
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 

  )شركة مساهمة سعودية( 

   

ـــــــالق  ـــــــوائم املالـ ـــــــية ألاولـ ـ ـ ـ ـــــــية املوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دة وتقرير الفحص املحدودـ

  م5302يونيو  03الستة أشهر املنتهية في تي الثالثة و لفتر  



  
 بدهللا العثيم سواق عأشركة 

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 الفحص املحدودوتقرير املوحدة  ألاوليةالقوائم املالية 

 م5302يونيو  03لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهية في 
 

 

 صفحـة فهـرس

 

 

 

  حودداملفحص التقرير 

  

 1 مراجعة()غير م 5302يونيو  03قائمة املركز املالي ألادلية املوحوة كما في 

  

 2 )غير مراجعة(  م5302يونيو  03قائمة الوخل ألادلية املوحوة لفترتي الثالثة دالستة أشهر املنتهية في 

  

 3 )غير مراجعة( م5302يونيو  03قائمة التوفقات النقوية ألادلية املوحوة لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 4 )غير مراجعة( م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في  ملوحوةألادلية ا قائمة التغيرات في حقوق امللكية

  

 02 -2 )غير مراجعة( م5302يونيو  03إيضاحات حول القوائم املالية ألادلية املوحوة لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 



   

                             

  

 

 
 

دعضو في شبكة مكاتب ألاعضاء ية مسجلة في اململكة العربية السعودية،كى بي ام جي الفوزان دالسوحان، شركة مهن  

املستقلين ـل كى بي ام جي العاملية التعادنية )"كي بي إم جي العاملية"(، دهي منشأة
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 هللا العثيم سواق عبدأ ةشرك

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( املوحدة ألاوليةقائمة املركز املالي 

 م5302ونيو ي 03كما في    

 (بالريال السعودي) 

 م4530يونيو  03  م5302يونيو  03  

     املوجودات

     موجودات متداولة

 267,965,950  527,040,232  نقو في الصنودق دلوى البنوك 

 526,495,301  274,444,407  مخزدن

 154,703,533  181,016,978  موفوعات مقومة دموينون أخردن

 949,164,784  0,324,452,034  ات املتداولةمجموع املوجود

     

     موجودات غير متداولة

 196,336,956  002,350,422 (2) استثمارات

 330,090,354  1,003,296,577 (6) ممتلكات دمعوات

 501,334,782  427,204,000 (7) استثمارات عقارية

  0,396,336  0,350,045 (8) موجودات حيوية 

 14,006,576  05,530,047  غير ملموسة موجودات

 1,486,866,044  1,813,071,034  مجموع املوجودات غير املتداولة

 2,436,030,828  5,042,474,000  مجموع املوجودات

     

     املطلوبات وحقوق املساهمين

     مطلوبات متداولة

     

 1,171,883,496  1,217,235,946  دائنون تجاريون 

 20,064,142  -  أ(-9) ردض دمرابحات قصيرة الاجلق

 70,295,504  137,733,333  ب(-9) الجزء املتوادل من قردض دمرابحات طويلة ألاجل

 177,811,654  208,452,414  دائنون آخردن دمصاريف مستحقة

 1,440,054,796  0,240,450,470  مجموع املطلوبات املتداولة

     

     اولةمطلوبات غير متد

  105,000,000  259,666,667  ب(-9) قردض دمرابحات طويلة ألاجل

  52,976,368  61,399,406  مخصص مكافأة نهاية الخومة

  157,976,368  050,344,320  مجموع املطلوبات غير املتداولة

 1,598,031,164  1,884,487,766  مجموع املطلوبات 

     

 امللكيةحقوق 
    

 450,000,000  450,000,000  ملالرأس ا

 --  21,477,889 (11) إحتياطي نظامي

 --  0,373,530 (10) احتياطيات اخرى 

  386,127,716  234,720,442  أرباح مبقاة

 97,338  2,267,138 أرباح غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع 

  836,225,054  700,000,235  ركةمجموع حقوق امللكية العائوة ملساهمي الش

 0,334,603  1,394,670  حقوق امللكية غير املسيطرة

  837,999,664  700,530,025  إجمالي حقوق امللكية

 2,436,030,828  5,042,474,000  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

 ال يتجزأ من هذه الق06( إلى )0من )تعتبر إلايضاحات املرفقة 
ً
 وائم املالية ألادلية املوحوة.( جزءا
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 شركة اسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( الاولية املوحدةقائمة الدخل 

 م 5302يونيو  03لفترتي الثالثة دالستة أشهر املنتهية في 

 )بالريال السعودي( 

 

 

 ال يتجزأ06( إلى )0تعتبر إلايضاحات املرفقة من )
ً
 من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة. ( جزءا

 لفترة الستة أشهر املنتهية  لفترة الثالثة أشهر املنتهية  

 م5304يونيو  03  م5302يونيو  03  م5304يونيو  03  م5302يونيو  03 احإيض 

        
 

 2,734,370,197  3,133,568,731  1,511,392,815  0,252,200,022  املبيعات

  تكلفة املبيعات
(0,422,244,042) 

 
(1,291,999,781) 

 
(2,673,219,029) 

 
(2,310,316,475) 

 424,053,722  460,349,702  219,393,034  542,775,473  اجمالي الربح

 ايرادات التأجير، بالصافي
 

04,740,220 
 

12,115,526 
 

28,901,060 
 

25,633,837 

  مصاريف بيع دتوزيع
(070,470,334) 

 
(163,828,612) 

 
(358,422,375) 

 
(323,640,882) 

 (33,920,167)  38,588,373)(  (18,229,652)  (07,520,020)  مصاريف عمومية دإدارية

  الربح من العمليات التشغيلية
47,770,434 

 
49,450,296 

 
92,240,014 

 
92,126,510 

 

 10,425,639  13,596,741  4,851,918  4,405,044 (2) الشركاتحصة الشركة في أرباح أستثمارات 

  مصاريف تمويل
(0,040,504) 

 
(1,808,510) 

 
(3,904,880) 

 
(3,645,803) 

  أخرى، صافي  إيرادات
5,300,240 

 
761,656 

 
4,780,168 

 
1,752,169 

 الربح قبل الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غير املسيطرة
 

24,274,532 
 

53,255,360 
 

106,712,043 
 

100,658,515 

  الزكاة دالضريبة
(0,504,070) 

 
(1,500,000) 

 
(2,409,940) 

 
(2,500,862) 

  املسيطرةالربح قبل حقوق امللكية غير 
22,237,032 

 
51,755,360 

 
104,302,103 

 
98,157,653 

حصة حقوق امللكية غير املسيطرة في خسارة الشركة التابعة 

 املوحدة
 

020,220  28,317 
 

 

250,373 
 95,066 

  صافي ربح الفترة
22,440,302 

 
51,783,677 

 
104,552,476 

 
98,252,719 

 (12) ربحية السهم من:
 

 
 

 
 

 
 

  ليات التشغيليةالعم
1.11 

 1.10  
2.05 

 2.05 

  الايرادات ألاخرى، صافي
0.15 

 
0.08 

 
0.32 

 
0.19 

  صافي الربح
1.24 

 
1.15 

 
2.32 

 
2.18 

  املتوسط املرجع لعود ألاسهم
45,000,000 

 45,000,000  
45,000,000 

 45,000,000 
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سواق عبدهللا العثيمأشركة   

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )غير مراجعة( ألاولية املوحدة التدفقات النقديةقائمة 

 م5302يونيو  03للفترة املنتهية في 

 ( بالريال السعودي)  

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.06( إلى )0تعتبر إلايضاحات املرفقة من )
ً
 ( جزءا

 م5304  م5302 
     ألانشطة التشغيلية

 100,658,515  106,712,043 ر مسيطرةية دحقوق ألاقلية الغيبالزكاة دالضر  قبلصافي ربح الفترة 

    تعويالت:

 49,184,348  22,750,054 استهالكات 

 899,113  077,000 إطفاءات

 (230,828)  (445,530) أرباح بيع ممتلكات دمعوات

 208,848  27,030 حيوية  موجوداتخسائر استبعاد 

 (10,425,639)  (13,228,783) أستثمارات دفقا لحقوق امللكية حصة الشركة في أرباح

 4,485,331  4,820,508 مخصص مكافأة نهاية الخومة

    التغيرات في رأس املال العامل

 (158,485,191)  (128,960,637) املخزدن، صافي

 (64,398,240)  (43,869,467) موفوعات مقومة دموينون آخردن

 461,974,041  326,679,168 ئنون آخردن دمصاريف مستحقةدائنون تجاريون ددا

 (3,102,997)  (4,785,918)  املوفوعةدالضريبة الزكاة 

 083,363,030  030,270,320 من الانشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 

    

    ألانشطة الاستثمارية

 (99,805,434)  (182,615,164) املمتلكات داملعواتشراء 

 (1,416,766)  (9,950) استثمارات عقاريةشراء 

 (10,000,000)  (034,425,034) استثمارات 

 (184,194)  (2,544) حيوية موجوداتشراء 

 17,000,000  042,720 إستثماراتتوزيعات أرباح مستلمة من 

 639,647  0,040,025 املتحصل من بيع ممتلكات دمعوات

 618,314  - ل الفترةألاثر من توحيو الشركات التابعة خال

 (93,148,433)  (500,207,005) صافي النقد املستخدم في الانشطة الاستثمارية

    

    ألانشطة التمويلية

 (67,500,000)  (78,750,000) توزيعات أرباح

 275,587,572  700,400,072 املتحصل من قردض دمرابحات

 (338,071,478)  (227,502,232) املسود من قردض دمرابحات

 (129,983,906)  22,423,473 صافي النقد الناتج من/)املستخدم في( الانشطة التمويلية
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 157,634,962  95,652,216 صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك  

 110,330,988  183,489,491 النقو في الصنودق دلوى البنوك في بواية الفترة

 267,965,950  279,141,707 ولدى البنوك في نهاية الفترة النقد في الصندوق 

    عمليات غير نقدية:

 (38,250)  5,004,023 غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع )خسائر(  /أرباح

الزيادة في رأس املال من خالل ألارباح املبقاة دالاحتياطي النظامي دالاحتياطي 
 552,333,333   الاختياري 

 (   03)إيضاح             أخرى  ياتاحتياط
                              0,373,530  -- 
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 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة( املوحدةألاولية حقوق امللكية قائمة التغيرات في 

 م5302 نيويو  03املنتهية في  أشهر للفتره الستة 

 )بالريال السعودي( 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.06( إلى )0تعتبر إلايضاحات املرفقة من )
ً
 ( جزءا

 

    

 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة   

 جمالىلا 

 

 حقوق 

الاقلية غير 

 املسيطرة

 

حقوق امللكية العائدة 

 الشركة ملساهمي

إستثمارات في   احتياطيات اخري 

راق مالية أو 

 متاحة للبيع

 

 إحتياطي إختياري  أرباح مبقاة

 

 إحتياطي نظامي

 

 رأس املال

 

م 5302يناير  0الرصيد في  450,000,000  21,477,889  --  481,175,991  (49,012)  --  952,604,868  1,645,043  954,249,911  

 صافي ربح الفترة   --  --  --  104,552,476  --  --  104,552,476  (250,373)  104,302,103

2,316,150  --  2,316,150  

 

 

--  2,316,150  --  --  --  -- 

أرباح غير محققة من إستثمارات في 

 أدراق مالية متاحة للبيع

 توزيعات أرباح --  --  --  (78,750,000)  --  --  (78,750,000)  --  (78,750,000)

 (03) ى احتياطيات اخر  --  --  --    --  1,090,208  1,090,208  --  1,090,208

700,530,025  1,394,670  700,000,235  1,090,208  2,267,138  234,720,442  --  21,477,889  450,000,000 

م )غير 5302 نيويو  03الرصيد في  

 مراجعة(

807,380,261  1,869,676  805,510,585  --  135,588  474,512,073  12,453,336  93,409,588  225,000,000 

 

 م5304يناير  0الرصيو في 

 صافي ربح الفترة --  --  --  98,252,719  --  --  98,252,719  (92,366)  98,023,620

 أسهم منح 225,000,000  (90,439,288)  (05,420,006)  (009,003,336)  --  --  --  --  --

(08,523)  --  (08,523)  --  (08,523)  --  --  --  -- 

أرباح غير محققة من إستثمارات في 

 أدراق مالية متاحة للبيع

 توزيعات أرباح --  --  --  (63,233,333)  --  --  (63,233,333)  --  (63,233,333)

002,777,444 

 

0,224,403 

 

004,552,324  --  72,000  004,052,204  -- 

 

-- 

 

423,333,333 

            م 3045 نيويو  30الرصيد في 

 )غير مراجعة(



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 التكوين والنشاط  - 0

ــجلة بالريــاض بتــاري   ــاهمة ســعودية مسـ ــركة"( هــي شــركة مسـ ــ )0433رجـــب  3إن شــركة أســواق عبـــوم العثــيم )"الشـ ــايو  50هـ  م(0983مـ

. تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤدلية محوددة إلى شركة مساهمة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم  0303300082بالسجل التجاري رقم 

 م(.5333سبتمبر  02هـ )املوافق 0458رمضان  0/ق بتاري  553

 الشـركةيـة داملوا ـ ي دألاددات املليليـة دتقـوم فـي تجـارة املـواد الغذائيـة دألاسـماك دالوحـوم دالحاصـالت الزراع الرئيس ي الشركةيتمثل نشاط 

 بصيانة دتشغيل مستودعات التبريو دالتخزين. 
ً
 أيضا

 

مجتمعـة  القوائم املالية ألادلية املوحوة تتضمن القوائم املالية لشركة أسواق عبوم العثـيم )"الشـركة"( دالشـركات التابعـة لهـا )ديشـار إل هـا

 بـ "املجموعة"(:

 يونيو 03الفعلية في  نسبة امللكية   

 م5304 م5302  اسم الشركة

 ٪033 ٪033  شركة هالي القابضة 

 ٪033 ٪033  شركة املركز العالمي للتسويق 

 ٪033 ٪033  شركة الخومات السبع 

 ٪033 ٪033  شركة بيت الوطن 

 ٪033 ٪033  شركة مرافق التشغيل

 ٪033 ٪033  تركيا –شركة هالي القابضة 

 ٪033 ٪033  البوسنة –ي القابضة شركة هال

 ٪033 ٪033  مصر –شركة أسواق العثيم 

 ٪93 ٪73  شركة ثمرات القصيم
 

 

 أسس لاعداد   - 5
 

 املعايير املحاسبية املطبقة     -أ

 ملعيار التقارير املالية ألادلية الصادر عـن الهيةـة السـعو إلقو تم 
ً
ن القـانونيين. دية للمحاسـبيعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة املرفقة دفقا

فــي  القـوائم املاليــة ألادليـة ال تتضــمن كافـة املعلومــات دإلايضـاحات ال ــي تظهــر فـي القــوائم املاليـة الســنوية املراجعـة، ديجــب أن تـتم قراء هــا

 م.5304ديسمبر  00للسنة املنتهية في ضوء املعلومات دإلايضاحات التفصيلية الواردة في القوائم املالية املراجعة 

 

 أسس القياس  -ب

 ملبـوأ التكلفـة التاريخيـة، فيمـا عـوا ألاسـتثمارات املتاحـة للبيـع 
ً
 ميـتم اثبـا هداملشـتقات املاليـة تم إعواد القـوائم املاليـة ألادليـة املوحـوة دفقـا

 بالقيمة العادلة دباستخوام مبوأ الاستحقاق املحاسبي دمفهوم الاستمرارية.

 

 



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 أسس لاعداد )يتبع(  - 5

  الحكم والتقديرات تخداماس    -ج

دنتائج  يتطلب إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة من إلادارة إستخوام الحكم دالتقويرات دإلافتراضات دال ي لها تأثير على املركز املالي
ه من املمكن أن تختلف النتائج ألاعمال. دبالرغم من أن هذه التقويرات مبنية على املعلومات دألاحواث الحالية املتوفرة لوى إلادارة، فإن

 الفعلية النهائية عن هذه التقويرات.

 تتم مراجعة التقويرات دإلافتراضات املتعلقة بها بصفة مستمرة، ديتم إظهار أثر التغيرات في التقويرات املحاسبية في الفترة محل الفحص
 .دالفترات املستقبلية ال ي تتأثر بها

 التوحيد  أسس    -د
( الشـركات التابعـة هـي 0ئم املالية ألادلية املوحـوة املرفقـة القـوائم املاليـة للشـركة دشـركا ها التابعـة كمـا هـو مبـين فـي إيضـاح )تتضمن القوا

منشآت تسيطر عل ها الشركة دتتوفر السيطرة عنوما يكون للشركة املقورة على التحكم فـي السياسـات املاليـة دالتشـغيلية للمنشـأة دذلـ  

 يـتم أخـذها فـي الحسـبان. يـتم إدرا   لوحصول على منافع
ً
من أنشطتها. لتقوير السيطرة فإن حقوق التصويت املحتملة ال ـي تمـارس حاليـا

 القوائم املالية للشركات التابعة في القوائم املالية ألادلية املوحوة من تاري  بوء السيطرة ح ى تاري  توقفها. 

ملهمة ال ي تمت بين الشركة دشركا ها التابعة دتل  ال ي تمت فيما بين الشركات التابعة عنـو يتم إستبعاد كافة ألارصوة داملعامالت املالية ا

وعـة إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة. كما يتم استبعاد أية أرباح دخسائر غير محققة ناتجة من املعامالت الواخلية بين شركات املجم

 عنو توحيو القوائم املالية ألادلية.
 

 ألهم السياسات املحاسبيةملخص   - 0
 

السياسـات املحاســبية املطبقــة فـي إعــواد القــوائم املاليـة ألادليــة املوحــوة للمجموعـة تتفــق مــع تلـ  املســتخومة فــي إعـواد القــوائم املاليــة 

اليـة ألادليــة املوحـوة السـنوية للمجموعـة. تـم تطبيـق السياســات املحاسـبية بشـكل ثابـت علـى جميـع الفتــرات املعردضـة فـي هـذه القـوائم امل

 املوحوة. 

 تحقيق الايرادات -أ

 يتم الاعتراف بإيرادات بيع البضائع عنو تسليم البضاعة للعمالء دانتهاء الالتيام حيالها.  -

 .تكلفة املبيعاتديتم الاعتراف برسوم الافتتاح املتفق عل ها مع املوردين عنو افتتاح الفرع ديتم تلييلها من  -

 مات التجارية دحوافز املوردين ألاخرى على أساس الاستحقاق دفقا لالتفاقيات املبرمة مع املوردين.يتم الاعتراف بإيرادات الخصو  -

تكلفة املبيعات بعو تلييل هذه الخصومات دالحوافز. تتحقق الايرادات من الايجارات على أساس  صافيدألغراض العرض يتم إظهار 

 ملوة عقود الايجار.
ً
 إلاستحقاق دفقا

 

 املصاريف -ب

ن مصاريف البيع دالتوزيع بشكل رئيس ي من التكاليف املنفقة لتوزيع دبيع بضائع الشركة. ديتم تصنيف املصاريف الاخرى تتكو 

 كمصاريف عمومية دادارية.
 

ـايير  ـ ـا للمعـ ـ ــة الايــرادات دفقـ ــكل مباشــر بكلفـ ــي ال تتعلــق بشـ ــرة دال ـ ــرة دغيــر املباشـ ــة املصــاريف املباشـ ــاريف الاداريــة دالعموميـ تتضــمن املصـ

دعـت الحاجـة بـين املصـاريف العموميـة دالاداريـة دتكلفـة  إذاملحاسبية املتعارف عل ها في اململكة العربية السـعودية. ديـتم توزيـع املصـاريف ا

 ساس ثابت.أاملبيعات على 
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 ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(  - 0

ـ     -ج ـ  الاستثمارات ـ

ـ  لحقوق امللكية ـ شركات زميلة ـ
ً
 استثمار دفقا

حصة لشركات الزميلة هي تل  ال ي يكون للشركة تأثير هام عل ها دلكن ليست سيطرة في سياسا ها املالية دالتشغيلية، ديعتبر امتالك الشركة لا

 على قورة الشركة على التأث 23إلى  53تترادح مابين 
ً
 هاما

ً
ير في في املائة من رأس مال الشركة املستثمر ف ها الذي يحق لصاحبه التصويت مؤشرا

 با
ً
لتكلفة. هذه الشركات املستثمر ف ها. تتم املحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخوام طريقة حقوق امللكية ديتم تسجيلها مبوئيا

بواية ذل   تتضمن القوائم املالية حصة الشركة في ألارباح داملصاريف دحركة حقوق امللكية للشركات املستثمر ف ها بحقوق امللكية من تاري 

ركة التأثير الهام ح ى تاري  توقفه. عنوما تتجادز حصة الشركة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة يتم تخفيض القيمة الوفترية لحصة الش

عات نيابة عن إلى صفر ديتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت ال ي تتكبو ف ها الشركة التيامات قانونية أد ضمنية للقيام بموفو 

في قائمة الوخل ألادلية املوحوة ديتم إدرا  الشركة الزميلة. يتم قيو أد تحميل حصة الشركة من ألارباح أد الخسائر في الشركات املستثمر ف ها 

 صافي التغير في قائمة حقوق امللكية للشركة في احتياطيات أخرى للمجموعة.

 الاستثمارات املتاحة للبيع

ـتثمار  ـ ــون الاسـ ــن تتكـ ــل عـ ـ ــة تقـ ــن حصـ ـ ي مـ ـ ـ ــكل رئيسـ ــع بشـ ــة للبيـ ـ ــ   %53ات املتاحـ ـ ـي ذلـ ـ ـا فـ ـ ـ ــة بمـ ــر املورجـ ــة أد غيـ ـ ــهم املورجـ ــي ألاسـ ـتثمارات فـ ـ ـ ــن الاسـ مـ

ـ ـ ــيطرة. دتقيــو هـ ـأثير جــوهري أد سـ ـا أي تـ ـ ـار دال تمتلــ  املجموعــة ف هـ ـ ـتثمارات لغــرض الاتجـ ــت اسـ ـي ليسـ ـتثمارية، دهـ ـناديق الاسـ ـ ـي الصـ ـتثمارات فـ ذه الاسـ

 دال 
ً
ـتثمارات مبــوئيا ــة الاسـ ــوق امللكيــة كاحتيــاطي قيمــة عادلـ ـي القيمــة العادلــة ضــمن حقـ ـ ــتم قيــو أيــة تغيــرات فـ ـها بالقيمــة العادلــة. ديـ ـاد قياسـ ـ  يعـ

ً
ـا حقـ

ــوخل  ـ ــة الـ ــي قائمـ ــو( فـ ــع )إن دجـ ــة للبيـ ـتثمارات املتاحـ ـ ــة الاسـ ــي قيمـ ــل فـ ـ ــر دمتواصـ ــاض كبيـ ــو أي انخفـ ــتم قيـ ـتثمارات. ديـ ـ ــ  الاسـ ـتبعاد تلـ ـ ــتم اسـ ـى يـ ـ ح ـ

ـتثمارات بنهايــة املوحـوة. ديــتم تحويــو الق ـالرجوع إلــى أسـعار الســوق املورجــة فيــه تلــ  الاسـ ـالي نشــط بـ ـتثمارات املتوادلـة فــي ســوق مـ يمــة العادلــة لالسـ

ـتثمارات  ــ  الاسـ ـي ذلـ ـا فـ ـالي نشــط، بمـ ـ ــر املتوادلــة فــي ســوق مـ ـتثمارات غيـ ــوة. دبالنســبة لالسـ ـالي املوحـ ـاري  قائمــة املركــز املـ ـ ـي تـ ــوق يــوم التــوادل فـ فــي حقـ

ـي امللكيـة غيــر امل ورجـة يــتم تحويـو القيمــة العادلــة باسـتخوام تقنيــات تقيـيم معينــة. دتتضـمن هــذه التقنيــات اسـتخوام معــامالت السـوق ألاخيــرة ال ـ

ــوم ــة املخصـ ــل التــوفقات النقويـ ــر، دتحليـ ــى حــو كبيـ ـا إلـ ـ ـي تماثلهـ ــرى دال ـ ــوقية الحاليــة ألداة أخـ ــة السـ ـى القيمـ ــوع إلـ ـادين، دالرجـ ـ ـين أطــراف جـ ـ ة تمــت بـ

ـ ـدخيار نماذ  ال   تسعير، دبخالف ذل ، تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لهذه الاستثمارات. ـ

 الاستثمارات العقارية   -د 

ـاع منهـا بالتـأجير أد تلـ  ال ـي يـتم إلاحتفـا  بهـا لف تـرات طويلـة لتحقيــق يـتم إثبـات العقـارات إلاسـتثمارية داملتمثلـة فـي املبـاني دألاراتـ ي، ال ـي يـتم إلانتفـ

ـ ـائر إنخفــاض القيمــة، إن دجــوت، عائـو رأســمالي مـ ــة دخسـ ـتهالكات املتراكمـ  منهــا إلاسـ
ً
ـا الســوقية بالتكلفــة مخصــوما ـادة قيمتهـ ـى انــهباال ن زيـ ـافه الـ ال  ضـ

 .على ألارات ييتم إحتساب أي استهالك 

 املخزون  -هـ 

 املرجح املتحرك. تظهر البضاعة بسعر التكلفة أد السوق، أيهما أقل. ديتم تحويو التكلفة على أساس طريقة املتوسط

 ديتم تكوين مخصص )عنو اللزدم( باملخزدن املتقادم دبطيء الحركة دالتالف.

 

ـ   -و  ـ  املخصصات والالتزامات املحتملة ـ

ــة ــوي نا ــ   نتيجـ ـانوني أد تعاقـ ــركة التــيام قـ ـى الشـ ــوما يكــون علـ ـالك أد التوقيــت، عنـ ـ ــوة مــن ناحيــة املبـ ــات لاللتيامــات غيــر املؤكـ  يــتم تســجيل مخصصـ

ـ ـادية لســواد الالتــيام ديمكــن إجــراء تقــوير يعتمــو عليــه. عنــوما تكــون القيمــة الزمنيــة لحــوث سـ ـافع اقتصـ ابق دمــن املحتمــل أن ينــتج عنــه تحويــل منـ

 للنقود هامة فإن املخصصات يتم إظهارها بالقيمة الحالية للنفقات املتوقعة لسواد الالتيام.

 

 املمتلكات واملعدات    -ز
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ـتهالكات املتراكمــةتظهــر املمتلكــات داملعــوات  ـ ــة بعــو تلييــل الاسـ ـي القيمــة بالتكلفـ ـ ـارة الانخفــاض فـ ــاريف دخسـ ـيانة مصـ ــاريف الاصــالح دالصـ . تعتبــر مصـ

ــ   ــورة دذلـ ــة املقـ ـا العمليـ ـ ــاس حيا هـ ــى أسـ ـا علـ ـ ـتهالكات عل هـ ـ ــاب الاسـ ــري احتسـ ــمالية.  ديجـ ــاريف رأسـ ـبر مصـ ـ ـ ـينات فتعتـ ـ ــاريف التحسـ ـا مصـ ـ ايراديــة، أمـ

ـام عل هـا اراتــ ي مســتأجرة علـى أســاس الحيـاة العمليــة املقــورة باسـتعمال طريقــة القسـط الثابــت ـينات علـى املــأجور داملبـاني املقـ ـاء التحسـ . ديـتم اطفـ

 :هي لهذه التحسينات داملباني اد املتبقي من موة عقو الايجار أيهما ينتهي أدال. إن الحياة العملية املقورة للبنود الرئيسية لهذه ألاصول 

 

 حاسبية )يتبع(ملخص ألهم السياسات امل  - 0
 السنوات 

 03 آالت دمعوات

 52 – 2 مباني

 3 – 2  سيارات

 3 – 2 أجهزة الحاسب آلالي

 3 أثاث دمفردشات

 03 تحسينات املباني املستأجرة

 
 

 انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل   -ح

من عوم دجود أي دليل على دقوع أي خسارة ناتجة  تقوم الشركة بإجراء مراجعة ددرية للقيمة الوفترية للموجودات امللموسة للتأكو

عن انخفاض في قيمة املوجودات. دفي حالة دجود مثل هذا الوليل، يتم تقوير القيمة القابلة لالسترداد لذل  ألاصل لتحويو حجم هذه 

كة بتقوير القيمة القابلة لالسترداد الخسارة. دفي الحاالت ال ي ال يمكن ف ها تقوير القيمة القابلة لالسترداد لذل  ألاصل، تقوم الشر 

 للوحوة املورة للنقوية ال ي ينتمي إل ها ذل  ألاصل. 

 دفي الحاالت ال ي يقور ف ها املبلك القابل لالسترداد لألصل أد الوحوة املورة للنقوية بأقل من قيمتــه الوفترية، عنوئذ تخفض القيمة

إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ديتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة ألاصل مصردفات  الوفترية لذل  ألاصل أد الوحوة املورة للنقوية

 في قائمة الوخل الادلية املوحوة. 
ً
 فورا

 عكس قيو خسارة الانخفاض في القيمة، عنوئذ تتم زيادة القيمة الوفترية لألصل أد الوحوة املورة للنقوية إلى القيمة
ً
 دإذا ما تم الحقا

القابلة لالسترداد له، على أال تزيو القيمة الوفترية ال ي تمت زياد ها عن القيمة الوفترية ال ي كان من املفترض تحويوها فيما لو املعولة 

لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في قيمة ذل  ألاصل أد الوحوة املورة للنقوية في الفترات السابقة. يتم إثبات عكس قيو خسارة 

 في قائمة الوخل الادلية املوحوة. الانخفاض في القيمة
ً
 إيرادات فورا

 املوجودات الحيوية  -ط

 الاستهالك املتراكم. تحود تكلفة املوجودات  املوجوداتتظهر  
ً
الحيوية بتكلفة الشراء أد تكلفة التربية ح ى تاري  إلانتا  ألادلي ناقصا

 ألعمارها املعنية. 
ً
على العمر املقور بخمس  تستهل  املوجودات الحيوية بطريقة القسط الثابتالحيوية غير الناضجة بتكلفة التربية دفقا

 سنوات.

 لموسةاملغير املوجودات    -ي

غيـر امللموســة بالتكـاليف املتكبــوة لوحصــول علـى حقــوق إلانتفـاع مــن مواقــع عقاريـة ألســواق مسـتأجرة مــن املســتأجر  املوجــوداتتتمثـل 

 إلايجار.  ألاصلي )خلو( ديتم إطفاؤها على موة عقود

 تكلفة الاقتراض    -ك
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إن تكاليف الاقتراض دالخاصة مباشرة بتمل  أد بناء ألاصول املؤهلة دال ي تحتـا  إلـى فتـرة مـن الوقـت لتصـبح جـاهزة للغـرض املسـتهوف 

تـراض ألاخـرى يــتم اسـتخوامها فيـه أد بيعـه، يـتم إضـافتها علــى كلفـة تلـ  ألاصـول ح ـى تصـبح جــاهزة لالسـتخوام أد البيـع. إن تكـاليف الاق

 تحميلها على قائمة الوخل في الفترة ال ي تكبوت ف ها.

 تحويل العمالت ألاجنبية     -ل

ــودات  ــل املوجـ ــة. ديــتم تحويـ ــو اجــراء املعاملـ ــائوة عنـ ــعار التحويــل السـ ــال الســعودي باسـ ــى الريـ ــة الاجنبيــة الـ ــل املعــامالت بالعملـ يــتم تحويـ

ا في تاري  قائمة املركز املالي الادلية املوحوة الى الريال السعودي باألسعار السـائوة فـي ذلـ  التـاري . داملطلوبات املالية بالعمالت الاجنبية كم

 أن الارباح دالخسائر الناتجة عن التسويوات اد تحويل العمالت الاجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الوخل الادلية املوحوة.

 

 ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(  - 0

 رادات تاجيرإي    -م

 .ة القسط الثابت طوال موة الايجارقيتم اثبات الايراد بطري
 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة    -ن

يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخومة دفقا لنظام العمل دالعمال باململكة العربية السعودية دعلى أساس إجمالي املزايا ال ي يستحقها 

، ديتم خصم أي موفوعات مقومة للموظفين من املخصص، كما ديتم املوحوة اري  قائمة املركز املالياملوظف في حالة تركه العمل في ت

 .احتساب ددفع فردقات مكافآت نهاية الخومة للموظفين إن دجوت عنو انتهاء خوما هم
 

 الزكاة والضريبة   -هـ

 ألنظمة مصوحة الزكاة دالوخل في اململكة تخضع الشركة دشركا ها التابعة املسجلة في اململكة العربية السعودية للز 
ً
كاة دضريبة الوخل دفقا

ا. العربية السعودية )املصوحة(. تخضع الشركات التابعة العاملة خار  اململكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية للبلوان ال ي تعمل ف ه

 تحمل الزكاة دضريبة الوخل على قائمة الوخل املوحوة للفترة الجارية. 
 

 ألطراف ذات العالقة ـا  - 4

 تتمثل ألاطراف ذات العالقة للشركة من مساهم ها، دالشركات التابعة، دشركات مستثمر بها تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية.

لعقاري مؤسس( دشركة عبوم العثيم لإلستثمار دالتطوير ا مساهمخالل الفترة تعاملت الشركة بشكل رئيس ي مع شركة العثيم القابضة )

رئيس ي في إيرادات دمصاريف زميلة( دكانت التعامالت مع ألاطراف ذات العالقة تتمثل بشكل  ات)شركدشركة الرياض للصناعات الغذائية 

 إيجار دمشتريات بضاعة.

 للشردط دالاتفاقيات املعتموة من قبل إلا 
ً
 دارة.تتم املعامالت مع ألاطراف ذات العالقة دفقا

 م5304 م5302 طبيعة املعاملة

 46,828,811 23,422,347 املشتريات 

 5,586,771 5,151,662 مصاريف الايجار
 18,782,195 19,038,785 إيرادات الايجار

 
 



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 إلى   9.96م: 5304مليون ريال سعودي ) 4.67 تتضمن املوفوعات املقومة مبلك (4-0)
ً
مليون ريال سعودي( عبارة عن إيجارات موفوعة مقوما

 مقابل خصم تعجيل الوفع.طرف ذد عالقة 

 

شركة الرياض  الىالرصيو املستحق دالذي يمثل ( 22م: 5304مليون ريال سعودي ) 23.7وائنون التجاريون مبلك ال يتضمن جانب (4-5)

 ( مقابل مشتريات بضاعة.زميلةاعات الغذائية )شركة للصن

 

 

 

 
 

 

  اتستثمار ا  - 2
 يلي: مايتضمن بنو إلاستثمارات 

 م4305  م2530  إيضاح 

 لحقوق امللكية
ً
 178,733,529  297,255,228  (0-2) استثمار في شركات دفقا

 17,603,427  19,773,227    استثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع

   002,350,422    196,336,956 
 

 شركات وفقا لحقوق امللكيةاستثمار في  ( 2-0)

 

 م4530  م2530 
    

 185,926,204  178,831,391 يناير 0رصيو 

 10,425,639  00,550,200 حصة الشركة في صافي ألارباح

--  034,034,044 إضافات  

 --  0,373,530 حصة الشركة في الوخل الشامل للشركة الشقيقة

 (618,314)  -- ألاثر من توحيو القوائم املالية لألستثمار

 (17,000,000)  -- توزيعات أرباح نقوية مستلمة

 178,733,229  572,522,550 و ـ نييو  03 رصيو
 

 

. ٪00.62يمثل الاستثمار في الشركة الزميلة قيمة الاستثمار في رأس مال شركة عبو م العثيم لالستثمار دالتطوير العقاري بنسبة  -

 .ئلتهعا فرادوم صالح العثيم دأن النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة دالسيو عبأعلما ب

س مال الشركة أمن ر  %68مليون ريال سعودي ما يمثل  68تشمل إضافات الاستثمارات في شركة معين لالستقوام بمبلك  -

الحصول علي نها لم تبوأ النشاط بعو دمازالت قيو أدلم يتم توحيوها مع املجموعة حيث  مليون ريال سعودي 033دالبالك 

 .التراخيص الالزمة لبوء نشاطها

 

من رأس مال  %52مليون ريال سعودي ما يمّثل  52لك بضافات الاستثمار في شركة الوسطى لوخومات الغذائية بمتتضمن إلا  -

 .الشركة



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 

11 
 

دتم املحاسبة عنها  %22لي إليصل اجمالي حصتها  %2قامت الشركة بزيادة حصتها في شركة الرياض للصناعات الغذائية بنسبة  -

زيادة الحصة بسبب عوم  شركة حق السيطرة بعو لعوم اكتمال إجراءاتامللكية حيث لم يتحقق لل ق حسب طريقة حقو 

 اكتمال إلاجراءات القانونية داعتمادها من قبل املساهمين دلهذا لم يتم توحيوها القوائم املالية ألادلية للمجموعة.

 

 

 



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 ، صافياملمتلكات واملعدات   - 4
 

 
 تاثاث ومفروشا أجهزة ســيارات مبانــي آالت ومعدات أراض ي

 تحسينات

 على عقارات مستأجرة

مشروعات تحت 

 التنفيذ
 املجـموع

 حاسب آلي

 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 م5302يناير  0

 182,615,164 83,672,251 4,073,585 5,923,587 6,318,684 9,251,130 5,195,055 28,999,992 39,180,880 إلاضافات

املحول من مشردعات تحت 

 التنفيذ 

 -   3,970,845 14,292,691  -   247,648 6,332,353 3,628,821 (28,472,358)  -   

 2,477,828   -    -    -    -    -  2,477,828   -    -  املحول إلى الاستثمارات العقارية

 (10,234,195)   -    -  (1,921,560) (3,014,906) (3,043,793)   -  (2,253,936)   -  الاستبعادات

 1,508,634,393 146,058,747 169,558,484 160,641,571 99,639,014 88,462,794 216,317,499 309,323,405 318,632,879 م5302يونيو  03

          الاستهالكات املتراكمة

 468,242,583   -  81,665,357 92,055,908 49,298,243 51,118,439 55,060,211 139,044,425   -  م5302يناير  0

 44,167,741   -  7,611,692 7,120,335 5,803,065 4,137,589 5,195,965 14,299,095   -  املحمل للفترة

 680,718   -    -    -    -    -  680,718   -    -  املحول من استثمارات عقارية

 (7,753,226)   -    -  (1,883,972) (2,625,771) (1,602,562)   -  (1,640,921)   -  الاستبعادات

 505,337,816   -  89,277,049 97,292,271 52,475,537 53,653,466 60,936,894 151,702,599   -  م5302يونيو  03

          صافي القيمة الدفترية

 1,003,296,577 146,058,747 80,281,435 63,349,300 47,163,477 34,809,328 155,380,605 157,620,806 318,632,879 م5302يونيو  03

 773,391,724 55,510,829 81,836,418 52,181,556 47,424,649 27,788,170 127,354,859 136,164,511 245,130,732 م5304يونيو  03
 

 مليون ريال سعودي. 03دالبالغة قيمتها  لالستثمار العقاري العثيم  شركةمن دجاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باقي ألارات ي  ةألارات ي باسم الشرك ةتم نقل ملكييلم          6-0

 

مالية عن هذه ب(. دتجور إلاشارة إلى أنه ال يوجو أي التيامات رأس 9ة لبعض البنوك مقابل تسهيالت بنكية. إيضاح )مليون ريال سعودي ( مرهون 43 م:5304مليون ريال سعودي )  254إن الارات ي املذكورة اعاله تتضمن مبلك        6-5

 قائمة املركز املالي ألادلية املوحوة.املشاريع في تاري  



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 ؛ صافيت عقاريةااستثمار   - 2
 

 

 م4530  م2530

     التكلفة

 583,071,888  200,422,474  يناير  0في 

 1,416,766  9,950  إلاضافات

 --  (5,422,050)  املحول الي أصول ثابتة

 يونيو 03في 

 

202,707,004  584,488,654 

  

   

 الاستهالك املتراكم

 

   

 يناير  0في 

 

72,247,070  71,685,135 

 11,468,737  00,432,352  الاستهالك املحمل للسنة

 --  (403,200)  الي أصول ثابتةاملحول 

 يونيو  03في 

 

034,420,232  83,153,872 

 صافي القيمة الدفترية

 

427,204,000  501,334,782 

 

 صافي ؛موجودات حيوية  - 0
 ترة كما يلي:شركة ثمرات القصيم، دكان رصيو الف -تتمثل املوجودات الحيوية في ألاغنام دألابقار اململوكة للشركة التابعة

 

 

 

 م4530  م2530

     التكلفة

 2,250,813  0,430,440  يناير  0في 

 184,194  5,244  إلاضافات

 (208,848)  )73,202(  استبعادات

 يونيو 03في 

 

1,515,695  2,226,159 

  

   

 الاستهالك املتراكم

 

   
 يناير   0في 

 

023,435  227,739 

 202,414  022,043  الاستهالك املحمل للفترة

 الاستبعادات

 

)00,437(  -- 

 يونيو 03في 

 

474,020  430,153 

 صافي القيمة الدفترية

 

0,350,045  1,796,006 

 

 



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 قروض ومرابحات  - 7

 أ (      مرابحات قصيرة ألاجل:

تمويل رأس املال العامل، يوجو لوى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحات قصيرة الاجل دذل  ل

م: 5304يونيو  03مليون ريال سعودي ) 290 م مبلك5302 يونيو 03حيث بلك الرصيو غير املستخوم من هذه املرابحات كما في 

 مليون ريال سعودي(.  523
03 -    

 

 ب (    قردض دمرابحات طويلة ألاجل :

 

 ونييو  03كما في  

 م 2014 م  2015 

 ديريال ســعو  ريال ســعودي 

 70,295,504 137,733,333 الجزء املتداول 

 105,000,000 259,666,667 الجزء غير املتداول 

 175,295,504 072,433,333 لاجمالي
00 -    

، درهن صكوك ملكية أرات ي مملوكة من قبل إلادارةرئيس مجلس إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية مقومة من 

 مليون ريال سعودي(. 43م: 5304 يونيو 03م )5302 يونيو  03مليون ريال سعودي كما في  254وفترية الشركة قيمتها ال

 ى احتياطيات اخر   - 03
 

ئمـة حقـوق ها في قالفي القيمة العادلة ملشتقات مالية لشركة زميلة تم تسجي التغير  من املجموعةحصة  في مثل الاحتياطيات ألاخرى تت

 امللكية.

 حتياطي نظاميإ  - 00

حتيـاطي نظـامي إ، تقـوم الشـركة بتكـوين ساسـ ي للشـركةالسـعودية دالنظـام الا مع متطلبات نظام الشركات في اململكـة العربيـة تماشيا 

 دقــو تــمي غيـر قابــل للتوزيـع حتيــاطن إلا أ. مــن رأس املـال ٪23حتيـاطي باملةــة مـن الــربح الصـافي الســنوي ح ـى يبلــك هــذا الا  03بنسـبة 

يـتم تحويـل  .م5304 بريـلأ 6س املـال دفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة للمسـاهمين فـي أفي زيـادة ر  2013/12/31كما في  استخوام الاحتياطي

 لالحتياطي في نهاية السنة املالية.
 

 

 

 ربح السهم  - 05

تـم إحتسـاب ربـح السـهم للفتــرة بتقسـيم الـربح الصـافي دالـربح مــن ألاعمـال الرئيسـية دإلايـرادات ألاخـرى ديقصــو بهـا )حصـة الشـركة فــي 

 مليون سهم. 42اح استثمارات دمصاريف التمويل دإلايرادات ألاخرى( على املتوسط املرجح لعود ألاسهم املصورة دالقائمة دالبالك أرب
 
 

 
 

 رباحتوزيعات ألا   - 00



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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ريــال مليـون  78.75بمبلـك  م5302بريـل أ 00الجمعيـة العامـة للمســاهمين فـي اجتماعهـا املنعقـو بتــاري  املقــرة فـي  تـم صـرف توزيعـات الاربـاح

 م.5304ديسمبر  00للسهم الواحو عن السنة املالية في سعودي  ريال1.75 بواقع سعودي 

   

 معلومات قطاعية   - 04

تتركـز النشــاطات الرئيســية للشــركة فــي تجــارة التجزئــة دالجملــة بــاملواد الغذائيــة دتمــارس الشــركة نشــاطها فــي اململكــة العربيــة الســعودية، 

 03لومات املختارة كما في د الايجار لصالح الشركة. تم توخيص بعض املعأت التجارية، استثمارها بالبيع املجمعاتطوير باإلضافة إلى قطاع 

  : كما يليلكل قطاع من قطاعات ألاعمال  و نييو 

  

 م5302 يونيو 03للفترة املنتهية في  

 العقار والتأجير تجارة التجزئة 

 )إيجارات(  والجملة 

   

 -- 0,000,240,200 املبيعات

 53,715,634 -- إيرادات التأجير

 50,730,343 443,047,235 إجمالي الربح

 427,204,000 0,330,574,222 ممتلكات دمعوات، صافي

   موجودات حيوية

 

 

 م5304 يونيو 03للفترة املنتهية في  

ــال الســعــودي   بـالـريـ

 العقار دالتأجير تجارة التجزئة 

 ()إيجارات  دالجملة 

   

 -- 2,734,370,197 املبيعات

 46,871,987 -- إيرادات التأجير

 25,633,837 424,053,722 إجمالي الربح

 501,334,782 773,391,824 ممتلكات دمعوات، صافي

 

 

 

 



 
 

 ثيمشركة أسواق عبدهللا الع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير مراجعة( 

 م5302يونيو  03لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )ريال سعودي( 
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 الالتزامات واملطلوبات املحتملة      - 02
 

 ة التالية:الالتيامات داملطلوبات املحتمل يونيو 03يوجو على الشركة كما في  أ(

 م4530  م2530 

    

 30,686,863  00,3422,224 إعتمادات مستنوية

 9,306,480  9,565,790 خطابات ضمان

 12,329,933  88,617,034 إلتيامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
 

 

 

 لتيامات مقابل عقود ايجار تشغيلية:إ ب (
 

 03د استةجار تشغيلية طويلة الاجل لفردعها دمجمعا ها غير قابلة لاللغاء كما في لتيامات قائمة على الشركة بموجب عقو إيوجو  

 على النحو التالي: يونيو

 م4530  م2530 

    
 67,700,851  70,492,926 ح ى سنة

 206,973,342  213,350,728 سنوات 2أكثر من سنة دح ى 

 193,149,537  250,906,090 سنة 52سنوات دح ى  2أكثر من 

 

 إعتماد القوائم املالية        - 04
  

 .م5302 يوليو 15هـ املوافق 0406 رمضان 28 تم إعتماد هذه القوائم املالية بواسطة مجلس إلادارة بتـاري  

 


