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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة املركز املاGي ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة(
كما 4ي  30سبتم=2013 0م
) بالريال السعودي (
إيضاح 2013م
املوجودات
موجودات متداولة
نقد *ي الصندوق ولدى البنوك
مخزون ،صا*ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
مجموع املوجودات املتداولة

169,116,142
393,240,950
87,532,677
649,889,769

موجودات غ 01متداولة
استثمارات ،صا*ي
ممتلكات ومعدات ،صا*ي
استثمارات عقارية ،صا*ي
موجودات غ' ملموسة ،صا*ي
مجموع املوجودات غ 01املتداولة
مجموع املوجودات

201,189,522
678,231,268
516,551,454
10,872,946
1,406,845,190
2,056,734,959

)(5
)(6
)(7

املطلوبات وحقوق املساهم1ن
مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
الجزء املتداول من قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
قروض ومرابحات قص'ة الاجل
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة

)(8
)(8

مطلوبات غ 01متداولة
قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل
مخصص مكافأة  mاية الخدمة
مجموع املطلوبات غ 01املتداولة

)(8

مجموع املطلوبات
حقوق املساهم1ن
رأس املال
إحتياطي نظامي
احتياطى اختياري
ارباح مبقاة
أرباح غ' محققة من إستثمارات *ي أوراق مالية متاحة
للبيع
مجموع حقوق املساهم1ن
مجموع املطلوبات وحقوق املساهم1ن

868,340,918
78,181,818
50,126,874
123,482,024
1,120,131,634

2012م
72,590,380
318,292,800
90,392,892
481,276,072
167,961,742
603,338,349
492,891,091
12,211,450
1,276,402,632
1,757,678,704

648,803,666
111,148,474
80,265,845
110,721,500
950,939,485

154,545,454
46,632,109
201,177,563

124,758,377
39,490,610
164,248,987

1,321,309,197

1,115,188,472

225,000,000
)74,159,036 (9
)12,453,336 (10
423,737,052
76,338
735,425,762
2,056,734,959

225,000,000
56,982,411
12,453,336
347,959,397
95,088
642,490,232
1,757,678,704

ً
تعتٕ -الايضاحات املرفقة من ) (1إFى ) (15جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.
1

شركة اسواق عبدﷲ العثيم
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الاولية املوحدة )غ 01مراجعة(
لفتي الثالثة والتسعة أشهر املن! يت'ن *ي  30سبتم2013 -م
) بالريال السعودي (
لفة الثالثة اشهر املن! ية *ي  30سبتم-
2012م
2013م
إيضاح

لفة التسعة أشهر املن! ية *ي  30سبتم-
2012م
2013م

املبيعات

1,193,139,826

1,122,319,034

3,420,755,733

3,119,442,040

تكلفة املبيعات

)(993,730,912

)(937,418,717

)(2,880,897,159

)(2,612,549,912

اجماGي الربح
ايرادات التأج' ،بالصا*ي

199,408,914

184,900,317

539,858,574

506,892,128

13,350,778

9,574,811

38,457,597

28,124,148

مصاريف بيع وتوزيع

)(161,960,553

)(141,730,566

)(426,578,888

)(388,431,801

مصاريف عمومية وإدارية

)(15,379,482

)(17,623,964

)(42,893,122

)(43,972,022

الربح من العمليات التشغيلية
حصة الشركة *ي أرباح أستثمارات
ً
)(5
وفقا لحقوق امللكية

35,419,657

35,120,598

108,844,161

102,612,453

8,080,957

8,655,298

19,391,115

18,152,351

مصاريف تمويل

)(1,681,695

)(2,238,876

)(5,658,553

)(8,350,920

إيرادات أخرى ،صا*ي
الربح قبل الزكاة

919,522

387,699

2,953,247

1,628,036

42,738,441

41,924,719

125,529,970

114,041,920

الزكاة

)(800,000

)(1,250,000

)(3,050,000

)(2,750,000

الربح الصا4ي

41,938,441

40,674,719

122,479,970

111,291,920

ربحية السهم من:

)(10

الاعمال الرئيسية

1.57

1.56

4.84

4.56

الايرادات من مصادر أخرى ،صا*ي

0.33

0.30

0.74

0.51

الربح الصا*ي

1.86

1.81

5.44

4.95

املتوسط املرجع لعدد ٔالاسهم

22,500,000

22,500,000

22,500,000

22,500,000

ً
تعتٕ -الايضاحات املرفقة من ) (1إFى ) (15جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
) بالريال السعودي (
2013م

2012م

ٔالانشطة التشغيلية
صا*ي ربح الفة
تعديالت:
اس! الكات
إطفاءات
)أرباح(  /خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مخصص الزكاة
ق
حصة الشركة *ي أرباح أستثمارات وفقا حقو امللكية
مخصص مكافأة  mاية الخدمة

122,479,970

111,291,920

67,067,079
1,003,878
)(987,247
3,050,000
)(19,391,115
5,563,714

61,308,341
1,003,878
747,319
2,750,000
)(18,152,351
4,029,238

التغ01ات 4ي رأس املال العامل
املخزون ،صا*ي
مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
دائنون تجاريون ودائنون آخرون ومصاريف مستحقة
زكاة مدفوعة
صا4ي النقد من الانشطة التشغيلية

)(71,451,145
)(7,647,282
233,796,039
)(2,482,720
331,001,171

ٔالانشطة الاستثمارية
إستثمارات *ي شركات زميلة واخرى
اضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات
عقارية
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صا4ي النقد املستخدم 4ي الانشطة الاستثمارية
ٔالانشطة التمويلية
توزيعات ارباح
قروض ومرابحات
صا4ي النقد املستخدم 4ي الانشطة التمويلية
صا4ي التغ4 01ي النقد 4ي الصندوق ولدى البنوك
النقد *ي الصندوق ولدى البنوك *ي بداية الفة
النقد 4ي الصندوق ولدى البنوك 4ي 5kاية الف0:ة
عمليات غ 01نقدية:
أرباح غ' محققة من إستثمارات *ي أوراق مالية متاحة للبيع

)(6,939,540
15,072,004
)(17,296,660
)(3,770,048
150,044,101

)(12,030,375

)(43,718,212

)(149,514,928
4,250,000
1,029,340
)(156,265,963

)(76,730,691
12,750,000
1,462,938
)(106,235,965

)(67,500,000
)(1,597,725
)(69,097,725

-)(14,836,924
)(14,836,924

105,637,483
63,478,659
169,116,142

28,971,212
43,619,168
72,590,380

--

)(104,070

ً
تعتٕ -الايضاحات املرفقة من ) (1إFى ) (15جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
 - 1التكوين والنشاط
إن ش ــركة أس ــواق عب ــدﷲ العث ــيم )"الش ــركة"(  ــي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مس ــجلة بالري ــاض بت ــاريخ  7رج ــب 1400ه ) 21م ــايو 1980م(
بالسجل التجاري رقم  . 1010031185تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إFى شركة مساهمة بموجب القرار الـوزاري رقـم
/227ق بتاريخ  3رمضان 1428هـ ) املوافق  15سبتم2007 -م (.
يتمث ــل نش ــاط الش ــركة * ــي تج ــارة الجمل ــة * ــي امل ــواد الغذائي ــة ؤالاس ــماك واللح ــوم والس ــيارات وقط ــع غياره ــا والحاص ــالت الزراعي ــة واملوا ــ
ؤالادوات املليــة وإقامــة وإدارة وتش ــغيل وصــيانة ٔالاســواق املركزيــة واملجمعــات التجاريــة وخ ــدمات ٕالاعاشــة املطهيــة وغ'ــ املطهيــة وخ ــدمات
الحاســب ٓالا Fــي وتش ــغيل وص ــيانة ٓالاالت ؤالاجه ــزة الكهربائي ــة وامليكانيكي ــة وإقام ـة وص ــيانة وتش ــغيل مس ــتودعات الت-ي ــد والتخ ــزين .وتم ــارس
الشركة نشاطها من خالل فروع أسواق العثيم املنتشرة *ي عدة مناطق *ي اململكة.
القوائم املالية ٔالاولية املوحدة تتضمن القوائم املالية للشركة أسواق عبدﷲ العثيم )"الشركة"( والشركات التابعة لها )ويشار إل ا مجتمعة
بـ "املجموعة"(:
نسبة امللكية الفعلية 4ي  30سبتم=0
2012م
2013م
اسم الشركة
٪100
٪100
شركة هاFي القابضة
٪100
٪100
شركة املركز العالم للتسويق
٪100
٪100
شركة الخدمات السبع
٪100
٪100
شركة بيت الوطن
٪100
شركة مرافق التشغيل
-2

أسس ٕالاعداد والسياسات املحاسبية
أ -املعاي 01املحاسبية املطبقة
ً
لق ــد ت ــم اع ــداد الق ــوائم املالي ــة ٔالاولي ــة املوح ــدة املرفق ــة وفق ــا ملعي ــار التق ــارير املالي ــة ٔالاولي ــة الص ــادر ع ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمحاس ــبي'ن
القــانوني'ن .القــوائم املاليــة ٔالاوليــة ال تتضــمن كافــة املعلومــات وٕالايضــاحات ال¢ــ تظهــر *ــي القــوائم املاليــة الســنوية املراجعــة ،ويجــب أن تــتم
قراء £ا *ي ضوء املعلومات وٕالايضاحات التفصيلية الواردة *ي القوائم املالية املراجعة للسنة املن! ية *ي  31ديسم2012 -م.
ب -أسس القياس
ً
تــم إعــداد القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،فيمــا عــدا ٔالاســتثمارات املتاحــة للبيــع يــتم اثبا £ــا بالقيمــة العادلــة
وباستخدام مبدأ الاستحقاق املحاس ¥ومفهوم الاستمرارية.
ج -استخدام الحكم والتقديرات
يتطلــب إعــداد القــوائم املاليــة ٔالاوليــة املوحــدة مــن ٕالادارة إســتخدام الحكــم والتقــديرات وٕالافاضــات وال¢ــ لهــا تــأث' ع§ــى املركــز املــاFي ونتــائج
ٔالاعمال .وبالرغم من أن هذﻩ التقـديرات مبنيـة ع§ـى املعلومـات ؤالاحـداث الحاليـة املتـوفرة لـدى ٕالادارة ،فإنـه مـن املمكـن أن تختلـف النتـائج
الفعلية ال¬ ائية عن هذﻩ التقديرات
تــتم مراجعــة التقــديرات وٕالافاضــات املتعلقــة  ــا ع§ــى بصــفة مســتمرة ،ويــتم إظهــار أثــر التغ' ـات *ــي التقــديرات املحاســبية *ــي الفــة محــل
الفحص والفات املستقبلية ال ¢تتأثر  ا.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
-2

أسس ٕالاعداد والسياسات املحاسبية )يتبع(
د -أسس التوحيد
تتضمن القوائم املالية ٔالاولية املوحدة املرفقة القوائم املالية للشركة وشركا £ا التابعة كما هو مبـ'ن *ـي إيضـاح ) (1أعـالﻩ .الشـركات التابعـة
ي منشآت تسيطر عل ا الشركة .تتوفر السيطرة عندما يكون للشركة املقدرة ع§ى التحكم *ي السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة وذلك
ً
للحصــول ع§ــى منــافع مــن أنشــط! ا .لتقــدير الســيطرة فــإن حقــوق التصــويت املحتملــة ال¢ــ تمــارس حاليــا يــتم أخــذها *ــي الحســبان .يــتم إدراج
القوائم املالية للشركات التابعة *ي القوائم املالية ٔالاولية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ح ²¢تاريخ توقفها.
يتم إستبعاد كافة ٔالارصدة واملعامالت املالية املهمة ال ¢تمت ب'ن الشركة وشركا £ا التابعة وتلك ال ¢تمـت فيمـا بـ'ن الشـركات التابعـة عنـد
إعداد القوائم املالية ٔالاولية املوحدة .كما يتم استبعاد أيـة أربـاح وخسـائر غ'ـ محققـة ناتجـة مـن املعـامالت الداخليـة بـ'ن شـركات املجموعـة
عند توحيد القوائم املالية ٔالاولية.
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السياس ــات املحاس ــبية املطبق ــة * ــي إع ــداد الق ــوائم املالي ــة ٔالاولي ــة املوح ــدة للمجموع ــة تتفــق م ــع تل ــك املس ــتخدمة * ــي إع ــداد الق ــوائم املالي ــة
املوحــدة الســنوية للمجموعــة .تــم تطبيــق السياســات املحاســبية بشــكل ثابــت ع§ــى جميــع الف ـات املعروضــة * ـي هــذﻩ القــوائم املاليــة ٔالاوليــة
املوحدة .تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتما ²مع طريقة العرض للفة الحالية.
تحقيق الايرادات
 يتم الاعاف بإيرادات بيع البضائع عند تسليم البضاعة للعمالء وان! اء الالام حيالها. ويتم الاعاف برسوم الافتتاح املتفق عل ا مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تيلها من التكلفة. يتم الاعاف بإيرادات الخصومات التجارية وحوافز املوردين ٔالاخرى ع§ى أساس الاستحقاق وفقا لالتفاقيات امل-مة مع املوردين.وألغراض العرض يتم إظهار صا*ى تكلفة املبيعات بعد تيل هذﻩ الخصومات والحوافز ،بينما تتحقق الايرادات من الايجار ع§ى
ً
اساس ٕالاستحقاق وفقا ملدة عقود الايجار.

أ-

ب -املصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئي· من التكاليف املنفقة لتوزيع وبيع بضائع الشركة .ويتم تصنيف املصاريف الاخرى كمصاريف
عمومية وادارية.
تتض ــمن املص ــاريف الاداري ــة والعمومي ــة املص ــاريف املباش ــرة وغ' ــ املباش ــرة وال ¢ــ ال تتعل ــق بش ــكل مباش ــر بكلف ــة الايـ ـرادات وفق ــا للمع ــاي'
املحاسـبية املتعـارف عل ـا *ـي اململكـة العربيــة السـعودية .ويـتم توزيـع املصـاريف اذا دعـت الحاجــة بـ'ن املصـاريف العموميـة والاداريـة وتكلفــة
املبيعات ع§ى اساس ثابت.
ج -الاستثمارات

ً
استثمار وفقا لحقوق امللكية ـ شركات زميلة
الشـركات الزميلــة ــي تلـك ال¢ــ يكــون للشـركة تــأث' هــام عل ــا ولكـن ليســت ســيطرة *ـي سياســا £ا املاليــة والتشـغيلية ،ويعت-ــ امــتالك الشــركة
ً ً
لحصـة تـاوح مـاب'ن  20إFـى * 50ـي املائـة مـن رأس مـال الشـركة املســتثمر ف ـا الـذي يحـق لصـاحبه التصـويت مؤشـرا هامـا ع§ـى قـدرة الشــركة
ع§ــى الت ــأث' *ــي ه ــذﻩ الشــركات املســتثمر ف ــا .ت ــتم املحاســبة عــن الاســتثمارات * ــي الشــركات الزميل ــة باســتخدام طريق ــة حقــوق امللكيــة وي ــتم
ً
تسجيلها مبدئيا بالتكلفة .تتضمن القوائم املالية حصة الشركة *ي ٔالارباح واملصاريف وحركة حقوق امللكية للشركات املسـتثمر ف ـا بحقـوق
امللكي ــة م ــن ت ــاريخ بدايــة ذل ــك الت ــأث' الهــام ح ¢ــ ²ت ــاريخ توقف ــه .عن ــدما تتج ــاوز حص ــة الش ــركة * ــي الخســائر ملكي! ــا * ــي أي ش ــركة زميل ــة ي ــتم
تخفيض القيمة الدفية لحصة الشركة إFـى صـفر ويـتم إيقـاف تحمـل أي خسـائر أخـرى باسـتثناء الحـاالت ال¢ـ تتكبـد ف ـا الشـركة الامـات
قانونيــة أو ضــمنية أو القيــام بمــدفوعات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة .يــتم قيــد أو تحميــل حصــة الشــركة مــن ٔالاربــاح أو الخســائر *ــي الشــركات
املستثمر ف ا *ي قائمة الدخل املوحدة.
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ج -الاستثمارات )يتبع(
الاستثمارات املتاحة للبيع
تصـنف الاسـتثمارات املقتنــاﻩ لغ'ـ أغـراض املتـاجرة أو ليســت للشـركة أيــة سـيطرة أو تــأث'ات هامـة عل ــا ،كاسـتثمارات متاحــة للبيـع ،ويــتم
ً
إثبا £ــا مبــدئيا بالتكلفــة وال¢ــ تمثــل القيمــة العادلــة للقيمــة املدفوعــة شــاملة مصــاريف الش ـراء املتعلقــة باالســتثمارات ،ويــتم قياســها بعــد
ذلك بالقيمة العادلة وتـدرج التغ'ـات *ـي القيمـة العادلـة  ـا بخـالف خسـائر الانخفـاض *ـي حقـوق امللكيـة .وتحـدد القيمـة العادلـة بـالرجوع
إFـى القيمــة السـوقية *ــي حـال كــان يــتم تـداولها *ــي سـوق نشــط ،إن وجــد .و*ـي حالــة غيـاب ســوق ماليــة نشـطة تعت-ــ التكلفـة بمثابــة القيمــة
العادلــة .يقيــد الانخفــاض الــدائم *ــي قيمــة الاســتثمارات املــذكورة أعــالﻩ  -إن وجــد * -ــي قائمــة الــدخل ٔالاوليــة املوحــدة .يــتم إثبــات املكاســب
والخسائر الناتجة عن بيع ٕالاستثمارات املتاحة للبيع خالل الفة ال ¢تحدث ف ا مع تسوية أي مكاسب أو خسائر غ'ـ محققـة تـم إثبا £ـا
ً
سابقا .يتم ادراج التوزيعـات النقديـة مـن تلـك الاسـتثمارات ضـمن قائمـة الـدخل ٔالاوليـة املوحـدة عنـد إقـرار التوزيـع مـن الجهـات املسـتثمر
ف ا.
د  -الاستثمارات العقارية
يتم إثبات العقارات ٕالاستثمارية واملتمثلة *ي املبـاني ؤالارا»ـ ،ال¢ـ يـتم ٕالانتفـاع م¬ ـا بالتـأج' أو تلـك ال¢ـ يـتم ٕالاحتفـاظ  ـا لفـات طويلـة
ً
لتحقيق عائد رأسماFي من زيادة قيم! ا السوقية بالتكلفة مخصوما م¬ ا ٕالاس! الكات املاكمـة وخسائر إنخفاض القيمـة ،إن وجـدت ،حيـث
ال يتم إحتساب أي اس! الك لألرا».
هـ  -املخزون
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو السوق ،أ¾ ما أقل .ويتم تحديد التكلفة ع§ى أساس طريقة املتوسط املرجح املتحرك.
و  -املخصصات والال}:امات املحتملة
يـتم تســجيل مخصصــات لاللامـات غ'ــ املؤكــدة مـن ناحيــة املبــالغ أو التوقيـت ،عنــدما يكــون ع§ـى الشــركة الـام قـانوني أو تعاقــدي ناــÂ
نتيجــة لحــدث ســابق ومــن املحتمــل أن ينــتج عنــه تحويــل منــافع اقتصــادية لســداد الالـام ويمكــن إجـراء تقــدير يعتمــد عليــه .عنــدما تكــون
القيمة الزمنية للنقود هامة فإن املخصصات يتم إظهارها بالقيمة الحالية للنفقات املتوقعة لسداد الالام.
ز -املمتلكات واملعدات
تظهــر املمتلكــات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تيــل الاســ! الكات املاكمــة  .تعت-ــ مصــاريف الاصــالح والصــيانة مصــاريف ايراديــة ،أمــا مصــاريف
التحسـينات فتعت ـ -مصــاريف رأسـمالية .ويجـري احتســاب الاسـ! الكات عل ــا ع§ـى أسـاس حيا £ــا العمليـة املقـدرة وذلــك باسـتعمال طريقــة
القســط الثابــت .وي ــتم اطفــاء التحســينات ع§ــى املــأجور واملبــاني املق ــام عل ــا ارا»ــ مس ــتأجرة ع§ــى أســاس الحي ــاة العمليــة املقــدرة له ــذﻩ
التحسينات واملباني او املتبقي من مدة عقد الايجار ا¾ ما ينت Ãاوال .ان الحياة العملية املقدرة للبنود الرئيسية لهذﻩ ٔالاصول ي:
السنوات
10
آالت ومعدات
25 – 5
مباني
7–5
سيارات
7 –5
أجهزة الحاسب ٓالاFي
7
أثاث ومفروشات
10
تحسينات املباني املستأجرة
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ح -انخفاض قيمة املوجودات طويلة الاجل
تقـوم الشـركة بـإجراء مراجعـة دوريــة للقيمـة الدفيـة للموجـودات امللموســة للتأكـد مـن عـدم وجـود أي دليــل ع§ـى وقـوع أي خسـارة ناتجــة
عن انخفاض *ي قيمة املوجودات .و*ي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسداد لذلك ٔالاصل لتحديـد حجـم هـذﻩ
الخســارة .و*ــي الحــاالت ال¢ــ ال يمكــن ف ــا تقــدير القيمــة القابلــة لالســداد لــذلك ٔالاصــل ،تقــوم الشــركة بتقــدير القيمــة القابلــة لالســداد
للوحدة املدرة للنقدية ال ¢ينتم إل ا ذلك ٔالاصل.
و*ــي الحــاالت ال¢ــ يقــدر ف ــا املبلــغ القابــل لالســداد لألصــل أو الوحــدة املــدرة للنقديــة بأقــل مــن قيمت ــه الدفيــة ،عندئــذ تخفــض القيمــة
الدفي ــة ل ــذلك ٔالاص ــل أو الوح ــدة امل ــدرة للنقدي ــة إ Fــى القيم ــة القابل ــة لالس ــداد له ــا ،وي ــتم إثب ــات خس ــائر الانخف ــاض * ــي قيم ــة ٔالاص ــل
ً
مصروفات فورا *ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.
ً
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة الانخفاض *ـي القيمـة ،عندئـذ تـتم زيـادة القيمـة الدفيـة لألصـل أو الوحـدة املـدرة للنقديـة إFـى القيمـة
املعدلة القابلة لالسداد له ،ع§ى أال تزيد القيمة الدفية ال ¢تمت زياد £ا عن القيمـة الدفيـة ال¢ـ كـان مـن املفـض تحديـدها فيمـا لـو
ل ــم ي ــتم إثب ــات خســارة الانخف ــاض *ــي قيم ــة ذل ــك ٔالاص ــل أو الوح ــدة امل ــدرة للنقدي ــة * ــي الف ـات الس ــابقة .ي ــتم إثب ــات عك ــس قي ــد خس ــارة
ً
الانخفاض *ي القيمة إيرادات فورا *ي قائمة الدخل الاولية املوحدة.
ط -أصول غ 01ملموسة
تتمثل ٔالاصول غ' امللموسة بتكاليف ٕالانتفاع من مواقع أسواق مستأجرة )خلو( ويتم إطفاؤها ع§ى مدة عقود ٕالايجار.
ي -تكلفة الاق0:اض
إن تكاليف الاقاض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء ٔالاصول املؤهلـة وال¢ـ تحتـاج إFـى فـة مـن الوقـت لتصـبح جـاهزة للغـرض املسـ! دف
اسـتخدامها فيـه أو بيعــه ،يـتم إضــاف! ا ع§ـى كلفــة تلـك ٔالاصــول ح¢ـ ²تصـبح جــاهزة لالسـتخدام أو البيــع .إن تكـاليف الاقــاض ٔالاخـرى يــتم
تحميلها ع§ى قائمة الدخل *ي الفة ال ¢تكبدت ف ا.

ك -تحويل العمالت ٔالاجنبية
ي ــتم تحوي ــل املع ــامالت بالعمل ــة الاجنبي ــة ا Fــى الري ــال الس ــعودي باس ــعار التحوي ــل الس ــائدة عن ــد اج ـراء املعامل ــة .وي ــتم تحوي ــل املوج ــودات
واملطلوب ــات املالي ــة ب ــالعمالت الاجنبي ــة كم ــا * ــي ت ــاريخ قائم ــة املرك ــز امل ــاFي الاولي ــة املوح ــدة ا Fــى الري ــال الس ــعودي باألس ــعار الســائدة * ــي ذل ــك
التاريخ .أن الارباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت الاجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل الاولية املوحدة.
ل -محاسبة عقود الايجار
تعت-ــ كافــة عقــود الايجــار ال¢ــ ت-مهــا الشــركة عقــود ايجــار تشــغيلية ،وبموج Èــا تحمــل دفعــات الايجــار ع§ــى قائمــة الــدخل بطريقــة القســط
الثابت ع§ى مدى فة الايجار.
كمــا يــتم قيــد مبــالغ ٕالايجــار املســتلمة بموجــب عقــود ٕالايجــار التشــغيلية مــن قبــل الشــركة بصــف! ا مــؤجرة كــإيرادات *ــي قائمــة الــدخل ع§ــى
أساس القسط الثابت ع§ى مدى فة تلك العقود.
م -مخصص مكافأة 5kاية الخدمة
يــتم إحتســاب مخصــص مكافــأة  mايــة الخدمــة وفقــا لنظــام العمــل والعمــال باململكــة العربيــة الســعودية وع§ــى أســاس إجمــاFي املزايــا ال¢ــ
يستحقها املوظف *ي حالة تركه العمل *ي تاريخ قائمة املركز املاFي ،ويتم خصم أي مدفوعات مقدمة للمـوظف'ن مـن املخصـص ،كمـا ويـتم
احتساب ودفع فروقات مكافآت  mاية الخدمة للموظف'ن ان وجدت عند ان! اء خدما £م.
7

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية )يتبع(

ن -الزكاة
تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل *ي اململكة العربية السعودية .يتم الاستدراك للزكاة وفقا ملبدأ الاستحقاق .يتم
احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي .يجري تسجيل أية فروقات ب'ن املخصص والربط ال¬ ائي ح'ن يتم اعتماد الربط ال¬ ائي
حيث يتم حينئذ اقفال املخصص.
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ٔالاطراف ذات ذات العالقة
تتمثــل ٔالاطــراف ذات العالقــة للشــركة مــن مســاهم ا ،والشــركات التابعــة ،وشــركات مســتثمر  ــا تــتم املحاســبة ع¬ ــا بطريقــة حقــوق امللكيــة
وشركات شقيقة أخرى تحت السيطرة املشكة.
خ ــالل الف ــة تعامل ــت الش ــركة بش ـكل رئي· ــ م ــع ش ــركة العث ــيم القابض ــة )ش ــريك مؤس ــس( وش ــركة عب ــدﷲ العث ــيم لإلس ــتثمار والتط ــوير
العقاري )شركة زميلة( وكانت التعامالت مع ٔالاطراف ذات العالقة تتمثل بشكل رئي· من إيرادات ومصاريف إيجار.
ً
تتم املعامالت مع ٔالاطراف ذات العالقة وفقا للشروط والاتفاقيات املعتمدة من قبل الادارة.
2013م

طبيعة العالقة
مصاريف ايجارات
إيرادات ايجارات

8,444,139
28,173,673

2012م
8,001,465
28,170,431

ً
) (1-4تتضمن املدفوعات املقدمة مبلغ  12.3مليون ريال سعودي )2012م 19 :مليون ريال سعودي( عبارة عن إيجارات مدفوعة مقدما إFى طرف
ذو عالقة مقابل خصم تعجيل الدفع.
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استثمارات
يتضمن بند ٕالاستثمارات ما ي§ي:
ً
إستثمار *ي شركات وفقا لحقوق امللكية
ً
دفعات مرتبطة باستثمار وفقا حقوق امللكية
إستثمارات *ي أوراق مالية متاحة للبيع

)(1-5
)(2-5
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2013م
192,951,251
7,661,933
576,338
201,189,522

2012م
167,366,654
-595,088
167,961,742

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
) (1-5استثمار 4ي شركات وفقا لحقوق امللكية
2013م
173,441,694
19,391,115
4,368,442
)(4,250,000
192,951,251

رصيد  1يناير
حصة الشركة *ي صا*ي الارباح
أضافات
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
رصيد  30سبتم-

2012م
117,846,091
18,152,350
44,118,213
)(12,750,000
167,366,654

يمثل الاسـتثمار *ـي الشـركة الزميلـة قيمـة الاسـتثمار *ـي رأس مـال شـركة عبـد ﷲ العثـيم لالسـتثمار والتطـوير العقـاري بنسـبة  .٪13.65علمـا
بان النسبة املتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبدﷲ صالح العثيم وافراد عائلته.
) (2-5يتمثل املبلغ الرئي· بالدفعات املرتبطة باستثمار شركة أسواق عبدﷲ العثيم *ي شركة ثمرات القصيم )حصة غ'ـ مباشـرة تمثـل  ٪90و
بــرأس مــال قــدرﻩ  100,000ريــال ســعودي باإلضــافة إFــى مبــالغ إضــافية لهــذا الغــرض( .ويتمثــل النشــاط الرئي·ــ لهــذﻩ الشــركة *ــي زراعــة
الخض ــروات والاع ــالف وتربي ــة املاش ــية وال ــدواجن وخ ــدمات ٕالاس ــت'اد والتص ــدير والتس ــويق للغ' ــ وشـ ـراء ٔالارا» ــ إلقام ــة مب ــاني عل ــا
واسـتثماراها بـالبيع أو ٕالايجـار لصـالح الشـركة واسـتغالل العقـارات ؤالارا»ـ لصـالح الشـركة .وقـد تـم تأسـيس الشـركة *ـي تـاريخ  30رجـب
1434هـ املوافق  9يونيـو 2013م ،والتـزال إدارة املجموعـة بصـدد إ mـاء إجـراءات العمـل املسـتقب§ي مـع الشـريك ٓالاخـر وهيكلـة رأس املـال،
وعليه لم يتم توحيد هذﻩ الشركة ضمن القوائم املالية ٔالاولية.

9

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
-6

املمتلكات واملعدات ،صا4ي

أرا

آالت ومعدات

مباني

ســيارات

أجهزة
حاسب آGي

اثاث ومفروشات

تحسينات
عى عقارات
مستأجرة

مشروعات تحت
التنفيذ
املجمـوع

التكلفة
 1يناير 2013م
الاضافات
املحول من مشروعات تحت
التنفيذ
الاستبعادات
 30سبتم=2013 0م
الاس56الك امل0:اكم
 1يناير 2013م
املحمل للفة
الاستبعادات
 30سبتم=2013 0م
صا4ي القيمة الدف0:ية
 30سبتم=2013 0م

221,984,850

25,702,523
)(138,106
242,185,136

14,013,913
168,697,977

)(1,951,300
61,984,111

2,824,829
84,924,823

3,592,559
)(88,207
128,545,063

8,929,942
137,412,222

)(55,063,766
22,740,679

)(2,177,613
1,068,474,861

-

97,596,249
15,136,112
)(117,965
112,614,396

38,710,149
5,653,069
44,363,218

42,396,883
5,907,698
)(1,929,747
46,374,834

36,117,630
5,009,406
41,127,036

73,184,868
8,472,242
)(87,805
81,569,305

54,521,022
9,673,782
64,194,804

-

342,526,801
49,852,309
)(2,135,517
390,243,593

221,984,850

129,570,740

124,334,759

15,609,277

43,797,787

46,975,758

73,217,418

22,740,679

678,231,268

 30سبتم2012 -م

129,749,620

104,010,657

159,615,973

20,221,612

40,213,544

45,920,371

68,335,545

35,271,027

603,338,349

148,015,120
73,969,730

201,746,276
14,874,443

153,080,150
1,603,914

62,070,244
1,865,167

76,878,875
5,221,119

119,492,085
5,548,626

36,517,123
41,287,322

124,389,934
4,092,346

922,189,807
148,462,667

 1-6جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باÍي ٔالارا» بإسم الشركة وال ¢استحوذت عل ا من شركة العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري والبالغة قيم! ا  37مليون ريال سعودي.
 2-6إن الارا»ــ املــذكورة اعــالﻩ تتضــمن مبلــغ  69.5مليــون ريــال ســعودي ) 2012م  165 :مليــون ريــال ســعودي ( مرهونــة لــبعض البنــوك مقابــل تســهيالت بنكيــة .إيضــاح )  8ب ( .وتجــدر ٕالاشــارة إFــى أنــه ال يوجــد أي الامــات
رأسمالية عن هذﻩ املشاريع *ي تاريخ قائمة املركز املاFي ٔالاولية املوحدة.
10

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
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استثمارات عقارية ،صا4ي
2013م

-8
أ(

2012م

التكلفة
*ي  1يناير
الاضافات
4ي  30سبتم=0

581,454,662
1,052,261
582,506,923

الاس56الك امل0:اكم
*ي  1يناير
الاس! الك املحمل للفة
4ي  30سبتم=0

48,740,699
17,214,770
65,955,469

25,967,589
16,436,361
42,403,950

صا4ي القيمة الدف0:ية

516,551,454

492,891,091

531,714,405
3,580,636
535,295,041

قروض ومرابحات
مرابحات قص'ة ٔالاجل :
يوجــد لــدى الشــركة تســهيالت مــن مجموعــة بنــوك محليــة تجاريــة ع§ــى شــكل مرابحــات قصــ'ة الاجــل وذلــك لتمويــل رأس املــال العامــل  ،حيــث
بلـغ الرصـيد غ'ـ املسـتخدم مـن هـذﻩ املرابحـات كمـا *ـي  30سـبتم2013 -م مبلـغ  220مليـون ريـال سـعودي ) 30سـبتم2012 -م  180 :مليــون
ريال سعودي(.
ب ( قروض ومرابحات طويلة ٔالاجل :
الجزء املتداول
ريال ســعودي
78,181,818

الجزء املتداول
ريال ســعودي
111,148,474

 30سبتم=2013 0م
الجزء غ 01املتداول
ريال ســعودي
154,545,454
 30سبتم2012 -م
الجزء غ' املتداول
ريال ســعودي
124,758,377

الاجماGي
ريال ســعودي
232,727,272

الاجماFي
ريال ســعودي
235,906,851

إن هذﻩ التسـهيالت مضـمونة بضـمانات شخصـية مقدمـة مـن أحـد املسـاهم'ن ،ورهـن صـكوك ملكيـة أرا»ـ مملوكـة مـن قبـل الشـركة قيم! ـا
الدفية  69.5مليون ريال سعودي كما *ي  30سبتم2013 -م ) 30سبتم2012 -م 165 :مليون ريال سعودي(.
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شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
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إحتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبات نظـام الشـركات *ـي اململكـة العربيـة السـعودية والنظـام الاساÏـ للشـركة ،تقـوم الشـركة بتكـوين إحتيـاطي نظـامي بنسـبة
 10باملئة من الربح الصا*ي السنوي ح ²¢يبلغ هذا الاحتياطي  50باملئة من رأس املال .ان الاحتياطي غ' قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.
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إحتياطي إختياري
وافقــت الجمعيــة العامــة غ'ــ العاديــة للشــركة *ــي اجتماعهــا املنعقــد بتــاريخ  2جمــادى ٔالاول 1430ه ـ )املوافــق  27ابريــل 2009م ( ع§ــى اقتطــاع
نسبة  ٪20من الربح الصا*ي لسنة 2008م كإحتياطي إختياري وتخصيصه للتوسع *ي أعمال الشركة.
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ربح السهم
تــم إحتســاب ربــح الســهم للفــة بتقســيم الــربح الصــا*ي والــربح مــن ٔالاعمــال الرئيســية وٕالايــرادات الاخــرى )صــا*ي( ع§ــى املتوســط املــرجح لعــدد
ٔالاسهم املصدرة والقائمة خالل الفة املن! ية *ي  30سبتم2013 -م و2012م .والبالغ  22.5مليون سهم.

-12

توزيعات ٔالارباح
تــم دفــع التوزيعــات املقــرة *ــي الجمعيــة العامــة للمســاهم'ن *ــي اجتماعهــا املنعقــد بتــاريخ  15أبريــل 2013م بمبلــغ  67.5مليــون ريــال ســعودي
بواقع  3ريال للسهم الواحد عن السنة املن! ية *ي  31ديسم2012 -م.
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معلومات قطاعية
تكــز النشــاطات الرئيســية للشــركة *ــي تجــارة التجزئــة والجملــة بــاملواد الغذائيــة وتمــارس الشــركة نشــاطها *ــي اململكــة العربيــة الســعودية،
باإلضافة إFـى قطـاع تطـوير املجمعـات التجاريـة ،اسـتثمارها بـالبيع أو الايجـار لصـالح الشـركة .تـم تلخـيص بعـض املعلومـات املختـارة كمـا *ـي 30
سبتم -لكل قطاع من قطاعات ٔالاعمال كما ي§ي:
للف0:ة املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
العقار والتأج01
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
املبيعات
إيرادات التأج' ،صا*ي
ممتلكات ومعدات ،صا*ي
إجماFي الربح

3,420,755,733
-678,231,268
539,858,574
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-69,218,071
516,551,454
38,457,597

شركة أسواق عبدﷲ العثيم
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم املالية ٔالاولية املوحدة )غ 01مراجعة( )تتمة(
لف0:ة التسعة أشهر املن56ية 4ي  30سبتم=2013 0م
)ريال سعودي(
 -13معلومات قطاعية )يتبع(
للفة املن! ية *ي  30سبتم2012 -م
بـالـري ــال الس ـعــودي
العقار والتأج'
تجارة التجزئة
)إيجارات(
والجملة
--

املبيعات

3,119,442,040

إيرادات التأج' ،صا*ي

--

59,776,595

ممتلكات ومعدات  ،صا*ي

603,338,349

492,891,091

إجماFي الربح

506,892,128

28,124,148

ٕ -14الال}:امات واملطلوبات املحتملة
أ(

يوجد ع§ى الشركة كما *ي  30سبتم -الالامات واملطلوبات املحتملة التالية:
2013م
7,945,167
12,373,950
9,000,000

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان
إلامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

ب(

2012م
21,554,673
14,276,700
9,493,070

إلامات مقابل عقود ايجار تشغيلية:
يوجد إلامات قائمة ع§ى الشركة بموجب عقود استئجار تشغيلية طويلة الاجل لفروعها ومجمعا £ا غ' قابلة لاللغاء كما *ي 30
سبتم -ع§ى النحو التاFي :
2012م
2013م
42,184,369
39,972,584
أقل من سنة
147,555,876
146,284,763
أك Ðمن سنة و أقل من  5سنوات
266,198,831
217,275,526
أك Ðمن  5سنوات واقل من  25سنة

 -15إعتماد القوائم املالية
تم إعتماد هذﻩ القوائم املالية ٔالاولية املوحدة بواسطة مجلس ٕالادارة بتـاريخ  21ذو الحجة 1434هـ املوافق  26اكتوبر2013م.
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