
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 العثيم عبد هللاشركة أسواق 

 

  )شركة مساهمة سعودية( 

  القوائم املالية ألاولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود 

  م5302 سبتمبر 03في  تينأشهر املنتهي التسعةتي الثالثة و لفتر  



  

 العثيم  عبد هللاسواق أشركة 

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 الفحص املحدودوتقرير املوحدة  ألاوليةملالية القوائم ا

 م5302 سبتمبر 03في  تينأشهر املنتهي التسعةلفترتي الثالثة و 
 

 

 صفحـة فهـرس

 

 

 

  حودداملفحص التقرير 

  

 1 )غير مراجعة( م5302 سبتمبر 03قائمة املركز املالي ألادلية املوحوة كما في 

  

 2 )غير مراجعة(  م5302 سبتمبر 03في  املنتهيتينأشهر  التسعةترتي الثالثة د قائمة الوخل ألادلية املوحوة لف

  

 3 )غير مراجعة( م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةقائمة التوفقات النقوية ألادلية املوحوة لفترة 

 

 4 )غير مراجعة( م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةلفترة  ألادلية املوحوة قائمة التغييرات في حقوق امللكية

  

 02 -2 )غير مراجعة( م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةإيضاحات حول القوائم املالية ألادلية املوحوة لفترة 
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 هللا العثيم سواق عبدأ ةشرك

 (شركة مساهمة سعودية)

 )غير مراجعة( املوحدة يةألاولقائمة املركز املالي 
 م5302 سبتمبر 03كما في    

 (بالريال السعودي) 

 م4530 سبتمبر 03  م5302 سبتمبر 03  

     املوجودات

     موجودات متداولة

 050.320.303   180,221,596   نقو في الصنودق دلوى البنوك 

 422.462.504   536,032,650   مخزدن

 054.245.355   185,451,120   خردنموفوعات مقومة دموينون أ

 530.406.256   901,705,366   مجموع املوجودات املتداولة

     

     موجودات غير متداولة

 186,322,472   304,266,205  (2) استثمارات بطريقة حقوق امللكية

 18,649,927   17,642,480   استثمارات متاحة للبيع

 305.064.022   1,079,972,159  (6) ممتلكات دمعوات

 498.675.068   473,830,801  (7) استثمارات عقارية

 0.536.244   919,772  (3) موجودات حيوية 

 00.225.304   11,758,792   موجودات غير ملموسة

 0.206.022.043   1,888,390,209   مجموع املوجودات غير املتداولة

 5.503.550.566   2,790,095,575   مجموع املوجودات

     

     املطلوبات وحقوق املساهمين

     مطلوبات متداولة

     

 344.555.543   946,274,715   دائنون تجاريون 

 033.043.044   15,032,219   أ(-4) قردض دمرابحات قصيرة الاجل

42464.242.   174,613,333   ب(-9) الجزء املتوادل من قردض دمرابحات طويلة ألاجل  

 043.502.361   199,942,870   دائنون آخردن دمصاريف مستحقة

 0.505.054.035   1,335,863,137   مجموع املطلوبات املتداولة

     

     مطلوبات غير متداولة

 43.333.333   372,753,334   ب(-4) قردض دمرابحات طويلة ألاجل

602.326.24   63,515,287   مخصص مكافأة نهاية الخومة  

 044.602.326   436,268,621   مجموع املطلوبات غير املتداولة

 0.026.434.060   1,772,131,758   مجموع املطلوبات 

  
  

 

     املساهمينحقوق 

 423.333.333   450,000,000   رأس املال

 --   21,477,889  (11) إحتياطي نظامي

 --   1,090,208  (10) احتياطيات أخرى 

 453.450.336   544,068,478   رباح مبقاةأ

 0.040.303   136,391   أرباح غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع 

 354.262.554   1,016,772,966   املساهمينمجموع حقوق 

 0.506.654   1,190,851   حقوق امللكية غير املسيطرة

 330.535.430   1,017,963,817   إجمالي حقوق امللكية

 5.503.550.566   2,790,095,575   مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

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

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( الاولية املوحدةقائمة الدخل 

 م 5302 سبتمبر 03في  تينأشهر املنتهي التسعةلفترتي الثالثة د 

 )بالريال السعودي( 

 

 

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

 أشهر املنتهية التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر املنتهية  

 م5304 سبتمبر 03  م5302 سبتمبر 03  م5304 سبتمبر 03  م5302 سبتمبر 03 إيضاح 

        
 

  املبيعات
1,348,868,226 

 
1,208,794,339 

 
4,482,436,957  

 
3,943,164,536 

  تكلفة املبيعات
(1,127,473,961) 

 
(1,013,724,819) 

 
(3,800,692,990) 

 
(3,324,041,294) 

  اجمالي الربح
221,394,265 

 
195,069,520 

 
681,743,967  

 
619,123,242 

 ايرادات التأجير، بالصافي
 

14,789,993 
 

16,148,885 
 

43,691,053  
 

41,782,722 

  مصاريف بيع دتوزيع
(185,063,266) 

 
(156,135,156) 

 
(543,485,641) 

 
(479,776,039) 

  مصاريف عمومية دإدارية
(18,855,720) 

 
(18,261,392) 

 
(57,444,093) 

 
(52,181,558) 

  من العمليات التشغيلية الدخل
32,265,272 

 
36,821,857 

 
124,505,286  

 
128,948,367 

 

 (2) حصة الشركة في أرباح أستثمارات الشركات
7,092,717 

 
7,588,943 

 
20,689,458  

 
18,014,582 

  مصاريف تمويل
(2,248,508) 

 
(1,675,612) 

 
(6,153,388) 

 
(5,321,415) 

  إيرادات  أخرى، صافي
476,711 

 
501,051 

 
5,256,879  

 
2,253,220 

 كية غير املسيطرةقبل الزكاة والضرائب وحقوق املل الدخل
 

37,586,192 
 

43,236,239 

 
144,298,235  

 

143,894,754 

  الزكاة دالضريبة
(700,000) 

 
(1,000,000) 

 
(3,109,940) 

 
(3,500,862) 

  قبل حقوق امللكية غير املسيطرة الدخل
36,886,192 

 42,236,239  
141,188,295  

 140,393,892 

  خسارة الشركة التابعة املوحدة حصة حقوق امللكية غير املسيطرة في
203,819 

 
57,931 

 
454,192  

 
152,997 

  الفترة دخلصافي 
37,090,011 

 42,294,170  
141,642,487  

 140,546,889 

 (12) ربحية السهم من:
 

   
 

 

 

  العمليات التشغيلية
0.72 

 
0.82 

 
2.77 

 
2.87 

  الايرادات ألاخرى، صافي
0.12 

 
0.14 

 
0.44  

 
0.33 

  الوخلصافي ا
0.82 

 
0.94 

 
3.15 

 
3.12 

  املتوسط املرجع لعود ألاسهم
45,000,000 

 
45,000,000 

 
45,000,000 

 
45,000,000 
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سواق عبدهللا العثيمأشركة   

 ( يةشركة مساهمة سعود) 
 

 )غير مراجعة( ألاولية املوحدة التدفقات النقديةقائمة 

 م5302 سبتمبر 03للفترة املنتهية في 

 ( بالريال السعودي)  

 

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

 م5304  م5302 
     ألانشطة التشغيلية

 040,344,524  144,298,235 سيطرةاملغير  امللكيةة دحقوق يبصافي ربح الفترة قبل الزكاة دالضر 

    تعويالت:

 74,774,322  68.328.238 تهالكات اس

 1,348,670  0.046.873 إطفاءات

 317,575  (045.703) بيع ممتلكات دمعوات خسائر  /(أرباح)

 170,610  68.292 حيوية  موجوداتخسائر استبعاد 

 (18,014,582)  (53.869.426) حصة الشركة في أرباح أستثمارات 

 6,124,020  8.908.069 مكافأة نهاية الخومةمخصص 

    التغيرات في رأس املال العامل

 (87,456,491)  (73.258.686) املخزدن، صافي

 (34,292,535)  (46.030.839) موفوعات مقومة دموينون آخردن

  46.489.953 دائنون تجاريون ددائنون آخردن دمصاريف مستحقة

 

150,717,550 

 (3,102,136)  (4.787.476) الزكاة دالضريبة املوفوعة 

 234,481,757  043.268.552 صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية

    

    ألانشطة الاستثمارية

 (166,268,403)  (284,222,163) شراء املمتلكات داملعوات

 (2,656,466)  (127,550) شراء استثمارات عقارية

 (10,000,000)  (104,023,108)  ضافات استثمارات بطريقة حقوق امللكيةا

 (270,683)  (2,544) حيوية موجوداتشراء 

926,087  توزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات   17,000,000 

 1,025,407  3,503,928 املتحصل من بيع ممتلكات دمعوات

 618,314  -- ألاثر من توحيو الشركات التابعة خالل الفترة

 (160,551,831)  (384,503,496) اريةصافي النقد املستخدم في الانشطة الاستثم

    

    ألانشطة التمويلية

 (67,500,000)  (76.723.333) توزيعات أرباح

 842,044,861  0.840.873.058 املتحصل من قردض دمرابحات

 (836,952,765)  (0.054.573.923) املسود من قردض دمرابحات

 (62,407,904)  543.849.078 التمويليةصافي النقد الناتج من/)املستخدم في( الانشطة 

    

 11,522,022  (0.587.692) صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك  

 110,330,988  060.469.490 النقو في الصنودق دلوى البنوك في بواية الفترة

 121,853,010  063.550.298 النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

    مليات غير نقدية:ع

 1,008,250  185,403 غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع )خسائر(  /أرباح

 225,000,000  -- الزيادة في رأس املال من خالل ألارباح املبقاة دالاحتياطي النظامي دالاحتياطي الاختياري 

 --  1,090,208                              (10)               احتياطيات أخرى 
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 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة( املوحدةألاولية قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 م5302 سبتمبر 03ملنتهية في اشهر ا التسعة ةلفتر 

  )بالريال السعودي( 

 

 

 

    
 املساهمينحقوق    

  الاجمالى

 حقوق 

  غير املسيطرة امللكية

 حقوق امللكية العائدة ملساهمي
 الشركة

  ى احتياطيات اخر  

إستثمارات في أوراق 

 مالية متاحة للبيع

 

 رأس املال  إحتياطي نظامي  إحتياطي إختياري   أرباح مبقاة

 

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

 صافي ربح الفترة   --  --  --  040.845.467  --    040.845.467  (424.095)  040.066.592

430.062  --  062.430  --  062.430  --  --  --  -- 
غير محققة من إستثمارات في أوراق مالية  )خسائر(  /باحأر 

 متاحة للبيع

 توزيعات أرباح --  --  --  (76.723.333)  --    (76.723.333)  --  (76.723.333)

 (03احتياطيات اخري ) --  --  --  --  --  0.393.536  0.393.536  --  0.393.536

 م )غير مراجعة(5302 سبتمبر 03الرصيد في   450,000,000  21,477,889  --  544,068,478  136,391  0,393,536  1,016,772,966  1,190,851  1,017,963,817

807,380,261  1,869,676  805,510,585  --  135,588  474,512,073  12,453,336  93,409,588  552.333.333 
 

 5304يناير  0الرصيو في 

 صافي ربح الفترة --  --  --  140,546,889  --  --  140,546,889  (152,997)  140,393,892

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

 أرباح غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع --  --  --    1,008,250  --  1,008,250  --  1,008,250

 توزيعات أرباح --  --  --  (65.233.333)  --  --  (65.233.333)  --  (65.233.333)

 الرصيد في 03 سبتمبر 5304م )غير مراجعة( 450,000,000  --  --  428,421,886  1,143,838  --  879,565,724  1,716,679  881,282,403



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 

 م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 

 )ريال سعودي( 
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 التكوين والنشاط  - 0
م( بال رررررررررررجل التجاري رقم 0433مايو  50هرررررررررررررررررررررررر )0433رجب  5"الشرررررررررررركة"( هي شرررررررررررركة مسررررررررررراهمة سرررررررررررعودية م رررررررررررجلة بالرياض بتاري  إن شررررررررررركة أسرررررررررررواق عبو  العثيم )

 02هررررررررررررررررر )املواف  0453رمضرررران  0/ق بتاري  555. تم تحويل الشررررركة من شررررركة لات مسرررر دلية محوددة إلى شررررركة مسرررراهمة بموجب القرار الوزاري رقم  0303300032

 م(.5335سبتمبر 

 بصررررررريانة دتشرررررررغ الشرررررررركةفي تجارة املواد الغذائية دألاسرررررررماك داللحوم دالحاصرررررررالت الزراعية داملوازررررررر   دألاددات امل  لية دتقوم  الرئيسررررررر   الشرررررررركةثل نشرررررررا  يتم
ً
يل أيضرررررررا

 مستودعات التبريو دالتخزين. 
 

 الشركة"( دالشركات التابعة لها )ديشار إليها مجتمعة بر "املجموعة"(:القوائم املالية ألادلية املوحوة تتضمن القوائم املالية لشركة أسواق عبو  العثيم )"

 سبتمبر 03في  امللكية الفعليةنسبة   

 م5304 م5302   اسم الشركة 

 ٪033 ٪033  شركة هالي القابضة 

 ٪033 ٪033  شركة املركز العالم  للتسوي  

 ٪033 ٪033  شركة الخومات السبع 

 ٪033 ٪033  شركة بيت الوطن 

 ٪033 ٪033  شركة مراف  التشغيل

 ٪033 ٪033  تركيا –شركة هالي القابضة 

 ٪033 ٪033  البوسنة –شركة هالي القابضة 

 ٪033 ٪033  مصر –شركة أسواق العثيم 

 ٪43  ٪93   شركة ثمرات القصيم

 أسس إلاعداد   - 5
 

 املعايير املحاسبية املطبقة     -أ

 ملعيار التقارير املالية ألادلية الصرررررررررررادر عن الهيلة السررررررررررررعودية للمحاسرررررررررررربيين القانونيين. القوائم املاليةعواد القوائم املالية ألا إلقو تم 
ً
دلية ال ألا  دلية املوحوة املرفقة دفقا

دة في يضرررررررررراحات التفصرررررررررريلية الوار تتضررررررررررمن كافة املعلومات دإلايضرررررررررراحات المل  تظهر في القوائم املالية السررررررررررنوية املراجعة، ديجب أن تتم قراء ها في ضرررررررررروء املعلومات دإلا 

 م.5304ديسمبر  00للسنة املنتهية في القوائم املالية املراجعة 
 

 أسس القياس  -ب

 ملبوأ التكلفة التاريخية، فيما عوا ألاسرررررررررررتثمارات املتاحة للبيع 
ً
باسرررررررررررتخوام لعادلة د بالقيمة ا ميتم اثبا هداملشرررررررررررتقات املالية تم إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة دفقا

 مبوأ الاستحقاق املحاسب  دمفهوم الاستمرارية.

  الحكم والتقديرات استخدام    -ج

أن هذه  دنتائج ألاعمال. دبالرغم من يتطلب إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة من إلادارة إستخوام الحكم دالتقويرات دإلافتراضات دالمل  لها تأثير على املركز املالي

 التقويرات.التقويرات مبنية على املعلومات دألاحواث الحالية املتوفرة لوى إلادارة، فإنه من املمكن أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه 

تقبلية المل  تتأثر ترة محل الفحص دالفترات املستتم مراجعة التقويرات دإلافتراضات املتعلقة بها بصفة مستمرة، ديتم إظهار أثر التغيرات في التقويرات املحاسبية في الف

 .بها

 التوحيد  أسس    -د

( الشررركات التابعة هي منشررريت تسرريطر عليها الشرررركة 0تتضررمن القوائم املالية ألادلية املوحوة املرفقة القوائم املالية للشررركة دشرررركا ها التابعة كما هو مبين في إيضرراح )

املقورة على التحكم في السرررررياسرررررات املالية دالتشررررغيلية للمنشرررررأة دللم للحصرررررول على منافع من أنشرررررطتها. لتقوير السررررريطرة فإن  دتتوفر السرررريطرة عنوما يكون للشرررررركة

 يتم أخررذهرا في الحسررررررررررررربران. يتم إدراق القوائم املرراليرة للشرررررررررررررركررات الترابعررة في القوائم املراليررة ألا 
ً
ي  برروء ر دليرة املوحرروة من ترراحقوق التصرررررررررررررويرت املحتملررة المل  تمررارس حراليررا

 السيطرة حملى تاري  توقفها. 

ائم املالية ة عنو إعواد القو يتم إسررررررررررررتبعاد كافة ألارصررررررررررررروة داملعامالت املالية املهمة المل  تمت بين الشررررررررررررركة دشرررررررررررررركا ها التابعة دتلم المل  تمت فيما بين الشرررررررررررررركات التابع

 املعامالت الواخلية بين شركات املجموعة عنو توحيو القوائم املالية ألادلية. ألادلية املوحوة. كما يتم استبعاد أية أرباح دخسائر غير محققة ناتجة من
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 أسس إلاعداد )يتبع(  - 5

 ملخص ألهم السياسات املحاسبية  - 0
 

م وعة. تملوحوة السررررنوية للمجمالسررررياسررررات املحاسرررربية املطبقة في إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة للمجموعة تتف  مع تلم املسررررتخومة في إعواد القوائم املالية ا

 تطبي  السياسات املحاسبية بشكل ثابت على جميع الفترات املعردضة في هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة. 

 تحقيق الايرادات -أ

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

 .تكلفة املبيعاتدين عنو افتتاح الفرع ديتم ت  يلها من ديتم الاعتراف برسوم الافتتاح املتف  عليها مع املور  -

دألغراض العرض يتم إظهار  يتم الاعتراف بإيرادات الخصومات التجارية دحوافز املوردين ألاخرى على أساس الاستحقاق دفقا لالتفاقيات املبرمة مع املوردين. -

 ملوة عقود الايجار.تكلفة املبيعات بعو ت  يل هذه الخصومات دالحوافز. تتحق  الا  صافي
ً
 يرادات من الايجارات على أساس إلاستحقاق دفقا

 

 املصاريف -ب

 دادارية. ةتتكون مصاريف البيع دالتوزيع بشكل رئيس   من التكاليف املنفقة لتوزيع دبيع بضائع الشركة. ديتم تصنيف املصاريف الاخرى كمصاريف عمومي
 

املباشرررة دغير املباشرررة دالمل  ال تتعل  بشرركل مباشررر بكلفة الايرادات دفقا للمعايير املحاسرربية املتعارف عليها في اململكة تتضررمن املصرراريف الادارية دالعمومية املصرراريف 

 دعت الحاجة بين املصاريف العمومية دالادارية دتكلفة املبيعات على اساس ثابت. إلاالعربية السعودية. ديتم توزيع املصاريف 

 الاستثمارات      -ج

 لحقوق امللكية ـ شركات زميلة 
ً
 استثمار وفقا

 23إلى  53ترادح مابين لحصة تالشركات الزميلة هي تلم المل  يكون للشركة تأثير هام عليها دلكن ليست سيطرة في سياسا ها املالية دالتشغيلية، ديعتبر امتالك الشركة 

 على قورة الشركة على التأثير في هذه الشركات املستثمر فيها. تتم املحا في املائة من رأس مال
ً
 هاما

ً
بة عن سالشركة املستثمر فيها الذي يح  لصاحبه التصويت م شرا

 بالتكلفة. تتضمن القوائم املالية حصة الشركة 
ً
املصاريف دحركة في ألارباح د الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخوام طريقة حقوق امللكية ديتم ت جيلها مبوئيا

لكيتها في أي شركة الخسائر م حقوق امللكية للشركات املستثمر فيها بحقوق امللكية من تاري  بواية للم التأثير الهام حملى تاري  توقفه. عنوما تتجادز حصة الشركة في

أخرى باستثناء الحاالت المل  تتكبو فيها الشركة الت امات قانونية أد ضمنية  زميلة يتم تخفيض القيمة الوفترية لحصة الشركة إلى صفر ديتم إيقاف تحمل أي خسائر 

 وحوة. الوخل ألادلية املللقيام بموفوعات نيابة عن الشركة الزميلة. يتم قيو أد تحميل حصة الشركة من ألارباح أد الخسائر في الشركات املستثمر فيها في قائمة 
 

 الاستثمارات املتاحة للبيع

 بالتكلفة دال ةسررررررررتثمارات املقتناتصررررررررنف الا 
ً
  مللغير أغراض املتاجرة أد ليسررررررررت للشررررررررركة أية سرررررررريطرة أد تأثيرات هامة عليها، كاسررررررررتثمارات متاحة للبيع، ديتم إثبا ها مبوئيا

بها  ادلة دتورق التغيرات في القيمة العادلةتمثل القيمة العادلة للقيمة املوفوعة شرررررررراملة مصرررررررراريف الشررررررررراء املتعلقة باالسررررررررتثمارات، ديتم قياسررررررررها بعو للم بالقيمة الع

في حقوق امللكية. دتحود القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السررروقية في حال كان يتم توادلها في سرروق نشرررط، إن دجو. دفي حالة  غير امل قت بخالف خسررائر الانخفاض

دلية في قائمة الوخل ألا  -إن دجو  -في قيمة الاسرررررررررررررتثمارات املذكورة أعاله  غير امل قتنخفاض غيراب سررررررررررررروق مرالية نشرررررررررررررطة تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. يقيو الا 

م إثبا ها خسررررائر غير محققة تاملوحوة. يتم إثبات املكاسررررب دالخسررررائر الناتجة عن بيع إلاسررررتثمارات املتاحة للبيع خالل الفترة المل  تحوث فيها مع تسرررروية أي مكاسررررب أد 

. يتم ادراق التوزيعات النقوية من تلم الاستثمارات ضمن قائمة الوخل ألادلية املوحوة عنو إقرار 
ً
 التوزيع من الجهات املستثمر فيها. سابقا

 الاستثمارات العقارية   -د 

قي  عائو رأسرررررررررررررمالي من ترات طويلة لتحيتم إثبرات العقرارات إلاسرررررررررررررتثمارية داملتمثلة في املباني دألارانررررررررررررر  ، المل  يتم إلانتفاع منها بالتأجير أد تلم المل  يتم إلاحتفا  بها لف

 
ً
كما هي  يتم قياس الحياة املقورة للمباني ضرررافه الى انهباال منها إلاسرررتهالكات املتراكمررررررررررررررررة دخسرررائر إنخفاض القيمة، إن دجوت،  زيادة قيمتها السررروقية بالتكلفة مخصررروما

 .على ألاران  ال يتم إحتساب أي استهالك د  في املمتلكات داملعوات

 املخزون  -هـ 

ن ديتم تكوين مخصص )عنو اللزدم( باملخزد  ة على أساس طريقة املتوسط املرجح املتحرك.تظهر البضاعة بسعر التكلفة أد السوق، أيهما أقل. ديتم تحويو التكلف

 املتقادم دبطيء الحركة دالتالف.
 

 املخصصات والالتزامات املحتملة    -و 

تعاقوي نازررررررررررر ث نتيجة لحوث سررررررررررراب  دمن يتم ت رررررررررررجيل مخصرررررررررررصرررررررررررات لاللت امات غير امل كوة من ناحية املبالك أد التوقيت، عنوما يكون على الشرررررررررررركة الت ام قانوني أد 

ظهارها إن املخصرررصرررات يتم إاملحتمل أن ينتج عنه تحويل منافع اقتصرررادية لسرررواد الالت ام ديمكن إجراء تقوير يعتمو عليه. عنوما تكون القيمة الزمنية للنقود هامة ف

 بالقيمة الحالية للنفقات املتوقعة لسواد الالت ام.
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 ات املحاسبية )يتبع(ملخص ألهم السياس  - 0
 

 املمتلكات واملعدات    -ز

يف . تعتبر مصررررراريف الاصرررررالح دالصررررريانة مصررررراريف ايرادية، أما مصرررررار دخسرررررارة الانخفاض في القيمة تظهر املمتلكات داملعوات بالتكلفة بعو ت  يل الاسرررررتهالكات املتراكمة

فاء تعمال طريقة القسرررط الثابت. ديتم اطالتحسرررينات فتعترررررررررررررررربر مصررراريف رأسرررمالية.  ديجري احتسررراب الاسرررتهالكات عليها على أسررراس حيا ها العملية املقورة دللم باسررر

هما ينته  من موة عقو الايجار أيالتحسررررينات على املأجور داملباني املقام عليها ارانرررر   مسررررتأجرة على أسرررراس الحياة العملية املقورة لهذه التحسررررينات داملباني اد املتبقي 

 :أدال. إن الحياة العملية املقورة للبنود الرئيسية لهذه ألاصول هي

 السنوات 

 03 آالت دمعوات

 52 – 2 مباني

 5 – 2  سيارات

 5 – 2 أجهزة الحاسب آلالي

 5 أثاث دمفردشات

 03 تحسينات املباني املستأجرة

 
 

 انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل   -ح

لموجودات امللموسة للتأكو من عوم دجود أي دليل على دقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة املوجودات. تقوم الشركة بإجراء مراجعة ددرية للقيمة الوفترية ل

قابلة فيها تقوير القيمة الدفي حالة دجود مثل هذا الوليل، يتم تقوير القيمة القابلة لالسترداد لذلم ألاصل لتحويو حجم هذه الخسارة. دفي الحاالت المل  ال يمكن 

 اد لذلم ألاصل، تقوم الشركة بتقوير القيمة القابلة لالسترداد للوحوة املورة للنقوية المل  ينتم  إليها للم ألاصل. لالسترد

أد الوحوة صل الوفترية لذلم ألا  دفي الحاالت المل  يقور فيها املبلك القابل لالسترداد لألصل أد الوحوة املورة للنقوية بأقل من قيمترره الوفترية، عنوئذ تخفض القيمة

 في قائمة الوخل الادلية
ً
 املوحوة.  املورة للنقوية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ديتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة ألاصل مصردفات فورا

 عكس قيو خسارة الانخفاض في القيمة، عنوئذ تتم زيادة القيمة الوفترية لألصل أد الوحوة املورة للن
ً
 قوية إلى القيمة املعولة القابلة لالسترداد له،دإلا ما تم الحقا

ألاصل أد  فاض في قيمة للمعلى أال تزيو القيمة الوفترية المل  تمت زياد ها عن القيمة الوفترية المل  كان من املفترض تحويوها فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخ

 في قائمة الوخل الادلية املوحوة.الوحوة املورة للنقوية في الفترات السابقة. يتم إثبات عكس قيو 
ً
 خسارة الانخفاض في القيمة إيرادات فورا

 املوجودات الحيوية  -ط

 الاستهالك املتراكم. تحود تكلفة املوجودات الحيوية غير ا املوجوداتتظهر  
ً
ناضجة بتكلفة التربية لالحيوية بتكلفة الشراء أد تكلفة التربية حملى تاري  إلانتاق ألادلي ناقصا

 ألعمارها املعنية. تستهلم املوجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت
ً
 على العمر املقور بخمس سنوات. دفقا

 لموسةاملغير املوجودات    -ي

اؤها على موة إطف ديتم تتمثل ألاصررول غير امللموسررة بالتكاليف املتكبوة للحصررول على حقوق إلانتفاع من مواقع عقارية ألسررواق مسررتأجرة من املسررتأجر ألاصررلي )خلو(

 عقود إلايجار. 

 تكلفة الاقتراض    -ك

د بيعه، يتم امها فيه أإن تكاليف الاقتراض دالخاصرررة مباشرررررة بتملم أد بناء ألاصررررول امل هلة دالمل  تحتاق إلى فترة من الوقت لتصررربح جاهزة للغرض املسررررتهوف اسررررتخو

 البيع. إن تكاليف الاقتراض ألاخرى يتم تحميلها على قائمة الوخل في الفترة المل  تكبوت فيها.إضافتها على كلفة تلم ألاصول حملى تصبح جاهزة لالستخوام أد 

 تحويل العمالت ألاجنبية     -ل

مالت الاجنبية بالع لوبات املاليةيتم تحويل املعامالت بالعملة الاجنبية الى الريال السرررررعودي باسرررررعار التحويل السررررررائوة عنو اجراء املعاملة. ديتم تحويل املوجودات داملط

لعمالت تجة عن التسرررررويوات اد تحويل اكما في تاري  قائمة املركز املالي الادلية املوحوة الى الريال السرررررعودي باألسرررررعار السرررررائوة في للم التاري . أن الارباح دالخسرررررائر النا

 الاجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الوخل الادلية املوحوة.

 



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 

 م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 

 )ريال سعودي( 

8 

 

 

 حاسبية )يتبع(ملخص ألهم السياسات امل  - 0

 جيرأإيرادات ت    -م

 .ة القسط الثابت طوال موة الايجارقيتم اثبات الايراد بطري
 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة    -ن

تاري  قائمة  ركه العمل فيي حالة تيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخومة دفقا لنظام العمل باململكة العربية السعودية دعلى أساس إجمالي املزايا المل  يستحقها املوظف ف

، ديتم خصم أي موفوعات مقومة للموظفين من املخصص، كما ديتم احتساب ددفع فردقات مكافيت نهاية الخومة للموظفين إن دجوت عنو انتهاء املوحوة املركز املالي

 .خوما هم
 

 الزكاة والضريبة   -هـ

 ألنظمة مصلحة الزكاة دالوخل في اململكة العربية السعودية )املصلحة(. تخضع الشركة دشركا ها التابعة امل جلة في اململكة العربي
ً
ة السعودية للزكاة دضريبة الوخل دفقا

رة لفتعلى قائمة الوخل املوحوة لتخضع الشركات التابعة العاملة خارق اململكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية للبلوان المل  تعمل فيها. تحمل الزكاة دضريبة الوخل 

 الجارية. 
 

 ألطراف ذات العالقة ا  - 4
 تتمثل ألاطراف لات العالقة للشركة من مساهميها، دالشركات التابعة، دشركات مستثمر بها تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية.

ات الغذائية دشركة الرياض للصناعثمار دالتطوير العقاري   العثيم لإلست م سس( دشركة عبو مساهمخالل الفترة تعاملت الشركة بشكل رئيس   مع شركة العثيم القابضة )

 رئيس   في إيرادات دمصاريف إيجار دمشتريات بضاعة.زميلة( دكانت التعامالت مع ألاطراف لات العالقة تتمثل بشكل  ات)شرك

 للشرد  دالاتفاقيات املعتموة من قبل إلا 
ً
 دارة.تتم املعامالت مع ألاطراف لات العالقة دفقا

 م5304 م5302 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة ةالشرك

 20.064.046 61,881,107 املشتريات شركة زميلة شركة الرياض للصناعات الغذائية

 8,358,491 7,932,381 مصاريف الايجار شركة زميلة دشركة عبو  العثيم لإلستثمار دالتطوير العقاري 

 27,622,386 27,885,497 إيرادات الايجار شركة زميلة اري قدشركة عبو  العثيم لإلستثمار دالتطوير الع

 551,287 551,287 إيرادات الايجار مساهم م سس شركة العثيم القابضة
 

  8م: 5304سبتمبر  03مليون ريال سعودي )2,7 تتضمن املوفوعات املقومة مبلك (4-0)
ً
 العثيم لإلستثمار عبو   لشركةمليون ريال سعودي( عبارة عن إيجارات موفوعة مقوما

 مقابل خصم تعجيل الوفع.دالتطوير العقاري 

اعات شركة الرياض للصن الىالرصيو املستح  دالذي يمثل  ريال سعودي( 3,7  :م5304سبتمبر  03مليون ريال سعودي ) 10,2وائنون التجاريون مبلك ال يتضمن جانب (4-5)

 ( مقابل مشتريات بضاعة.زميلةالغذائية )شركة 
 

 بطريقة حقوق امللكية اتستثمار ا  - 2
 م4530  م2530 

  178,831,391  يناير 0رصيو 
 

185,926,204 

 18,014,582   20,321,500   حصة الشركة في صافي ألارباح

 --   104,023,106  (5-2إيضاح رقم ) إضافات

 --   1,090,208  حصة الشركة في الوخل الشامل للشركة الشقيقة

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

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

 186,322,472  034.588.532   سبتمبر 03رصيو 
 

ن النسبة املتبقية مملوكة أ. علما ب٪00.62بة يمثل الاستثمار في الشركة الزميلة قيمة الاستثمار في رأس مال شركة عبو   العثيم لالستثمار دالتطوير العقاري بنس 2-0

 .عائلته فرادو  صالح العثيم دأمن قبل شركة العثيم القابضة دالسيو عب
 

 من إلاضافات خالل الفترة ما يلي:ضتت 2-5

دلم يتم  مليون ريال سعودي 033س مال الشركة دالبالك أمن ر  ٪67.5مليون ريال سعودي ما يمثل  67.5ت في شركة معين لالستقوام بمبلك الاستثمارا -

 .موعة حيث انها لم تبوأ النشا  بعوتوحيوها مع املج
 

ل  52لك بالاستثمار في شركة الوسطى للخومات الغذائية بم -
ّ
 .من رأس مال الشركة ٪52مليون ريال سعودي ما يمث



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 

 م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 

 )ريال سعودي( 
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امللكية  ق دتم املحاسبة عنها حسب طريقة حقو  ٪22ي حصتها الي ليصل اجمال ٪2امت الشركة بزيادة حصتها في شركة الرياض للصناعات الغذائية بنسبة ق -

ضمن زيادة الحصة بسبب عوم اكتمال إلاجراءات القانونية دلهذا لم يتم توحيوها  حيث لم يتحق  للشركة ح  السيطرة بعو لعوم اكتمال إجراءات

 للمجموعة. املوحوة القوائم املالية ألادلية



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 

 م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 
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 ، صافيداتاملمتلكات واملع   - 8
 

 اثاث ومفروشات أجهزة ســيارات مبانــي آالت ومعدات أراض ي التكلفة
 تحسينات

 على عقارات مستأجرة
 املجمـوع مشروعات تحت التنفيذ

 حاسب آلي

 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

 284,222,180 144,270,902 5,907,966 8,872,083 9,334,229 11,354,271 9,158,669 37,538,643 57,785,417 إلاضافات

 - (43,098,111) 8,153,321 7,587,394 258,448 - 21,042,915 6,056,033 - املحول من مشردعات تحت التنفيذ 

 2,477,828 - - - - - 2,477,828 - - الاستثمارات العقاريةمن املحول 

 (12,013,405) - (967,846) (2,359,536) (3,018,850) (3,043,793) - (2,623,380) - الاستبعادات

 1,608,462,199 192,031,645 174,949,519 164,407,132 102,661,415 90,565,935 227,031,337 319,577,800 337,237,416 م5302سبتمبر  03

          كات املتراكمةالاستهال

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

 68,418,928 - 11,526,924 10,991,028 9,206,334 6,193,183 7,943,502 22,557,957 - املحمل للفترة

 680,718 - - - - - 680,718 - - استثمارات عقارية مناملحول 

 (8,852,189) - (749,267) (2,210,910) (2,626,963) (1,602,562) - (1,662,487) - الاستبعادات

 528,490,040 - 92,443,014 100,836,026 55,877,614 55,709,060 63,684,431 159,939,895 - م5302سبتمبر 03

          صافي القيمة الدفترية

 1,079,972,159 192,031,645 82,506,505 63,571,106 46,783,801 34,856,875 163,346,906 159,637,905 337,237,416 م5302سبتمبر  03

 817,364,155 81,403,652 80,989,693 53,002,427 46,452,451 27,351,986 132,409,290 137,790,352 257,964304 م5304 سبتمبر 03
 

 مليون ريال سعودي. 05دالبالغة قيمتها  لالستثمار العقاري العثيم  شركةمن   باسم الشركه دجاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باقي ألاران   ألاران  ةتم نقل ملكي         6-0

 

قائمة املركز املالي ألادلية مالية عن هذه املشاريع في تاري  ب(. دتجور إلاشارة إلى أنه ال يوجو أي الت امات رأس 4نوك مقابل تسهيالت بنكية. إيضاح )مليون ريال سعودي( مرهونة لبعض الب 65.6 م:5304سبتمبر  03مليون ريال سعودي ) 254إن الاران   املذكورة اعاله تتضمن مبلك        6-5

 املوحوة.

 .٪5,46 رسملةعول مليون ريال سعودي بم 0.3قامت املجموعة برسملة تكلفة الاقتراض الخاصة باملشاريع تحت التنفيذ دالبالغة     6-0



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 

 م5302 سبتمبر 03أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 
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 ؛ صافياستثمارت عقارية  - 7
 م4530  م2530  

     التكلفة

 230.350.333  266.427.894  يناير  0في 

 5.626.466  057.223  إلاضافات

 --  )5.477.656(  أصول ثابتة الىاملحول 

 5.655.353  --  املحول من ألاصول الثابتة

 588,351,182  586,107,416  سبتمبر 03في 

     

     الاستهالك املتراكم

 71,685,135  92.249.096  يناير  0في 

 17,257,805  07.436.002  الاستهالك املحمل للسنة

 --  (680,718)  أصول ثابتة الىاملحول 

 500,054  --  املحول من ألاصول الثابتة

 89,676,114  112,276,615  سبتمبر  03في 

  يةصافي القيمة الدفتر 
473,830,801 

 498,675,068 

 

 صافي ؛موجودات حيوية  - 6
 شركة ثمرات القصيم، دكان رصيو الفترة كما يلي: -اململوكة للشركة التابعة املواز  تتمثل املوجودات الحيوية في 

 

 م4530  م2530  

     التكلفة

 2,250,813  0.830.886  يناير  0في 

 270,683  5.244  إلاضافات

 (206,759)  (006.003)  استبعادات

 2,314,737  1,467,902  سبتمبر 03في 

     

     الاستهالك املتراكم

 227,739  073.435  يناير   0في 

 336,598  559.440  الاستهالك املحمل للفترة

 (36,149)  )20.702(  الاستبعادات

 528,188  548,130  سبتمبر 03في 

 919,772  صافي القيمة الدفترية
 

1,786,549 

 

 

 

 

 



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 
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 قروض ومرابحات  - 9
 أ (      مرابحات قصيرة ألاجل:

غير يوجو لوى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحات قصيرة الاجل دللم لتمويل رأس املال العامل، حيث بلك الرصيو 

 مليون ريال سعودي(.  065م: 5304 سبتمبر 03ليون ريال سعودي )م 275 م مبلك5302 سبتمبر 03املستخوم من هذه املرابحات كما في 
03 -   
 

  ب (    قردض دمرابحات طويلة ألاجل :

 سبتمبر 03كما في  

 م 2014 م  2015 

 ريال سررعودي ريال ســعودي 

 64,545,454  174,613,333  الجزء املتداول 

 90,000,000  372,753,334  الجزء غير املتداول 

 024.242.424  547,366,667  إلاجمالي
00 -   

 254، درهن صكوك ملكية أران   مملوكة من قبل الشركة قيمتها الوفترية إلادارةرئيس مجلس إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية مقومة من 

 مليون ريال سعودي(.  65.6م: 5304 سبتمبر 03م )5302سبتمبر  03مليون ريال سعودي كما في 
 

 ى حتياطيات اخر إ  - 03
 

 .ئمة حقوق امللكيةها في قالفي القيمة العادلة ملشتقات مالية لشركة زميلة تم ت جي في التغير في حصة الشركة  مثل الاحتياطيات ألاخرى ت

 حتياطي نظاميإ  - 00
بامللة من الربح  03ي بنسررررربة حتياطي نظامإ، تقوم الشرررررركة بتكوين السرررررعودية دالنظام الاسرررررا رررر   للشرررررركةتماشرررريا مع متطلبات نظام الشرررررركات في اململكة العربية 

س أفي زيادة ر  م2013/12/31كما في  اسررررررتخوام الاحتياطي دقو تمي غير قابل للتوزيع . ان الاحتياطمن رأس املال ٪ 23حتياطي الصررررررافي السررررررنوي حملى يبلك هذا الا 

 ية السنة املالية.يتم تحويل لالحتياطي في نها .م5304 بريلأ 6املال دفقا لقرار الجمعية العامة للمساهمين في 
 

 ربح السهم  - 05
ت دمصررراريف تثماراتم إحتسررراب ربح السرررهم للفترة بتقسررريم الربح الصرررافي دالربح من ألاعمال الرئيسرررية دإلايرادات ألاخرى ديقصرررو بها )حصرررة الشرررركة في أرباح اسررر

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

 

 رباحتوزيعات ألا   - 00
 ريال 1.75بواقع مليون ريال سرررررررررررررعودي  78.75بمبلك  م5302بريل أ 00الجمعيرة العرامة للمسررررررررررررراهمين في اجتماعها املنعقو بتاري  املقرة في  تم صررررررررررررررف توزيعرات الاربراح

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

 قطاعية معلومات   - 04
تطوير لى قطاع ، باإلضرررافة إلتجزئة دالجملة باملواد الغذائيةتجارة اقطاع تتركز النشررراطات الرئيسرررية للشرررركة في تمارس الشرررركة نشررراطها في اململكة العربية السرررعودية د 

  :  كما يليعات ألاعمال لكل قطاع من قطا سبتمبر  03لومات املختارة كما في لصالح الشركة. تم تلخيص بعض املعاملجمعات التجارية 

 

 م5302 سبتمبر 03للفترة املنتهية في  

 العقار والتأجير تجارة التجزئة 

 )إيجارات(  والجملة 

   

 -- 4.465.408.927 املبيعات

 63.849.883 -- إيرادات التأجير

 40.890.320 860.740.987 إجمالي الربح

 470.603.630 0.379.975.029 ممتلكات دمعوات، صافي

 -- 909.775 موجودات حيوية

 



 
 

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(  إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة )غير 
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 م5304 سبتمبر 03للفترة املنتهية في  

 برالرريرررال السررعررودي 

 العقار دالتأجير تجارة التجزئة 

 )إيجارات(  دالجملة 

   

 -- 0.440.064.206 املبيعات

 50.534.634 -- إيرادات التأجير

 40.535.555 604.050.545 إجمالي الربح

 443.652.363 305.064.022 ات دمعوات، صافيممتلك

 -- 0.536.244 موجودات حيوية

 

 الالتزامات واملطلوبات املحتملة      - 02
 

 الالت امات داملطلوبات املحتملة التالية: سبتمبر 03يوجو على الشركة كما في  أ(

 م4530  م2530 

    

 9,068,228   25,786,667  إعتمادات مستنوية

 10,788,780   9,456,710  ت ضمانخطابا

 57,092,478   145,922,364  إلت امات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
 

 

 

 لت امات مقابل عقود ايجار تشغيلية:إ ب (
 

 على النحو التالي: سبتمبر 03 لت امات قائمة على الشركة بموجب عقود استلجار تشغيلية طويلة الاجل لفردعها دمجمعا ها غير قابلة لاللغاء كما فيإيوجو  

 م4530  م2530 

    

 67,100,851   71,164,763  حملى سنة

 206,578,342   216,038,076  سنوات 2أكثر من سنة دحملى 

 188,870,137   260,870,137  سنة 03سنوات دحملى  2أكثر من 

 

 إعتماد القوائم املالية       - 08
  

 .م5302أكتوبر  53هر املواف  0405محرم  5 اسطة مجلس إلادارة بتراري تم إعتماد هذه القوائم املالية بو  

 


