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  سواق عبد العثيم أ ةشرك
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

  ( غير مراجعة ) الموحدة ا�ولية قائمة المركز المالي
   2013مارس  31كما في 

  ) بال# السعودي( 
  2012  2013    اتإيضاح  

          الموجودات
          موجودات متداولة

  10.371.434      100.521.598        بنوك في الصندوق ولدى النقد 
  336.094.440    377.184.624        ، صافيمخزون

  103.209.544     102.586.151     3  مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
  449.675.418      580.292.373        مجموع الموجودات المتداولة

          
          موجودات غير متداولة

  166.514.675    172.152.770      5  وأخرى استثمارات في شركات زميلة
  1.062.563.823    1.092.393.387      6  ، صافي ممتلكات ومعدات

  21.351.867     42.949.234      7  مشاريع تحت التنفيذ
  12.880.702     11.542.198        موجودات غير ملموسة ، صافي 

  1.263.311.067    1.319.037.589        مجموع الموجودات غير المتداولة
          

  1.712.986.485    1.899.329.962        مجموع الموجودات
          

          المساھمينالمطلوبات وحقوق 
          مطلوبات متداولة

  40.099.423           40.842.569      ( أ ) 8  قروض ومرابحات قصيرة ا5جل
  117.511.452          87.785.477      ( ب) 8  لا�ج ومرابحات طويلة ضمن قرو الجزء المتداول
  688.507.156     818.662.960        دائنون تجاريون

  88.414.477     111.085.991        دائنون آخرون ومصاريف مستحقة
    934.532.508     1.058.376.997        مجموع المطلوبات المتداولة

          
          مطلوبات غير متداولة

  37.103.805     42.928.099        مخصص مكافأة نھاية الخدمة
  176.086.071         76.764.728      ( ب) 8  لا�ج ةطويل وض ومرابحاتقر

  213.189.876       119.692.827        مجموع المطلوبات غير المتداولة

          
  1.147.722.384    1.178.069.824        مجموع المطلوبات 

          
            المساھمينحقوق 

  225.000.000    225.000.000      1  رأس المال
  56.982.411           74.159.035      9  إحتياطي نظامي
  12.453.336    12.453.335      10  احتياطى اختياري

  270.525.516    409.569.180        رباح مبقاةأ
  302.838                  78.588        أرباح غير محققة من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

      565.264.101       721.260.138        المساھمينمجموع حقوق 
  1.712.986.485    1.899.329.962       المساھمينمجموع المطلوبات وحقوق 

  
  شكل جزءاً 5 يتجزأ من ھذه القوائم المالية ا�ولية الموحدةإن اCيضاحات المرفقة ت
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  شركة اسواق عبد العثيم 
  ) سعوديةشركة مساھمة ( 
  

  ( غير مراجعة ) ا6ولية الموحدة الدخلقائمة 
  2013مارس  31لفترة الث"ثة اشھر المنتھية في 

  ) بال# السعودي( 
 

  2012    2013    إيضاحات  

            

            ا6يرادات

  976.269.811      1.066.426.099         المبيعات

  36.440.722      37.868.350       4  التأجير

  1.012.710.533      1.104.294.449        يراداتمجموع ا6

  ) 940.773.203(     ) 1.021.541.612 (      كلفة ا6يرادات

  71.937.330      82.752.837        جمالي الربحإ

  ) 27.626.977(     ) 27.735.596 (      مصاريف بيع وتوزيع

  ) 12.272.017(     ) 14.790.279 (      مصاريف عمومية وادارية

  32.038.336              40.226.962         المستمرةالرئيسية ا6عمال الربح من 

  4.823.720      2.382.488         الزميلة اتحصة الشركة في صافي أرباح الشرك

  ) 2.904.813(      ) 1.957.452 (     ماليةمصاريف 

  650.796       1.660.098         إيرادات  أخرى ،صافي 

  34.608.039    42.312.096        الربح قبل الزكاة

  ) 750.000(      ) 1.500.000 (      الزكاة

  33.858.039    40.812.096        الربح الصافي

            11  ربحية السھم :

  1.42    1.79      عمال الرئيسية المستمرة من ا�

  1.50    1.81      من الربح الصافي

 

  
  
  
  
  

   ئم المالية ا�ولية الموحدةإن اCيضاحات المرفقة تشكل جزءاً 5 يتجزأ من ھذه القوا
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  سواق عبد العثيم أشركة 
  ) شركة مساھمة سعودية( 

  

  ( غير مراجعة ) ا�ولية الموحدة التدفقات النقديةقائمة 
  2013 مارس 31في  المنتھية للفترة

  ) بال# السعودي( 
  2013  2012  

      
      نشطة التشغيليةا�

  34.608.039  42.312.096    الربح قبل الزكاة 
      : تعديGت
  19.794.070  21.465.640    استھGكات

  334.626  334.626    إطفاء موجودات غير ملموسة 
  218.937    ) 971.408 (   خسائر بيع ممتلكات ومعدات( أرباح ) 

  ) 4.823.720(   ) 2.382.488 (  حصة الشركة في صافي أرباح الشركات الزميلة

  1.642.433    1.859.704    مخصص مكافأة نھاية الخدمة

  
    

      رأس المال العامل التغيرات في 
  ) 24.741.180(    )55.394.819  (  المخزون

  2.255.352     ) 22.700.756  (  ومدينون آخرون مدفوعات مقدمة
  ) 1.670.241(   170.789.327    ومصاريف مستحقة تجاريون ودائنون آخرون نودائن

  27.618.316  155.311.922    التشغيليةا6نشطة  من صافي النقد
      
      نشطة ا6ستثماريةا�

  ) 42.642.026(   -  إستثمارات في شركات زميلة واخرى 
  ) 21.143.049(    ) 44.473.392  (  ومشاريع تحت التنفيذ ممتلكات ومعدات اضافات

  -  4.250.000    توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 
  231.699     1.013.506    تلكات ومعداتالمتحصل من بيع مم

  ) 63.553.376(    )  39.209.886  (  صافي النقد المستخدم في ا6نشطة ا6ستثمارية
      
      نشطة التمويليةا�

  2.687.326     ) 79.059.097 (   قروض ومرابحات

  2.687.326    ) 79.059.097 (   التمويلية ا6نشطة من ( المستخدم في ) صافي النقد

      
  ) 33.247.734(   37.042.939    في الصندوق ولدى البنوك   في النقد التغيرصافي 
  43.619.168    63.478.659    يناير 1في  في الصندوق ولدى البنوك  النقد

  10.371.434    100.521.598    مارس 31في في الصندوق ولدى البنوك  النقد 

  عمليات غير نقدية :
    

  103.680    2.250    ة من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيعأرباح غير محقق
  

  
  
  
  

  الموحدة ا�ولية 5 يتجزأ من ھذه القوائم المالية إن اCيضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
  



  
  

  سواق عبد العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة ( غير مراجعة ) 
  2013مارس  31لفترة الث"ثة أشھر المنتھية في 
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  لتكوين والنشاطا  - 1

 )1980مKايو  21( 1400رجب  7بتاريخ بالرياض مسجلة  شركة مساھمة سعوديةھي شركة أسواق عبدI العثيم ان 

مKKن شKKركة ذات مسKKؤولية محKKدودة إلKKى شKKركة مسKKاھمة الشKKركة  تحويKKلتKKم  . 1010031185بالسKKجل التجKKاري رقKKم 
  . ) 2007سبتمبر  15( الموافق  1428رمضان  3/ق بتاريخ 227لقرار الوزاري رقم بموجب ا

  

   # سعودي . 10نھا مليون سھم قيمة كل م 22.5مليون # سعودي مقسم الى  225ان رأس مال الشركة البالغ 
  

في تجKارة الجملKة فKي المKواد الغذائيKة وا�سKماك واللحKوم والسKيارات وقطKع غيارھKا والحاصGKت  يتمثل نشاط الشركة
الزراعيKKة والمواشKKي وا�دوات المنزليKKة وإقامKKة وإدارة وتشKKغيل وصKKيانة ا�سKKواق المركزيKKة والمجمعKKات التجاريKKة 

ھيKKة وخKKدمات الحاسKKب اPلKKي وتشKKغيل وصKKيانة ا5Pت وا�جھKKزة الكھربائيKKة وخKKدمات اCعاشKKة المطھيKKة وغيKKر المط
  والميكانيكية وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين .

  

 ملخص �ھم السياسات المحاسبية  - 2

ً المرفقة وفقK الموحدة القوائم المالية ا�وليةلقد تم اعداد  ن الھيئKة السKعودية لمعيKار التقKارير الماليKة ا�وليKة الصKادر عK ا

 القKKوائم الماليKKة ا�وليKKةإن السياسKKات المحاسKKبية الھامKKة المتبعKKة مKKن قبKKل الشKKركة فKKي  اعKKداد  .للمحاسKKبيين القKKانونيين 

 ديسKKمبر 31المنتھيKKة فKKي  للسKKنةتتفKKق مKKع تلKKك المبينKKة فKKي القKKوائم الماليKKة السKKنوية المدققKKة  ،والملخصKKة أدنKKاه  الموحKKدة

السKKنوية  الموحKKدة واCيضKKاحات المرفقKKة يجKب أن تقKKرأ مKKع القKوائم الماليKKة الموحKدة  ليKKة ا�وليKKةالقKوائم الما. إن 2012

  .2012 ديسمبر 31 المنتھية في للسنةالمدققة واCيضاحات المتعلقة بھا 
  

 توحيد الأسس 

ة المدرجة أدناه، بعد استبعاد إن القوائم المالية ا�ولية الموحدة تتضمن القوائم المالية ا�ولية "للشركة" وشركاتھا التابع

المعامGت المتبادلة وا�رصKدة الجوھريKة بKين الشKركة وشKركاتھا التابعKة باCضKافة الKى اسKتبعاد المكاسKب (الخسKائر) 

 الناتجة عن المعامGت الجوھرية مع الشركات التابعة.

لية التي تمارسھا "الشركة ا�م" على يتم تصنيف الشركة المستثمر فيھا كشركة تابعة بناء على درجة من السيطرة الفع

  تلك الشركات مقارنة بالشركاء اPخرين اعتباراً من التاريخ الفعلي 5نتقال السيطرة إلى "الشركة".

  

  نسبة الملكية  %        

  غير مباشرة  مباشرة    رأس المال    اسم الشركة

  %1  %99    100.000    شركة ھالي القابضة 

  %1  %99    100.000     شركة المركز العالمي للتسويق

  %1  %99    100.000    شركة الخدمات السبع 

  %1  %99    100.000    شركة بيت الوطن 

  %100  -    500.000    شركة مرافق التشغيل



  
  

  سواق عبد العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  لمالية ا�ولية الموحدة ( غير مراجعة ) ( تتمة )إيضاحات حول القوائم ا
  2013مارس  31لفترة الث"ثة أشھر المنتھية في 
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  ستخدام التقديراتإ

 ة فKKي المملكKKة العربيKKة السKKعودي وفقKKاً للمبKKادىء المحاسKKبية المتعKKارف عليھKKا الموحKKدة  ان اعKKداد القKKوائم الماليKKة ا5وليKKة

يتطلب استخدام التقديرات وا5فتراضKات التKي قKد تKؤثر علKى مبKالغ الموجKودات والمطلوبKات وايضKاحات الموجKودات 
، اضافة الى مبالغ ا5يرادات والمصروفات خGل الفتKرة . الموحدة  والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ا5ولية
المعلومKات وا5حKKداث الحاليKة المتKوفرة لKدى ا5دارة ا5 ان النتKKائج  وبKالرغم مKن ان ھKذه التقKديرات مبنيKKة علKى افضKل

  الفعلية النھائية قد تختلف عن ھذه التقديرات .
  

  العرف المحاسبي

فيمKا عKدا ا5سKتثمارات فKي أوراق وفقKاً لمبKدأ التكلفKة التاريخيKة ومبKدأ ا5سKتحقاق ،  ا�ولية الموحدة تعد القوائم المالية 

وفقKاً لطريقKة  اي يتم احتسابھتزميلة ال اتفي شرك اتع التي يتم احتسابھا وفقاً للقيمة العادلة وا5ستثمارمالية متاحة للبي

  .حقوق الملكية
  
  

  تحقيق ا6يرادات

مKدة ل اCسKتحقاق وفقKاً  ، بينمKا تتحقKق ا5يKرادات مKن ا5يجKار علKى اسKاس للعمGKء عند تسKليم البضKاعة المبيعات تتحقق
  عقود ا5يجار .

  

  مصاريفال

الشKKركة . ويKKتم تصKKنيف  بضKKائعتتكKKون مصKKاريف البيKKع والتوزيKKع بشKKكل رئيسKKي مKKن التكKKاليف المنفقKKة لتوزيKKع وبيKKع 

  ادارية. و عمومية المصاريف ا5خرى كمصاريف
  

العموميKKة المصKKاريف المباشKKرة وغيKKر المباشKKرة والتKKي 5 تتعلKKق بشKKكل مباشKKر بكلفKKة وتتضKKمن المصKKاريف ا5داريKKة 

ويKتم توزيKع المصKاريف اذا دعKت  .فKي المملكKة العربيKة السKعوديةقا للمعايير المحاسبية المتعKارف عليھKا ا5يرادات وف

 الحاجة بين المصاريف العمومية وا5دارية وكلفة ا5يرادات على اساس ثابت .

  

  وا�خرى الزميلةفي الشركات ستثمارات ا6
  

% بموجب طريقة حقوق 13.65المملوكة بنسبة لتطوير العقاري يظھر ا5ستثمار في شركة عبدI العثيم لGستثمار وا

تظھKر كمKا  للشKركة عليھKا مKن خGKل المشKاركة فKي سياسKاتھا الماليKة والتشKغيلية ، تKأثير جKوھريالملكية وذلك لوجود 

ا مع وجود تKأثير جKوھري للشKركة عليھK % 20المملوكة بنسبة 5 تقل عن خرى الزميلة ا�اCستثمارات في الشركات 

بحيث يظھر ا5ستثمار بالكلفة ويتم تحويله بعد ذلك في ضوء التغير فKي حصKة الشKركة  ،بموجب طريقة حقوق الملكية

يKتم  الزميلKة اتالجھة المستثمر بھا . ان حصKة الشKركة فKي صKافي اربKاح او خسKائر الشKرك الشركة في صافي اصول

  . الموحدة ادراجھا في قائمة الدخل ا5ولية
  

% من راس مال الشKركات غيKر المتداولKة بالكلفKة ، ويKتم 20ارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن تظھر ا5ستثم

قت في قيمتھا ان وجKد ويجKري قيKد ا�يKرادات مKن ھKذه ا5سKتثمارات عنKد ؤتخفيض القيمة الجارية باCنخفاض غير الم

  ا5عGن عن توزيع ا�رباح.



  
  

  سواق عبد العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  لمالية ا�ولية الموحدة ( غير مراجعة ) ( تتمة )إيضاحات حول القوائم ا
  2013مارس  31لفترة الث"ثة أشھر المنتھية في 
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  ( تتمة ) خرىوا� الزميلة في الشركات ستثمارات ا6
  

  

بالقيمKة ا�وليKة الموحKدة ا�وراق المالية التي يتم تصنيفھا كأوراق مالية متاحة للبيع في قائمة المركز المالي  يتم إدراج

 ا�ربKاحويKتم إثبKات .  المسKاھمينالعادلة لھKا ويKتم إظھKار ا�ربKاح والخسKائر غيKر المحققKة كبنKد مسKتقل ضKمن حقKوق 

   .ا�ولية الموحدة الدخلفي أوراق مالية متاحة للبيع ضمن قائمة  ا5ستثمارات بعاداست والخسائر المحققة من
  

بفعKل اي ھبKوط غيKر  الكلفKةويKتم تخفKيض  بالكلفKةتعKذر تقيKيم القيمKة العادلKة ، يKتم إدراج ھKذه ا5سKتثمارات وفي حالKة 

   .مؤقت في ھذه ا5ستثمارات 

  

  كلفة المبيعات

  تريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .تتضمن كلفة المبيعات كلفة المش
  

  المخزون

  . المرجحويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة المتوسط ل . قأيھما أ ،تظھر البضاعة بسعر الكلفة او السوق

  

  الممتلكات والمعدات

 والصKيانة مصKاريف مصاريف ا5صGKح تظھر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل ا5ستھGكات المتراكمة . تعتبر

حياتھا  أساسويجري احتساب ا5ستھGكات عليھا على   ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية.أايرادية، 

والمبKKاني المقKKام عليھKKا العمليKKة المقKKدرة وذلKKك باسKKتعمال طريقKKة القسKKط الثابKKت. ويKKتم اطفKKاء التحسKKينات علKKى المKKأجور 

او المتبقKي مKن مKدة عقKد ا5يجKار ايھمKا والمبKاني عمليKة المقKدرة لھKذه التحسKينات على أساس الحياة الاراضي مستأجرة 

  : للبنود الرئيسية لھذه ا�صول ھي الحياة العملية المقدرة ينتھي او5 . ان 

  

  السنوات  

  10  ومعدات آ5ت
  25 - 5  يمبان

  7 - 5    سيارات
  7 – 5  يأجھزة الحاسب اPل
  7  أثاث ومفروشات

  10  المستأجرة يمبانتحسينات ال
  

  الموجودات طويلة ا6جلقيمة  انخفاض

وجود أي دليل على وقوع أي  عدم للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من دورية إجراء مراجعةب تقوم الشركة

لة لGسترداد خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات . وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القاب

لذلك ا�صل لتحديد حجم ھذه الخسارة . وفي الحا5ت التي 5 يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لGسترداد لذلك ا�صل ، 

  . قدية التي ينتمي إليھا ذلك ا�صلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لGسترداد للوحدة المدرة للن
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  تتمة )الموجودات طويلة ا6جل ( قيمة  انخفاض

وفي الحا5ت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لGسترداد لZصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، عندئذ 

تخفض القيمة الدفترية لذلك ا�صل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لGسترداد لھا ، ويتم إثبات خسائر 

  .  الموحدة الدخل ا5وليةروفات فوراً في قائمة ا5نخفاض في قيمة ا�صل مص
  

وإذا ما تم 5حقاً عكس قيد خسارة ا5نخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لZصل أو الوحدة المدرة 

للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لGسترداد له ، على أ5 تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي 

لو لم يتم إثبات خسارة ا5نخفاض في قيمة ذلك ا�صل أو الوحدة المدرة للنقدية في كان من المفترض تحديدھا فيما 

  .الموحدة5ولية ا الدخل السابقة . يتم إثبات عكس قيد خسارة ا5نخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمة الفترات

  
  تكلفة ا6قتراض

  

المؤھلKة والتKKي تحتKKاج إلKKى فتKرة مKKن الوقKKت لتصKKبح إن تكKاليف ا5قتKKراض والخاصKKة مباشKرة بتملKKك أو بنKKاء ا�صKKول 

جاھزة للغرض المنوي استخدامه فيه أو بيعه ، يتم إضافتھا على كلفة تلك ا�صول حتKى تصKبح جKاھزة لGسKتخدام أو 

  في الفترة التي تكبدت فيھا. الموحدة البيع . إن تكاليف ا5قتراض ا�خرى يتم تحميلھا على قائمة الدخل ا�ولية
  

  
  

  ول غير ملموسةأص
  

  ا�صول غير الملموسة بتكاليف اCنتفاع بمواقع أسواق مستأجرة (خلو) ويتم إطفاءھا على مدة عقود اCيجار.  مثلتت

  
  

  تحويل العم"ت ا�جنبية 

  اسKKKKKعار التحويKKKKKل السKKKKKائدة عنKKKKKد اجKKKKKراءيKKKKKتم تحويKKKKKل المعKKKKKامGت بالعملKKKKKة ا5جنبيKKKKKة الKKKKKى الKKKKK# السKKKKKعودي ب

 ا5وليKة ل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمGت ا5جنبية كمKا فKي تKاريخ قائمKة المركKز المKاليالمعاملة . ويتم تحوي

. ان ا5رباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل  ذلك التاريخالى ال# السعودي با�سعار السائدة في الموحدة 

  .موحدةال ا5ولية العمGت ا5جنبية يتم ادراجھا ضمن قائمة الدخل
  

  

  محاسبة عقود ا6يجار

تعتبر كافة عقود ا5يجار التي تبرمھا الشركة عقود ايجار تشغيلية ، وبموجبھا تحمل دفعات ا5يجار علKى قائمKة الKدخل 

  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة ا5يجار . ا�ولية الموحدة 

  

غيلية من قبل الشركة بصفتھا مؤجرة كإيرادات فKي قائمKة كما يتم قيد مبالغ اCيجار المستلمة بموجب عقود اCيجار التش

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود . ا�ولية الموحدةالدخل 
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  مخصص مكافأة نھاية الخدمة 

، كمKا ويKتم  المخصKصلنظام العمل السعودي ويتم تنزيKل الKدفعات مKن  وفقاً  مخصص مكافأة نھاية الخدمةيتم إحتساب 

  نھاية الخدمة للموظفين ان وجدت عند انتھاء خدماتھم . مكافآتساب ودفع فروقات احت
  

  الزكاة

لمبKKدأ  لزكKKاة وفقKKاً ليKKتم ا5سKKتدراك  .  تخضKع الشKKركة لتعليمKKات مصKKلحة الزكKKاة والKKدخل فKKي المملكKKة العربيKKة السKKعودية

يKة فروقKات بKين المخصKص والKربط يجKري تسKجيل أ . للوعاء الزكKوي ا5ستحقاق . يتم احتساب مخصص الزكاة وفقاً 

  النھائي حين يتم اعتماد الربط النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص .

  

 مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون   - 3

مليKKKون # سKKKعودي ) عبKKKارة عKKKن  19.9: 2012مليKKKون # سKKعودي  (  14.9تتضKKمن المKKKدفوعات المقدمKKKة مبلKKKغ 

  مقابل خصم تعجيل الدفع.إيجارات مدفوعة مقدماً إلى طرف ذو عGقة 
  

  

  ذات الع"قة  أطرافالمعام"ت مع   - 4

ذات العGقKKة المبينKKة ادنKKاه. ان شKKروط ھKKذه المعKKامGت  أطKKرافقامKKت الشKKركة خGKKل الفتKKرة  بKKاجراء معKKامGت مKKع 

  والمصاريف تمت بموافقة ادارة الشركة :

  الع"قة    اسم الشركة    

  مساھم مؤسس    شركة العثيم القابضة 
  شركة زميلة    د I العثيم ل[ستثمار والتطوير العقاري شركة عب

  
  ان المعامGت الجوھرية والمبالغ المتعلقة بھا ھي كما يلي :

  

  بالريا6ت السعودية    

  2012  2013    المعامــــ"ت

  2.661.793    2.814.821    مصاريف ايجارات

  9.384.847    9.391.098     إيرادات ايجارات
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 وأخرى  زمليةفي شركات  اتارإستثم -5

  يتضمن بند اCستثمارات كما يلي :

  بالريا6ت السعودية      

  2012  2013    إيضاح  

  119.269.811 120.172.586      أ  إستثمار في شركة زميلة

  43.042.026   48.931.087      ب  إستثمارات في شركات زميلة لشركات تابعة وأخرى

  3.400.000    2.470.509      ج  ية ، صافيإستثمار في شركة المعامل الوطن

  802.838   578.588          إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

        172.152.770  166.514.675  
 

  

5-1   

  ) استثمار في شركة زميلة أ

  

 

  بالريا6ت السعودية  

  2013  2012  

  114.446.091  122.458.619  يناير 1رصيد 

  4.823.720    1.963.967  حرباحصة الشركة في صافي ا5

  -  )4.250.000(  توزيعات أرباح نقدية مستلمة
  119.269.811 120.172.586  مارس  31رصيد 

  

  

يمثل ا5ستثمار في الشKركة الزميلKة قيمKة ا5سKتثمار فKي رأس مKال شKركة عبKد I العثKيم لGسKتثمار والتطKوير العقKاري 

دI صKالح العثKيم وافKراد ة مملوكKة مKن قبKل شKركة العثKيم القابضKة والسKيد عبK%. علما بان النسبة المتبقي13.65بنسبة 

  .عائلته

  
تعمل في مجال وھذه الشركات بند إستثمارات في شركات زميلة لشركات تابعة لشركة أسواق عبد I العثيم ھذا ال يمثل   ب)

  .المواد الغذائية

  
امKKل الوطنيKKة وھKKي شKKركة ذات مسKKؤولية محKKدودة مسKKجلة بمدينKKة  % فKKي شKKركة المع6قامKKت الشKKركة باCسKKتثمار بنسKKبة  ) ج

تخفKيض ب الشKركة حيث قامتوجود خسائر مستمرة للشركة  تبينلقيمة اCستثمار  ومن خGل المراجعة الدورية  الدمام.

  . # سعودي 929.491 قيمة اCستثمار بمبلغ 
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  ، صافي معداتالممتلكات وال -6

   
 أراضي

  
 آ6ت ومعدات

  
 ــيمبان

  
 ســيارات

  أجھزة 
 حاسب آلي

  
 اثاث ومفروشات

  تحسينات
  على المأجور

  
 المجمـوع

 # سعودي  # سعودي # سعودي # سعودي # سعودي # سعودي # سعودي # سعودي 

          الكلفــة

 1.467.127.342 122.952.056  119.628.561  85.161.402 62.070.244 537.438.591 201.842.703 338.033.785  2013يناير  1

 2.693.170 885.082  815.595  737.618 4.213.646 25.879.200  ا5ضافات

              

2.816.970 38.041.281 

 ) 2.135.314(  -   ) 88.208(   - )  1.909.000( - ) 138.106(    ا5ستبعادات

 1.503.033.309 125.769.026 122.233.523 86.046.484 60.976.839 538.176.209 205.918.243 363.912.985  2013مارس  31

                  ا6ستھ"كات المتراكمة

 97.606.395   -  2013يناير  1

              
87.672.340  

            
42.396.883  

            
37.635.682  

               
73.197.491  

            
52.758.707  

                
391.267.498   

 4.826.052 -  فترةالمحمل لل

                 

7.242.507   2.004.852 

              

1.699.865  

                 

2.776.808  2.915.556 

                   

21.465.640  

  ) 2.093.216(   -  ) 87.808(  -  ) 1.887.447(  -  ) 117.961(  -  ا5ستبعادات

  94.914.847   102.314.486 -  2013مارس  31

            

42.514.288  

            

39.335.547  

               

75.886.491  55.674.263 

                

410.639.922   

                  القيمة الدفترية الصافية

  2013مارس  31

            

363.912.985  

            

103.603.757  

            

443.261.362  

            

18.462.551  

            

46.710.937  

               

46.347.032  

            

70.094.763  

             

1.092.393.387  

  1.062.563.823  67.226.799  45.196.025  44.880.614  17.825.433  461.605.311  106.061.356  319.768.285  2012 مارس 31
   

  

مليون # سعودي من طرف ذو عGقة ( شركة عبد I العثيم ل[سKتثمار والتطKوير العقKاري ) وذلKك لغKرض  98قامت  الشركة بشراء أراضي استثمارية في المدينة المنورة بقيمة  2010مارس  29بتاريخ  -
، وتم نقKل ملكيKة جKزء 2010إبريل  7فقة على شراء ا�راضي في اجتماع الجمعية العامة الثاني  لمساھمي الشركة المنعقد بتاريخ اقامة مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية، سكنية ومكتبية، و تمت الموا

 مليون # سعودي. 37  ءات نقل ملكية باقي ا�راضي بإسم الشركة والبالغة قيمتھاآمن ھذه ا�راضي . جاري إستكمال إجر
   

ب ). وتجKدر  8مليKون # سKعودي ) مرھونKة لKبعض البنKوك مقابKل تسKھيGت بنكيKة. إيضKاح (  165:  2012مليKون # سKعودي (  97.5ما عليھا من مباني تتضمن مبلKغ   ان ا5راضي المذكورة اعGه و -
  اCشارة إلى أنه 5 يوجد أي التزامات رأسمالية عن ھذه المشاريع في تاريخ   قائمة المركز المالي ا�ولية الموحدة.

  

 .# سعودي )  محولة من مشاريع تحت التنفيذ  47.823.205: 2012# سعودي (  4.075.891 تتضمن اCضافات مبلغ -
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 مشاريع تحت التنفيذ -7

بشكل رئيسي في تكاليف تجھيز اسواق جديدة ، واقامة مشاريع خدمات مساندة حيث تتمثل المشاريع تحت التنفيذ 

            2013مارس  31مليون # سعودي كما في  10.7 المنفذة من ھذه المشاريع بلغت اCلتزامات عن ا5عمال غير

  مليون # سعودي ).  12.1:  2012مارس  31( 

# سعودي ) إلى الممتلكات   47.823.205: 2012# سعودي (  4.075.891تم خGل السنة تحويل مبلغ 

  ). 6والمعدات ( إيضاح 
  

  

 قروض ومرابحات -8

  مرابحات قصيرة ا�جل :قروض وأ ) 

على شكل مرابحات قصيرة ا5جل وذلك لتمويل رأس تجارية يوجد لدى الشركة تسھيGت من مجموعة بنوك محلية 

مليون #  229مبلغ  2013مارس  31كما في المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من ھذه المرابحات 

   .# سعودي ) مليون 200:  2012 مارس 31سعودي ( 
  

  ب ) قروض ومرابحات طويلة ا�جل :
  
  2013 مارس 31  

    

  الجزء المتداول

  الجزء

  غير المتداول 

  

  ا6جمالي

  # ســعودي  # ســعودي  # ســعودي  
  50.398.691  8.128.365  42.270.326  قرض بنك البGد

  82.333.333  55.000.000  27.333.333  قروض البنك السعودي الھولندي

 31.818.181 13.636.363 18.181.818  مجموعة سامبا المالية قروض

  87.785.477  76.764.728  164.550.205  
  

  
  2012 مارس 31  

    
  الجزء المتداول

  الجزء
  غير المتداول 

  
  ا5جمالي

  # ســعودي  # ســعودي  # ســعودي  
  643.500    243.500    400.000    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  114.842.912    61.691.054   53.151.858    بنك البGدقرض 
  117.000.000    82.333.333    34.666.667    قروض البنك السعودي الھولندي
  50.000.000    31.818.184    18.181.816    قرض مجموعة سامبا المالية 

  11.111.111    -  11.111.111    قرض البنك السعودي البريطاني

    117.511.452    176.086.071    293.597.523  
  

مقدمة من احد المساھمين ، ورھن صكوك ملكية اراضي مملوكة من ان ھذه التسھيGت مضمونة بضمانات شخصية 

مليون  165:  2012 مارس 31(  2013مارس  31كما في مليون # سعودي  97.5قبل الشركة قيمتھا الدفترية 

  . دي )# سعو
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  احتياطي نظامي -9

مKKع متطلبKKات نظKKام الشKKركات فKKي المملكKKة العربيKKة السKKعودية والنظKKام ا5ساسKKي للشKKركة ، تقKKوم الشKKركة بتكKKوين  تماشKKياً 

بالمئKة مKن رأس المKال . ان  50بالمئة من الKربح الصKافي السKنوي حتKى يبلKغ ھKذا ا5حتيKاطي  10إحتياطي نظامي بنسبة 

  .   كأرباحع ا5حتياطي غير قابل للتوزي
  

  
  

 ختياريإحتياطي إ -10

ابريKل  27( الموافKق  1430جمKادى ا5ول  2وافقت الجمعيKة العامKة غيKر العاديKة للشKركة فKي اجتماعھKا المنعقKد بتKاريخ 

كإحتيKاطي اختيKاري وتخصيصKه للتوسKع فKي أعمKال  2008% من الKربح الصKافي  لسKنة 20) على اقتطاع نسبة  2009

  الشركة .

  

  السھم يةربح -11

السھم من الربح الصافي للفترة  ومن ا5عمال الرئيسية المستمرة للفترة  بتقسيم الربح الصافي والKربح  يةاحتساب ربح تم

 2012و  2013  مارس 31المنتھية في  للفترةمن ا5عمال الرئيسية المستمرة للفترة على المتوسط المرجح لعدد ا�سھم 

  مليون سھم .  22.5والبالغ 
  

  
  

 رباحتوزيعات ا6 -12

  22.5على توزيع ارباح نقدية بمبلغ  2012اكتوبر  3بتاريخ  وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھا المنعقد

  .2011ديسمبر  31مليون # سعودي بواقع # للسھم الواحد عن السنة المنتھية في 

  
 67.5علKى توزيKع اربKاح نقديKة بمبلKغ  2011مKارس  28وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھKا المنعقKد بتKاريخ 

  .2010ديسمبر  31لسنة المنتھية في # للسھم الواحد عن ا 3مليون # سعودي بواقع 
  

  

  أحداث 6حقة  -13

 67.5بمبلغ على توزيع ارباح نقدية  2013إبريل  15وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 

   .2012ديسمبر  31# للسھم الواحد عن السنة المنتھية في   3 اقع# سعودي بو مليون

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  سواق عبد العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  لمالية ا�ولية الموحدة ( غير مراجعة ) ( تتمة )إيضاحات حول القوائم ا
  2013مارس  31لفترة الث"ثة أشھر المنتھية في 

  

14 

 

 معلومات قطاعية  -14

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة  في تجKارة التجزئKة والجملKة بKالمواد الغذائيKة  وتمKارس الشKركة نشKاطھا فKي المملكKة  

ستثمارھا بالبيع او ا5يجار لصالح الشركة. تم تلخKيص العربية السعودية، باCضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية، ا

   كما يلي : لكل قطاع من قطاعات ا�عمال  مارس 31لومات المختارة كما في بعض المع

  2013 مارس 31المنتھية في للفترة   

  بالريا6ت السعودية  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
  1.066.426.099  -  1.066.426.099  عاتالمبي

  37.868.350  18.462.658  19.405.692  إيرادات التأجير

  1.092.393.387  523.437.359  568.956.028  ممتلكات ومعدات ، صافي

  82.752.837  9.139.015  73.613.822  إجمالي الربح

  

  2012 مارس 31المنتھية في  للفترة  

  بالريا5ت السعودية  

    العقار والتأجير  لتجزئةتجارة ا  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
 976.269.811   - 976.269.811    المبيعات

  36.440.722    17.272.676    19.168.046    إيرادات التأجير

  1.062.563.823    540.816.548    521.747.275    ممتلكات ومعدات ، صافي

  71.937.330    8.538.865    63.398.465    إجمالي الربح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  

  سواق عبد العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  لمالية ا�ولية الموحدة ( غير مراجعة ) ( تتمة )إيضاحات حول القوائم ا
  2013مارس  31لفترة الث"ثة أشھر المنتھية في 

  

15 

 

 المحتملةوالمطلوبات ا6لتزامات   -15
  

  : المحتملة التاليةوالمطلوبات ا5لتزامات  مارس 31 كما فييوجد على الشركة   أ  )

  بالريا6ت السعودية  

  2013 2012 

 33.391.963   7.134.664    اعتمادات مستندية

 20.668.300   11.823.150    خطابات ضمان

  12.133.767    10.668.562    إلتزامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
  

  

  

  التزامات مقابل عقود ايجار تشغيلية :  ب )

يوجد التزامات قائمة على الشركة بموجKب عقKود اسKتئجار تشKغيلية طويلKة ا5جKل لفروعھKا ومجمعاتھKا غيKر قابلKة   

  على النحو التالي : مارس 31لGلغاء كما في 

  لريا6ت السعوديةبا  

  2013 2012 

 42.443.869   49.295.754    أقل من سنة

 163.282.840   169.830.197    سنوات 5أكثر من سنة و أقل من 

 262.326.045   216.558.552  سنة 25سنوات واقل من  5أكثر من 

 

 التسويات المتعلقة بالفترة -16

اھميتھا لكي تظھر القوائم المالية ا�ولية الموحKدة  بعKدل المركKز المKالي تم إعداد جميع التسويات التي رأت ادارة الشركة 

قKد 5 تمثKل مؤشKراً دقيقKاً عKن   وإن نتKائج ا�عمKال الموحKدة عKن الفتKرة الماليKة ا�وليKةالموحد ونتائج ا�عمKال الموحKدة . 

  النتائج الفعلية �عمال السنة كاملة.

  

  

  

  


