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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة املركز املا>ي املوحدة
كما 'ي  31ديسم2015 ./م
)بالريال السعودي(
إيضاح
املوجودات
موجودات متداولة
نقد ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون
مدينون تجاريون
مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون
مجموع املوجودات املتداولة

)(4
)(5

329,426,125
603,995,906
28,194,855
239,154,945
1,200,771,831

183,489,491
465,505,782
2,105,268
135,042,243
786,142,784

)(7

169,644,532
16,645,447
1,226,961,725
467,994,270
796,900
11,359,330
1,893,402,204
3,094,174,035

178,831,391
17,457,077
865,533,013
492,908,496
1,233,266
13,107,462
1,569,070,705
2,355,213,489

)(6

موجودات غ .Nمتداولة
استثمارات بطريقة حقوق امللكية
استثمارات متاحة للبيع
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات حيوية
موجودات غ> %ملموسة
مجموع املوجودات غ .Nاملتداولة
مجموع املوجودات

2015م

2014م

)(8
)(9
)(10
)(11

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
قروض ومرابحات قص>%ة االجل
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة األجل
أوراق دفع
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

927,325,129
) -12أ( 20,061,386
) -12ب( 192,213,333
31,240,285
)281,137,008 (14
1,451,977,141

879,450,093
17,999,510
100,000,000
-221,935,077
1,219,384,680

مطلوبات غ .Nمتداولة
قروض ومرابحات طويلة األجل
مخصص مكافأة hاية الخدمة
مجموع املطلوبات غ .Nاملتداولة
مجموع املطلوبات

) -12ب( 399,500,000
69,944,667
469,444,667
1,921,421,808

125,000,000
56,578,898
181,578,898
1,400,963,578

حقوق امللكية
رأس املال
إحتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
خسائر غ> %محققة من إستثمارات ي أوراق مالية متاحة للبيع
مجموع حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة
حقوق امللكية غ> %املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

)(16
)(17

450,000,000
44,565,425
717,505
610,213,817
)(860,639
1,104,636,108
68,116,119
1,172,752,227
3,094,174,035

450,000,000
21,477,889
-481,175,991
)(49,012
952,604,868
1,645,043
954,249,911
2,355,213,489

ً
تعت& %اإليضاحات املرفقة من ) (1إ5ى ) (28جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية املوحدة.
إعتماد هذﻩ القوائم املالية الظاهرة ي الصفحات من ) (1إ5ى ) (19بواسطة مجلس اإلدارة ي  24ف&%اير 2014م نيابة عyم من قبل
1

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)بالريال السعودي(
للسنة املن ية ي
إيضاح 2015م

2014م

املبيعات

6,035,801,745

5,251,902,161

تكلفة املبيعات

)(5,037,330,186

)(4,380,774,939

اجما>ي الربح

998,471,559

871,127,222

ايرادات التأج> ،%بالصاي

)(24

62,216,356

52,798,485

مصاريف بيع وتوزيع

)(22

)(765,122,696

)(649,453,287

مصاريف عمومية وإدارية

)(23

)(85,791,179

)(71,935,096

209,774,040

202,537,324

27,252,405

20,330,101

مصاريف تمويل

)(9,048,026

)(7,202,145

إيرادات أخرى ،صاي

6,496,708

4,177,833

الدخل قبل الزكاة والضرائب وحقوق امللكية غ .Nاملسيطرة

234,475,127

219,843,113

الزكاة والضريبة

)(5,322,531

)(5,288,864

الدخل قبل حقوق امللكية غ .Nاملسيطرة

229,152,596

214,554,249

حصة حقوق امللكية غ .Nاملسيطرة 'ي خسارة الشركات التابعة املوحدة

1,722,766

224,634

صا'ي دخل السنة

230,875,362

214,778,883

الدخل من العمليات التشغيلية
حصة الشركة ي أرباح أستثمارات الشركات

)(7

ربحية السهم من:

)(18

العمليات التشغيلية

4.66

4.50

االيرادات األخرى ،صاي

0.54

0.38

صاي الدخل

5.13

4.77

املتوسط املرجح لعدد األسهم

45,000,000

45,000,000

ً
اإليضاحات املرفقة من ) (1إ5ى ) (28جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2015 ./م
)بالريال السعودي(
2015م

2014م

األنشطة التشغيلية
صاي ربح السنة قبل الزكاة والضريبة وحقوق امللكية غ> %املسيطرة
تعديالت:
اس الكات
إطفاءات
)أرباح( /خسائر بيع ممتلكات ومعدات
خسائر) /أرباح( استبعاد موجودات حيوية
حصة الشركة ي أرباح أستثمارات
مخصص مكافأة hاية الخدمة
التغ.Nات 'ي رأس املال العامل
املخزون ،صاي
مدينون تجاريون
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
دائنون تجاريون ودائنون آخرون ومصاريف مستحقة
االثر من توحيد الشركات التابعة خالل السنة
الزكاة والضريبة املدفوعة

234,475,127

219,843,113

127,345,794
1,748,132
)(7,179
139,577
)(26,884,447
9,387,507

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

)(94,339,936
93,012
)(86,560,424
54,635,349
-)(4,109,267

)(97,495,671
)(2,105,268
)(44,736,952
210,875,197
618,315
)(3,102,136

صا'ي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

215,923,245

374,471,086

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات عقارية
أضافات استثمارات بطريقة حقوق امللكية
شراء موجودات حيوية
توزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع موجودات حيوية
صا'ي النقد املستخدم 'ي االنشطة االستثمارية

)(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

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح نقدية
املتحصل من قروض ومرابحات
املسدد من قروض ومرابحات
حصة حقوق امللكية غ> %املسيطرة من توحيد شركات تابعة خالل السنة
أوراق دفع

)(78,750,000
2,243,500,205
)(1,874,724,996
33,050,857
3,553,448

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

صا'ي النقد الناتج من)/املستخدم 'ي( االنشطة التمويلية

326,629,514

)(82,344,042

صا'ي التغ' .Nي النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك
النقد ي الصندوق ولدى البنوك ي بداية السنة
النقد املستلم من توحيد شركات تابعة
النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك 'ي (rاية السنة

145,530,966
183,489,491
405,668

73,158,503
110,330,988
--

329,426,125

183,489,491

عمليات غ .Nنقدية:
خسائر غ> %محققة من إستثمارات ي أوراق مالية متاحة للبيع
الزيادة ي رأس املال من خالل األرباح املبقاة واالحتياطي النظامي واالحتياطي االختياري
احتياطيات أخرى

)(811,627
-717,508

ً
تعت& %اإليضاحات املرفقة من ) (1إ5ى ) (28جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية املوحدة.
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)(184,600
225,000,000
--

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التغ.Nات 'ي حقوق امللكية املوحدة
للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2015 ./م
)بالريال السعودي(
خسائر غ .Nمتحققة
من إستثمارات 'ي
أوراق مالية متاحة
للبيع

احتياطيات
اخرى
--

--

--

مجموع حقوق
امللكية العائدة
ملساهمي الشركة
952,604,868
230,875,362

حقوق
امللكية غ .Nاملسيطرة
1,645,043
)(1,722,766

املجموع
954,249,911
229,152,596

--

--

--

--

--

---

)(811,627
)(78,750,000
717,505
--

---68,193,842

)(811,627
)(78,750,000
717,505
68,193,842

68,116,119

1,172,752,227
807,380,261
214,554,250
-)(67,500,000
-)(184,600
954,249,911

الرصيد 'ي  1يناير 2015م
صاي ربح السنة
املحول إ5ى األحتياطي النظامي
خسائر غ> %محققة من إستثمارات ي
أوراق مالية متاحة للبيع
توزيعات أرباح
احتياطيات اخرى )ايضاح (17
حقوق امللكية غ> %املسيطرة

رأس املال
450,000,000

إحتياطي نظامي
21,477,889

إحتياطي إختياري
--

--

--

--

--

23,087,536

--

أرباح مبقاة
481,175,991
230,875,362
)(23,087,536

--

--

--

--

)(811,627

--

--

--

)(78,750,000

--

--

--

--

--

--

717,505

-

-

-

--

--

--

الرصيد 'ي  31ديسم2015 ./م

450,000,000

44,565,425

--

610,213,817

)(860,639

717,505

1,104,636,108

الرصيد ي  1يناير 2014م
صاي ربح السنة
املحول إ5ى األحتياطي النظامي
توزيعات أرباح
أسهم منح
خسائر غ> %محققة من إستثمارات ي
أوراق مالية متاحة للبيع
الرصيد 'ي  31ديسم2014 ./م

225,000,000
---225,000,000

93,409,588
-21,477,889
-)(93,409,588

12,453,336
---)(12,453,336

474,512,073
214,778,883
)(21,477,889
)(67,500,000
)(119,137,076

135,588
-----

------

805,510,585
214,778,883
-)(67,500,000
--

1,869,676
)(224,633
----

-450,000,000

-21,477,889

---

-481,175,991

)(184,600
)(49,012

---

)(184,600
952,604,868

-1,645,043

)(49,012

ً
تعت& %اإليضاحات املرفقة من ) (1إ5ى ) (28جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية املوحدة
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

-1

التكوين والنشاط
إن شــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم )"الشــركة"( ــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة بمدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010031185بتــاريخ  7رجــب 1400ه ـ املوافــق  21مــايو 1980م .تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إ5ــى شــركة
مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم /227ق بتاريخ  3رمضان 1428هـ ) املوافق  15سبتم&2007 %م(.
يتمثــل نشــاط الشــركة ــي تجــارة املــواد الغذائيــة واألســماك واللحــوم والحاصــالت الزراعيــة واملواــ واألدوات املليــة وتقــوم املجمــوع
ً
أيضا بصيانة وتشغيل مستودعات الت&%يد والتخزين بجميع انحاء اململكة العربية السعودية.
تشــمل الق ـوائم املاليــة املوحــدة عــى القــوائم املاليــة لشــركة أســواق عبــدﷲ العثــيم )"الشــركة"( والشــركات التابعــة لهــا )ويشــار إل ــا
مجتمعة بـ "املجموعة"(:
نسبة امللكية الفعلية 'ي  31ديسم./
2014م
2015م
اسم الشركة
٪100
٪100
شركة ها5ي القابضة
٪100
٪100
شركة املركز العالم للتسويق
٪100
٪100
شركة الخدمات السبع
٪100
٪100
شركة بيت الوطن
٪100
٪100
شركة مرافق التشغيل
٪100
٪100
شركة ها5ي القابضة – تركيا
٪100
٪100
شركة ها5ي القابضة – البوسنة والهرسك
٪100
٪100
شركة أسواق العثيم – مصر
٪90
٪90
شركة ثمرات القصيم
٪50
٪55
شركة الرياض للصناعات الغذائية
٪68
شركة مع>ن لالستقدام
شركة ها>ي القابضة
شركة ذات مسئولية محدودة تعمـل بموجـب السـجل التجـاري رقـم  1010314228صـادر مـن مدينـة الريـاض بتـاريخ  9رمضـان 1432
هـ املوافق  9أغسطس 2011م ،تتمثل أنشـط ا ـي املشـاركة ـي الشـركات بنسـبة تمكyـا مـن السـيطرة عل ـا و تجـارة الجملـة والتجزئـة
ــي امل ــواد الغذائيــة وال ــدقيق واألرز واللحــوم واألس ــماك واألوانــي امللي ــة وخــدمات الحاس ــب اآل5ــي )نظ ــم تطبيقيــة وقواعــد معلوم ــات(
وخدمات اإلست>%اد والتصدير والتسويق للغ> %وصيانة املراكز التدريبية وال%ªف ية وخدمات اإلعاشة املطهية وغ>%املطهية.
شركة املركز العاملي للتسويق
شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم  1010314201صادر من مدينة الرياض بتاريخ  9رمضان 1432
هـ ،املوافق  9أغسطس 2011م وتتمثل أنشط ا الرئيسية ي املشاركة ي الشركات بنسبة تمكyا من السيطرة عل ا وتجارة الجملة
والتجزئة ي الدقيق واألرز واللحوم واألسماك واألواني امللية وقطع غيار السيارات وخدمات الحاسب اآل5ي )نظم تطبيقية وقواعد
معلومات( وخدمات اإلست>%اد والتصدير والتسويق للغ> %وصيانة املراكز التدريبية وال%ªف ية وخدمات اإلعاشة املطهية وغ>%املطهية.
شركة الخدمات السبع
شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم  1010320848صادر من مدينة الرياض بتاريخ  2محرم 1433هـ،
املوافق  27نوفم&2011 %م ،تتمثل أنشط ا ي إست>%اد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة ي املالبس الجاهزة واملالبس الرياضية
واملجوهرات التقليدية وأدوات الخياطة والحقائب والشنط واملنتجات الجلدية ومواد الديكور واألسقف املستعارة وقطع غيار السيارات
والحاصالت الزراعية وخدمات اإلست>%اد والتصدير والتسويق للغ> %وإقامة املشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل املخابز واملقاي.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 1التكوين والنشاط )يتبع(
شركة بيت الوطن
شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السـجل التجـاري رقـم  1010320847صـادر مـن مدينـة الريـاض بتـاريخ  2محـرم 1433ه ـ
املوافق  27نوفم&2011 %م ،تتمثل أنشط ا ي إست>%اد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة ي الخضـروات والفواكـة واألسـماك واأللبـان
واألجب ــان ومش ــتقات الحلي ــب والس ــمن الحي ــواني والزيت ــون والح ــالوة الطحيني ــة واملكرون ــة واملش ــروبات الغازي ــة وخ ــدمات اإلس ــت>%اد
والتصــدير والتســويق للغ>ــ %وصــيانة املراكــز التدريبيــة وال%ªف يــة واملراكــز الرياضــية واملقــاوالت العامــة للمبــاني )إنشــاء وإصــالح وه ــدم
وترميم( واألعمال الكهربائية واأللك%ªونية .
شركة مرافق التشغيل
ي
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب الس ــجل التج ــار رق ــم  1010321917ص ــادر م ــن مدين ــة الري ــاض بت ــاريخ  15مح ــرم
1433ه ــ ،املواف ــق  10ديس ــم&2011 %م .تتمث ــل أنش ــط ا  ــي املق ــاوالت العام ــة للمب ــاني وإنشــاء وه ــدم وت ــرميم وأعم ــال الط ــرق والط ــرق
الرئيسية والشوارع والجسور وأعمال الحفر وأعمال التسليح والنجارة.
شركة ها>ي القابضة – البوسنة والهرسك
شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل القــانوني رقــم  065-Reg-13-000344صــادر مــن جمهوريــة البوســنة والهرســك
بتاريخ  5ربيع االخر 1434هـ ،املوافق  15ف&%اير 2013م .تتمثل أنشط ا ي الوساطة وتقديم الخدمات التجارية.
شركة ها>ي القابضة  -تركيا
شركة مسـاهمة تعمـل بموجـب السـجل تجـاري رقـم  846205صـادر مـن جمهوريـة تركيـا بتـاريخ  1صـفر 1434هــ ،املوافـق  14ديسـم&%
2012م .تتمثل أنشط ا ي الوساطة وتقديم الخدمات التجارية.
شركة أسواق العثيم  -مصر
ش ــركة مسـ ــاهمة مص ــرية تعمـ ــل بموجـ ــب الس ــجل التجـ ــاري رق ــم  55010ص ــادر م ــن جمهوري ــة مص ــر العربي ــة بتـ ــاريخ  20ذو الحجـ ــة
1432هـ ،املوافق  16نوفم&2011 %م .تتمثل أنشط ا ي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.
شركة ثمرات القصيم
شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010378315صــادر مــن مدينــة الريــاض بتــاريخ  30رجــب 1434هــ،
املواف ــق  9يوني ــو 2013م .تتمث ــل أنش ــط ا  ــي زراع ــة الخض ـراوات واألع ــالف وتربي ــة املاش ــية وال ــدواجن وخ ــدمات االس ــت>%اد والتص ــدير
والتسويق للغ> %وشراء االرا °إلقامة مباني عل ا وإستثمارها بالبيع اواإليجار واستغالل العقارات واألرا °لصالح الشركة.
شركة الرياض للصناعات الغذائية
شركة سـعودية مسـاهمة مقفلـة تعمـل بموجـب السـجل التجـاري رقـم  1010011849صـادر مـن مدينـة الريـاض بتـاريخ  17ربيـع اآلخـر
1397ه ــ ،املواف ــق  5ابريــل 1977م .تتمث ــل أنشــط ا  ــي ش ـراء األرا°ــ القامــة املب ــاني واملنشــات الصــناعية عل ــا واس ــتثمارها لصــالح
الشركة وتشغيل وصيانة وتطوير املصانع للغ> %وتسويق املنتجات الغذائية واالس الكية وما يلزم ذلـك مـن انشـاء محـالت وأسـواق أو
املشــاركة ف ــا وتجــارة الجملــة والتجزئــة ــي املــواد الغذائيــة واالسـ الكية .تــم توحيــد القــوائم املاليــة بدايــة مــن القــوائم املاليــة املوحــدة
للمجموعة للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م.
شركة معNن لالستقدام
إن شركة مع>ن لالستقدام ي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة بتاريخ  6رمضان 1436هـ املوافق  23يونيـو 2015م ـي مدينـة
الري ــاض بالس ــجل التج ــاري رق ــم  1010435202يتمث ــل نش ــاط الش ــركة  ــي تق ــديم الخ ــدمات العمالي ــة فيم ــا يتعل ــق بالعمال ــة امللي ــة
والعمالــة ــي القطــاع>ن العــام والخــاص بموجــب تــرخيص وزارة العمــل رقــم  24ش م م بتــاريخ  23ذي الحجــة  1436ه ـ ،املوافــق 16
أكتوبر  .2015تم توحيد القوائم املالية بداية من القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 2أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية
أ-

املعاي .Nاملحاسبية املطبقة
ً
ت ــم إع ــداد الق ــوائم املالي ــة املوح ــدة وفق ــا للمع ــاي> %املتع ــارف عل  ــا  ــى اململك ــة العربي ــة الس ــعودية الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة الس ــعودية
للمحاسب>ن القانوني>ن.

ب -أسس القياس
ً
ت ــم إع ــداد الق ــوائم املالي ــة املوح ــدة وفق ــا ملب ــدأ التكلف ــة التاريخي ــة فيم ــا ع ــدا األس ــتثمارات املتاح ــة للبي ــع ي ــتم اثبا ³ــا بالقيم ــة العادل ــة
وباستخدام مبدأ االستحقاق املحاس´ ومفهوم االستمرارية.
ج -عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذﻩ القوائم املالية املوحدة بالرياالت السعودية ال µتمثل عملة النشاط للمجموعة وال µتعت& %العملة التشغيلية للمجموعة.
د -استخدام الحكم والتقديرات
يتطلــب إعــداد القــوائم املاليــة املوحــدة مــن اإلدارة إســتخدام الحكــم والتقــديرات واإلف%ªاضــات والµــ لهــا تــأث> %عــى املركــز املــا5ي ونتــائج
األعمــال .وبــالرغم مــن أن هــذﻩ التقــديرات مبنيــة عــى املعلومــات واألحــداث الحاليــة املتــوفرة لــدى اإلدارة ،فإنــه مــن املمكــن أن تختلــف
النتائج الفعلية الyائية عن هذﻩ التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلف%ªاضات املتعلقة ºا بصفة مستمرة ،ويتم إظهار أثر التغ>%ات ي التقديرات املحاسبية ي السنة محل
الفحص والف%ªات املستقبلية ال µتتأثر ºا.
فيما يي معلومات حول املجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات املحاسبية وال µلها
ً
ً
تأث>%ا جوهريا عى املبالغ املدرجة ي القوائم املالية:
 تصنيف العقارات االستثماريةتحدد اإلدارة ما إذا كانت العقارات مؤهلة كعقارات استثمارية .وعند اجراء التقدير ،تأخذ اإلدارة باالعتبار النية الستخدام هذﻩ
العقارات فيما إذا كان سيتم االحتفاظ ºا ألغراض اإليجار أو ارتفاع قيم ا الرأسمالية وكذلك تلك العقارات املحتفظ ºا
لالستخدام املستقبي غ> %املحدد إ5ى جانب مدى أهمية قيمة هذﻩ العقارات وفيما إذا كانت هذﻩ العقارات تولد تدفقات نقدية
مستقلة إ5ى حد كب> %عن املوجودات األخرى ال µتحتفظ ºا املجموعة.
 االنخفاض 'ي قيمة الذمم املدينةيتم تكوين مخصص لالنخفاض ي قيمة الذمم املدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضو¿ي عى أن املجموعة لن تكون قادرة
ً
عى تحصيل كافة املبالغ املستحقة وفقا للشروط األصلية لالتفاقية .إن الصعوبات املالية الكب>%ة ال µتواجه العميل ،وامكانية
دخول العميل ي مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة املالية ،والعجز أو التأخر ي السداد تعت& %جميعها مؤشرات عى وجود دليل
موضو¿ي لالنخفاض ي قيمة الذمم املدينة التجارية .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم إجراء تقييم عى أساس فردي .وبالنسبة
للمبالغ غ> %الفردية الهامة  ،ولكyا متأخرة ،فيتم تقييمها بشكل جما¿ي ،ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول املدة الزمنية
ً
وفقا ملعدالت االس%ªداد السابقة.
 مخصص مخزون بطيء الحركةتقوم اإلدارة بتكوين مخصص باملخزون املتقادم وبطيء الحركة .وتستند تقديرات صاي القيمة االس%ªدادية للمخزون عى أك%Á
األدلة موثوقية ي وقت استخدام التقديرات .وتأخذ هذﻩ التقديرات باالعتبار التقلبات ي األسعار أو التكاليف املرتبطة بشكل
مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة املركز املا5ي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذﻩ األحداث قائمة كما ي hاية السنة.
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 - 2أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية )يتبع(
استخدام الحكم والتقديرات )يتبع(
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعداتتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات بغرض احتساب اإلهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار
االستخدام املتوقع للموجودات والضرر املادي الذي تتعرض له هذﻩ املوجودات .وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية واألعمار
ً
اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل التغ> %ي مصروفات اإلهالك )إن وجدت( ي الف%ªات الحالية واملستقبلية.
هـ  -أسس التوحيد
تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة القوائم املالية للشركة وشركا³ا التابعة كما هو مب>ن ي إيضاح ) (1الشركات التابعة ي
منشآت تسيطر عل ا الشركة وتتوفر السيطرة عندما يكون للشركة املقدرة عى التحكم ي السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة
ً
وذلك للحصول عى منافع من أنشط ا .لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت املحتملة ال µتمارس حاليا يتم أخذها ي الحسبان.
يتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة ي القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ح Äµتاريخ توقفها.
يتم إستبعاد كافة األرصدة واملعامالت املالية املهمة ال µتمت ب>ن الشركة وشركا³ا التابعة وتلك ال µتمت فيما ب>ن الشركات
التابعة عند إعداد القوائم املالية املوحدة .كما يتم استبعاد أية أرباح وخسائر غ> %محققة ناتجة من املعامالت الداخلية ب>ن
شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية.

 -3ملخص ألهم السياسات املحاسبية
تم تطبيق السياسات املحاسبية بشكل ثابت عى جميع الف%ªات املعروضة ي هذﻩ القوائم املالية املوحدة .تم إعادة تبويب بعض
أرقام املقارنة لتتما Äمع طريقة العرض للسنة الحالية.
أ .النقد وما 'ي حكمه
يتكون النقد وما ي حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قص>%ة األجل عالية السـيولة ،إن وجـدت،
وال µتكون ف%ªة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتتوفر للمجموعة بدون أية قيود.
ب .تحقيق االيرادات
 يتم اإلع%ªاف بإيرادات بيع البضائع عند تسليم البضاعة للعمالء وان اء االلªام حيالها. ويتم االع%ªاف برسوم االفتتاح املتفق عل ا مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تيلها من تكلفة البضاعة املباعة. يتم االع%ªاف بإيرادات الخصومات التجارية وحوافز املوردين األخرى عى أساس االستحقاق وفقا لالتفاقيات امل&%مة معاملوردين .وألغراض العرض يتم إظهار صاي تكلفة املبيعات بعد تيل هذﻩ الخصومات والحوافز.
ً
 تتحقق االيرادات من االيجارات عى أساس االستحقاق وفقا ملدد عقود االيجار.ج .املصاريف
تتكــون مصــاريف البيــع والتوزيــع بشــكل رئيÇــ مــن التكــاليف املنفقــة لتوزيــع وبيــع البضــائع الشــركة .ويــتم تصــنيف املصــاريف
االخرى كمصاريف عمومية وادارية.
تتضمن املصاريف االدارية والعمومية املصاريف ال µال تتعلـق بشـكل مباشـر بكلفـة االيـرادات ويـتم توزيـع املصـاريف اذا دعـت
الحاجة ب>ن املصاريف العمومية واالدارية وتكلفة املبيعات عى أساس ثابت.
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 -3ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(
د .االستثمارات
ً
استثمار وفقا لحقوق امللكية ـ شركات زميلة
الشركات الزميلة ي تلك ال µيكون للشركة تأث> %هام عل ا ولكن ليست سيطرة عى سياسا³ا املالية والتشغيلية ،ويعت&%
امتالك الشركة لحصة ت%ªاوح ما ب>ن  20ي املائة إ5ى  50ي املائة من رأس مال الشركة املستثمر ف ا الذي يحق لصاحبه
ً
ً
التصويت مؤشرا هاما عى قدرة الشركة عى التأث> %ي هذﻩ الشركات املستثمر ف ا .تتم املحاسبة عن االستثمارات ي
ً
الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم تسجيلها مبدئيا بالتكلفة .تتضمن القوائم املالية حصة الشركة ي
األرباح واملصاريف وحركة حقوق امللكية للشركات املستثمر ف ا بحقوق امللكية من تاريخ بداية ذلك التأث> %الهام ح Äµتاريخ
توقفه .عندما تتجاوز حصة الشركة ي الخسائر ملكي ا ي أي شركة زميلة يتم تخفيض القيمة الدف%ªية لحصة الشركة إ5ى
صفر ويتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت ال µتتكبد ف ا الشركة الªامات قانونية أو ضمنية للقيام
بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .يتم قيد أو تحميل حصة الشركة من األرباح أو الخسائر ي الشركات املستثمر ف ا ي
قائمة الدخل املوحدة.
االستثمارات املتاحة للبيع
تصنف االستثمارات املقتناﻩ لغ> %أغراض املتاجرة أو ليست للشركة أية سيطرة أو تأث>%ات هامة عل ا ،كاستثمارات متاحة
ً
للبيع ،ويتم إثبا³ا مبدئيا بالتكلفة شاملة مصاريف الشراء املتعلقة باالستثمارات وال µتمثل القيمة العادلة للقيمة املدفوعة،
ويتم قياسها بعد ذلك بالقيمة العادلة وتدرج التغ>%ات ي القيمة العادلة ºا بخالف خسائر االنخفاض غ> %املؤقت ي حقوق
امللكية .تحدد القيمة العادلة بالرجوع إ5ى القيمة السوقية ي حال كان يتم تداولها ي سوق نشط .وي حالة غياب سوق مالية
نشطة تعت& %التكلفة بمثابة أفضل تقدير ممكن للقيمة العادلة .يقيد االنخفاض غ> %املؤقت ي قيمة االستثمارات املتاحة
للبيع  -إن وجد  -ي قائمة الدخل املوحدة .يتم إثبات املكاسب والخسائر الناتجة عن بيع اإلستثمارات املتاحة للبيع خالل
ً
السنة ال µتحدث ف ا مع تسوية أي مكاسب أو خسائر غ> %محققة تم إثبا³ا سابقا .يتم ادراج توزيعات األرباح من تلك
االستثمارات ضمن قائمة الدخل املوحدة عند إقرار التوزيعات من الجهات املستثمر ف ا.
ه .االستثمارات العقارية
يتم إثبات اإلستثمارات العقارية واملتمثلة ي املباني واألرا ،°ال µيتم اإلنتفاع مyا بالتأج> %أو تلك ال µيتم اإلحتفاظ ºا
ً
لف%ªات طويلة لتحقيق عائد رأسما5ي من زيادة قيم ا السوقية بالتكلفة مخصوما مyا اإلس الكات امل%ªاكمـة وخسائر إنخفاض
القيمة ،إن وجدت ،حيث ال يتم إحتساب أي اس الك لألرا.°
و .املخزون
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو السوق ،أËما أقل .ويتم تحديد التكلفة عى أساس طريقة املتوسط املرجح.
ز .املخصصات وااللامات املحتملة
يتم تسجيل مخصصات لاللªامات غ> %املؤكدة من ناحية املبالغ أو التوقيت ،عندما يكون عى الشركة الªام قانوني أو
تعاقدي نا Ìنتيجة لحدث سابق ومن املحتمل أن ينتج عنه تحويل منافع اقتصادية لسداد االلªام ويمكن إجراء تقدير
يعتمد عليه .عندما تكون القيمة الزمنية للنقود هامة فإن املخصصات يتم إظهارها بالقيمة الحالية للنفقات املتوقعة لسداد
االلªام.
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 -3ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(
ح .املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات ،اآلالت واملعدات بسعر التكلفة ،بعد خصم اإلس الك امل%ªاكم وخسارة اإلنخفاض ي القيمة .يتم االع%ªاف
بمصروف االس الك ي قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت عى مدى العمر اإلنتاÍي املقدر لكل بند من بنود
املمتلكات ،اآلالت واملعدات .يتم اس الك املوجودات املستأجرة خالل مدة عقد االيجار او العمر االنتاÍي اËما اقصر اال اذا
كان هناك تأكيد معقول بأن املجموعة ستحصل عى امللكية ي hاية عقد االيجار  .ال يتم اس الك االرا.°يتم اس الك بنود
ً
املمتلكات واآلالت واملعدات من تاريخ تركيÎا وجاهزي ا لالستخدام ،وبالنسبة للموجودات املشيدة داخليا يتم اس الكها من
تاريخ اكتمالها وجاهزي ا لالستخدام.
إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات خالل السنة الحالية ي نفسها للسنة املقدرة السابقة وتفاصيلها كما يي:
السنوات
10
آالت ومعدات
25 – 5
مباني
7 –5
سيارات
7 –5
أجهزة الحاسب اآل5ي
7
أثاث ومفروشات
10
تحسينات املباني املستأجرة
ط .انخفاض قيمة املوجودات طويلة االجل
تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدف%ªية للموجودات طويلة األجل للتأكد من عدم وجود أي دليل عى وقوع أي
خسارة ناتجة عن انخفاض غ> %مؤقت ي قيمة املوجودات .وي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة
لالس%ªداد لذلك األصل لتحديد حجم هذﻩ الخسارة ،وي الحاالت ال µال يمكن ف ا تقدير القيمة القابلة لالس%ªداد لذلك
األصل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالس%ªداد للوحدة املدرة للنقدية ال µينتم إل ا ذلك األصل.
ً
عندما يكون املبلغ القابل لالس%ªداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية مقدرا بأقل من قيمتــه الدف%ªية ،عندئذ تخفض القيمة
الدف%ªية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إ5ى القيمة القابلة لالس%ªداد لها ،ويتم إثبات خسائر االنخفاض ي قيمة األصل
ً
كمصروفات فورا ي قائمة الدخل املوحدة.
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة االنخفاض ي القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدف%ªية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية
إ5ى القيمة املعدلة القابلة لالس%ªداد له ،عى أال تزيد القيمة الدف%ªية ال µتمت زياد³ا عن القيمة الدف%ªية ال µكان من
املف%ªض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض ي قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية ي الف%ªات السابقة.
ً
يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض ي القيمة كإيرادات فورا ي قائمة الدخل املوحدة.
ي .موجودات حيوية
ً
تظهر املوجودات الحيوية بتكلفة الشراء أو تكلفة ال%ªبية ح Äµتاريخ اإلنتاج األو5ي ناقصا االس الك امل%ªاكم .تحدد تكلفة
ً
املوجودات الحيوية غ> %الناضجة بتكلفة ال%ªبية وفقا ألعمارها املعنية .تس لك املوجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت
عى العمر االنتاÍي املقدر.
ك .موجودات غ .Nملموسة
تتمثل املوجودات غ> %امللموسة بالتكاليف املتكبدة للحصول عى حقوق اإلنتفاع من مواقع عقارية ألسواق مستأجرة من
املستأجر األصي )خلو( ويتم إطفاؤها عى مدة عقود اإليجار.
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 -3ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(
ل .تكلفة االق.اض
إن تكاليف االق%ªاض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء األصول املؤهلة .يتم إضاف ا عى تكلفة تلك األصول ح Äµتصبح جاهزة
للغرض املعدة من أجلة .إن تكاليف االق%ªاض األخرى يتم تحميلها عى قائمة الدخل ي السنة ال µتكبدت ف ا.
م .تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل املعامالت بالعملة االجنبية إ5ى الريال السعودي باسعار التحويل السائدة عند اجراء املعاملة .ويتم تحويل
املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االجنبية كما ي تاريخ قائمة املركز املا5ي املوحدة ا5ى الريال السعودي باألسعار السائدة
ي ذلك التاريخ .إن االرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل
املوحدة.
ن .محاسبة عقود االيجار
تعت& %كافة عقود االيجار ال µت&%مها الشركة عقود ايجار تشغيلية ،وبموجÎا تحمل دفعات االيجار عى قائمة الدخل بطريقة
القسط الثابت عى مدى سنة االيجار.
كما يتم قيد مبالغ اإليجار املستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل املجموعة بصف ا مؤجرة كإيرادات ي قائمة
الدخل عى أساس القسط الثابت عى مدى سنة تلك العقود.
س .مخصص مكافأة (rاية الخدمة
يتم إحتساب مخصص مكافأة hاية الخدمة وفقا لنظام العمل والعمال باململكة العربية السعودية وعى أساس إجما5ي املزايا
ال µيستحقها املوظف ي حالة تركه العمل ي تاريخ قائمة املركز املا5ي ،ويتم خصم أي مدفوعات مقدمة للموظف>ن من
املخصص ،كما ويتم احتساب ودفع فروقات مكافآت hاية الخدمة للموظف>ن إن وجدت عند ان اء خدما³م.
ع .التقارير القطاعية
قطـاع األعمـال هـو مجموعـة مـن األصـول والعمليـات املرتبطـة بتقـديم منتجـات أو خـدمات تتعـرض ملخـاطر وعوائـد تختلـف عــن
تل ــك املتعلق ــة بقطاع ــات أعمــال أخ ــرى .ويش ــمل القط ــاع الجغرا ــي تق ــديم منتج ــات أو خ ــدمات ض ــمن بيئــة اقتص ــادية مح ــددة
تتعرض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل ي بيئات اقتصادية أخرى
ف .الزكاة
تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ي اململكة العربية السعودية وبالنسبة للشركات التابعة خارج اململكة ،تخضع
ألنظمة الدولة التابعة لها .يتم االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق .يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي.
يجري تسجيل أية فروقات ب>ن املخصص والربط الyائي.

 - 4النقد 'ي الصندوق ولدى البنوك
نقد بالصندوق
أرصدة لدى بنوك  -حسابات جارية
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2015م

2014م

71,242,917
258,183,208
329,426,125

37,212,357
146,277,134
183,489,491
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 - 5مخزون ،صا'ي
بضاعة املستودعات املركزية
بضاعة الفروع
مخصصات العجز والراكد

2015م
285,714,422
343,089,418
)(24,807,934

2014م
91,371,851
399,182,124
)(25,048,193

603,995,906

465,505,782

 - 6مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
2015م
84,606,601
67,028,075
41,132,231
7,859,492
4,935,235
3,675,289
15,600,826
14,317,196
239,154,945

مصروفات مدفوعة مقدما )إيضاح (13
تأمينات مس%ªدة
دفعات مقدمة للموردين
عمالء تأج>%
ذمم موظف>ن
تأمينات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
مطالبات تعويضات التأم>ن
أخرى

2014م
62,437,970
10,012,951
43,730,152
697,795
2,975,229
4,477,336
5,049,408
5,661,402
135,042,243

 - 7استثمار 'ي شركات وفقا لحقوق امللكية )شركات زميلة(

رصيد  1يناير
حصة الشركة ي صاي األرباح
إضافات )إيضاح (2-7
حصة الشركة ي الدخل الشامل للشركة الشقيقة
االستبعادات )إيضاح (20
توزيعات أرباح نقدية مستلمة )إيضاح (1-7
رصيد  31ديسم&%

2015م

2014م

178,831,391
26,884,447
26,124,563
717,505
)(35,288,377
)(27,625,000
169,644,529

185,926,204
20,330,101
818,400
-)(618,314
)(27,625,000
178,831,391

 1-7يمثل االستثمار ي الشركة الزميلة قيمة االستثمار ي رأس مال شركة عبد ﷲ العثيم لالستثمار والتطوير العقاري بنسبة ، ٪13.65
علما بأن النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبدﷲ صالح العثيم وأفراد عائلته وقد بلغت األرباح
النقدية املستلمة خالل السنة  27.6مليون ريال سعودي )2014م 27.6 :مليون ريال سعودي(
ّ
 2-7اإلضافات خالل السنة االستثمار ي شركة الوسطى للخدمات الغذائية بمبلغ  25مليون ريال سعودي ما يمثل  ٪25من رأس مال
الشركة.
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 - 8املمتلكات واملعدات ،صا'ي
أجهزة
التكلفة
 1يناير 2015م
األثر من توحيد القوائم املالية
اإلضافات
املحول من مشروعات تحت
التنفيذ
املحول من االستثمارات
العقارية
االستبعادات
 31ديسم2015 ./م
االس)(الكات امل.اكمة
 1يناير 2015م
املحمل للسنة
املحول من إستثمارات عقارية
االستبعادات
 31ديسم2015./م
صا'ي القيمة الدف.ية
 31ديسم2015 ./م
 31ديسم&2014 %م

أرا
279,451,999
14,219,310
79,277,323

آالت ومعدات
278,606,504
25,402,549
46,158,733

مبانــي
194,351,925
20,724,828
14,185,197

ســيارات
82,255,457
2,092,485
18,562,469

حاسب آ>ي
96,087,588
1,370,460
14,218,219

اثاث ومفروشات
150,307,191
1,224,450
14,395,060

تحسينات
عى عقارات
مستأجرة
161,856,078
6,953,768

مشروعات تحت
التنفيذ
90,858,854
208,446,812

املجمـوع
1,333,775,596
65,034,082
402,197,581

-

7,929,133

60,730,167

-

1,237,484

8,793,826

12,377,905

)(91,068,515

-

372,948,632

)(3,645,766
354,451,153

2,477,828
292,469,945

)(4,026,860
98,883,551

)(3,881,633
109,032,118

)(3,537,344
171,183,183

)(978,695
180,209,056

208,237,151

2,477,828
)(16,070,298
1,787,414,789

-

139,044,425
33,331,094
)(2,547,600
169,827,919

55,060,211
18,715,682
680,718
-74,456,611

51,118,439
8,682,648
)(2,474,515
57,326,572

49,298,243
12,847,946
)(3,266,244
58,879,945

92,055,908
14,727,093
)(3,218,901
103,564,100

81,665,357
15,492,676
)(760,116
96,397,917

-

468,242,583
103,797,139
680,718
)(12,267,376
560,453,064

372,948,632
279,451,999

184,623,234
139,562,079

218,013,334
139,291,714

41,556,979
31,137,018

50,152,173
46,789,345

67,619,083
58,251,283

83,811,139
80,190,721

208,237,151
90,858,854

1,226,961,725
865,533,013

 1-8تم نقل األرا °باسم الشركة وجاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باÔي األرا °من شركة العثيم لالستثمار العقاري والبالغة قيم ا  37مليون ريال سعودي.
 2-8إن االرا °املذكورة اعالﻩ تتضمن مبلغ  275مليون ريال سعودي )2014م 67.6 :مليون ريال سعودي( مرهونة لبعض البنوك مقابل تسهيالت بنكية .إيضاح ) 12ب( .وتجدر اإلشارة إ5ى أنه ال يوجد أي الªامات رأسمالية
عن هذﻩ املشاريع ي تاريخ قائمة املركز املا5ي املوحد.
 3-8قامت املجموعة برسملة تكلفة االق%ªاض الخاصة باملشاريع تحت التنفيذ والبالغة  3.1مليون ريال سعودي .
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 - 9استثمارات عقارية ،صا'ي
تتمثـل االســتثمارات العقاريـة ــي املجمعــات التجاريـة واملعــارض واملبـاني املســتخدمة لفــروع الشـركة وتأج>%هــا للغ>ـ %بصــفة أساســية ،وكانـت حركــة الســنة
كما يي:
2014م
2015م
التكلفة
583,071,888
588,457,694
ي  1يناير
2,762,978
132,206
اإلضافات
2,622,828
املحول من املمتلكات واملعدات
-)(2,477,828
املحول إ5ى املمتلكات واملعدات
588,457,694
586,112,072
'ي  31ديسم./
االس)(الك امل.اكم
ي  1يناير
االس الك املحمل للسنة
املحول من املمتلكات واملعدات
املحول إ5ى املمتلكات واملعدات
'ي  31ديسم./
صا'ي القيمة الدف.ية

95,549,198
23,249,322
)(680,718
118,117,802
467,994,270

71,685,135
23,130,889
733,174
-95,549,198
492,908,496

 - 10موجودات حيوية ،صا'ي
تتمثل املوجودات الحيوية ي األغنام واألبقار اململوكة للشركة التابعة شركة ثمرات القصيم .تس لك املوجودات الحيوية بطريقة القسط
الثابت عى العمر االنتاÍي املقدر بخمس سنوات وكانت حركة السنة كما يي:
2014م
2015م
التكلفة
2,250,813
1,603,667
ي  1يناير
435,733
2,544
اإلضافات
)(1,082,879
)(237,691
استبعادات
1,603,667
1,368,520
'ي  31ديسم./
االس)(الك امل.اكم
ي  1يناير
االس الك املحمل للف%ªة
االستبعادات
'ي  31ديسم./
صا'ي القيمة الدف.ية

370,401
299,333
)(98,114
571,620
796,900
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227,739
437,107
)(294,445
370,401
1,233,266

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 11موجودات غ .Nملموسة ،صا'ي
تتمثل املوجودات غ> %امللموسة بالتكاليف املتكبدة للحصول عى حقوق اإلنتفاع من مواقع عقارية ألسواق مستأجرة من املستأجر األصي
)خلو( ويتم إطفاؤها عى مدة عقود اإليجار ال µت%ªواح من  10إ5ى  15سنة.
2014م
2015م
التكلفة
19,597,230
19,597,230
ي  1يناير
االضافات
50,095
19,597,230
19,647,325
'ي  31ديسم./
االطفاء امل.اكم
ي  1يناير
االطفاء املحمل للسنة
'ي  31ديسم./
صا'ي القيمة الدف.ية

6,489,768
1,798,227
8,287,995
11,359,330

4,691,541
1,798,227
6,489,768
13,107,462

 - 12قروض ومرابحات
أ ( مرابحات قص.Nة األجل:
يوجد لدى الشركة تسهيالت من مجموعة بنوك محلية تجارية عى شكل مرابحات قص>%ة االجل وذلك لتمويل رأس املال العامل ،حيث بلغ
الرصيد غ> %املستخدم من هذﻩ املرابحات كما ي  31ديسم&2015 %م مبلغ  270مليون ريال سعودي ) 31ديسم&2014 %م 252 :مليون ريال
سعودي(.
ب ( قروض ومرابحات طويلة األجل:
كما 'ي  31ديسم./
2015م
ريال ســعودي
192,213,333
399,500,000
591,713,333

الجزء املتداول
الجزء غ .Nاملتداول
اإلجما>ي

2014م
ريال ســعودي
100,000,000
125,000,000
225,000,000

بعض هذﻩ التسهيالت مضمونة برهن صكوك أرا °مملوكة من قبل الشركة قيم ا الدف%ªية  275مليون ريال سعودي كما ي  31ديسم&2015 %م
) 31ديسم&2014 %م 67.6 :مليون ريال سعودي(.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 13األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة للشركة ي مساهم ا ،والشركات التابعة ،وشركات مستثمر ف ا تتم املحاسبة عyا بطريقة حقوق امللكية.
خالل السنة تعاملت الشركة بشكل رئي Çمع شركة العثيم القابضة )مساهم مؤسس( وشركة عبد ﷲ العثيم لالستثمار والتطوير العقاري )شركة
زميلة( واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )مساهم وعضو مجلس ادارة( ،وكانت التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتمثل بشكل رئي Çي
إيرادات ومصاريف إيجار ومش%ªيات بضاعة.
ً
تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا للشروط واالتفاقيات املعتمدة من قبل اإلدارة.
الطرف ذي العالقة
شركة العثيم القابضة
شركة العثيم القابضة
شركة عبدﷲ العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة عبدﷲ العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة الرياض للصناعات الغذائية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
-

طبيعة العالقة
مساهم مؤسس
مساهم مؤسس
شركة زميلة
شركة زميلة
شركة تابعة
عضو مجلس

طبيعة املعاملة
مصاريف االيجار
إيرادات االيجار
مصاريف االيجار
إيرادات االيجار
مش%ªيات بضاعة
مصاريف االيجار

2015م
10,000
728,800
10,644,267
37,364,525
5,562,500

2014م
10,000
735,050
11,132,377
37,318,474
60,600,765
5,562,500

ً
تتضمن املدفوعات املقدمة مبلغ  2.99مليون ريال سعودي )2014م 5.92 :مليون ريال سعودي( عبارة عن ايجارات مدفوعة مقدما لشركة
عبدﷲ العثيم لالستثمار والتطوير العقاري مقابل خصم تعجيل الدفع.
تم انتخاب املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عضو مجلس ادارة بتاريخ  3أكتوبر .2015

 - 14دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
2015م
47,034,007
49,383,213
37,651,912
25,137,566
9,798,497
68,359,351
15,391,343
7,600,069
20,781,050
281,137,008

مستحقات املوظف>ن
ايرادات مؤجلة
دائنون غ> %تجاريون
بطاقات العثيم مقبوضة مقدما
مخصص الزكاة )إيضاح (15
تأمينات من الغ>%
مصاريف منافع عامة مستحقة
دفعات مقدمة من عمالء تأج> %املحالت
اخرى
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2014م
65,805,449
44,151,935
38,236,556
29,976,972
8,585,233
11,910,338
4,822,856
7,020,575
11,425,163
221,935,077

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 15الزكاة
أ.

املوقف الزكوى والضري 
قدمت الشركة آقرارا³ا الزكوية ملصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( عن كافة السنوات السابقة ح 31 Äµديسم&2014 %م وقامت بسداد الزكاة
املستحقة بموجÎا وأhت الشركة موقفها الزكوي مع املصلحة عن جميع السنوات ح 31 Äµديسم&2011 %م.
كما قامت الشركات التابعة بتقديم اقرارا³ا الزكوية للمصلحة ح 31 Äµديسم&2014 %م ضمن االقرار املوحد للشركة وال توجد اية اشكاالت
ضريبية أو زكوية فيما يتعلق ºذﻩ الشركات.

ب .الوعاء الزكوي
يتكون الوعاء الزكوي للشركة والذي يتم تحديدﻩ عى أساس القوائم املالية املوحدة للشركة بصفة أساسية مما يي:

2015م
952,653,880
حقوق املساهم>ن أول السنة
236,197,893
صاي الربح قبل الزكاة
105,888,981
مخصصات
591,713,333
القروض
)(186,289,979
يخصم :استثمارات ي الشركات
)(1,707,112,225
ممتلكات ومعدات وما ي حكمها
)(6,948,117
وعاء الزكاة
ً
نظرا لكون وعاء الزكاة بالسالب فقد تم إحتساب مخصص الزكاة عى أساس الربح الصاي املعدل.

2014م
805,374,997
220,067,747
85,856,272
225,000,000
)(196,288,468
)(1,372,782,237
)(232,771,689

ج .فيما يي حركة مخصص الزكاة والضريبة خالل السنة املن)(ية 'ي  31ديسم:./
2015م
8,585,233
5,322,531
)(4,109,267
9,798,497

الرصيد ي بداية السنة
املخصص خالل السنة
املسدد خالل السنة
الرصيد ي hاية السنة

2014م
6,398,505
5,288,864
)(3,102,136
8,585,233

 - 16إحتياطي نظامي

ً
بموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات ي اململكة العربية السعودية ،يتوجب عى الشركة سنويا تحويل  ٪10من صـاي الـربح ا5ـى االحتيـاطي
النظامي ح Äµيبلغ  ٪50من رأس مال الشركة.
االحتيـاطي النظـامي غ>ــ %قابـل للتوزيــع عـى املســاهم>ن  .إال أنـه يمكــن إسـتخدام اإلحتيــاطي النظـامي ملقابلــة خسـائر الشــركة أو لزيـادة رأس مالهــا  .إذا
تجاوز اإلحتياطي نصف رأس مال الشركة ،قد يقرر إجتمـاع الجمعيـة العموميـة توزيـع مثـل هـذﻩ الزيـادة كأربـاح موزعـة بـ>ن املسـاهم>ن ـي السـنوات
ال µال تحقق الشركة أرباح صافية لتوزيـع الحـد األدنـى لألربـاح املوزعـة املقـررة ـي عقـد تأسـيس الشـركة وقـد تـم اسـتخدام االحتيـاطي ـي زيـادة رأس
املال وفقا لقرار الجمعية العامة للمساهم>ن ي  6أبريل 2014م.

 - 17احتياطيات اخرى
تمثل االحتياطيات األخرى ي حصة الشركة ي التغ> %ي القيمة العادلة ملشتقات مالية لشركة زميلة تم تسجيلها ي قائمة حقوق امللكية.

 - 18ربحية السهم
تــم إحتســاب ربحيــة الســهم بتقســيم الــربح الصــاي والــربح مــن األعمــال الرئيســية واإليـرادات األخــرى ويقصــد ºــا )حصــة الشــركة ــي أربــاح اســتثمارات
ومصاريف التمويل واإليرادات األخرى( عى املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة والقائمة والبالغ  45مليون سهم.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 19توزيعات األرباح
تم صرف توزيعات االرباح املقرة ي الجمعية العامة للمساهم>ن ي اجتماعها املنعقد بتاريخ  13أبريل 2015م بمبلغ  78.75مليـون ريـال سـعودي بواقـع
 1.75ريال سعودي للسهم الواحد عن السنة املالية املن ية ي  31ديسم&2014 %م.

 - 20تجميع األعمال
 ــي  1أكت ــوبر 2015م قام ــت املجموع ــة بزي ــادة ملكي  ــا  ــي ش ــركة الري ــاض للص ــناعات الغذائي ــة م ــن  %50إ 5ــى  %55بمقاب ــل مبل ــغ ق ــدرﻩ  10ملي ــون ري ــال
ً
سـعودي .نــتج عـن هــذا االســتحواذ قيـام املجموعــة بتوحيــد كامـل القــوائم املاليــة لشـركة الريــاض للصــناعات الغذائيـة كشــركة تابعــة بـدال عــن املحاســبة
عن االستثمار بطريقة حقوق امللكية.
ً
الش ــركة حالي ــا بص ــدد توزي ــع مبل ــغ الش ـراء ع ـى املوج ــودات واملطلوب ــات املس ــتحوذ عل  ــا القابل ــة للتحدي ــد .س ــيتم اإلع ªـ%اف ب ــالفرق ب ــ>ن املبل ــغ امل ــدفوع
ً
والقيمة العادلة لصاي املوجودات املستحوذ عل ا كشهرة أو كشهرة سالبة أËمـا كـان مالئمـا .إذا تغ>ـ%ت املعلومـات الجديـدة الµـ سـيتم الحصـول عل ـا
خــالل عــام واحــد مــن تــاريخ الشـراءعن طريــق تقيــيم الشــركة املســتحوذ عل ــا مــن قبــل مقــيم مســتقل عــن الوقــائع والظــروف الµــ كانــت قائمــة ــي تــاريخ
ً
االســتحواذ يحــدد تعــديالت عــى املبــالغ املــذكورة أعــالﻩ إال أن الشــركة قامــت مبــدئيا باملحاســبة عــن العمليــة عــى أســاس القــيم الدف%ªيــة للموجــودات
ً
واملطلوبات كما ي تاريخ االستحواذ وفيما يي ملخصا ºا
القيمة الدف.ية املع.ف
(¢ا عند االستحواذ
املوجودات
النقد وما ي حكمه
الذمم املدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
مخزون
ممتلكات وآالت ومعدات

405,668
26,182,599
17,552,279
44,150,188
65,034,082
153,324,816

املطلوبات
ذمم دائنة
أوراق دفع دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
الزكاة املستحقة
مطلوبات أخرى
مكافأة hاية الخدمة

27,899,895
27,686,837
9,656,275
1,450,916
12,221,268
3,978,263
82,893,454

صاي املوجودات )حقوق املساهم>ن(
حقوق امللكية غ> %املسيطرة ي صاي خسائر الشركة
إجما5ي حقوق امللكية
يضاف :الزيادة ي رأس املال
يخصم :امللكية غ> %املسيطرة %45
حقوق امللكية املسيطرة ي القيمة الدف%ªية لحقوق املساهم>ن %55

70,431,362
145,392
70,576,754
10,000,000
)(36,259,539
44,317,215

تكلفة االستحواذ
النقد املدفوع
القيمة الدف%ªية لألسهم املحتفظ ºا قبل تاريخ االستحواذ
مجموع تكلفة االستحواذ

10,000,000
35,288,377
45,288,377
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 21إنخفاض املوجودات
خالل الف%ªة نشب حريق ي أحد مرافق التصنيع لشركة الريـاض للصـناعات الغذائيـة املحـدودة والµـ كانـت شـركة زميلـة .نـتج عـن الحريـق تلـف
ي بعض املوجودات بلغت قيم ا الدف%ªية  20.6مليون ريال سعودي وتتكون من ممتلكات ومعدات ومخزون بضاعة.

 - 22مصاريف بيع وتوزيع
رواتب ومزايا
إيجارات
اس الك وإطفاء
منافع عامة
دعاية وإعالن ودعم تسويقي
لوازم ومواد تعبئة وتغليف
صيانة وإصالح
وقود وزيوت ولوازم
مصاريف شحن للفروع
عموالت استخدام شبكة املدفوعات
مصاريف التأم>ن
أتعاب مهنية واش%ªاكات
مصروف ديون مشكوك ي تحصيلها
أخرى

2015م

2014م

412,497,635
84,757,196
80,602,115
52,568,167
37,395,209
30,512,477
18,354,042
10,271,787
11,567,102
7,198,396
5,327,222
4,808,857
1,217,720
8,044,771

341,468,902
79,335,215
63,325,224
45,430,474
37,173,744
24,848,069
16,977,140
9,346,186
9,657,053
1,756,876
4,266,880
4,968,475
4,076,419
6,822,630

765,122,696

649,453,287

 - 23مصاريف ادارية وعمومية
2015م
58,924,511
7,270,265
4,150,259
2,989,353
3,503,414
2,012,497
849,244
2,018,359
18,750
488,833
3,565,694
85,791,179

رواتب ومزايا موظف>ن
اس الك واطفاء
رسوم واش%ªاكات
منافع عامة
ايجارات
صيانة وإصالح
وقود وزيوت ولوازم
أتعاب مهنية
ت&%عات خ>%ية لجهات معتمدة
ضيافة
أخرى
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2014م
48,875,747
6,252,196
4,547,155
2,836,488
3,684,413
1,505,428
883,178
722,521
1,022,310
388,252
1,217,408
71,935,096

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 24معلومات قطاعية
ت%ªكز النشاطات الرئيسية للمجموعة ي تجارة التجزئة والجملة باملواد الغذائية وتمارس املجموعة نشاطها ي اململكة العربية السـعودية ،باإلضـافة
إ5ى قطاع تأج>%املجمعات التجارية ،لغرض استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشـركة .تـم تلخـيص بعـض املعلومـات املختـارة لكـل قطـاع مـن قطاعـات
األعمال كما يي:

للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم2015 ./م
بالريال السعودي
العقار والتأج.N
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
املبيعات
إيرادات التأج>%
إجما5ي الربح
ممتلكات ومعدات ،صاي
موجودات حيوية

111,198,353
62,216,356
467,994,270
-

6,035,801,745
998,471,559
1,226,961,725
796,900

للسنة املن ية ي  31ديسم&2014 %م
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج>%
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
5,251,902,161
95,930,206
52,798,485
871,127,222
492,908,496
865,533,013
1,233,266

املبيعات
إيرادات التأج>%
إجما5ي الربح
ممتلكات ومعدات ،صاي
موجودات حيوية

تغطية املناطق 'ي اململكة للسنة املن)(ية 'ي  31ديسم./
2014م
2015م
تجارة التجزئة
والجملة
اململكة العربية السعودية:
املنطقة الوسطى
املنطقة الشرقية
املنطقة الجنوبية
املنطقة الشمالية
املنطقة الغربية
إجما5ي املبيعات

4,292,271,593
634,131,840
523,070,610
411,885,550
174,442,152
6,035,801,745
20

٪

٪71
٪11
٪9
٪7
٪3

تجارة التجزئة
والجملة
3,783,774,548
562,006,645
434,925,388
360,428,200
110,767,380
5,251,902,161

٪

٪72
٪11
٪8
٪7
٪2

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املن ية ي  31ديسم&2015 %م
)ريال سعودي(

 - 25عقود االيجار التشغيلية
لدى املجموعة العديـد مـن عقـود اإليجـار التشـغيلية املتعلقـة بمتاجرهـا ومعارضـها ومسـاكن املـوظف>ن وبلغـت املصـاريف اإليجاريـة للسـنة املن يـة ـي 31
ديسـم& 2015 %م حــوا5ي  71.11مليـون ريــال ســعودي ) 40.38 : 2014مليـون ريــال ســعودي( .إن الحـد األدنــى إلجمــا5ي دفعـات عقـود اإليجــار املســتقبلية
بموجب عقود اإليجار التشغيلية كما ي  31ديسم& 2015 %م:
65,658,571
2016
58,271,627
2017
55,310,343
2018
51,727,463
2019
43,685,609
2020
241,136,839
بعد 2020
قامت املجموعة بتأج> %محالت متنوعة داخل معارضها بموجب عقود ايجار تشـغيلية وبلغـت االيـرادات االيجاريـة للمحـالت ـي معارضـها للسـنة املن يـة
ي  31ديسم& 2015 %مبلغ  98.26مليون ريال سعودي )  88.96 : 2014مليون ريال سعودي( .

 - 26اإللامات واملطلوبات املحتملة
يوجد عى الشركة كما ي  31ديسم& %االلªامات واملطلوبات املحتملة التالية:
2015م
35,286,228
8,946,175
128,980,594

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان
إلªامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

2014م
28,762,027
10,037,080
68,712,729

 - 27األدوات املالية وإدارة املخاطر
القيمــة العادلــة  -القيمــة العادلــة ــي القيمــة الµــ يــتم بموجÎــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بــ>ن أطــراف راغب ـة ــي ذلــك بشــروط تعامــل
عادلــة .وحي ــث أنــه ي ــتم إعــداد الق ــوائم املالي ــة املوح ــدة للمجموعــة وفق ــا ملب ــدأ التكلف ــة التاريخي ــة ،فإن ــه يمك ــن أن تن ــتج فروق ــات ب ــ>ن القيم ــة الدف%ªي ــة
والقيمــة العادلــة .إن القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن قيم ــا الدف%ªيــة .وتتضــمن االدوات املاليــة املدرجــة ــي قائمــة املركــز
املا5ي بشكل رئي Çالنقد وما ي حكمه ،إستثمارات ،قروض قص>%ة االجل ،ذمم دائنة ،مطلوبات اخرى وقروض طويلة االجل واملرابحات.
مخـاطر اإلئتمـان  -تمثـل مخـاطر االئتمـان عـدم مقـدرة طـرف مـا عـى الوفـاء بإلªاماتـه ممـا يـؤدي إ5ـى تكبـد الطـرف اآلخـر لخسـارة ماليـة .حيـث أن جميـع
التعامالت ال µتقـوم ºـا الشـركة ـي داخـل اململكـة العربيـة السـعودية .وحيـث أن أعـى مخـاطر ممكـن أن تتعـرض لـه جميـع األدوات املاليـة للشـركة ـي
القيمة الحالية املفصح عyا ي قائمة املركز املا5ي ي تاريخ القوائم املالية.
مخاطر تغ .Nأسعار الصرف  -تمثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجـة للتغ>ـ%ات ـي أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة .إن معـامالت
ً
املجموعـة بصــفة أساســية ــي بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي ،ونظـرا ألن الريــال الســعودي مــرتبط بالــدوالر األمريكــي فــال يوجــد مخــاطر جوهريــة مــن
العمليات ال µتتم ºذﻩ العملة عى املجموعة ،وتقوم اإلدارة بمراقبة التغ>%ات ي أسعار الصرف بصورة عامة.
مخاطرالقيمــة العادلــة والتــدفقات النقديــة ألســعار العمــوالت -ــي التعــرض ملخــاطر متعــددة تتعلــق بتــأث> %التغ>ــ%ات ــي أســعار العمــوالت الســائدة ــي
الســوق عــى املركــز املــا5ي والتــدفقات النقديــة للمجموعــة .تقــوم االدارة بمراقبــة التغ>ــ%ات ــي أســعار العمــوالت وتعتقــد أن تــأث> %مخــاطر القيمــة العادلــة
ً
والتدفقات النقدية ألسعار العموالت ال µتتعرض لها املجموعة ليس جوهريا.
مخاطر السيولة  -تمثل مخاطر السيولة الصعوبات ال µتواجههـا منشـأة مـا ـي تـوف> %األمـوال للوفـاء باإللªامـات املتعلقـة بـاألدوات املاليـة .يمكـن أن تنـتج
مخاطر السيولة عن عدم املقدرة عى بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقـارب القيمـة العادلـة لهـا .تـتم إدارة مخـاطر السـيولة وذلـك بمراقب ـا بصـورة
منتظمة لضـمان تـوفر األمـوال الالزمـة والتسـهيالت البنكيـة للوفـاء باإللªامـات املسـتقبلية للمجموعـة .تـنص شـروط املبيعـات الخاصـة باملجموعـة بـأن يـتم
سداد املبالغ نقدا عند تسليم البضاعة.

 - 28إعتماد القوائم املالية
تم إعتماد هذﻩ القوائم املالية املوحدة من مجلس اإلدارة بتـاريخ  13جمادى االو5ى 1437هـ املوافق  22ف&%اير 2016م.
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