
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

 

  (شركة	مساهمة	سعودية) 

   

  (غ'&�مراجعة) القوائم�ا�الية�ا ولية�ا�وحدة�وتقرير�الفحص�ا�حدود 

   م2016 مارس��31لف2&ة�الث1ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي� 



	  
  سواق�عبدهللا�العثيم�أشركة�

 )شركة	مساهمة	سعودية(
 

  (غ'&�مراجعة) الفحص�ا�حدودوتقرير�ا�وحدة��ا وليةالقوائم�ا�الية�

 م�2016مارس�31لف2&ة�الث1ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�
  

  

  صفحـة  فهـرس

  

  

  

  --  حدودا�فحص	التقرير	

    

  1  قائمة	ا�ركز	ا�ا$ي	ا"ولية	ا�وحدة	

    

  2  قائمة	الدخل	ا"ولية	ا�وحدة	

    

  3  قدية	ا"ولية	ا�وحدة	قائمة	التدفقات	الن

  

 4  	ا"ولية	ا�وحدة	قائمة	التغ56ات	4ي	حقوق	ا�لكية

    

 14	-5  إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة	

  



 

		  
																												  

كي�بي�ام�Bي�الفوزان�وشركاه�محاسبون�

   ومراجعون�قانونيون 
  برج	كى	بي	ام	<ي

 يوبيطريق	صHح	الدين	ا" 

  92876ص.ب	

  11663الرياض	

  ا�ملكة	العربية	السعودية

  تلفون								  

 فاكس	إن5Xنت

 
  رقم	ال5Xخيص

+966 11 874 8500 

+966 11 874 8600 

www.kpmg.com.sa 
 

   هـ7/9/1412بتاريخ		323/11/46

  

�  
  

 اسم إنَّ  . محفوظة الحقوق  جميع سويسرية، تعاونية شركة العا�ية، <ي إم بي كي لـ والتابعة ا�ستقلة <ي إم بي كي شركات شبكة 4ي وعضو السعودية العربية �ملكةا 4ي مسجلة مهنية شركة محاسبون	ومراجعون	قانونيون، وشركاه الفوزان <ي ام بي كي

 ) " الدولية <ي إم بي كي " ( التعاونية الدولية KPMG   لشركة مسجلة تجارية عHمات عن عبارة KPMG وشعار

  



 

1 

 

  هللا�العثيم سواق�عبدأ�ةشرك

 )شركة�مساهمة�سعودية(
  (غ'&�مراجعة)�ا�وحدة�ا وليةقائمة�ا�ركز�ا�اKي�

  م�2016مارس�31كما�+ي�

  )بالريال	السعودي(	

  م5201    م6201  إيضاح  

         ا�وجودات

         تداولةا�وجودات�ا�

 287,482,875  299,297,295   الصندوق	ولدى	البنوك	4ي نقد

 509,883,209  681,628,340   مخزون

  --  29,057,952   مدينون	تجاريون 

 170,205,961  230,616,185   مدفوعات	مقدمة	ومدينون	أخرون

 967,572,045  1,240,599,772   مجموع�ا�وجودات�ا�تداولة
 

  

  

  

       غ'&�متداولةالوجودات�ا�
 221,838,897  182,217,662  )5( استثمارات	بطريقة	حقوق	ا�لكية

  17,948,227  15,219,347   استثمارات	متاحة	للبيع

  928,809,562  1,346,947,053  )6( ممتلكات	ومعدات

  485,316,323  462,352,110  (7) استثمارات	عقارية

 1,125,967  927,846 )8(  موجودات	حيوية

 12,657,906  10,909,774   موجودات	غ56	ملموسة

 1,667,696,882  2,018,573,792   لةمجموع�ا�وجودات�غ'&�ا�تداو 

 2,635,268,927  3,259,173,564   مجموع�ا�وجودات

       
       ا�لكيةا�طلوبات�وحقوق�

       طلوبات�متداولةا�
 1,014,698,957  1,049,403,852   دائنون	تجاريون 

 70,359,957  20,076,483  أ)-9( قروض	ومرابحات	قص56ة	ا�جل

 103,038,400  187,213,333  ب)-9( من	قروض	ومرابحات	طويلة	ا"جلالجزء	ا�تداول	

 --  31,534,428   اوراق	الدفع

 164,880,489  332,187,509   دائنون	آخرون	ومصاريف	مستحقة

  --  90,000,000  )12(  ح	مستحقةاتوزيعات	ارب

  1,352,977,803  1,710,415,605   مجموع�ا�طلوبات�ا�تداولة

       
       غ'&�متداولةالبات�طلو ا�

 219,600,000  356,446,668  ب)-9( قروض	ومرابحات	طويلة	ا"جل

 59,157,267  72,367,070   مخصص	مكافأة	��اية	الخدمة

  278,757,267  428,813,738   مجموع�ا�طلوبات�غ'&�ا�تداولة

  1,631,735,070  2,139,229,343    مجموع�ا�طلوبات

       
       ا�لكيةحقوق�

 450,000,000  450,000,000    رأس	ا�ال

 21,477,889  44,565,425   إحتياطي	نظامي

 530,067,382  567,221,249   أرباح	مبقاة

 442,138  (2,286,741)    غ56	محققة	من	إستثمارات	4ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع	ارباح/(خسائر)

  1,001,987,409  1,059,499,933    العائدة��ساهمي�الشركة ا�لكيةمجموع�حقوق�

 1,546,448  60,444,288   حقوق	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة

 1,003,533,857  1,119,944,221   حقوق�ا�لكية�مجموع

  2,635,268,927  3,259,173,564     مجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�لكية
  

	�	يتجزأ	من	هذه	القوائم17)	إ$ى	(1من	(تعت�5	ا�يضاحات	ا�رفقة	
ً
 ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة.	)	جزءا
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  شركة�اسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  قائمة�الدخل�ا`ولية�ا�وحدة�(غ'&�مراجعة)

  م�2016مارس��31لف2&ة�الث1ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (بالريال	السعودي)

 

   

             

  م2015    م2016      إيضاح  

  1,408,029,874   1,640,022,125       ا�بيعات

  )1,195,672,662(  (1,360,654,817)       تكلفة	ا�بيعات

  212,357,212   279,367,308       اجماKي�الربح

  13,937,282   15,980,037       ايرادات	التأج56،	بالصا4ي

  )164,731,371(  (216,782,834)       مصاريف	بيع	وتوزيع

  )19,316,515(  (28,177,728)       مصاريف	عمومية	وإدارية

  42,246,608   50,386,783       خل�من�العمليات�التشغيليةالد

  6,984,397   7,658,065      )5( حصة	الشركة	4ي	أرباح	أستثمارات	الشركات

  )2,061,594(  (3,186,033)      مصاريف	تمويل

  --  (15,600,826)      )14( قيمة	ا�وجوداتخسائر	ا�نخفاض	4ي	

  2,748,427   1,112,612       ،	صا4يإيرادات	أخرى 

 الدخل�قبل�الزكاة�والضرائب�وحقوق�ا�لكية�غ'&�ا�سيطرة
      

40,370,601   49,917,838  

  )1,125,042(  (1,285,000)       الزكاة	والضريبة

  48,792,796   39,085,601       الدخل�قبل�حقوق�ا�لكية�غ'&�ا�سيطرة

  98,595   7,921,831      )16( 	وحدةا�	حصة	حقوق	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة	4ي	خسارة	الشركات	التابعة

  48,891,391   47,007,432       صا+ي�دخل�الف2&ة

      )11( :ربحية�السهم�من
 

   

 0.94    1.12       العمليات	التشغيلية

 0.17    0.12       ا�يرادات	ا"خرى،	صا4ي

 1.09    1.04       صا4ي	الدخل

 45,000,000   45,000,000      ا�توسط	ا�رجح	لعدد	ا"سهم	

  

 

	�	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة.17)	إ$ى	(1تعت�5	ا�يضاحات	ا�رفقة	من	(		
ً
  )	جزءا
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  شركة�اسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة�مساهمة�سعودية)

̀ولية�ا�وحدة�(غ'&�مراجعة)�التدفقات�النقدية�قائمة   ا

  م�2016مارس��31لف2&ة�الث1ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  ريال�السعودي)(بال

  

	�	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة.17)	إ$ى	(1تعت�5	ا�يضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
 )	جزءا

  
  م2015    م2016

          ��ا نشطة�التشغيلية
 49,917,838   40,370,601 صا4ي	الدخل		قبل	الزكاة	والضريبة	وحقوق	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة

      :تعديHت	لتسوية	صا4ي	الدخل	لصا4ي	النقد	الناتج	من	ا"نشطة	التشغيلية

 27,698,324    33,663,423   اس¢�Hكات

 449,556   449,556 إطفاءات

  --  15,600,826  خسائر	ا�نخفاض	4ي	قيمة	ا�وجودات

 )473,082(  (23,477) أرباح	بيع	ممتلكات	ومعدات

 28,447   31,095  خسائراستبعاد	موجودات	حيوية

 --  )717,505( حصة	الشركة	4ي	الخسارة	من	احتياطات	أخرى	4ي	شركات	زميلة

  )6,984,397(  (7,658,065) ي	شركات	بطريقة	حقوق	ا�لكية4	حصة	الشركة	4ي	أرباح	أستثمارات

 2,578,369   2,422,403 مخصص	مكافأة	��اية	الخدمة

      التغ'&ات�+ي�رأس�ا�ال�العامل:

 )44,377,427(  (77,632,434) ا�خزون

  --  (16,463,923) مدينون	تجاريون 

  --   294,143 اوراق	الدفع

 )33,058,449(   8,538,760 ونمدفوعات	مقدمة	ومدينون	آخر 

 77,069,307  171,844,223 دائنون	تجاريون	ودائنون	آخرون	ومصاريف	مستحقة

 72,848,486  170,719,626 صا+ي�النقد�الناتج�من�ا`نشطة�التشغيلية

      

      ا نشطة�ا`ستثمارية

 )85,498,516(  (148,230,473) شراء	ا�متلكات	وا�عدات

 )7,450(  (402,570) ات	عقاريةشراء	استثمار 

 )36,023,181(  (4,915,065)  أضافات	استثمارات	بطريقة	حقوق	ا�لكية

 --  (259,392) شراء	موجودات	حيوية

 2,675,198   718,949 ا�تحصل	من	بيع	ممتلكات	ومعدات

 --   28,330 ا�تحصل	من	بيع	موجودات	حيوية

 ̀  (118,853,949)  (153,060,221) ستثماريةصا+ي�النقد�ا�ستخدم�+ي�ا`نشطة�ا

      

     ا نشطة�التمويلية

 349,126,227   74,639,503 ا�تحصل	من	قروض	ومرابحات

 )199,127,380(   )122,677,738( ا�سدد	من	قروض	ومرابحات

  --    250,000 حقوق	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة

 149,998,847   (47,788,235) لتمويليةصا+ي�النقد�(ا�ستخدم�+ي)�/�الناتج�من�ا`نشطة�ا

      

 103,993,384  (30,128,830)   صا4ي	التغ56	4ي	النقد	4ي	الصندوق	ولدى	البنوك
 183,489,491   329,426,125 الصندوق	ولدى	البنوك	4ي	بداية	الف5Xة	النقد	4ي
 287,482,875   299,297,295 ��اية	الف5Xة	البنوك	4يالصندوق	ولدى		النقد	4ي

     :عمليات	غ56	نقدية

 491,150  (1,426,102) (خسائر)/أرباح	غ56	محققة	من	إستثمارات	4ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع
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  شركة�اسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا`ولية�ا�وحدة�(غ'&�مراجعة)�ئمة�التغ'&ت�+ي�حقوق�ا�لكيةقا

  م�2016مارس��31لف2&ة�الث1ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (بالريال�السعودي)

 

 

	�	يتجزأ	من	هذه	القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة.17)	إ$ى	(1تعت�5	ا�يضاحات	ا�رفقة	من	(
ً
  )	جزءا

  

̀جماKى  ا

 حقوق 

ا�لكية�غ'&�

 ا�سيطرة

حقوق�ا�لكية�مجموع�

  أخرى احتياطيات� الشركة�العائدة��ساهمي

غ'&��)خسائرأرباح�/(

محققة�من�

راق�إستثمارات�+ي�أو 

 رأس�ا�ال إحتياطي�نظامي أرباح�مبقاة  مالية�متاحة�للبيع

 

 م�2016يناير��1الرصيد�+ي� 450,000,000 44,565,425 610,213,817 (860,639) 717,505 1,104,636,108 68,116,119 1,172,752,227

 	الف5Xةصا4ي	ربح	 -- -- 47,007,432 -- -- 47,007,432 (7,921,831) 39,085,601

  (إضافات)	حقوق	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة -- -- -- -- -- - 250,000 250,000

  خسائر	غ56	محققة	من	إستثمارات	4ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع -- -- -- (1,426,102) -- (1,426,102) -- (1,426,102)

  )10(احتياطيات	اخرى  -- -- -- -- (717,505) (717,505) -- (717,505)

  توزيعات	أرباح -- -- (90,000,000) -- -- (90,000,000) -- (90,000,000)

 م�2016مارس��31الرصيد�+ي� 450,000,000 44,565,425 567,221,249 (2,286,741) - 1,059,499,933 60,444,288 1,119,944,221

 م�2015يناير���1الرصيد�+ي 450,000,000  21,477,889 481,175,991 )49,012( -- 952,604,868 1,645,043 954,249,911

 صا4ي	ربح	الف5Xة -- -- 48,891,391 -- -- 48,891,391 )98,595( 48,792,796

  أرباح	غ56	محققة	من	إستثمارات	4ي	أوراق	مالية	متاحة	للبيع -- -- -- 491,150 -- 491,150 -- 491,150

 م�2015مارس���31الرصيد�+ي� 450,000,000 21,477,889 530,067,382  442,138 -- 1,001,987,409 1,546,448 1,003,533,857



  
  

  شركة�أسواق�عبدهللا�العثيم

  (شركة	مساهمة	سعودية)

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا ولية�ا�وحدة�(غ'&�مراجعة)�

  م�2016مارس��31لف2&ة�الث1ثة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي�

  (ريال	سعودي)
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  التكوين�والنشاط  - 1

م)	بالسـجل	التجـاري	1980يو	مـا	21هــ	(1400رجـب		7إن	شركة	أسواق	عبدهللا	العثيم	("الشركة")	¥ـي	شـركة	مسـاهمة	سـعودية	مسـجلة	بالريـاض	بتـاريخ	

رمضــان		3/ق	بتــاريخ	227تــم	تحويــل	الشــركة	مــن	شــركة	ذات	مســؤولية	محــدودة	إ$ــى	شــركة	مســاهمة	بموجــب	القــرار	الــوزاري	رقــم		-	1010031185رقــم	

 م).2007سبتم�5		15هـ	(ا�وافق	1428

	بصـيانة		الشـركةت	الزراعيـة	وا�وا³ـ¬	وا"دوات	ا�²±ليـة	وتقـوم	4ي	تجارة	ا�واد	الغذائية	وا"سماك	واللحوم	والحاصـH 	الرئي®¬	الشركةيتمثل	نشاط	
ً
أيضـا

  وتشغيل	مستودعات	الت�5يد	والتخزين.	
  

ــوائم	ا�اليــــة	لشــــركة	أســــواق	عبــــدهللا	العثــــيم	("الشــــركة")	والشــــركات	التابعــــة	لهــــا	(ويشــــار	إل´�ــــا مجتمعــــة	بـــــ		القــــوائم	ا�اليــــة	ا"وليــــة	ا�وحــــدة	تتضــــمن	القــ

  "ا�جموعة"):

  مارس�31+ي��ا�لكية�الفعلية�نسبة    

  م2015  م2016      اسم�الشركة  

 ٪100 ٪100    شركة	ها$ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    شركة	ا�ركز	العالم¬	للتسويق	

 ٪100 ٪100    شركة	الخدمات	السبع	

 ٪100 ٪100    شركة	بيت	الوطن	

 ٪100 ٪100    شركة	مرافق	التشغيل

 ٪100 ٪100    تركيا	–شركة	ها$ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    البوسنة	–شركة	ها$ي	القابضة	

 ٪100 ٪100    مصر	–شركة	أسواق	العثيم	

  ٪90    ٪90        شركة	ثمرات	القصيم

  ٪50  ٪55      شركة	الرياض	للصناعات	الغذائية

  ٪0  ٪68    شركة	مع6ن	لHستقدام

  ٪50  ٪55    ا�حدودة  شركة	مصنع	جنات	ا"طعمة	

  ٪0 ٪75    شركة	رفيف	للسفر	والسياحة

 سس�اyعداد�أ  - 2
  

 ا�عاي'&�ا�حاسبية�ا�طبقة����  -  أ

	�عيــار	التقــارير	ا�اليــة	ا"وليــة	الصــادر	عــن	الهيئــة	الســعودية	للمحاســب6ن	القــانو إلقــد	تــم	
ً
ني6ن.	القــوائم	عــداد	القــوائم	ا�اليــة	ا"وليــة	ا�وحــدة	ا�رفقــة	وفقــا

ــي	ا لقــــوائم	ا�اليــــة	الســــنوية	ا�راجعــــة،	ويجــــب	أن	تــــتم	قراء«�ــــا	4ــــي	ضــــوء	ا�علومــــات	ا�اليــــة	ا"وليــــة	�	تتضــــمن	كافــــة	ا�علومــــات	وا�يضــــاحات	الºــــ¬	تظهــــر	4ــ

  م.2015ديسم�5		31للسنة	ا�ن¢�ية	4ي	وا�يضاحات	التفصيلية	الواردة	4ي	القوائم	ا�الية	ا�راجعة	

  أسس�القياس�  - ب

	�بـــدأ	التكلفـــة	التاريخيـــة،	فيمـــا	عـــدا	ا
ً
بالقيمـــة		ميـــتم	اثبـــا«�وا�شـــتقات	ا�اليـــة	"ســـتثمارات	ا�تاحـــة	للبيـــع	تـــم	إعـــداد	القـــوائم	ا�اليـــة	ا"وليـــة	ا�وحـــدة	وفقـــا

  العادلة	وباستخدام	مبدأ	ا�ستحقاق	ا�حاس½¬	ومفهوم	ا�ستمرارية.
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   الحكم�والتقديرات�استخدام����-ج

	والتقديرات 	إستخدام	الحكم 	ا�دارة 	من 	ا�وحدة 	القوائم	ا�الية	ا"ولية 	ونتائج	ا"عمال.		يتطلب	إعداد 	ا�ركز	ا�ا$ي 	تأث56	ع¾ى 	لها ¬ºوال	5اضاتXوا�ف

ة	ال�Ãائية	عن	وبالرغم	من	أن	هذه	التقديرات	مبنية	ع¾ى	ا�علومات	وا"حداث	الحالية	ا�توفرة	لدى	ا�دارة،	فإنه	من	ا�مكن	أن	تختلف	النتائج	الفعلي

  هذه	التقديرات.

قة	�Äا	بصفة	مستمرة،	ويتم	إظهار	أثر	التغ56ات	4ي	التقديرات	ا�حاسبية	4ي	الف5Xة	محل	الفحص	والف5Xات	تتم	مراجعة	التقديرات	وا�ف5Xاضات	ا�تعل

 .ا�ستقبلية	الº¬	تتأثر	�Äا
 

  

 التوحيد��أسس����-د

لشـــركات	التابعـــة	¥ـــي	منشـــآت	)	ا1تتضـــمن	القـــوائم	ا�اليـــة	ا"وليـــة	ا�وحـــدة	ا�رفقـــة	القـــوائم	ا�اليـــة	للشـــركة	وشـــركا«�ا	التابعـــة	كمـــا	هـــو	مبـــ6ن	4ـــي	إيضـــاح	(

منـافع		تسيطر	عل´�ا	الشركة	وتتوفر	السيطرة	عندما	يكون	للشركة	ا�قدرة	ع¾ى	التحكم	4ـي	السياسـات	ا�اليـة	والتشـغيلية	للمنشـأة	وذلـك	للحصـول	ع¾ـى

	يتم	أخذها	4ي	الحسبان.	يتم	إدر 
ً
اج	القوائم	ا�اليـة	للشـركات	التابعـة	4ـي	من	أنشط¢�ا.	لتقدير	السيطرة	فإن	حقوق	التصويت	ا�حتملة	الº¬	تمارس	حاليا

  القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة	من	تاريخ	بدء	السيطرة	حÇº	تاريخ	توقفها.	

ة	عنــد	إعــداد	يــتم	إســتبعاد	كافــة	ا"رصــدة	وا�عــامHت	ا�اليــة	ا�همــة	الºــ¬	تمــت	بــ6ن	الشــركة	وشــركا«�ا	التابعــة	وتلــك	الºــ¬	تمــت	فيمــا	بــ6ن	الشــركات	التابعــ

�اليـــة	ا"وليـــة	ا�وحـــدة.	كمـــا	يـــتم	اســـتبعاد	أيـــة	أربـــاح	وخســـائر	غ6ـــ5	محققـــة	ناتجـــة	مـــن	ا�عـــامHت	الداخليـــة	بـــ6ن	شـــركات	ا�جموعـــة	عنـــد	توحيـــد	القـــوائم	ا

 القوائم	ا�الية	ا"ولية.
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عة	تتفق	مع	تلـك	ا�سـتخدمة	4ـي	إعـداد	القـوائم	ا�اليـة	ا�وحـدة	السـنوية	السياسات	ا�حاسبية	ا�طبقة	4ي	إعداد	القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة	للمجمو 

 للمجموعة.	تم	تطبيق	السياسات	ا�حاسبية	بشكل	ثابت	ع¾ى	جميع	الف5Xات	ا�عروضة	4ي	هذه	القوائم	ا�الية	ا"ولية	ا�وحدة.	
 

  

 اyيراداتتحقيق�  -  أ

- Hللعمـ	البضــاعة	تسـليم	عنـد	البضـائع	بيــع	بـإيرادات	ـ5افXا�ع	برسـوميـتم	ـ5افXا�ع	ويـتم	حيالهــا.	ـ±امXا�ل	وان¢�ـاء	ء 	مــع	عل´�ـا	ا�تفـق	ا�فتتــاح

 ا�وردين	عند	افتتاح	الفرع	ويتم	ت²±يلها	من	تكلفة	ا�بيعات.

 ا��5مـــة	مـــع	ا�ـــوردين. يـــتم	ا�عXـــ5اف	بـــإيرادات	الخصـــومات	التجاريـــة	وحـــوافز	ا�ـــوردين	ا"خـــرى	ع¾ـــى	أســـاس	ا�ســـتحقاق	وفقـــا	لHتفاقيـــات -

  .بعد	ت²±يل	هذه	الخصومات	والحوافز	ض	العرض	يتم	إظهار	صا4ي	تكلفة	ا�بيعاتو"غرا

  بطريقة	القسط	الثابت	طوال	مدة	العقدتتحقق	ا�يرادات	من	ا�يجارات	ع¾ى	أساس	ا�ستحقاق	وفقا	�دة	عقود	ا�يجار	 -
 

 

  ا�صاريف  - ب

بيع	بضائع	الشركة.	ويتم	تصنيف	ا�صاريف	ا�خرى	كمصاريف	عمومية	تتكون	مصاريف	البيع	والتوزيع	بشكل	رئي®¬	من	التكاليف	ا�نفقة	لتوزيع	و 

  وادارية.

حاسـبية	ا�تعـارف	تتضمن	ا�صاريف	ا�دارية	والعمومية	ا�صاريف	ا�باشرة	وغ56	ا�باشرة	والº¬	�	تتعلق	بشكل	مباشر	بكلفة	ا�يـرادات	وفقـا	للمعـاي56	ا�

  ا�صاريف	إذا	دعت	الحاجة	ب6ن	ا�صاريف	العمومية	وا�دارية	وتكلفة	ا�بيعات	ع¾ى	اساس	ثابت.عل´�ا	4ي	ا�ملكة	العربية	السعودية.	ويتم	توزيع	
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̀ستثمارات������-ج   ا

�لحقوق�ا�لكية�ـ�شركات�زميلة�
ً
  استثمار�وفقا

طرة	4ي	سياسا«�ا	ا�الية	والتشغيلية،	ويعت�5	امتHك	الشركة	لحصة	ت5Xاوح	ماب6ن	الشركات	الزميلة	¥ي	تلك	الº¬	يكون	للشركة	تأث56	هام	عل´�ا	ولكن	ليست	سي

	ع¾ى	قدرة	الشركة	ع¾ى	التأث56	4ي	هذه	الشركات	ا�	50إ$ى		20
ً
	هاما

ً
ستثمر	4ي	ا�ائة	من	رأس	مال	الشركة	ا�ستثمر	ف´�ا	الذي	يحق	لصاحبه	التصويت	مؤشرا

	تتم	ا�حاسبة	عن	ا�ستثمارات	4ي	الش 	تتضمن	القوائم	ا�الية	حصة	ف´�ا. 	بالتكلفة.
ً
	مبدئيا 	حقوق	ا�لكية	ويتم	تسجيلها ركات	الزميلة	باستخدام	طريقة

توقفه.	عندما	تتجاوز		الشركة	4ي	ا"رباح	وا�صاريف	وحركة	حقوق	ا�لكية	للشركات	ا�ستثمر	ف´�ا	بحقوق	ا�لكية	من	تاريخ	بداية	ذلك	التأث56	الهام	حÇº	تاريخ

ي	الخسائر	ملكي¢�ا	4ي	أي	شركة	زميلة	يتم	تخفيض	القيمة	الدف5Xية	لحصة	الشركة	إ$ى	صفر	ويتم	إيقاف	تحمل	أي	خسائر	أخرى	باستثناء	حصة	الشركة	4

أو		من	ا"رباح	الحا�ت	الº¬	تتكبد	ف´�ا	الشركة	الX±امات	قانونية	أو	ضمنية	للقيام	بمدفوعات	نيابة	عن	الشركة	الزميلة.	يتم	قيد	أو	تحميل	حصة	الشركة

  4ي	قائمة	الدخل	ا"ولية	ا�وحدة.الخسائر	4ي	الشركات	ا�ستثمر	ف´�ا	

  ا`ستثمارات�ا�تاحة�للبيع

	بالتكلفة		ةتصنف	ا�ستثمارات	ا�قتنا
ً
لغ56	أغراض	ا�تاجرة	أو	ليست	للشركة	أية	سيطرة	أو	تأث56ات	هامة	عل´�ا،	كاستثمارات	متاحة	للبيع،	ويتم	إثبا«�ا	مبدئيا

القيمة		قيمة	العادلة	للقيمة	ا�دفوعة	شاملة	مصاريف	الشراء	ا�تعلقة	با�ستثمارات،	ويتم	قياسها	بعد	ذلك	بالقيمة	العادلة	وتدرج	التغ56ات	4يوالº¬	تمثل	ال

تــداولها	4ــي	ســوق		4ــي	حقــوق	ا�لكيــة.	وتحــدد	القيمــة	العادلــة	بــالرجوع	إ$ــى	القيمــة	الســوقية	4ــي	حــال	كــان	يــتم	غ6ــ5	ا�ؤقــت	العادلــة	�Äــا	بخــHف	خســائر	ا�نخفــاض

	-4ـي	قيمـة	ا�سـتثمارات	ا�ـذكورة	أعـHه		غ6ـ5	ا�ؤقـتنشط،	إن	وجد.	و4ي	حالة	غياب	سـوق	ماليـة	نشـطة	تعت�ـ5	التكلفـة	بمثابـة	القيمـة	العادلـة.	يقيـد	ا�نخفـاض	

احـة	للبيـع	خـHل	الفXـ5ة	الºـ¬	تحـدث	ف´�ـا	مـع	تسـوية	4ي	قائمة	الدخل	ا"ولية	ا�وحدة.	يتم	إثبات	ا�كاسب	والخسائر	الناتجة	عن	بيـع	ا�سـتثمارات	ا�ت	-إن	وجد	

.	يتم	ادراج	التوزيعات	النقدية	من	تلك	ا�ستثمارات	ضمن	قائمة	الدخل	ا"ولية	ا�وحدة
ً
عند	إقرار	التوزيع		أي	مكاسب	أو	خسائر	غ56	محققة	تم	إثبا«�ا	سابقا

  من	الجهات	ا�ستثمر	ف´�ا.	

  ا�خزون��-�د

  و	السوق،	أ�Íما	أقل.	ويتم	تحديد	التكلفة	ع¾ى	أساس	طريقة	ا�توسط	ا�رجح	ا�تحرك.تظهر	البضاعة	بسعر	التكلفة	أ

  ويتم	تكوين	مخصص	(عند	اللزوم)	با�خزون	ا�تقادم	وبطيء	الحركة	والتالف.

  ا�خصصات�وا`ل�2امات�ا�حتملة����-�هـ

دما	يكـون	ع¾ــى	الشـركة	الXـ±ام	قـانوني	أو	تعاقــدي	نا³ـÏ	نتيجـة	لحـدث	ســابق	يـتم	تسـجيل	مخصصـات	لHلX±امـات	غ6ــ5	ا�ؤكـدة	مـن	ناحيـة	ا�بــالغ	أو	التوقيـت،	عنـ

ـــة	للنقـــــود	هامـــــة	فـــــومـــــن	 إن	ا�حتمـــــل	أن	ينـــــتج	عنـــــه	تحويـــــل	منـــــافع	اقتصـــــادية	لســـــداد	ا�لXـــــ±ام	ويمكـــــن	إجـــــراء	تقـــــدير	يعتمـــــد	عليـــــه.	عنـــــدما	تكـــــون	القيمـــــة	الزمنيــ

  ا�خصصات	يتم	إظهارها	بالقيمة	الحالية	للنفقات	ا�توقعة	لسداد	ا�لX±ام.

  ا�متلكات�وا�عدات����-و

.	تعت�ــ5	مصــاريف	ا�صــHح	والصــيانة	مصــاريف	ايراديــة،	أمــا	وخســارة	ا�نخفـاض	4ــي	القيمــة	بعــد	ت²±يــل	ا�ســ¢�Hكات	ا�5Xاكمــةتظهـر	ا�متلكــات	وا�عــدات	بالتكلفــة	

القســط		مصــاريف	التحســينات	فتعتـــ�5	مصــاريف	رأســمالية.		ويجــري	احتســاب	ا�ســ¢�Hكات	عل´�ــا	ع¾ــى	أســاس	حيا«�ــا	العمليــة	ا�قــدرة	وذلــك	باســتعمال	طريقــة

بقي	من	فاء	التحسينات	ع¾ى	ا�أجور	وا�باني	ا�قام	عل´�ا	اراÐ¬	مستأجرة	ع¾ى	أساس	الحياة	العملية	ا�قدرة	لهذه	التحسينات	وا�باني	او	ا�تالثابت.	ويتم	اط

  :مدة	عقد	ا�يجار	أ�Íما	ينتÑ¬	أو�.	إن	الحياة	العملية	ا�قدرة	للبنود	الرئيسية	لهذه	ا"صول	¥ي

  السنوات  

  10  آ�ت	ومعدات

  25	– 5  مباني

  7	– 5    سيارات

  7	– 5  أجهزة	الحاسب	اÒ$ي

  7  أثاث	ومفروشات

  10  تحسينات	ا�باني	ا�ستأجرة
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  ا`ستثمارات�العقارية���-ز�

5	أو	تلـــك	الºـــ¬	يـــتم	ا�حتفـــاظ	�Äـــا	لفXـــ5ات	طويلـــة	لتحقيـــق	عائـــد	يــتم	إثبـــات	العقـــارات	ا�ســـتثمارية	وا�تمثلـــة	4ـــي	ا�بـــاني	وا"راÐـــ¬،	الºـــ¬	يـــتم	ا�نتفـــاع	م�Ãــا	بالتـــأج6

	م�Ãـا	ا�سـ¢�Hكات	ا�5Xاكمــة	وخسـائر	إنخفـاض	القيمـة،	إن	وجـدت،	با�ضـافه	ا$ـى	انـه	
ً
�	يـتم	إحتسـاب	أي	رأسما$ي	من	زيادة	قيم¢�ا	السـوقية	بالتكلفـة	مخصـوما

،امــا	ا�بــاني	ا�قامــة	ع¾ــى	أراÐــ¬	مســتأجرة	فانــة	يــتم	اســ¢�Hكها	ع¾ــى	مــدة		25-5هــو		اÐــ¬	مملوكــةا�قامــة	ع¾ــى	أر 	ان	العمــر	ا�قــدر	للمبــانياســ¢�Hك	ع¾ــى	ا"راÐــ¬.

  سنة	ا�Íما	اقل	.	25عقد	ا�يجار	او	
  

̀جل���-ح   انخفاض�قيمة�ا�وجودات�طويلة�ا

وقوع	أي	خسارة	ناتجة	عن	انخفاض	4ي	قيمة		تقوم	الشركة	بإجراء	مراجعة	دورية	للقيمة	الدف5Xية	للموجودات	ا�لموسة	للتأكد	من	عدم	وجود	أي	دليل	ع¾ى

º¬	�	يمكن	ف´�ا	ا�وجودات.	و4ي	حالة	وجود	مثل	هذا	الدليل،	يتم	تقدير	القيمة	القابلة	لHس5Xداد	لذلك	ا"صل	لتحديد	حجم	هذه	الخسارة.	و4ي	الحا�ت	ال

  لHس5Xداد	للوحدة	ا�درة	للنقدية	الº¬	ينتم¬	إل´�ا	ذلك	ا"صل.		تقدير	القيمة	القابلة	لHس5Xداد	لذلك	ا"صل،	تقوم	الشركة	بتقدير	القيمة	القابلة

الدف5Xية	لذلك	ا"صل	أو		و4ي	الحا�ت	الº¬	يقدر	ف´�ا	ا�بلغ	القابل	لHس5Xداد	لÕصل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	بأقل	من	قيمتــه	الدف5Xية،	عندئذ	تخفض	القيمة

	4ي	قائمة	الدخل	ا�ولية	ا�وحدة.	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ$ى	القيمة	القابلة	لHس
ً
  5Xداد	لها،	ويتم	إثبات	خسائر	ا�نخفاض	4ي	قيمة	ا"صل	مصروفات	فورا

	عكس	قيد	خسارة	ا�نخفاض	4ي	القيمة،	عندئذ	تتم	زيادة	القيمة	الدف5Xية	لÕصل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	إ$ى	القيمة
ً
ا�عدلة	القابلة		وإذا	ما	تم	�حقا

ض	4ي	ى	أ�	تزيد	القيمة	الدف5Xية	الº¬	تمت	زياد«�ا	عن	القيمة	الدف5Xية	الº¬	كان	من	ا�ف5Xض	تحديدها	فيما	لو	لم	يتم	إثبات	خسارة	ا�نخفالHس5Xداد	له،	ع¾

	4ي	قائمة
ً
الدخل	ا�ولية		قيمة	ذلك	ا"صل	أو	الوحدة	ا�درة	للنقدية	4ي	الف5Xات	السابقة.	يتم	إثبات	عكس	قيد	خسارة	ا�نخفاض	4ي	القيمة	إيرادات	فورا

  ا�وحدة.

  ا�وجودات�الحيوية  �-ط

	تكلفة	ا�وجودات	ا   	تحدد 	ا�س¢�Hك	ا�5Xاكم.
ً
	ناقصا 	ال5Xبية	حÇº	تاريخ	ا�نتاج	ا"و$ي لحيوية	غ56	الناضجة	تظهر	ا�صول	الحيوية	بتكلفة	الشراء	أو	تكلفة

	"عمارها	ا�عنية.	تس¢�لك	ا�وجودات	الحيوية	بط
ً
  ع¾ى	العمر	ا�قدر	بخمس	سنوات. ريقة	القسط	الثابتبتكلفة	ال5Xبية	وفقا

  لموسةا�غ'&�ا�وجودات����-ي

ويتم	إطفاؤها		تتمثل	ا"صول	غ56	ا�لموسة	بالتكاليف	ا�تكبدة	للحصول	ع¾ى	حقوق	ا�نتفاع	من	مواقع	عقارية	"سواق	مستأجرة	من	ا�ستأجر	ا"ص¾ي	(خلو)

  .	ع¾ى	مدة	عقود	ا�يجار

  ضتكلفة�ا`ق2&ا����-ك

امها	إن	تكـاليف	ا�قXــ5اض	والخاصـة	مباشــرة	بتملــك	أو	بنـاء	ا"صــول	ا�ؤهلــة	والºـ¬	تحتــاج	إ$ـى	فXــ5ة	مــن	الوقـت	لتصــبح	جــاهزة	للغـرض	ا�ســ¢�دف	اســتخد

ئمـة	الـدخل	فيه	أو	بيعه،	يتم	إضاف¢�ا	ع¾ى	كلفة	تلك	ا"صول	حÇº	تصبح	جاهزة	لHستخدام	أو	البيع.	إن	تكـاليف	ا�قXـ5اض	ا"خـرى	يـتم	تحميلهـا	ع¾ـى	قا

  4ي	الف5Xة	الº¬	تكبدت	ف´�ا.

  تحويل�العم1ت�ا جنبية�����-ل

جراء	ا�عاملة.	ويتم	تحويل	ا�وجودات	وا�طلوبات	ا�الية	بالعمHت	إ$ى	الريال	السعودي	باسعار	التحويل	السائدة	عند	إيتم	تحويل	ا�عامHت	بالعملة	ا�جنبية	

و	أرباح	والخسائر	الناتجة	عن	التسديدات	" ولية	ا�وحدة	ا$ى	الريال	السعودي	با"سعار	السائدة	4ي	ذلك	التاريخ.	أن	ا" ا	ا�جنبية	كما	4ي	تاريخ	قائمة	ا�ركز	ا�ا$ي

  دراجها	ضمن	قائمة	الدخل	ا�ولية	ا�وحدة."جنبية	يتم	إتحويل	العمHت	ا

  �مخصص�مكافأة��,اية�الخدمة����-م

ظام	العمل	با�ملكة	العربية	السعودية	وع¾ى	أساس	إجما$ي	ا�زايا	الº¬	يستحقها	ا�وظف	4ي	حالة	تركه	يتم	إحتساب	مخصص	مكافأة	��اية	الخدمة	وفقا	لن

	ويتم	احتساب	ودفع	فروقات	مكافآت	��اية	ا�وحدة	العمل	4ي	تاريخ	قائمة	ا�ركز	ا�ا$ي ،	ويتم	خصم	أي	مدفوعات	مقدمة	للموظف6ن	من	ا�خصص،	كما

  �اء	خدما«�م.الخدمة	للموظف6ن	إن	وجدت	عند	ان¢
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  ملخص� هم�السياسات�ا�حاسبية�(يتبع)��-3

  الزكاة�والضريبة���-ن

	ا�م 	4ي 	والدخل 	الزكاة 	مصلحة 	"نظمة
ً
	وفقا 	الدخل 	وضريبة 	للزكاة 	السعودية 	العربية 	ا�ملكة 	4ي 	ا�سجلة 	التابعة 	وشركا«�ا 	الشركة 	العربية	تخضع لكة

	تخضع	الشركات	التابعة	 	تحمل	الزكاة	وضريبة	السعودية	(ا�صلحة). العاملة	خارج	ا�ملكة	العربية	السعودية	لÕنظمة	الضريبية	للبلدان	الº¬	تعمل	ف´�ا.

 الدخل	ع¾ى	قائمة	الدخل	ا�وحدة	للف5Xة	الجارية.	

  طراف�ذات�الع1قة�ا  - 4
  اسبة	ع�Ãا	بطريقة	حقوق	ا�لكية.مساهم´�ا،	والشركات	التابعة،	وشركات	مستثمر	�Äا	تتم	ا�ح	ي4تتمثل	ا"طراف	ذات	العHقة	للشركة	

 (شركة	زميلة)	.	ستثمار	والتطوير	العقاري H هللا	العثيم	ل	مؤسس)	وشركة	عبد	مساهمخHل	الف5Xة	تعاملت	الشركة	بشكل	رئي®¬	مع	شركة	العثيم	القابضة	(

	للشروط	وا�تفاقيات	ا�عتمدة	من	قبل	ا
ً
  دارة.� تتم	ا�عامHت	مع	ا"طراف	ذات	العHقة	وفقا

  م5201  م6201  طبيعة�ا�عاملة  طبيعة�الع1قة  لشركةا
        

  16,456,574    -   مش5Xيات	بضاعة  شركة	تابعة  شركة	الرياض	للصناعات	الغذائية

  2,785,719  2,535,693  مصاريف	ا�يجار  شركة	زميلة  اري قشركة	عبدهللا	العثيم	لØستثمار	والتطوير	الع

  9,302,706  9,337,410  إيرادات	ا�يجار  شركة	زميلة  لتطوير	العقاري شركة	عبدهللا	العثيم	لØستثمار	وا

  2,500  2,500  مصاريف	ا�يجار  مساهم	مؤسس  شركة	العثيم	القابضة

  183,762  177,512  إيرادات	ا�يجار  مساهم	مؤسس  شركة	العثيم	القابضة
  
  

		6.94م:	2015مليون	ريال	سعودي	( 5.33 تتضمن	ا�دفوعات	ا�قدمة	مبلغ	)4-1(
ً
عبد	هللا		لشركةمليون	ريال	سعودي)	عبارة	عن	إيجارات	مدفوعة	مقدما

  .وفقا	لشروط	التعاقدالعثيم	لØستثمار	والتطوير	العقاري	

 بطريقة�حقوق�ا�لكية�اتستثمار ا  - 5

 
 

  م2015    م6201  
      

  178,831,319   169,644,532  يناير	1رصيد	

  6,984,397   7,658,065  حصة	الشركة	4ي	صا4ي	ا"رباح	

  36,023,181   4,915,065  إضافات	

  221,838,897   182,217,662  مارس			31رصيد	
  

  

	152	لغببم	%13.65يمثل	ا�ستثمار	4ي	الشركة	الزميلة	قيمة	ا�ستثمار	4ي	رأس	مال	شركة	عبد	هللا	العثيم	لHستثمار	والتطوير	العقاري	بنسبة	 1- 5

دهللا	صالح	العثيم	ن	النسبة	ا�تبقية	مملوكة	من	قبل	شركة	العثيم	القابضة	والسيد	عبأعلما	ب	).سعودي	مليون	ريال	148:	م2015مليون	ريال	(

 .عائلته	فرادوأ
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  ،�صا+يا�متلكات�وا�عدات�  - 6
 

 ســيارات مبانــي آ`ت�ومعدات أرا��� التكلفة

 أجهزة

 اثاث�ومفروشات

 تحسينات

 حاسب�آKي جمـوعا� تحت�التنفيذ�مشاريع� مستأجرة�ع�ى�عقارات

  1,787,414,789  208,237,151  180,209,056  171,183,183  109,032,118  98,883,551  292,469,945  354,451,153  372,948,632 م2016يناير		1

  148,230,473  66,408,935  2,606,803  7,742,267  5,270,976  811,476  6,984,999  10,774,866  47,630,151 ا�ضافات
ا�حول	من	مشروعات	تحت	

 التنفيذ	
-- 636,301  10,402,367  -- 144,885  392,355  -- (11,575,908) -- 

 (2,489,706) -- -- (1,410,665) -- (328,918) (346,667) (403,456) -- ا�ستبعادات

  1,933,155,556  263,070,178  182,815,859  177,907,140  114,447,979  99,366,109  309,510,644  365,458,864  420,578,783 م2016مارس��31

          ا`س-,1كات�ا�2&اكمة

  560,453,064 --  96,397,917  103,564,100  58,879,945  57,326,572  74,456,611  169,827,919 -- م2016يناير		1

  27,549,672 --  4,224,751  3,993,312  3,576,066  2,409,555  4,206,759  9,139,229 -- ا�حمل	للف5Xة

 (1,794,234) -- -- (1,353,694)  (113,308) (7,944) (319,288) --  ا�ستبعادات

  586,208,502 --  100,622,668  106,203,718  62,456,011  59,622,819  78,655,426  178,647,860 -- 2016مارس�31

          صا+ي�القيمة�الدف2&ية

  1,346,947,053  263,070,178  82,193,191  71,703,420  51,991,968  39,743,291  230,855,218  186,811,004  420,578,783 م2016مارس��31

  928,809,562  116,581,956   78,508,767   63,083,583   46,533,909   32,734,480 145,570,710  139,748,135   306,048,022 م2015مارس		31
 

  

 مليون	ريال	سعودي.	37والبالغة	قيم¢�ا		لHستثمار	العقاري العثيم		شركةمن	وجاري	إستكمال	إجراءات	نقل	ملكية	باÚي	ا"راÐ¬		ةتم	نقل	ا"راÐ¬	باسم	الشرك	1- 6

  

 ب).	9مرهونة	لبعض	البنوك	مقابل	تسهيHت	بنكية.	إيضاح	(	سعودي)مليون	ريال		214	م:2015مليون	ريال	سعودي	(	288إن	ا�راÐ¬	ا�ذكورة	اعHه	تتضمن	مبلغ		2- 6

  

  .اسنوي	%3مليون	ريال	سعودي	بمعدل		1.76قامت	ا�جموعة	برسملة	تكلفة	ا�ق5Xاض	الخاصة	با�شاريع	تحت	التنفيذ	والبالغة		3- 6
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 صا+ي�،استثمارت�عقارية  - 7

 
ــية،	تتمثـــل	ا�ســـتثمارات	العقاريــــة	4ـــي	ا�جمعــــات	التجاريـــة	وا�عـــارض	 ــاني	ا�ســـتخدمة	لفــــروع	الشـــركة	وتأج56هـــا	للغ6ــــ5	بصـــفة	أساســ وا�بــ

 كما	ي¾ي:الف5Xة	وكانت	حركة	

 م5201   م6201 

      التكلفة

 588,457,694  586,112,072  يناير		41ي	

  7,450  402,570  ا�ضافات

 )2,477,828(  --   ا�متلكات	وا�عدات	ا�حول	ا$ى

 585,987,316  586,514,642 مارس�31+ي�

   

̀س-,1ك�ا�2&اكم     ا

 95,549,199  118,117,802 يناير		41ي	

 5,802,512  6,044,730   ف5Xةا�س¢�Hك	ا�حمل	لل

  )680,718(  --   ا�متلكات	وا�عدات	ا�حول	ا$ى

 100,670,993  124,162,532 مارس��31+ي�

 485,316,323  462,352,110   صا+ي�القيمة�الدف2&ية
 

 صا+ي�،موجودات�حيوية  - 8

 
تســ¢�لك	ا�وجــودات	الحيويــة	بطريقــة	للشــركة	التابعــة	شــركة	ثمــرات	القصــيم،		ا"غنــام	وا"بقــار	ا�ملوكــةتتمثــل	ا�وجــودات	الحيويــة	4ــي	

  كما	ي¾ي.الف5Xة	القسط	الثابت	ع¾ى	العمر	ا�نتا<ي	ا�قدر	بخمس	سنوات	وكانت	حركة	
 

 م5201   م6201 

     التكلفة

 1,603,667   1,368,524  يناير		41ي	

 --   259,392  ا�ضافات

 (42,186)  (125,401)   استبعادات

 1,561,481   1,502,515 مارس��31+ي�

   

    ا`س-,1ك�ا�2&اكم

 370,402   571,624 يناير			41ي	

 78,851   69,021  ا�س¢�Hك	ا�حمل	للف5Xة

 (13,739)  (65,976)  ا�ستبعادات

 435,514   574,669 مارس�31+ي�

 1,125,967   927,846   صا+ي�القيمة�الدف2&ية
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 قروض�ومرابحات  - 9
  أ	)						مرابحات	قص56ة	ا"جل:					

يوجد	لدى	الشركة	تسهيHت	من	مجموعة	بنوك	محلية	تجارية	ع¾ى	شكل	مرابحات	قص56ة	ا�جل	وذلك	لتمويل	رأس	ا�ال	العامل،	

م:	2015	مارس	31مليون	ريال	سعودي	(	269.9	م	مبلغ2016	مارس	5631	ا�ستخدم	من	هذه	ا�رابحات	كما	4ي	حيث	بلغ	الرصيد	غ

  مليون	ريال	سعودي).		199.6

  

    ب	)				قروض	ومرابحات	طويلة	ا"جل:

  مارس�31كما�+ي�  

  م	2015  م� 2016  

  ريال	ســعودي  ريال�ســعودي  

 103,038,400  187,213,333  الجزء�ا�تداول 

 219,600,000  356,446,668  الجزء�غ'&�ا�تداول 

 322,638,400  543,660,001  اyجماKي
  

مليون	ريال	سعودي		288رهن	صكوك	ملكية	أراÐ¬	مملوكة	من	قبل	الشركة	قيم¢�ا	الدف5Xية	بهذه	التسهيHت	مضمونة	بعض		إن	

 مليون	ريال	سعودي).		214م:2015	مارس	31م	(2016	مارس	31كما	4ي	

  
  

 ى احتياطيات�اخر   - 10
ئمـة	حقــوق	ها	4ــي	قال4ــي	القيمـة	العادلـة	�شــتقات	ماليـة	لشـركة	زميلــة	تـم	تسـجي	4ـي	التغ6ـ5 4ـي	حصـة	الشــركة		مثـل	ا�حتياطيـات	ا"خــرى ت

 ا�لكية.

  
  

  ربح�السهم  - 11
حصـة	الشـركة	4ـي	تم	إحتساب	ربـح	السـهم	للفXـ5ة	بتقسـيم	الـربح	الصـا4ي	والـربح	مـن	ا"عمـال	الرئيسـية	وا�يـرادات	ا"خـرى	ويقصـد	�Äـا	(

مليـــون		45أربـــاح	اســـتثمارات	ومصـــاريف	التمويـــل	وا�يـــرادات	ا"خـــرى)	ع¾ـــى	ا�توســـط	ا�ـــرجح	لعـــدد	ا"ســـهم	ا�صـــدرة	والقائمـــة	والبـــالغ	

 سهم.

  
  

 توزيعات�ا رباح  - 12
مليــون	ريــال		90	بمبلــغا�ســاهم6ن	وزيــع	أربــاح	نقديــة	ع¾ــى	ت	م2016مــارس		27الجمعيــة	العامــة	للمســاهم6ن	4ــي	اجتماعهــا	ا�نعقــد	بتــاريخ	اقــرت	

وقـــد	تـــم	صـــرف	هـــذه	ا"ربـــاح	للمســـاهم6ن	م،	2015ديســـم�5		31ريـــال	ســـعودي	للســـهم	الواحـــد	عـــن	الســـنة	ا�اليـــة	ا�ن¢�يـــة	4ـــي		2ســـعودي	بواقـــع	

 .2016ابريل		12بتاريخ	
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 تجميع�ا عمال  - 13
مليون	ريال		10%	بمقابل	مبلغ	قدره	55%	إ$ى	50ة	من	م	قامت	ا�جموعة	بزيادة	ملكي¢�ا	4ي	شركة	الرياض	للصناعات	الغذائي2015أكتوبر		41ي	

	عن	ا�
ً
حاسبة	سعودي.	نتج	عن	هذا	ا�ستحواذ	قيام	ا�جموعة	بتوحيد	كامل	القوائم	ا�الية	لشركة	الرياض	للصناعات	الغذائية	كشركة	تابعة	بد�

  عن	ا�ستثمار	بطريقة	حقوق	ا�لكية.

	 	بصدد	توزيع	مبلغ	الشراء
ً
وجودات	وا�طلوبات	ا�ستحوذ	عل´�ا	القابلة	للتحديد.	سيتم	ا�ع5Xاف	بالفرق	ب6ن	ا�بلغ	ا�دفوع	ا�	ع¾ىالشركة	حاليا

.	إذا	تغ56ت	ا�علومات	الجديدة	الº¬	سيتم	
ً
الحصول	والقيمة	العادلة	لصا4ي	ا�وجودات	ا�ستحوذ	عل´�ا	كشهرة	أو	كشهرة	سالبة	أ�Íما	كان	مHئما

اءعن	طريق	تقييم	الشركة	ا�ستحوذ	عل´�ا	من	قبل	مقيم	مستقل	عن	الوقائع	والظروف	الº¬	كانت	قائمة	4ي	عل´�ا	خHل	عام	واحد	من	تاريخ	الشر 

 5Xالدف	 	أساس	القيم 	ع¾ى 	العملية 	عن 	با�حاسبة
ً
	قامت	مبدئيا 	الشركة 	إ�	أن 	أعHه 	ا�ذكورة 	ا�بالغ 	ع¾ى 	تعديHت 	يحدد 	ا�ستحواذ ية	تاريخ

	�Äا.للموجودات	وا�طلوبات	كما	4ي	تاريخ	
ً
 ا�ستحواذ	وفيما	ي¾ي	ملخصا

  

 القيمة�الدف2&ية�ا�ع2&ف��,ا�عند�ا`ستحواذ 

  ا�وجودات

 405,668 	النقد	4ي	الصندوق	ولدى	البنك

  26,182,599 الذمم	ا�دينة	

	وموجودات	متداولة	أخرى	
ً
  17,552,279 مصروفات	مدفوعة	مقدما

  44,150,188 مخزون	

  65,034,082 ممتلكات	وآ�ت	ومعدات	

 153,324,816  

   ا�طلوبات	

 27,899,895 ذمم	دائنة	

  27,686,837 أوراق	دفع	دائنة	

  9,656,275 مصروفات	مستحقة	ومطلوبات	أخرى	

  1,450,916 الزكاة	ا�ستحقة	

  12,221,268 مطلوبات	أخرى	

  3,978,263 مكافأة	��اية	الخدمة	

 82,893,454  

   

 70,431,362 ساهم6ن)صا4ي	ا�وجودات	(حقوق	ا�

  145,392 حقوق	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة	4ي	صا4ي	خسائر	الشركة

  70,576,754 إجما$ي	حقوق	ا�لكية

  10,000,000 يضاف:	الزيادة	4ي	رأس	ا�ال	

  )36,259,539( %45يخصم:	ا�لكية	غ56	ا�سيطرة	

  44,317,215 %55حقوق	ا�لكية	ا�سيطرة	4ي	القيمة	الدف5Xية	لحقوق	ا�ساهم6ن	

  تكلفة	ا�ستحواذ	

 10,000,000 النقد	ا�دفوع	

  35,288,377  القيمة	الدف5Xية	لÕسهم	ا�حتفظ	�Äا	قبل	تاريخ	ا�ستحواذ

  45,288,377  مجموع	تكلفة	ا�ستحواذ
���� 
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14 -   yا�وجودات�قيمة�نخفاضا 
.	وقد	نتج	عن	(شركة	تابعة)	صنيع	لشركة	الرياض	للصناعات	الغذائية	ا�حدودةم	وقع	حريق	4ي	أحد	مرافق	الت2015ديسم�5		31خHل	السنة	ا�ن¢�ية	4ي	

بتسجيل	خسارة	انخفاض	4ي	مليون	ريال	سعودي.	قامت	الشركة	التابعة		20.6هذا	الحريق	تلف	بعض	ا�متلكات	وا�عدات	وا�خزون	بقيمة	دف5Xية	بلغت	

  مليون	ريال	سعودي.	5القيمة	بمبلغ	

  

مليون	ريال	سعودي	حيث		15.6بتسجيل	خسارة	إضافية	لHنخفاض	4ي	القيمة	بمبلغ	م،	قامت	الشركة	التابعة	2016مارس		431ي		خHل	الف5Xة	ا�ن¢�ية

،	وتبلغ	حصة	ا�دنيما	4ي	تاريخ	قائمة	ا�ركز	ا�ا$ي	بسبب	عدم	استHم	تقرير	الدفاع	كه	لم	يتم	الوصول	ا$ى	قيمة	مؤكدة	للتعويضات	من	شركة	التأم6ن	أن

مليون	ريال	سعودي	4ي		8.6،	وسجل	ا�بلغ	ا�تبقي	2015ريال	سعودي	4ي	عام		2.75مليون	ريال	سعودي	سجل	م�Ãا		11.33ن	هذه	الخسارة	الشركة	م

  .2016الربع	ا"ول	من	عام	

 

 معلومات�قطاعية  - 15
ــاطات	الرئيســــية	للشــــركة	4ــــي	تجــــارة	التجزئــــة	والجملــــة	بــــا�واد	الغذائيــــة	وتمــــارس	الشــــركة	نشــــاطها	4ــــي ــعودية،		ت5Xكــــز	النشــ ــة	العربيــــة	الســ ا�ملكــ

	31با�ضافة	إ$ى	قطاع	تطـوير	ا�جمعـات	التجاريـة،	اسـتثمارها	بـالبيع	أو	ا�يجـار	لصـالح	الشـركة.	تـم	تلخـيص	بعـض	ا�علومـات	ا�ختـارة	كمـا	4ـي	

  مارس	لكل	قطاع	من	قطاعات	ا"عمال	كما	ي¾ي:		

  م2016مارس��31للف2&ة�ا�ن-,ية�+ي�  

  لتأج'&العقار�وا  تجارة�التجزئة  

  (إيجارات)�  والجملة  
    

  --  ��1,640,022,125  ا�بيعات

  �28,033,911  --  إيرادات	التأج56

  �15,980,037  �279,367,308  إجما$ي	الربح

  �462,352,110  1,346,947,053  ممتلكات	ومعدات،	صا4ي

  --  927,846  موجودات	حيوية
 

  م2015مارس		31للف5Xة	ا�ن¢�ية	4ي	  

  ال	الســعــوديبـالـريـــ  

  العقار	والتأج56  تجارة	التجزئة  

  (إيجارات)	  والجملة  

      

 -- 1,408,029,874  ا�بيعات

 26,153,450 --  إيرادات	التأج56

 13,937,282 212,357,212  إجما$ي	الربح

 485,316,323 928,809,562  ممتلكات	ومعدات،	صا4ي

  -  1,125,967  موجودات	حيوية
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 مات�وا�طلوبات�ا�حتملةا`ل�2ا  - 16
  

  لX±امات	وا�طلوبات	ا�حتملة	التالية:�ا	مارس	31يوجد	ع¾ى	الشركة	كما	4ي	  أ)

 

  

  لX±امات	مقابل	عقود	ايجار	تشغيلية:إ  ب	)
  

	31جل	لفروعها	ومجمعا«�ا	غ56	قابلة	لHلغاء	كما	4ي	" لX±امات	قائمة	ع¾ى	الشركة	بموجب	عقود	استئجار	تشغيلية	طويلة	اإيوجد	  

  ع¾ى	النحو	التا$ي:	مارس

 م5201   م6201  
      

 70,412,409   63,413,571  حÇº	سنة

	Çºوح	سنة	من	5Þ5أك	217,224,682   206,974,228  سنوات 

 242,408,890   237,160,232  سنة	30سنوات	وحÇº		5أك5Þ	من	

  

  إعتماد�القوائم�ا�الية���  - 17
    

  .م2016	ابريل	20هـ	ا�وافق	1437	رجب	13	بتـاريخ	لجنة	ا�راجعةتم	إعتماد	هذه	القوائم	ا�الية	بواسطة	  

  

 م2015   م2016  

 54,727,576    61,392,629  إعتمادات	مستندية

 9,096,815    32,748,975  خطابات	ضمان

 104,541,661    108,826,299  إلX±امات	رأسمالية	عن	مشاريع	تحت	التنفيذ	


