائم	ا�الية   	24		ا�وافقهـ

 .م2015ف&%اير	


