شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شزهت مطاهمت ضعودًت )
اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
وجلسيس الفحص املحدود ملساجع الحظاباث
(غير مساجعت)

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
(شزهت مطاهمت ضعودًت)
اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة وجلسيس الفحص املحدود
لفترة الثالزت ؤشهز اإلاىتهُت في  31مارص 2014م
فهـسض

صفحـت

جلزٍز مزاجع الحطاباث عً الفدص اإلادودد لللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة
كائمت اإلازهش اإلاالي ألادلُت اإلاوخوة هما في  31مارص 2014م

1

كائمت الوخل ألادلُت اإلاوخوة لفترة الثالزت ؤشهز في  31مارص 2014م

2

كائمت الخوفلاث الىلوًت ألادلُت اإلاوخوة لفترة الثالزت ؤشهز اإلاىتهُت في  31مارص 2014م

3

بًظاخاث خوٌ اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة لفترة الثالزت ؤشهز اإلاىتهُت في  31مارص 2014م
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وى بي ام جي الفوسان دالطوخان ،شزهت مهىُت مسجلت في اإلاملىت العزبُت الطعودًت،دعظو في شبىت مياجب ألاعظاء
اإلاطخللين لـ وى بي ام جي العاإلاُت الخعادهُت ("وي بي بم جي العاإلاُت") ،دهي ميشإة

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شزهت مطاهمت ضعودًت )
كائمت املسهص املالي ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
هما في  13مازض 1034م
(بالزٍاٌ الطعودي)
إًضاح

املوجوداث
موجوداث متداولت
هلو في الصىودق دلوى البىون
مخشدن ،صافي
موفوعاث ملومت دموًىون آخزدن
مجموع املوجوداث املتداولت

2013م

1034م
200,689,865
423,067,057
125,541,873
947,172,977

100,521,598
377,184,624
102,586,151
580,292,373

()5
()6

182,126,602
917,201,003

172,152,770
607,745,088

اضدثماراث علارٍت ،صافي
موجوداث خُوٍت ،صافي
موجوداث غير ملموضت ،صافي

)(7
()8

707,197,942
1,955,260
14,456,133

527,597,532
-11,542,199

مجموع املوجوداث غير املتداولت
مجموع املوجوداث

1,441,617,744
1,370,737,717

1,319,037,589
1,899,329,962

املطلوباث وحلوق املظاهمين
مطلوباث متداولت
دائىون ججارٍون
الجشء اإلاخوادٌ مً كزدض دمزابداث ػوٍلت ألاجل
كزدض دمزابداث كصيرة الاجل
دائىون آخزدن دمصارٍف مطخدلت
مجموع املطلوباث املتداولت

930,542,321
73,636,364
20,032,267
142,191,209
3,377,401,373

818,662,960
87,785,477
40,842,569
111,085,991
1,058,376,997

120,000,000
50,746,823
390,947,211

76,764,728
42,928,099
119,692,827

3,119,342,724

1,178,069,824

موجوداث غير متداولت
اضدثماراث ،صافي
ممخلياث دمعواث ،صافي

()9
()9

مطلوباث غير متداولت
كزدض دمزابداث ػوٍلت ألاجل
مخصص ميافإة نهاًت الخومت
مجموع املطلوباث غير املتداولت

()9

مجموع املطلوباث
حلوق امللىيت
حلوق امللىيت العائدة ملظاهمي الشسهت
رؤص اإلااٌ
بخخُاػي هـامي
بخخُاػى بخخُاري
برباح مبلاة
ؤرباح غير مدللت مً بضدثماراث في ؤدراق مالُت مخاخت للبُع
مجموع حلوق امللىيت العائدة ملظاهمي الشسهت
خلوق اإلالىُت غير اإلاطُؼزة
إجمالي حلوق امللىيت
مجموع املطلوباث وحلوق امللىيت

()16
()10
()11

225,000,000
93,409,588
12,453,336
520,981,115
120,588
273,774,719
3,201,712
271,979,777

225,000,000
74,159,034
12,453,336
409,569,180
78,588
721,260,138
721,260,138

1,370,737,717

1,899,329,962

ً
حعخبر ؤلاًظاخاث اإلازفلت مً ( )1بلى ( )17جشءا ال ًخجشؤ مً هذه اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة.

1

شسهت اطواق عبدهللا العثيم
(شزهت مطاهمت ضعودًت)
كائمت الدخل الاوليت املوحدة
لفترة الثالزت ؤشهز اإلاىتهُت في  31مارص 2014م (غير مزاجعت)
(بالزٍاٌ الطعودي)

1034م

2013م

إًضاح
اإلابُعاث

1,222,977,382

1,066,426,099

جيلفت اإلابُعاث

)(1,018,316,694

)(902,364,742

اجمالي السبح

204,660,688

164,061,357

اًزاداث الخإجير ،بالصافي

13,518,311

11,419,267

مصارٍف بُع دجوسَع

)(159,812,270

)(120,463,383

مصارٍف عمومُت دبدارٍت

)(15,690,515

)(14,790,279

السبح مً العملياث التشغيليت

42,676,214

40,226,962

7,791,913

2,374,508

مصارٍف جموٍل

)(1,837,293

)(1,957,452

بًزاداث ؤخزى ،صافي

770,731

1,668,078

السبح كبل الصواة والضسائب وحلوق امللىيت غير املظيطسة

47,403,155

42,312,096

الشواة دالظزٍبت

)(1,000,862

)(1,500,000

السبح كبل حلوق امللىيت غير املظيطسة

46,402,293

40,812,096

خصت خلوق اإلالىُت غير اإلاطُؼزة في خطارة الشزهت الخابعت اإلاوخوة

66,749

--

صافي زبح الفترة

46,469,042

40,812,096

ً
خصت الشزهت في ؤرباح ؤضدثماراث دفلا لحلوق اإلالىُت

()5

()12

زبحيت الظهم مً:
العملُاث الدشغُلُت

1.90

1.79

العملُاث الغير حشغُلُت

0.21

0.09

الزبذ الصافي

2.07

1.81

اإلاخوضؽ اإلازجع لعود ألاضهم

11,700,000

22,50,000

ً
حعخبر ؤلاًظاخاث اإلازفلت مً ( )1بلى ( )17جشءا ال ًخجشؤ مً هذه اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة.

2

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شزهت مطاهمت ضعودًت )
كائمت التدفلاث الىلدًت ألاوليت املوحدة
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م (غير مساجعت)
(بالزٍاٌ الطعودي)
1034م

2013م

46,469,042

40,812,096

اضتهالواث
بػفاءاث
(ؤرباح)/خطائز بُع ممخلياث دمعواث
مخصص الشواة دالظزٍبت
خصت الشزهت في ؤرباح ؤضدثماراث دفلا خلوق اإلالىُت
مخصص ميافإة نهاًت الخومت
خصت خلوق اإلالىُت في صافي خطارة الشزهت الخابعت اإلاوخوة

14,404,171
447,777
)(21,980
1,000,000
)(5,573,721
2,255,788
)(66,749

21,465,640
334,626
)(971,408
1,500,000
)(2,382,488
1,859,704
-

التغيراث في زأض املال العامل
اإلاخشدن ،صافي
موفوعاث ملومت دموًىون آخزدن
دائىون ججارٍون ددائىون آخزدن دمصارٍف مطخدلت
صافي الىلد مً الاوشطت التشغيليت

)(55,056,947
)(35,236,581
183,410,286
162,032,947

ألاوشطت التشغيليت
صافي ربذ الفترة
حعوًالث:

)(55,394,819
)(22,700,756
170,789,327
155,311,922

ألاوشطت الاطتثمازيت

بضدثماراث في شزواث سمُلت داخزى
خصت خلوق اإلالىُت غير اإلاطُؼزة في سٍادة رؤص اإلااٌ
اطافاث ممخلياث دمعواث دمشارَع جدذ الخىفُذ داضدثماراث علارٍت
جوسَعاث ؤرباح مطخلمت مً شزهت سمُلت
اطافاث اضدثماراث علارٍت
اطافاث ؤصوٌ خُوٍت
اإلاخدصل مً بُع ممخلياث دمعواث
صافي الىلد املظتخدم في الاوشطت الاطتثمازيت

)(44,070,320
17,000,000
)(581,766
)(34,144
187,081
)(27,499,149

)(43,919,306
4,250,000
)(554,086
1,013,506
)(39,209,886

كزدض دمزابداث
صافي الىلد املظتخدم في الاوشطت التمويليت

)(44,174,921
)(44,174,921

)(79,059,097
)(79,059,097

صافي التغير في الىلد في الصىدوق ولدى البىون
الىلو في الصىودق دلوى البىون في بواًت الفترة
الىلد في الصىدوق ولدى البىون في نهاًت الفترة

90,358,877

37,042,939

110,330,988
200,689,865

63,478,659
100,521,598

عملياث غير هلدًت:
ؤرباح ( /خطائز) غير مدللت مً بضدثماراث في ؤدراق مالُت مخاخت للبُع

()37,000

ألاوشطت التمويليت

2,250

ً
حعخبر ؤلاًظاخاث اإلازفلت مً ( )1بلى ( )17جشءا ال ًخجشؤ مً هذه اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة.

3

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)
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التىويً واليشاط
( 21م ــاًو 1980م)
بن ش ــزهت ؤض ــواق عب ــو العث ــُم ("الش ــزهت") ه ــي ش ــزهت مط ــاهمت ض ــعودًت مس ــجلت بالزٍ ــاض بخ ــارٍ  7رج ــب 1400ه ـ ـ
بالســجل الخجــاري ركــم  . 1010031185جــم جدوٍــل الشــزهت مــً شــزهت ؤاث مطــادلُت مدــوددة بلــى شــزهت مطــاهمت بموجــب الل ـزار الــوساري ركــم
/227ق بخارٍ  3رمظان 1428هـ ( اإلاوافم  15ضبخمبر 2007م).
ً
ًخمثـل وشــاغ الشــزهت فــي ججــارة اإلاـواد الغذائُــت دألاضــمان دال حــوم دالحاصــالث الشراعُــت داإلاواوـدو دألادداث اإلا لُــت دجلــوم اإلاجمــوض ؤًظــا بصــُاهت
دحشغُل مطخودعاث الخبرًو دالخخشًٍ.
اللــوائم اإلاالُــت ألادلُــت اإلاوخــوة جخظــمً اللــوائم اإلاالُــت للشــزهت ؤضــواق عبــو
"اإلاجموعت"):

العثــُم ("الشــزهت") دالشــزواث الخابعــت لهــا (دَشــار بلاهــا مجخمعــت ب ـ

وظبت امللىيت الفعليت في  13مازض
1034م

1031م

اطم الشسهت
شزهت هالي اللابظت

٪300

٪300

شزهت اإلازهش العالمو للدطوٍم

٪300

٪300

شزهت الخوماث الطبع

٪300

٪300

شزهت بِذ الوػً

٪300

٪300

شزهت مزافم الدشغُل

٪300

٪300

شزهت زمزاث اللصُم

٪70

-

شزهت هالي اللابظت – البوضىت

٪300

-

شزهت هالي اللابظت – جزهُا

٪300

-

جــم جوخُــو اللــوائم اإلاالُــت لشــزهت هــالي اللابظــت – البوضــىت دشــزهت هــالي اللابظــت – جزهُــا دٌ مــزة خــالٌ الفتــرة اإلاىتهُــت فــي  31مــارص
2014م.
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أطع إلاعداد
أ -املعاًير املحاطبيت املطبلت
ً
للــو جــم اعــواد اللــوائم اإلاالُــت ألادلُــت اإلاوخــوة اإلازفلــت دفلــا إلاعُــار الخلــارٍز اإلاالُــت ألادلُــت الصــادر عــً الهُ ــت الطــعودًت للمداضــبُين اللــاهوهُين.
اللــوائم اإلاالُــت ألادلُــت ال جخظــمً وافــت اإلاعلومــاث دؤلاًظــاخاث ال ــو جـهــز فــي اللــوائم اإلاالُــت الطــىوٍت اإلازاجعــت ،دٍجــب ؤن جــخم كزاءتهــا فــي طــوء
اإلاعلوماث دؤلاًظاخاث الخفصُلُت الواردة في اللوائم اإلاالُت اإلازاجعت للطىت اإلاىتهُت في  31دٌطمبر 2013م.

ب -أطع اللياض
ً
جــم بعــواد اللــوائم اإلاالُــت ألادلُــت اإلاوخــوة دفلــا إلابــوؤ الخيلفــت الخارٍخُــت ،فُمــا عــوا ألاضــدثماراث اإلاخاخــت للبُــع ًــخم ازباتهــا باللُمــت العادلــت
دباضخخوام مبوؤ الاضخدلاق اإلاداضبو دمفهوم الاضخمزارٍت.
ج -اطتخدام الحىم والتلدًساث
ًخؼلب بعواد اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة مً ؤلادارة بضخخوام الحىم دالخلوًزاث دؤلافتراطاث دال و لها جإزير على اإلازهش اإلاالي دهخائج
ألاعماٌ .دبالزغم مً ؤن هذه الخلوًزاث مبيُت على اإلاعلوماث دألاخوار الحالُت اإلاخوفزة لوى ؤلادارة ،فةهه مً اإلامىً ؤن جخخلف الىخائج
الفعلُت النهائُت عً هذه الخلوًزاث.
جخم مزاجعت الخلوًزاث دؤلافتراطاث اإلاخعللت بها بصفت مطخمزة ،دٍخم بؿهار ؤزز الخغيراث في الخلوًزاث اإلاداضبُت في الفترة مدل الفدص
دالفتراث اإلاطخلبلُت ال و جخإزز بها.
4

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)
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أطع إلاعداد (ًتبع)
د -أطع التوحيد
جخظمً اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة اإلازفلت اللوائم اإلاالُت للشزهت دشزواتها الخابعت هما هو مبـين فـي بًظـاح ( )1الشـزواث الخابعـت هـي ميشـأث
حطُؼز علاها الشزهت دجخـوفز الطـُؼزة عىـوما ًيـون للشـزهت اإلالـورة علـى الـخدىم فـي الطُاضـاث اإلاالُـت دالدشـغُلُت للميشـإة دؤلـً ل حصـوٌ علـى
ً
مى ــافع م ــً ؤوش ــؼتها .لخل ــوًز الط ــُؼزة ف ــةن خل ــوق الخص ــوٍذ اإلادخمل ــت ال ــو جم ــارص خالُ ــا ً ــخم ؤخ ــذها ف ــي الحط ــبان ً .ــخم بدرا الل ــوائم اإلاالُ ــت
للشزواث الخابعت في اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة مً جارٍ بوء الطُؼزة خ ى جارٍ جوكفها.
ًــخم بضــدبعاد وافــت ألارصــوة داإلاعــامالث اإلاالُــت اإلاهمــت ال ــو جمــذ بــين الشــزهت دشــزواتها الخابعــت دجلــً ال ــو جمــذ فُمــا بــين الشــزواث الخابع ـت عىــو
بعواد اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة .هما ًخم اضدبعاد ؤًت ؤربـاح دخطـائز غيـر مدللـت هاججـت مـً اإلاعـامالث الواخلُـت بـين شـزواث اإلاجموعـت عىـو
جوخُو اللوائم اإلاالُت ألادلُت.
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الطُاضــاث اإلاداضــبُت اإلاؼبلــت فــي بعــواد اللــوائم اإلاالُــت ألادلُــت اإلاوخــوة للمجموعــت جخفــم مــع جلــً اإلاطــخخومت فــي بعــواد اللــوائم اإلاالُــت اإلاوخــوة
الطىوٍت للمجموعت .جم جؼبُم الطُاضاث اإلاداضبُت بشيل زابذ على جمُع الفتراث اإلاعزدطت في هذه اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة .جـم بعـادة
جبوٍب بعع ؤركام اإلالارهت لخخماودى مع ػزٍلت العزض للفترة الحالُت.

أ-

جحليم الاًساداث
 ًخم الاعتراف بةًزاداث بُع البظائع عىو حطلُم البظاعت للعمالء داهتهاء الالت ام خُالها. دٍخم الاعتراف بزضوم الافخخاح اإلاخفم علاها مع اإلاوردًً عىو افخخاح الفزض دٍخم ج ًلها مً الخيلفت. ًخم الاعتراف بةًزاداث الخصوماث الخجارٍت دخوافش اإلاوردًً ألاخزى على ؤضاص الاضخدلاق دفلا لالجفاكُاث اإلابرمت مع اإلاوردًً.د غزاض العزض ًخم بؿهار صافى جيلفت اإلابُعاث بعو ج ًل هذه الخصوماث دالحوافش .جخدلم الاًزاداث مً الاًجاراث على ؤضاص
ً
ؤلاضخدلاق دفلا إلاوة علود الاًجار.

ب -املصازيف
جخيون مصارٍف البُع دالخوسَع بشيل رئِسدو مً الخيالُف اإلاىفلت لخوسَع دبُع بظائع الشزهت .دٍخم جصيُف اإلاصارٍف الاخزى همصارٍف
عمومُت دادارٍت.
جخظــمً اإلاصــارٍف الادارٍــت دالعمومُــت اإلاصــارٍف اإلاباشــزة دغيــر اإلاباشــزة دال ــو ال جخعلــم بشــيل مباشــز بيلفــت الاًـزاداث دفلــا للمعــاًير اإلاداضــبُت
اإلاخعــارف علاهــا فــي اإلاملىــت العزبُــت الطــعودًت .دٍــخم جوسَــع اإلاص ـارٍف اؤا دعــذ الحاجــت بــين اإلاصــارٍف العمومُــت دالادارٍ ـت دجيلفــت اإلابُعــاث علــى
اضاص زابذ.

ج -الاطتثمازاث

ً
اطتثماز وفلا لحلوق امللىيت ـ شسواث شميلت
الشزواث الشمُلت هي جلً ال و ًيون للشزهت جإزير هام علاها دلىً لِطذ ضُؼزة في ضُاضاتها اإلاالُت دالدشغُلُت ،دَعخبر امخالن الشزهت لحصت
ً ً
جترادح مابين  20بلى  50في اإلاائت مً رؤص ماٌ الشزهت اإلاطدثمز فاها الذي ًدم لصاخبه الخصوٍذ ماشزا هاما على كورة الشزهت على الخإزير في
ً
هذه الشزواث اإلاطدثمز فاها .جخم اإلاداضبت عً الاضدثماراث في الشزواث الشمُلت باضخخوام ػزٍلت خلوق اإلالىُت دٍخم حسجُلها مبوئُا بالخيلفت.
جخظمً اللوائم اإلاالُت خصت الشزهت في ألارباح داإلاصارٍف دخزهت خلوق اإلالىُت للشزواث اإلاطدثمز فاها بدلوق اإلالىُت مً جارٍ بواًت ؤلً
الخإزير الهام خ ى جارٍ جوكفه .عىوما جخجادس خصت الشزهت في الخطائز ملىُتها في ؤي شزهت سمُلت ًخم جخفُع اللُمت الوفترًت لحصت الشزهت
بلى صفز دٍخم بًلاف جدمل ؤي خطائز ؤخزى باضخثىاء الحاالث ال و جخىبو فاها الشزهت الت اماث كاهوهُت ؤد طمىُت لللُام بموفوعاث هُابت عً
الشزهت الشمُلتً .خم كُو ؤد جدمُل خصت الشزهت مً ألارباح ؤد الخطائز في الشزواث اإلاطدثمز فاها في كائمت الوخل ألادلُت اإلاوخوة.
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ج -الاطتثمازاث (ًتبع)
الاطتثمازاث املتاحت للبيع
جصــىف الاضــدثماراث اإلالخىــاه لغيــر ؤغ ـزاض اإلاخــاجزة ؤد لِطــذ للشــزهت ؤًــت ضــُؼزة ؤد جــإزيراث هامــت علاهــا ،واضــدثماراث مخاخــت للبُــع ،دٍــخم
ً
بزباتها مبوئُا بالخيلفت دال و جمثل اللُمت العادلت لللُمـت اإلاوفوعـت شـاملت مصـارٍف الشـزاء اإلاخعللـت باالضـدثماراث ،دٍـخم كُاضـها بعـو ؤلـً
باللُمــت العادلــت دجــور الخغي ـراث فــي اللُمــت العادلــت بهــا بخــالف خطــائز الاهخفــاض فــي خلــوق اإلالىُــت .دجدــود اللُمــت العادلــت بــالزجوض بلــى
اللُمت الطوكُت في خاٌ وان ًخم جوادلها في ضوق وشؽ ،بن دجو .دفي خالت غُاب ضوق مالُت وشؼت حعخبر الخيلفت بمثابـت اللُمـت العادلـت.
ًلُــو الاهخفــاض الــوائم فــي كُمــت الاضــدثماراث اإلاــذوورة ؤعــاله  -بن دجــو  -فــي كائمــت الــوخل ألادلُــت اإلاوخــوةً .ــخم بزبــاث اإلاياضــب دالخطــائز
ً
الىاججت عً بُع ؤلاضدثماراث اإلاخاخت للبُع خالٌ الفترة ال و جدور فاها مع حطـوٍت ؤي مياضـب ؤد خطـائز غيـر مدللـت جـم بزباتهـا ضـابلاً .ـخم
ادرا الخوسَعاث الىلوًت مً جلً الاضدثماراث طمً كائمت الوخل ألادلُت اإلاوخوة عىو بكزار الخوسَع مً الجهاث اإلاطدثمز فاها.
د  -الاطتثمازاث العلازيت
ًخم بزباث العلـاراث ؤلاضـدثمارٍت داإلاخمثلـت فـي اإلابـاوي دألارااـدو ،ال ـو ًـخم ؤلاهخفـاض منهـا بالخـإجير ؤد جلـً ال ـو ًـخم ؤلاخخفـاؾ بهـا لفتـراث ػوٍلـت
ً
لخدلُم عائو رؤضمالي مً سٍادة كُمتها الطوكُت بالخيلفت مخصوما منها ؤلاضتهالواث اإلاتراهمـت دخطائز بهخفاض اللُمت ،بن دجـوث ،خُـ
ال ًخم بخدطاب ؤي اضتهالن لألراادو.
هـ  -املخصون
جـهز البظاعت بطعز الخيلفت ؤد الطوق ،ؤيهما ؤكل .دٍخم جدوًو الخيلفت على ؤضاص ػزٍلت اإلاخوضؽ اإلازجح اإلاخدزن.
و  -املخصصاث والالتزاماث املحتملت
ًــخم حســجُل مخصصــاث لاللت امــاث غيــر اإلااهــوة مــً هاخُــت اإلابــال ؤد الخوكُــذ ،عىــوما ًيــون علــى الشــزهت التـ ام كــاهووي ؤد حعاكــوي هاوــد
هدُجــت لحــور ضــابم دمــً اإلادخمــل ؤن ًيــخج عىــه جدوٍــل مىــافع اكخصــادًت لطــواد الالت ـ ام دٍمىــً بج ـزاء جلــوًز ٌعخمــو علُــه .عىــوما جيــون
اللُمت الشمىُت للىلود هامت فةن اإلاخصصاث ًخم بؿهارها باللُمت الحالُت للىفلاث اإلاخوكعت لطواد الالت ام.
ش -املمتلياث واملعداث
جـهــز اإلامخليــاث داإلاعــواث بالخيلفــت بعــو ج ًــل الاضــتهالواث اإلاتراهمــت  .حعخبــر مصــارٍف الاصــالح دالصــُاهت مصــارٍف اًزادًــت ،ؤمــا مصــارٍف
الخدطــِىاث فخعخ ـبر مصــارٍف رؤضــمالُت .دٍجــزي اخدطــاب الاضــتهالواث علاهــا علــى ؤضــاص خُاتهــا العملُــت اإلالــورة دؤلــً باضــخعماٌ ػزٍلــت
اللط ــؽ الثاب ــذ .دٍ ــخم اػف ــاء الخدط ــِىاث عل ــى اإلا ــإجور داإلاب ــاوي اإلال ــام علاه ــا اراا ــدو مط ــخإجزة عل ــى ؤض ــاص الحُ ــاة العملُ ــت اإلال ــورة له ــذه
الخدطِىاث داإلاباوي اد اإلاخبلي مً موة علو الاًجار ؤيهما ًيخهو ؤدال .بن الحُاة العملُت اإلالورة للبىود الزئِطُت لهذه ألاصوٌ هي:
الظىواث
10
آالث دمعواث
25 – 5
مباوي
7–5
ضُاراث
7 –5
ؤجهشة الحاضب آلالي
7
ؤزار دمفزدشاث
10
جدطِىاث اإلاباوي اإلاطخإجزة
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ح -اهخفاض كيمت املوجوداث طويلت الاجل
جلوم الشزهت بةجزاء مزاجعت ددرٍت لللُمت الوفترًت للموجوداث اإلالموضت للخإهو مً عوم دجود ؤي دلُل على دكوض ؤي خطارة هاججت
عً اهخفاض في كُمت اإلاوجوداث .دفي خالت دجود مثل هذا الولُلً ،خم جلوًز اللُمت اللابلت لالضترداد لذلً ألاصل لخدوًو حجم هذه
الخطارة .دفي الحاالث ال و ال ًمىً فاها جلوًز اللُمت اللابلت لالضترداد لذلً ألاصل ،جلوم الشزهت بخلوًز اللُمت اللابلت لالضترداد
للوخوة اإلاورة للىلوًت ال و ًيخمو بلاها ؤلً ألاصل.
دفي الحاالث ال و ًلور فاها اإلابل اللابل لالضترداد لألصل ؤد الوخوة اإلاورة للىلوًت بإكل مً كُمخــه الوفترًت ،عىوئذ جخفع اللُمت
الوفترًت لذلً ألاصل ؤد الوخوة اإلاورة للىلوًت بلى اللُمت اللابلت لالضترداد لها ،دٍخم بزباث خطائز الاهخفاض في كُمت ألاصل مصزدفاث
ً
فورا في كائمت الوخل الادلُت اإلاوخوة.
ً
دبؤا ما جم الخلا عىظ كُو خطارة الاهخفاض في اللُمت ،عىوئذ جخم سٍادة اللُمت الوفترًت لألصل ؤد الوخوة اإلاورة للىلوًت بلى اللُمت
اإلاعولت اللابلت لالضترداد له ،على ؤال جشٍو اللُمت الوفترًت ال و جمذ سٍادتها عً اللُمت الوفترًت ال و وان مً اإلافترض جدوًوها فُما لو
لم ًخم بزباث خطارة الاهخفاض في كُمت ؤلً ألاصل ؤد الوخوة اإلاورة للىلوًت في الفتراث الطابلتً .خم بزباث عىظ كُو خطارة
ً
الاهخفاض في اللُمت بًزاداث فورا في كائمت الوخل الادلُت اإلاوخوة.
ط -أصول حيويت
ً
جـهز الاصوٌ الحُوٍت بخيلفت الشزاء ؤد جيلفت التربُت خ ى جارٍ ؤلاهخا ألادلي هاكصا الاضتهالن اإلاتراهم .جدود جيلفت اإلاوجوداث الحُوٍت
ً
غير الىاضجت بخيلفت التربُت دفلا عمارها اإلاعىُت .حطتهلً اإلاوجوداث الحُوٍت بؼزٍلت اللطؽ الثابذ على العمز اإلالور بخمظ ضىواث.
ي -أصول غير ملموطت
جخمثـل ألاصــوٌ غيـر اإلالموضــت بالخيــالُف اإلاخىبـوة ل حصــوٌ علـى خلــوق ؤلاهخفــاض مـً مواكــع علارٍـت ضــواق مطــخإجزة مـً اإلاطــخإجز ألاصــلي
(خلو) دٍخم بػفائها على موة علود ؤلاًجار.
ن -جيلفت الاكتراض
بن جيــالُف الاكتـراض دالخاصــت مباشــزة بخملــً ؤد بىــاء ألاصــوٌ اإلااهلــت دال ــو جدخــا بلــى فتــرة مــً الوكــذ لخصــبذ جــاهشة للغــزض اإلاطــتهوف
اضــخخوامها فُــه ؤد بُعــهً ،ــخم بطــافتها علــى ولفــت جلــً ألاصــوٌ خ ــى جصــبذ جــاهشة لالضــخخوام ؤد البُــع .بن جيــالُف الاكت ـراض ألاخــزى ًــخم
جدمُلها على كائمت الوخل في الفترة ال و جىبوث فاها.
ل -جحويل العمالث ألاجىبيت
ً ــخم جدوٍ ــل اإلاع ــامالث بالعمل ــت الاجىبُ ــت ال ــى الزٍ ــاٌ الط ــعودي باض ــعار الخدوٍ ــل الط ــائوة عى ــو اجـ ـزاء اإلاعامل ــت .دٍ ــخم جدوٍ ــل اإلاوج ــوداث
داإلاؼلوباث اإلاالُت بالعمالث الاجىبُت هما في جارٍ كائمت اإلازهش اإلاالي الادلُت اإلاوخوة الى الزٍـاٌ الطـعودي با ضـعار الطـائوة فـي ؤلـً الخـارٍ .
ؤن الارباح دالخطائز الىاججت عً الدطوًواث اد جدوٍل العمالث الاجىبُت ًخم ادراجها طمً كائمت الوخل الادلُت اإلاوخوة.
م -محاطبت علود الاًجاز
حعخبــر وافــت علــود الاًجــار ال ــو جبرمهــا الشــزهت علــود اًجــار حشــغُلُت ،دبموجقهــا جدمــل دفعــاث الاًجــار علــى كائمــت الــوخل بؼزٍلــت اللطــؽ
الثابذ على موى فترة الاًجار.
همــا ًــخم كُــو مبــال ؤلاًجــار اإلاطــخلمت بموجــب علــود ؤلاًج ـ ار الدشــغُلُت مــً كبــل الشــزهت بصــفتها مــاجزة هــةًزاداث فــي كائمــت الــوخل علــى
ؤضاص اللطؽ الثابذ على موى فترة جلً العلود.
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ن -مخصص ميافأة نهاًت الخدمت
ًــخم بخدطــاب مخصــص ميافــإة نهاًــت الخومــت دفلــا لىـــام العم ــل دالعمــاٌ باإلاملىــت العزبُــت الطــعودًت دعلــى ؤضــاص بجمــالي اإلاشاًــا ال ــو
ٌطخدلها اإلاوؿف في خالت جزهه العمل في جارٍ كائمت اإلازهش اإلاالي ،دٍـخم خصـم ؤي مـوفوعاث ملومـت للمـوؿفين مـً اإلاخصـص ،همـا دٍـخم
اخدطاب ددفع فزدكاث ميافأث نهاًت الخومت للموؿفين بن دجوث عىو اهتهاء خوماتهم.
هـ -الصواة والضسيبت
ً
جخظع الشزهت دشزواتها الخابعت اإلاسجلت في اإلاملىت العزبُت الطعودًت للشواة دطزٍبت الوخل دفلا هـمت مص حت الشواة دالوخل في اإلاملىت
العزبُت الطعودًت (اإلاص حت) .جخظع الشزواث الخابعت العاملت خار اإلاملىت العزبُت الطعودًت لألهـمت الظزٍبُت للبلوان ال و حعمل فاها.
جدمل الشواة دطزٍبت الوخل على كائمت الوخل اإلاوخوة للفترة الجارٍت.

-4

األطساف ذاث ذاث العالكت

جخمثل ألاػزاف ؤاث العالكت للشزهت مً مطاهماها ،دالشزواث الخابعت ،دشزواث مطدثمز بها جخم اإلاداضبت عنهـا بؼزٍلـت خلـوق اإلالىُـت دشـزواث
شلُلت ؤخزى جدذ الطُؼزة اإلاشترهت.
خالٌ الفترة حعاملذ الشزهت بشيل رئِسدو مع شزهت العثُم اللابظت (شزًٍ ماضظ) دشزهت عبو العثُم لإلضدثمار دالخؼوٍز العلـاري (شـزهت
سمُلت) دواهذ الخعامالث مع ألاػزاف ؤاث العالكت جخمثل بشيل رئِسدو مً بًزاداث دمصارٍف بًجار.
ً
جخم اإلاعامالث مع ألاػزاف ؤاث العالكت دفلا للشزدغ دالاجفاكُاث اإلاعخموة مً كبل الادارة.
1034م

طبيعت العالكت

(غير مساجعت)
2,796,219
9,391,098

2013م
(غير مزاجعت)
2,814,821
9,391,098

مصارٍف اًجاراث
بًزاداث اًجاراث
ً
( )3-4جخظمً اإلاوفوعاث اإلالومت مبل  11.7ملُون رٍاٌ ضعودي ( 17.6 :2013ملُون رٍاٌ ضعودي) عبارة عً بًجاراث موفوعت ملوما بلى ػزف ؤد
عالكت ملابل خصم حعجُل الوفع.
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اطتثمازاث
ًخظمً بىو ؤلاضدثماراث ما ًلي:
ً
بضدثمار في شزواث دفلا لحلوق اإلالىُت
بضدثماراث في ؤدراق مالُت مخاخت للبُع

()1-5

1034م
(غير مساجعت)
394,477,717
7,626,677
182,126,602

2013م
(غير مزاجعت)
166,582,793
5,569,977
172,152,770

( )3-7اطتثماز في شسواث وفلا لحلوق امللىيت (شسواث شميلت)
1034م
(غير مساجعت)
185,926,204
5,573,721
)(17,000,000
394,477,717

رصُو ً 1ىاًز
خصت الشزهت في صافي الارباح
جوسَعاث ؤرباح هلوًت مطخلمت
رصُو  31مارص

2013م
(غير مزاجعت)
168,458,285
2,374,508
)(4,250,000
166,582,793

جخظــمً الاضــدثماراث فــي الشــزواث الشمُلــت ،الاضــدثمار فــي شــزهت عبــو العثــُم لالضــدثمار دالخؼــوٍز العلــاري بيطــبت  .٪13.65علمــا بــان اليطــبت
اإلاخبلُت مملوهت مً كبل شزهت العثُم اللابظت دالطُو عبو صالح العثُم دؤفزاد عائلخه.
8

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)
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املمتلياث واملعداث ،صافي

أزاض ي

آالث ومعداث

مباوي

أجهصة
حاطب آلي

طــيازاث

اجاث ومفسوشاث

مشسوعاث جحت
التىفير

جحظيىاث
على علازاث
مظتأجسة

املجمـوع

التيلفت
ً 1ىاًز 2014م
الاطافاث
اإلادوٌ مً مشزدعاث
جدذ الخىفُذ
الاضدبعاداث
 13مازض 1034م
الاطتهالن املتراهم
ً 1ىاًز 2014م
اإلادمل للفترة
الاضدبعاداث
 13مازض 1034م
صافي الليمت الدفترًت
 13مازض 1034م

233,692,794
11,437,938

250,701,737
6,623,545

174,200,849
760,063

67,123,670
3,940,862

86,482,539
3,268,720

129,638,075
3,586,302

145,040,606
2,744,050

24,549,139
11,708,840

1,111,429,409
44,070,320

147,310,911

410,633
()1,653,121
177,021,974

394,770,731

604,258
93,772,970

338,235
()456,257
27,711,119

261,160
()350,658
311,314,297

2,112,960
347,279,737

()3,727,246
11,710,911

()2,460,036
3,371,017,771

-

116,031,425
6,210,797
()1,581,959
310,770,171

46,641,567
2,263,717
42,707,124

47,028,160
1,499,278
42,719,412

41,579,889
2,277,637
()414,716
41,441,230

81,141,423
2,916,289
()298,260
21,977,471

67,498,639
3,442,806
90,743,447

-

399,921,103
18,610,524
()2,294,935
437,117,771

147,310,911

317,411,713

317,077,712

11,343,171

47,370,419

47,197,419

92,777,393

11,710,911

917,201,003

 31مارص 2013م

173,894,320

103,519,888

114,554,319

18,462,551

39,205,155

46,226,606

68,933,015

42,949,234

607,745,088

 1-6جاري بضخىماٌ بجزاءاث هلل ملىُت باقي ألاراادو بةضم الشزهت دال و اضخدوؤث علاها مً شزهت العثُم لإلضدثمار دالخؼوٍز العلاري دالبالغت كُمتها  37ملُون رٍاٌ ضعودي.
 2-6بن الاراادو اإلاذوورة اعاله جخظمً مبل  40ملُون رٍاٌ ضعودي (2012م 166 :ملُون رٍاٌ ضعودي) مزهوهت لبعع البىون ملابـل حطـهُالث بىىُـت بًظـاح ( 9ب) .دججـور ؤلاشـارة بلـى ؤهـه ال ًوجـو ؤي الت امـاث رؤضـمالُت عـً هـذه اإلاشـارَع فـي
جارٍ كائمت اإلازهش اإلاالي ألادلُت اإلاوخوة.

9

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)
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اطتثمازاث علازيت ،صافي
جخمثل الاضدثماراث العلارٍت في اإلاعارض داإلاباوي دال و ًخم جإجيرها للغير بصفت ؤضاضُت ،دوان رصُو الفترة هما ًلي:
1034م
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2013م

التيلفت
في ً 1ىاًز
الاطافاث
في  13مازض

583,071,888
581,766
583,653,654

الاطتهالن املتراهم
في ً 1ىاًز
الاضتهالن اإلادمل للفترة
في  13مازض

71,685,135
5,691,771
77,376,906

48,740,699
5,670,517
54,411,216

صافي الليمت الدفترًت

506,276,748

527,597,532

581,454,662
554,086
582,008,748

موجوداث حيويت ،صافي
جخمثل اإلاوجوداث الحُوٍت في ألاغىام دألابلار اإلاملوهت للشزهت الخابعت شزهت زمزاث اللصُم ،دوان رصُو الفترة هما ًلي:
1034م
التيلفت
في ً 1ىاًز
الاطافاث
في  13مازض

2,250,813
34,144
2,284,957

الاطتهالن املتراهم
في ً 1ىاًز
الاضتهالن اإلادمل للفترة
في  13مازض

227,739
101,958
329,697

صافي الليمت الدفترًت

1,955,260

10

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)
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كسوض ومسابحاث

ؤ)

مزابداث كصيرة ألاجل:
ًوجو لوى الشزهت حطهُالث مً مجموعت بىون مدلُت ججارٍت على شيل مزابداث كصيرة الاجل دؤلً لخموٍل رؤص اإلااٌ العامل  ،خُ
بل الزصُو غير اإلاطخخوم مً هذه اإلازابداث هما في  31مارص 2014م مبل  250ملُون رٍاٌ ضعودي ( 31مارص 2013م  229 :ملُون
رٍاٌ ضعودي).
ب ) كزدض دمزابداث ػوٍلت ألاجل :

هما في  13مازض
2014م
زيال طــعودي
73,636,364
120,000,000
193,636,364

الجصء املتداول
الجصء غير املتداول
الاجمالي

2013م
رٍاٌ ضــعودي
87,785,477
76,764,728
164,550,205

بن هذه الدطهُالث مظموهت بظماهاث شخصُت ملومت مً ؤخو اإلاطاهمين ،درهً صيون ملىُت ؤراادو مملوهت مً كبل الشزهت كُمتها
الوفترًت  40ملُون رٍاٌ ضعودي هما في  31مارص 2014م ( 31مارص2013م 97.5 :ملُون رٍاٌ ضعودي).

 -30بحتياطي هظامي
جماشــُا مــع مخؼلبــاث هـــام الشــزواث فــي اإلاملىــت العزبُــت الطــعودًت دالىـــام الاضالــدو للشــزهت ،جلــوم الشــزهت بخيــوًٍ بخخُــاػي هـــامي بيطــبت 10
باإلا ت مً الزبذ الصافي الطىوي خ ى ًبل هذا ؤلاخخُاػي  50باإلا ت مً رؤص اإلااٌ .بن ؤلاخخُاػي غير كابل للخوسَع هإهصبت ؤرباح.

 -33إحتياطي إختيازي
دافلــذ الجمعُــت العامــت غيــر العادًــت للشــزهت فــي اجخماعهــا اإلاىعلــو بخــارٍ  2جمــادى ألادٌ 1430ه ـ (اإلاوافــم  27ابزٍــل 2009م ) علــى اكخؼــاض وطــبت
 ٪20مً الزبذ الصافي لطىت 2008م هةخخُاػي بخخُاري دجخصُصه للخوضع في ؤعماٌ الشزهت.

 -31زبح الظهم
جــم بخدطــاب ربــذ الطــهم للفتــرة بخلطــُم الــزبذ الصــافي دالــزبذ مــً ألاعمــاٌ الزئِطــُت دؤلاًـزاداث الاخــزى (صــافي) علــى اإلاخوضــؽ اإلاــزجح لعــود ألاضــهم
اإلاصورة داللائمت خالٌ الفترة اإلاىتهُت في  31مارص 2014م د2013م .دالبال  22.5ملُون ضهم.
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جوشيعاث ألازباح
جم اإلاوافلت على جوسَع اربـاح هلوًـت للمطـاهمين فـي اجخمـاض الجمعُـت العامـت غيـر العادًـت بخـارٍ  6جمـادى الثـاوي 1435ه ـ (اإلاوافـم  6ؤبزٍـل 2014م)
بةجمــالي دكــوره  67.5ملُــون رٍــاٌ ضــعودي بواكــع  3رٍــاٌ للطــهم الواخــو عــً الطــىت اإلاىتهُــت فــي  31دٌطــمبر 2013م خُـ ٌعخبــر ؤن هــذا الحــور دكــع
بعو اهتهاء الفترة اإلاالُت الحالُت دضُيون ازز هذه الخوسَعاث في الزبع الثاوي للطىت اإلاالُت ال و ضوف جيخهو في  31دٌطمبر 2014م (اًظاح .)16
جــم دفــع الخوسَعــاث اإلالــزة فــي الجمعُــت العامــت للمطــاهمين فــي اجخماعهــا اإلاىعلــو بخــارٍ  15ؤبزٍــل 2013م بمبلـ  67.5ملُــون رٍــاٌ ضــعودي بواكــع 3
رٍاٌ للطهم الواخو عً الطىت اإلاىتهُت في  31مارص 2012م.
11

شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)

 -34معلوماث كطاعيت
جترهــش اليشــاػاث الزئِطــُت للشــزهت فــي ججــارة الخجشئــت دالجملــت بــاإلاواد الغذائُــت دجمــارص الشــزهت وشــاػها فــي اإلاملىــت العزبُــت الطــعودًت،
باإلطافت بلى كؼـاض جؼـوٍز اإلاجمعـاث الخجارٍـت ،اضـدثمارها بـالبُع ؤد الاًجـار لصـالح الشـزهت .جـم ج خـُص بعـع اإلاعلومـاث اإلاخخـارة همـا فـي 31
مارص ليل كؼاض مً كؼاعاث ألاعماٌ هما ًلي:
هما في الفترة املىتهيت في  13مازض
2013م
1034م
العلار دالخإجير
ججارة الخجشئت
العلاز والتأجير
ججازة التجصئت
(بًجاراث)
دالجملت
(إًجازاث)
والجملت
اإلابُعاث

3,111,799,121

--

1,066,426,099

-

بًزاداث الخإجير

--

14,017,047

-

21,498,492

ممخلياث دمعواث ،صافي

917,201,003
104,770,722

506,276,748
31,732,133

607,745,088

527,597,532

164,061,357

11,419,266

بجمالي الزبذ

 -37إلالتزاماث واملطلوباث املحتملت
ؤ)

ًوجو على الشزهت هما في  31مارص الالت اماث داإلاؼلوباث اإلادخملت الخالُت:
1034م
45,860,467
10,823,840
20,661,561

بعخماداث مطدىوًت
خؼاباث طمان
بلت اماث رؤضمالُت عً مشارَع جدذ الخىفُذ
ب)

2013م
7,134,664
11,823,150
10,668,562

بلت اماث ملابل علود اًجار حشغُلُت:
ًوجو بلت اماث كائمت على الشزهت بموجب علود اضد جار حشغُلُت ػوٍلت الاجل لفزدعها دمجمعاتها غير كابلت لاللغاء هما في 31
مارص على الىدو الخالي :
2013م
1034م
49,295,754
40,884,531
ؤكل مً ضىت
169,830,197
142,177,331
مً ضىت د ؤكل مً  5ضىواث
216,558,552
212,708,069
مً  5ضىواث داكل مً  25ضىت
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شسهت أطواق عبدهللا العثيم
( شسهت مظاهمت طعودًت )
إًضاحاث حول اللوائم املاليت ألاوليت املوحدة (غير مساجعت)
لفترة الثالجت أشهس املىتهيت في  13مازض 1034م
(زيال طعودي)

 -37ألاحداث الالحلت
بخارٍ  6ؤبزٍل 2014م دافلذ الجمعُت العامت غيـر العادًـت الثالثـت للمطـاهمين علـى سٍـادة رؤص اإلاـاٌ الشـزهت مـً  225ملُـون رٍ ــاٌ
لُصـبذ  450ملُــون رٍ ــاٌ بيطــبت سٍــادة  ٪100دؤلــً عـً ػزٍــم مــىذ ضــهم مجــاوي ملابــل وـل ضــهم مملــون ليرجفــع بــذلً عــود ؤضــهم
ً
ً
الش ــزهت م ــً  22.5ملُ ــون ض ــهما بل ــى  45ملُ ــون ض ــهما ،دك ــو جم ــذ الشٍ ــادة ف ــي رؤص اإلا ــاٌ ع ــً ػزٍ ــم رض ــملت  225ملُ ــون رٍ ــاٌ م ــً
الاخخُاػُــاث الىـامُــت دالاخخُارٍــت دألاربــاح اإلابلــاة ،دكــو خصــلذ الشــزهت علــى موافلــت الجهــاث الزضــمُت اإلاخخصــت دجــاري الاهتهــاء
مً الاجزاءاث الالسمت لخعوًل علو الخإضِظ دالىـام ألاضالدو دالسجل الخجاري.

 -39إعتماد اللوائم املاليت
جم بعخماد هذه اللوائم اإلاالُت ألادلُت اإلاوخوة بواضؼت لجىت اإلازاجعت هُابت عً مجلظ ؤلادارة بخـارٍ  20جمادى آلاخزة 1435هـ
اإلاوافم  20ابزٍل 2014م.
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