شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية ألاولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود
لفترة الثالثة أشهر والسنة املنتهية
في  13ديسمبر 5132م

شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية ألاولية املوحدة وتقرير الفحص املحدود
لفترة الثالثة أشهر والسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
فهـرس

صفحـة

تقرير الفحص املحودد

--

قائمة املركز املالي ألادلية املوحوة

1

قائمة الوخل ألادلية املوحوة

2

قائمة التوفقات النقوية ألادلية املوحوة

3

قائمة التغيرات في حقوق امللكية ألادلية املوحوة

4

إيضاحات حول القوائم املالية ألادلية املوحوة

15 -5

شركة أسواق عبد هللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
كما في  11ديسمبر 5115م
(بالريال السعودي)
إيضاح

5132م

5114م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

املوجودات
موجودات متداولة
نقو في الصنودق دلوى البنوك
مخزدن
موفوعات مقومة دموينون أخردن

173.397.418
295.413.158
514.735.528

183,489,491
465,505,782
137,147,511

مجموع املوجودات املتداولة

3.515.783.835

786,142,784

موجودات غير متداولة
استثمارات بطريقة حقوق امللكية
استثمارات متاحة للبيع
ممتلكات دمعوات

()5

369.688.215
36.682.887
3.556.963.752

178,831,391
11,451,111

)(7

467.994.270
796.911

1,233,266

موجودات غير ملموسة

33.129.111

13,107,462

مجموع املوجودات غير املتداولة

3.491.815.518

1,569,070,705

مجموع املوجودات

1.196.381.636

5.155.511.434

()6

استثمارات عقارية
موجودات حيوية

()3

365.511.111
492,908,496

املطلوبات وحقوق املساهمين
مطلوبات متداولة
948.495.159
51.163.146
192,213,333
526.779.977

927,361,689
17,999,510
100,000,000
114.151.431

3.821.986.752

1.514.134.631

399,500,000
69.988.668

125,000,000
56,578,898

مجموع املطلوبات غير املتداولة

869.888.668

131.513.343

مجموع املطلوبات

3.951.193.149

1,411,461,513

حقوق املساهمين
رأس املال
إحتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
خسائر غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع
مجموع حقوق املساهمين
حقوق امللكية غير املسيطرة

450,000,000
44,565,425
717.505
631.531.437
) ( 860,639

450,000,000
21,477,889
-481,175,991
)(49,012

3.318.616.314
64.336.339

455.614.363
1.645.141

إجمالي حقوق امللكية

3.375.725.557

454.544.411

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.196.381.636

5.155.511.434

دائنون تجاريون
قردض دمرابحات قصيرة الاجل
الجزء املتوادل من قردض دمرابحات طويلة ألاجل
دائنون آخردن دمصاريف مستحقة

(-4أ)
(-9ب)

مجموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غير متداولة
قردض دمرابحات طويلة ألاجل
مخصص مكافأة نهاية الخومة

(-4ب)

)(11
)(10

ً
تعتبر إلايضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )13جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.

1

شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الاولية املوحدة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر دالسنة املنتهية في  11ديسمبر 5115م
(بالريال السعودي)
لفترة الثالثة أشهر املنتهية
إيضاح  13ديسمبر 5132م

للسنة املنتهية في

 11ديسمبر 5114م

 13ديسمبر 5132م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

املبيعات

1,553,364,788

1,308,737,625

6,035,801,745

5,251,902,161

تكلفة املبيعات

)(1,236,637,195

)(1,056,733,645

)(5,037,330,186

)(4,380,774,939

اجمالي الربح

316,727,593

252,003,980

998,471,559

871,127,222

ايرادات التأجير ،بالصافي

18,525,303

11,015,763

62,216,356

52,798,485

مصاريف بيع دتوزيع

)(221,637,055

)(169,677,250

)(765,122,696

)(649,453,287

مصاريف عمومية دإدارية

)(28,347,086

)(19,753,538

)(85,791,179

)(71,935,096

الدخل من العمليات التشغيلية

85,268,755

73,588,955

209,774,040

202,537,324

حصة الشركة في أرباح أستثمارات الشركات

()5

6,562,947

2,315,519

57.525.812

 11ديسمبر 5114م
)مراجعة(

20,330,101

مصاريف تمويل

)(2,894,638

)(1,880,730

)(9,048,026

)(7,202,145

إيرادات أخرى ،صافي
الدخل قبل الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غير
املسيطرة

1,239,829

1,924,616

6,496,708

4,177,833

90,176,893

75,948,360

234,475,127

219,843,113

الزكاة دالضريبة

)(2,212,591

)(1,788,002

)(5,322,531

)(5,288,864

الدخل قبل حقوق امللكية غير املسيطرة
حصة حقوق امللكية غير املسيطرة في خسارة
الشركات التابعة املوحدة

87,964,302

74,160,358

229,152,596

214,554,249

1,268,573

71,637

1,722,766

224,634

89,232,875

74,231,995

230,875,362

214,778,883

صافي دخل الفترة /السنة
ربحية السهم من:

()12

العمليات التشغيلية

1.89

1.64

4.66

4,50

الايرادات ألاخرى ،صافي

0.10

0.08

0.54

0,38

صافي الوخل

1.98

1.65

5.13

4.77

املتوسط املرجح لعود ألاسهم

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

ً
تعتبر إلايضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )13جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
( بالريال السعودي )
5132م
ألانشطة التشغيلية
صافي ربح السنة قبل الزكاة دالضريبة دحقوق امللكية غير املسيطرة
تعويالت:

5114م

518.872.357

219,843,113

استهالكات
إطفاءات
(أرباح) /خسائر بيع ممتلكات دمعوات
خسائر( /أرباح) استبعاد موجودات حيوية
حصة الشركة في أرباح أستثمارات
حصة حقوق امللكية غير املسيطرة من توحيو شركات تابعة خالل السنة
مخصص مكافأة نهاية الخومة
التغيرات في رأس املال العامل
املخزدن ،صافي
موفوعات مقومة دموينون آخردن
دائنون تجاريون ددائنون آخردن دمصاريف مستحقة
الاثر من توحيو الشركات التابعة خالل الفترة
الزكاة دالضريبة املوفوعة

357.182.798
3.784.315
()7.379
319.277
()5684488887
1181218427
9.147.218

101,127,996
1,798,227
229,557
)(339,053
)(20,330,101
-8,087,862

()4183728128
()2784598466
88,503,429
-()8.767.874

)(97,495,671
)(46,842,219
210,875,197
618,314
)(3,102,136

صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية

15389468196

374,471,086

ألانشطة الاستثمارية
شراء املمتلكات داملعوات
شراء استثمارات عقارية
أضافات استثمارات بطريقة حقوق امللكية
شراء موجودات حيوية
توزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات
املتحصل من بيع ممتلكات دمعوات
املتحصل من بيع موجودات حيوية
صافي النقد املستخدم في الانشطة الاستثمارية

)(402,197,581
)(132,206
)(26,124,563
)(2,544
27,625,000
3,810,101
-)(397,021,793

)(235,143,824
)(2,762,978
)(10,818,399
)(435,733
27,625,000
1,439,906
1,127,487
)(218,968,541

ألانشطة التمويلية
توزيعات أرباح
املتحصل من قردض دمرابحات
املسود من قردض دمرابحات

()74.721.111
5.532.431.164
()3.478.758.996

)(67,500,000
1,218,661,285
)(1,233,505,327

صافي النقد الناتج من(/املستخدم في) الانشطة التمويلية

565.114.175

)(82,344,042

صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك

34781158672

73,158,503

النقو في الصنودق دلوى البنوك في بواية الفترة

341.849.893

110,330,988

النقو املستلم من توحيو شركات تابعة
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

812.664

--

173.397.418

183,489,491

عمليات غير نقدية:
خسائر غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع
الزيادة في رأس املال من خالل ألارباح املبقاة دالاحتياطي النظامي دالاحتياطي الاختياري
احتياطيات أخرى
)(10

()433.657

225,000,000
737.214

ً
تعتبر إلايضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )13جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.
3

)(184,600

شركة أسواق عبدهللا العثيم
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق امللكية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(بالريال السعودي)
رأس املال

إحتياطي نظامي

إحتياطي إختياري

أرباح مبقاة

إستثمارات في
أوراق مالية
متاحة للبيع

احتياطيات اخرى

الرصيد في  3يناير 5132م

450,000,000

21,477,889

--

481,175,991

)(49,012

--

حقوق امللكية العائدة
ملساهمي الشركة

حقوق
امللكية غير املسيطرة

الاجمالى

952,604,868

1,645,043

954,249,911

صافي ربح السنة

--

--

--

511.315.165

--

--

511,315,165

)(1,722,766

229,152,596

املحول إلى ألاحتياطي النظامي

--

23,087,536

--

)(23,087,536

--

--

--

--

--

خسائر غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع

--

--

--

--

)(311.651

--

)(811,627

--

)(811,627

توزيعات أرباح

--

--

--

)(78,750,000

--

--

)(78,750,000

--

)(78,750,000

احتياطيات اخري ()11

--

--

--

--

--

717,505

717,505

--

717,505

الاستحواذ على حصص حقوق امللكية غير املسيطرة

-

-

-

--

--

--

--

63,141,345

63,141,345

الرصيد في  13ديسمبر 5132م (غير مراجعة)

44,565,425 450,000,000

--

610,213,817

)717,505 (860,639

3.318.616.314

64.336.339

3.375.725.557

الرصيو في  1يناير 5114م

93,409,588 555.111.111

12,453,336

474,512,073

135,588

--

805,510,585

1,869,676

807,380,261

صافي ربح السنة

--

--

--

214,778,883

--

--

214,778,883

)(224,633

214,554,250

املحول إلى ألاحتياطي النظامي

--

21,477,889

--

)(21,477,889

--

--

--

--

--

توزيعات أرباح

--

--

--

)(67,500,000

--

--

)(67,500,000

--

)(67,500,000

أسهم منح

(93,409,588) 225,000,000

)(12,453,336

)(119,137,076

--

--

--

--

--

--

--

)(184,600

--

)(184,600

--

)(184,600

--

481,175,991

)(49,012

--

952,604,868

1,645,043

954,249,911

--

خسائر غير محققة من إستثمارات في أدراق مالية متاحة للبيع

--

الرصيد في  13ديسمبر 5138م

21,477,889 450,000,000

ً
تعتبر إلايضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )13جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
-3

التكوين والنشاط

إن شرركة أسرواق عبوا العثيم (لالشرركةل) شي شرركة مسراهمة سعودية مبجلة بالرياض بتاري  1رجب 1411ه ر ر ر ر ( 51مايو 1431م) بالبجل التجاري
رقم  - 1111111135تم تحويل الشر ررركة من شر ررركة ذات مس ر ر دلية محوددة إلى شر ررركة مسر رراهمة بموجب القرار الوزاري رقم /551ق بتاري  1رمضر رران
1453هر (املوافق  15سبتمبر 5111م).
ً
يتمثل نشررا الشررركة الرئيسر في تجارة املواد الغذائية دألاسررماك دالوموم دالماصررالت الزراعية داملواور دألاددات املوتلية دتقوم الشررركة أيضررا بصرريانة
دتشغيل مستودعات التبريو دالتخزين.
القوائم املراليرة ألادليرة املوحروة تتضر ر ر ررمن القوائم املراليرة لشر ر ر ررركرة أسر ر ر ررواق عبروا العثيم (لالشر ر ر ررركرةل) دالشر ر ر ررركرات الترابعرة لهرا (ديشر ر ر ررار إل هرا مجتمعرة بر
لاملجموعةل):
نسبة امللكية الفعلية في  13ديسمبر
5132م

5138م

اسم الشركة
شركة هالي القابضة

٪311

٪111

شركة املركز العالم للتسويق

٪311

٪111

شركة الخومات السبع

٪311

٪111

شركة بيت الوطن

٪311

٪111

شركة مرافق التشغيل

٪311

٪111

شركة هالي القابضة – تركيا

٪311

٪111

شركة هالي القابضة – البوسنة

٪311

٪111

شركة أسواق العثيم – مصر

٪311

٪111

شركة ثمرات القصيم

٪91

٪41

شركة الرياض للصناعات الغذائية

٪22

٪51

شركة معين لالستقوام

٪64

٪1

-5

أسس إلاعداد

أ-

املعايير املحاسبية املطبقة
ً
لقو تم إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة املرفقة دفقا ملعيار التقارير املالية ألادلية الصر ر ر ررادر عن الهيمة السر ر ر ررعودية للمحاسر ر ر رربين القانونيين .القوائم
املرراليررة ألادليررة ال تتضر ر ر ررمن كررافررة املعلومررات دإلايضر ر ر رراحررات الو تظهر في القوائم املرراليررة السر ر ر ررنويررة املراجعررة ،ديجررب أن تتم قراء هررا في ضر ر ر رروء املعلومررات
دإلايضاحات التفصيلية الواردة في القوائم املالية املراجعة للسنة املنتهية في  11ديسمبر 5114م.

ب-

أسس القياس
ً
تم إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة دفقا ملبوأ التكلفة التاريخية ،فيما عوا ألاسرتثمارات املتاحة للبيع داملشتقات املالية يتم اثبا هم بالقيمة العادلة
دباستخوام مبوأ الاستحقاق املحاسب دمفهوم الاستمرارية.

ج -استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة من إلادارة إستخوام المكم دالتقويرات دإلافتراضات دالو لها تأثير على املركز املالي دنتائج
ألاعمال .دبالرغم من أن هذه التقويرات مبنية على املعلومات دألاحواث المالية املتوفرة لوى إلادارة ،فإنه من املمكن أن تختلف النتائج
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 الو تتأثر بها.
5

شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
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أسس إلاعداد (يتبع)

د -أسس التوحيد
تتضمن القوائم املالية ألادلية املوحوة املرفقة القوائم املالية للشركة دشركا ها التابعة كما هو مبين في إيضاح ( )1الشركات التابعة شي منشآت تسيطر
عل ها الشر ررركة دتتوفر السر رريطرة عنوما يكون للشر ررركة املقورة على التحكم في السر ررياسر ررات املالية دالتشر ررغيلية للمنشر ررأة دذل لومصر ررول على منافع من
ً
أنش ر ررطتها .لتقوير الس ر رريطرة فإن حقوق التص ر ررويت املحتملة الو تمارس حاليا يتم أخذها في المس ر رربان .يتم إدرات القوائم املالية للش ر ررركات التابعة في
القوائم املالية ألادلية املوحوة من تاري بوء السيطرة حوى تاري توقفها.
يتم إسر ر ررتبعاد كافة ألارصر ر رروة داملعامالت املالية املهمة الو تمت بين الشر ر ررركة دشر ر ررركا ها التابعة دتل الو تمت فيما بين الشر ر ررركات التابعة عنو إعواد
القوائم املالية ألادلية املوحوة .كما يتم استبعاد أية أرباح دخسائر غير محققة ناتجة من املعامالت الواخلية بين شركات املجموعة عنو توحيو القوائم
املالية ألادلية.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية

السررياسررات املحاسرربية املطبقة في إعواد القوائم املالية ألادلية املوحوة للمجموعة تتفق مع تل املسررتخومة في إعواد القوائم املالية املوحوة السررنوية
للمجموعة .تم تطبيق السياسات املحاسبية بشكل ثابت على جميع الفترات املعردضة في هذه القوائم املالية ألادلية املوحوة.
أ -تحقيق الايرادات
 يتم الاعتراف بإيرادات بيع البضائع عنو تسليم البضاعة للعمالء دانتهاء الالتتام حيالها. ديتم الاعتراف برسوم الافتتاح املتفق عل ها مع املوردين عنو افتتاح الفرع ديتم توتيلها من تكلفة املبيعات. يتم الاعتراف بإيرادات الخصومات التجارية دحوافز املوردين ألاخرى على أساس الاستحقاق دفقا لالتفاقيات املبرمة مع املوردين .دألغراض العرضً
يتم إظهار صافي تكلفة املبيعات بعو توتيل هذه الخصومات دالموافز .تتحقق الايرادات من الايجارات على أساس إلاستحقاق دفقا ملوة عقود
الايجار.
ب -املصاريف
تتكون مصاريف البيع دالتوزيع بشكل رئيس من التكاليف املنفقة لتوزيع دبيع بضائع الشركة .ديتم تصنيف املصاريف الاخرى كمصاريف عمومية
دادارية.
تتضررمن املصرراريف الادارية دالعمومية املصرراريف املباشرررة دغير املباشرررة دالو ال تتعلق بشرركل مباشررر بكلفة الايرادات دفقا للمعايير املحاسرربية املتعارف
عل ها في اململكة العربية السعودية .ديتم توزيع املصاريف إذا دعت الماجة بين املصاريف العمومية دالادارية دتكلفة املبيعات على اساس ثابت.
ج -الاستثمارات
ً
استثمار وفقا لحقوق امللكية ـ شركات زميلة
الشركات الزميلة شي تل الو يكون للشركة تأثير هام عل ها دلكن ليست سيطرة في سياسا ها املالية دالتشغيلية ،ديعتبر امتالك الشركة لمصة تترادح مابين 51
ً ً
إلى  51في املائة من رأس مال الشركة املستثمر ف ها الذي يحق لصاحبه التصويت م شرا هاما على قورة الشركة على التأثير في هذه الشركات املستثمر ف ها .تتم
ً
املحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخوام طريقة حقوق امللكية ديتم تبجيلها مبوئيا بالتكلفة .تتضمن القوائم املالية حصة الشركة في ألارباح
داملصاريف دحركة حقوق امللكية للشركات املستثمر ف ها بحقوق امللكية من تاري بواية ذل التأثير الهام حوى تاري توقفه .عنوما تتجادز حصة الشركة في
الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة يتم تخفيض القيمة الوفترية لمصة الشركة إلى صفر ديتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الماالت الو تتكبو
ف ها الشركة التتامات قانونية أد ضمنية للقيام بموفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .يتم قيو أد تحميل حصة الشركة من ألارباح أد الخسائر في الشركات
املستثمر ف ها في قائمة الوخل ألادلية املوحوة.
الاستثمارات املتاحة للبيع
ً
تص ررنف الاس ررتثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة أد ليس ررت للش ررركة أية س رريطرة أد تأثيرات هامة عل ها ،كاس ررتثمارات متاحة للبيع ،ديتم إثبا ها مبوئيا بالتكلفة
دالو تمثل القيمة العادلة للقيمة املوفوعة شرراملة مصرراريف الش رراء املتعلقة باالسررتثمارات ،ديتم قياسررها بعو ذل بالقيمة العادلة دتورت التغيرات في القيمة
العادلة بها بخالف خسائر الانخفاض غير امل قت في حقوق امللكية .دتحود القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حال كان يتم توادلها في سوق نشط،
إن دجو .دفي حالة غياب سرروق مالية نشررطة تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة .يقيو الانخفاض غير امل قت في قيمة الاسررتثمارات املذكورة أعاله  -إن دجو -
في قائمة الوخل ألادلية املوحوة .يتم إثبات املكاسررب دالخسررائر الناتجة عن بيع إلاسررتثمارات املتاحة للبيع خالل الفترة الو تحوث ف ها مع تسرروية أي مكاسررب
ً
أد خس ررائر غير محققة تم إثبا ها س ررابقا .يتم ادرات التوزيعات النقوية من تل الاس ررتثمارات ض ررمن قائمة الوخل ألادلية املوحوة عنو إقرار التوزيع من الجهات
املستثمر ف ها.
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
 - 1ملخص ألهم السياسات املحاسبية (يتبع)
د  -الاستثمارات العقارية
يتم إثبات العقارات إلاس ررتثمارية داملتمثلة في املباني دألاراار ر  ،الو يتم إلانتفاع منها بالتأجير أد تل الو يتم إلاحتفا بها لفترات طويلة لتحقيق عائو
ً
رأس ررمالي من زيادة قيمتها الس رروقية بالتكلفة مخص رروما منها إلاس ررتهالكات املتراكمر ر ر ر ررة دخس ررائر إنخفاض القيمة ،إن دجوت ،باالض ررافه الى انه يتم قياس
المياة املقورة للمباني كما شي في املمتلكات داملعوات دال يتم إحتساب أي استهالك على ألاراا .
هـ  -املخزون
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أد السوق ،أيهما أقل .ديتم تحويو التكلفة على أساس طريقة املتوسط املرجح املتحرك.
ديتم تكوين مخصص (عنو اللزدم) باملخزدن املتقادم دبطيء المركة دالتالف.
و  -املخصصات والالتزامات املحتملة
يتم تبر ررجيل مخصر رصر ررات لاللتتامات غير امل كوة من ناحية املبالا أد التوقيت ،عنوما يكون على الشر ررركة التتام قانوني أد تعاقوي ناور ر ة نتيجة لموث
سر ر ررابق دمن املحتمل أن ينتج عنه تحويل منافع اقتصر ر ررادية لسر ر ررواد الالتتام ديمكن إجراء تقوير يعتمو عليه .عنوما تكون القيمة الزمنية للنقود هامة
فإن املخصصات يتم إظهارها بالقيمة المالية للنفقات املتوقعة لسواد الالتتام.
ز -املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات داملعوات بالتكلفة بعو توتيل الاسررتهالكات املتراكمة دخسررارة الانخفاض في القيمة .تعتبر مصرراريف الاصررالح دالصرريانة مصرراريف ايرادية،
أما مصرراريف التحسررينات فتعت ر ر ر رربر مصرراريف رأسررمالية .ديجري احتسرراب الاسررتهالكات عل ها على أسرراس حيا ها العملية املقورة دذل باسررتعمال طريقة
القسرط الثابت .ديتم اطفاء التحسررينات على املأجور داملباني املقام عل ها اراار مسررتأجرة على أسراس المياة العملية املقورة لهذه التحسرينات داملباني
اد املتبقي من موة عقو الايجار أيهما ينته أدال .إن المياة العملية املقورة للبنود الرئيسية لهذه ألاصول شي:
السنوات
11
55 – 5
1 –5
1 –5
1
11

آالت دمعوات
مباني
سيارات
أجهزة الماسب آلالي
أثاث دمفردشات
تحسينات املباني املستأجرة
ح -انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل

تقوم الشركة بإجراء مراجعة ددرية للقيمة الوفترية للموجودات امللموسة للتأكو من عوم دجود أي دليل على دقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في
قيمة املوجودات .دفي حالة دجود مثل هذا الوليل ،يتم تقوير القيمة القابلة لالسترداد لذل ألاصل لتحويو حجم هذه الخسارة .دفي الماالت الو ال
يمكن ف ها تقوير القيمة القابلة لالسترداد لذل ألاصل ،تقوم الشركة بتقوير القيمة القابلة لالسترداد للوحوة املورة للنقوية الو ينتم إل ها ذل
ألاصل.
دفي الماالت الو يقور ف ها املبلا القابل لالسترداد لألصل أد الوحوة املورة للنقوية بأقل من قيمترره الوفترية ،عنوئذ تخفض القيمة الوفترية لذل
ً
ألاصل أد الوحوة املورة للنقوية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها ،ديتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة ألاصل مصردفات فورا في قائمة الوخل الادلية
املوحوة.
ً
دإذا ما تم الحقا عكس قيو خسارة الانخفاض في القيمة ،عنوئذ تتم زيادة القيمة الوفترية لألصل أد الوحوة املورة للنقوية إلى القيمة املعولة القابلة
لالسترداد له ،على أال تزيو القيمة الوفترية الو تمت زياد ها عن القيمة الوفترية الو كان من املفترض تحويوها فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض
ً
في قيمة ذل ألاصل أد الوحوة املورة للنقوية في الفترات السابقة .يتم إثبات عكس قيو خسارة الانخفاض في القيمة إيرادات فورا في قائمة الوخل
الادلية املوحوة.
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
 - 1ملخص ألهم السياسات املحاسبية (يتبع)
ط-

ي-

ك-

ل-

م-

املوجودات الحيوية
ً
تظهر الاصول الميوية بتكلفة الشراء أد تكلفة التربية حوى تاري إلانتات ألادلي ناقصا الاستهالك املتراكم .تحود تكلفة املوجودات الميوية غير الناضجة
ً
بتكلفة التربية دفقا ألعمارها املعنية .تستهل املوجودات الميوية بطريقة القسط الثابت على العمر املقور بخمس سنوات.
املوجودات غير امللموسة
تتمثل ألاص ررول غير امللموس ررة بالتكاليف املتكبوة لومص ررول على حقوق إلانتفاع من مواقع عقارية ألس ررواق مس ررتأجرة من املس ررتأجر ألاص ررلي (خلو) ديتم
إطفاؤها على موة عقود إلايجار.
تكلفة الاقتراض
إن تكاليف الاقتراض دالخاص ررة مباشر رررة بتمل أد بناء ألاصر ررول امل هلة دالو تحتات إلى فترة من الوقت لتصر رربح جاهزة للغرض املسر ررتهوف اسر ررتخوامها
فيه أد بيعه ،يتم إض ررافتها على كلفة تل ألاص ررول حوى تص رربح جاهزة لالس ررتخوام أد البيع .إن تكاليف الاقتراض ألاخرى يتم تحميلها على قائمة الوخل
في الفترة الو تكبوت ف ها.
تحويل العمالت ألاجنبية
يتم تحويل املعامالت بالعملة الاجنبية إلى الريال السر ر ررعودي باسر ر ررعار التحويل الس ر ر ررائوة عنو إجراء املعاملة .ديتم تحويل املوجودات داملطلوبات املالية
بالعمالت الاجنبية كما في تاري قائمة املركز املالي ألادلية املوحوة الى الريال الس ر ررعودي باألس ر ررعار الس ر ررائوة في ذل التاري  .أن ألارباح دالخس ر رائر الناتجة
عن التسويوات أد تحويل العمالت ألاجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الوخل الادلية املوحوة.
إيرادات تأجير
يتم اثبات الايراد بطريقة القسط الثابت طوال موة الايجار.

ن -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخومة دفقا لنظام العمل باململكة العربية السعودية دعلى أساس إجمالي املزايا الو يستحقها املوظف في حالة تركه
العمل في تاري قائمة املركز املالي املوحوة ،ديتم خصم أي موفوعات مقومة للموظفين من املخصص ،كما ديتم احتساب ددفع فردقات مكافآت نهاية الخومة
للموظفين إن دجوت عنو انتهاء خوما هم.
هـ -الزكاة والضريبة
ً
تخضع الشركة دشركا ها التابعة املبجلة في اململكة العربية السعودية للزكاة دضريبة الوخل دفقا ألنظمة مصومة الزكاة دالوخل في اململكة العربية السعودية
(املصومة) .تخضع الشركات التابعة العاملة خارت اململكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية للبلوان الو تعمل ف ها .تحمل الزكاة دضريبة الوخل على قائمة
الوخل املوحوة للفترة الجارية.
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األطراف ذات العالقة
تتمثل ألاطراف ذات العالقة للشركة في مساهم ها ،دالشركات التابعة ،دشركات مستثمر بها تتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية.
خالل الفترة تعاملت الشركة بشكل رئيس مع شركة العثيم القابضة (مساهم م سس) دشركة عبو ا العثيم لالستثمار دالتطوير العقاري (شركة زميلة)
دكانت التعامالت مع ألاطراف ذات العالقة تتمثل بشكل رئيس في إيرادات دمصاريف إيجار دمشتريات بضاعة.
ً
تتم املعامالت مع ألاطراف ذات العالقة دفقا للشرد دالاتفاقيات املعتموة من قبل إلادارة.

5132م

5114م

الشركة

طبيعة املعاملة

طبيعة العالقة

شركة الرياض للصناعات الغذائية

شركة تابعة

مشتريات بضاعة

-

60,600,765

دشركة عبوا العثيم لإلستثمار دالتطوير العقاري

شركة زميلة

مصاريف الايجار

10,644,267

11,132,377

شركة العثيم القابضة
دشركة عبوا العثيم لإلستثمار دالتطوير العقاري

مساهم م سس
شركة زميلة

مصاريف الايجار
إيرادات الايجار

10,000
37,364,525

10,000
37,318,474

شركة العثيم القابضة

مساهم م سس

إيرادات الايجار

728,800

735,050
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
ً
( )3-8تتضمن املوفوعات املقومة مبلا  2.99مليون ريال سعودي (5114م 5.45 :مليون ريال سعودي) عبارة عن إيجارات موفوعة مقوما لشركة عبو ا العثيم
لإلستثمار دالتطوير العقاري مقابل خصم تعجيل الوفع.
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استثمارات بطريقة حقوق امللكية
رصيو  1يناير
حصة الشركة في صافي ألارباح
إضافات إيضاح رقم ()5-5
حصة الشركة في الوخل الشامل للشركة الشقيقة
الاستبعادات
توزيعات أرباح نقوية مستلمة
رصيو  11ديسمبر

5132م

5114م

374.413.193

185,926,204
20,330,101

5683588261

818,400

717,508

--

) ( 1285448177

)(618,314

)(27,625,000

)(27,625,000

369.688.215

178,831,391

5684488887

 1-5يمثل الاستثمار في الشركة الزميلة قيمة الاستثمار في رأس مال شركة عبو ا العثيم لالستثمار دالتطوير العقاري بنسبة  .%11.65علما
بأن النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة دالسيو عبوا صالح العثيم دأفراد عائلته.
 5-5تتضمن إلاضافات خالل السنة ما يلي:
ّ
 -الاستثمار في شركة الوسطى لوخومات الغذائية بمبلا  55مليون ريال سعودي ما يمثل  %55من رأس مال الشركة.
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
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املمتلكات واملعدات ،صافي
أراض ي

التكلفة

مبانــي

آالت ومعدات

أجهزة
حاسب آلي

ســيارات

 1يناير 5115م

279,451,999

278,606,504

194,351,925

82,255,457

96,087,588

تحسينات
على عقارات مستأجرة

مشروعات تحت التنفيذ

161,856,078

90,858,854

اثاث ومفروشات
150,307,191

املجمـوع
1,333,775,596

ألاثر من توحيو القوائم املالية

14,514,111

55,415,544

51,154,353

5,145,435

1,111,461

1,554,451

-

-

65,114,135

إلاضافات

79,277,323

46,158,733

14,185,197

18,562,469

14,218,219

14,395,060

6,953,768

208,446,812

402,197,581

املحول من مشردعات تحت التنفيذ

-

7,929,133

60,730,167

-

1,237,484

8,793,826

12,377,905

)(91,068,515

-

املحول من الاستثمارات العقارية
الاستبعادات
 13ديسمبر 5132م

2,477,828

2,477,828
-

)(3,645,766

-

)(4,026,860

)(3,881,633

)(3,537,344

)(978,695

-

)(16,070,298

115.443.615

154.451.151

545.464.445

43.331.551

114.115.113

111.131.131

131.514.156

513.511.151

1.131.414.134

الاستهالكات املتراكمة
 1يناير 5115م

-

139,044,425

55,060,211

51,118,439

49,298,243

92,055,908

81,665,357

-

468,242,583

املحمل للفترة

-

33,331,094

18,715,682

8,682,648

12,847,946

14,727,093

15,492,676

-

103,797,139

املحول من إستثمارات عقارية

680,718

680,718

الاستبعادات

-

)(5,541,611

--

)(2,474,515

)(3,266,244

)(3,218,901

)(760,116

-

)(12,267,376

 13ديسمبر5132م

-

169,827,919

14.456.611

57,326,572

58,879,945

103,564,100

96,397,917

-

561.451.164

صافي القيمة الدفترية
 13ديسمبر 5132م

372,948,632

134.651.514

513.111.114

41.556.414

50,152,173

67,619,083

83,811,139

208,237,151

1.556.461.155

 11ديسمبر 5114م

279,451,999

139,562,079

139,291,714

31,137,018

46,789,345

58,251,283

80,190,721

90,858,854

865,533,013

 1-6تم نقل ألاراا باسم الشركة دجاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باقي ألاراا من شركة العثيم لالستثمار العقاري دالبالغة قيمتها  11مليون ريال سعودي.
 5-6إن الاراا املذكورة اعاله تتضمن مبلا  275مليون ريال سعودي (5114م 61.6 :مليون ريال سعودي) مرهونة لبعض البنوك مقابل تسهيالت بنكية .إيضاح ( 4ب) .دتجور إلاشارة إلى أنه ال يوجو أي التتامات
رأسمالية عن هذه املشاريع في تاري قائمة املركز املالي ألادلية املوحوة.
 1-6قامت املجموعة برسملة تكلفة الاقتراض الخاصة باملشاريع تحت التنفيذ دالبالغة  1,1مليون ريال سعودي بمعول فائوة .%5.3
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
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استثمارت عقارية؛ صافي
5132م
التكلفة
في  1يناير
إلاضافات
املحول من املمتلكات داملعوات
املحول إلى املمتلكات داملعوات
في  13ديسمبر
الاستهالك املتراكم
في  1يناير
الاستهالك املحمل للسنة
املحول من املمتلكات داملعوات
املحول إلى املمتلكات داملعوات
في  13ديسمبر
صافي القيمة الدفترية

-4

5114م

588,457,694

531.111.333

132,206

5.165.413

-

5.655.353

)(2,477,828

--

586,112,072

533.451.644

95,549,198

11.635.115

23,249,322

51.111.334

-

111.114

)(680,718

--

118,117,802

45.544.143

467,994,270

445.413.446

موجودات حيوية؛ صافي
تتمثل املوجودات الميوية في املواو اململوكة للشركة التابعة -شركة ثمرات القصيم ،دكان رصيو السنة كما يلي:
5132م
التكلفة
في  1يناير
إلاضافات
استبعادات
في  13ديسمبر

5114م

1,603,667

2,250,813

2,544

435,733

)(237,691

)(1,082,879

1,368,520

1,603,667

الاستهالك املتراكم
في  1يناير
الاستهالك املحمل للفترة
الاستبعادات
في  13ديسمبر

370,401

227,739

299,333

437,107

)(98,114

)(294,445

571,625

370,401

صافي القيمة الدفترية

796,900

1,233,266

11

شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
قروض ومرابحات
-9
أ)

مرابحات قصيرة ألاجل:
يوجو لوى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحات قصيرة الاجل دذل لتمويل رأس املال العامل،
حيث بلا الرصيو غير املستخوم من هذه املرابحات كما في  11ديسمبر 5115م مبلا  511مليون ريال سعودي ( 11ديسمبر 5114م:
 555مليون ريال سعودي).

ب ) قردض دمرابحات طويلة ألاجل:
كما في  13ديسمبر
2015م
ريال ســعودي
الجزء املتداول
الجزء غير املتداول
إلاجمالي

2014م
ريال سررعودي

192,213,333

100,000,000

399,500,000

125,000,000

591,713,333

225,000,000

إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية مقومة من رئيس مجلس إلادارة ،درهن صكوك ملكية أراا مملوكة من قبل
الشركة قيمتها الوفترية  275مليون ريال سعودي كما في  11ديسمبر 5115م ( 11ديسمبر 5114م 61.6 :مليون ريال سعودي).
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احتياطيات اخرى
تمثل الاحتياطيات ألاخرى في حص ررة الش ررركة في التغير في القيمة العادلة ملش ررتقات مالية لش ررركة زميلة تم تب ررجيلها في قائمة حقوق
امللكية.
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إحتياطي نظامي
تماشريا مع متطلبات نظام الشرركات في اململكة العربية السرعودية دالنظام الاسراير للشرركة ،تقوم الشرركة بتكوين إحتياطي نظامي
بنسر رربة  11باملائة من الربح الصر ررافي السر ررنوي حوى يبلا هذا الاحتياطي  51باملائة من رأس املال .ان الاحتياطي غير قابل للتوزيع دقو
تم اسر ررتخوام الاحتياطي كما في 2013/12/31م في زيادة رأس املال دفقا لقرار الجمعية العامة للمسر رراهمين في  6أبريل 5114م .يتم
تكوين لالحتياطي في نهاية السنة املالية.
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ربح السهم
تم إحتسرراب ربح السررهم للفترة بتقسرريم الربح الصررافي دالربح من ألاعمال الرئيسررية دإلايرادات ألاخرى ديقصررو بها (حصررة الشررركة في
أرباح اس ر ررتثمارات دمص ر رراريف التمويل دإلايرادات ألاخرى) على املتوس ر ررط املرجح لعود ألاس ر ررهم املص ر ررورة دالقائمة دالبالا  45مليون
سهم.

 - 31توزيعات ألارباح
تم صر ر ر رررف توزيعرات الاربرراح املقرة في الجمعيررة العرامررة للمسر ر ر رراهمين في اجتمراعهررا املنعقرو بترراري  11أبريرل 5115م بمبلا  78.75مليون ريررال
سعودي بواقع  1.75ريال سعودي للسهم الواحو عن السنة املالية املنتهية في  11ديسمبر 5114م.
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
 - 38تجميع ألاعمال
في  1أكتوبر 5115م قامت املجموعة بزيادة ملكيتها في شركة الرياض للصناعات الغذائية من  %51إلى  %55بمقابل مبلا قوره  10مليون
ً
ريال سعودي .نتج عن هذا الاستحواذ قيام املجموعة بتوحيو كامل القوائم املالية لشركة الرياض للصناعات الغذائية كشركة تابعة بوال
عن املحاسبة عن الاستثمار بطريقة حقوق امللكية.
ً
الشركة حاليا بصود توزيع مبلا الشراء علي املوجودات داملطلوبات املستحوذ عل ها القابلة للتحويو .سيتم إلاعتراف بالفرق بين املبلا املوفوع
ً
دالقيمة العادلة لصافي املوجودات املستحوذ عل ها كشهرة أد كشهرة سالبة أيهما كان مالئما .إذا تغيرت املعلومات الجويوة الو سيتم المصول
عل ها خالل عام داحو من تاري الشراءعن طريق تقييم الشركة املستحوذ عل ها من قبل مقيم مستقل عن الوقائع دالظردف الو كانت قائمة في تاري
ً
الاستحواذ يحود تعويالت على املبالا املذكورة أعاله إال أن الشركة قامت مبوئيا باملحاسبة عن العملية على أساس القيم الوفترية للموجودات

ً
داملطلوبات كما في تاري الاستحواذ دفيما يلي موخصا بها.

القيمة الدفترية املعترف بها
عند الاستحواذ
املوجودات
النقو دما في حكمه
الذمم املوينة
ً
مصردفات موفوعة مقوما دموجودات متوادلة أخرى
مخزدن
ممتلكات دآالت دمعوات

405,668
26,182,599
11,555,514
44,150,188
65,114,135
153,324,816

املطلوبات
ذمم دائنة
أدراق دفع دائنة
مصردفات مستحقة دمطلوبات أخرى
الزكاة املستحقة
مطلوبات أخرى
مكافأة نهاية الخومة
صافي املوجودات (حقوق املساهمين)
حقوق امللكية غير املسيطرة في صافي خسائر الشركة
إجمالي حقوق امللكية

27,899,895
27,686,837
9,656,275
1,450,916
15,551,563
3,978,263
82,893,454
70,431,362
145,145
7182768728

يضاف :الزيادة في رأس املال
يخصم :امللكية غير املسيطرة %45
حقوق امللكية املسيطرة في القيمة الوفترية لمقوق املساهمين %55

10,000,000
()16.554.514
88.137.532

تكلفة الاستحواذ
النقو املوفوع
القيمة الوفترية لألسهم املحتفظ بها قبل تاري الاستحواذ
مجموع تكلفة الاستحواذ

10,000,000
35,288,377
82.544.177
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شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
 - 32إنخفاض املوجودات
خالل الفترة نشب حريق في أحو مرافق التصنيع لشركة الرياض للصناعات الغذائية املحوددة دالو كانت شركة زميلة .نتج عن المريق
تلف في بعض املوجودات بلغت قيمتها الوفترية  51.6مليون ريال سعودي دتتكون من ممتلكات دمعوات دمخزدن بضاعة.
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معلومات قطاعية
تتركز النش ر ر رراطات الرئيس ر ر ررية للش ر ر ررركة في تجارة التجزئة دالجملة باملواد الغذائية دتمارس الش ر ر ررركة نش ر ر رراطها في اململكة العربية الس ر ر ررعودية،
باإلض ررافة إلى قطاع تطوير املجمعات التجارية ،اس ررتثمارها بالبيع أد الايجار لص ررالح الش ررركة .تم توخيص بعض املعلومات املختارة كما في 11
ديسمبر لكل قطاع من قطاعات ألاعمال كما يلي:
للفترة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
العقار والتأجير
تجارة التجزئة
(إيجارات)
والجملة
املبيعات

6,035,801,745

-

إيرادات التأجير

-

33383948121

إجمالي الربح
ممتلكات دمعوات ،صافي

998,471,559

62,216,356

3.556.963.752

86789988571

موجودات حيوية

796,900

-

للفترة املنتهية في  11ديسمبر 5114م
برالرري ررال الس رعررودي
العقار دالتأجير
تجارة التجزئة
(إيجارات)
دالجملة
املبيعات
إيرادات التأجير
إجمالي الربح
ممتلكات دمعوات ،صافي
موجودات حيوية ،صافي

14

5,251,902,161

-

-

95,930,206

871,127,222

52,798,485

865,533,013

492,908,496

1,233,266

-

شركة أسواق عبدهللا العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية ألاولية املوحدة (غير مراجعة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 5132م
(ريال سعودي)
الالتزامات واملطلوبات املحتملة
- 37
أ)

يوجو على الشركة كما في  11ديسمبر إلالتتامات داملطلوبات املحتملة التالية:

إعتمادات مستنوية
خطابات ضمان
إلتتامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

ب)

5132م

5114م

35,286,228

28,762,027

8,946,175

10,037,080

128,980,594

68,712,729

إلتتامات مقابل عقود ايجار تشغيلية:
يوجو إلتتامات قائمة على الشركة بموجب عقود استمجار تشغيلية طويلة ألاجل لفردعها دمجمعا ها غير قابلة لاللغاء كما في 11
ديسمبر على النحو التالي:
5114م
5132م
65,658,571
208,995,042
241,136,839

حوى سنة
أكثر من سنة دحوى  5سنوات
أكثر من  5سنوات دحوى  11سنة
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71,112,409
216,724,682
241,608,890

إعتماد القوائم املالية
تم إعتماد هذه القوائم املالية بواسطة لجنة املراجعة بتراري  11ربيع آلاخر 1411هر املوافق  51يناير 5116م.
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