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  لتكوين والنشاطا  -  1
ايو  21( 1400رجب  7بتاريخ بالرياض مسجلة  شركة مساھمة سعوديةھي شركة أسواق عبدهللا العثيم ان   )1980م

م  اري رق جل التج م  . 1010031185بالس لت ركة  تحوي اھمة الش ركة مس ى ش دودة إل ؤولية مح ركة ذات مس ن ش م
  . ) 2007سبتمبر  15( الموافق  1428رمضان  3/ق بتاريخ 227لقرار الوزاري رقم بموجب ا

  

   لایر سعودي . 10مليون سھم قيمة كل منھا  22.5مليون لایر سعودي مقسم الى  225ان رأس مال الشركة البالغ 
ة واألسماك واللحوم والسيارات وق يتمثل نشاط الشركة واد الغذائي ة في الم ا والحاصالت في تجارة الجمل طع غيارھ

ة  ات التجاري ة والمجمع واق المركزي يانة األس غيل وص ة وإدارة وتش ة وإقام ي واألدوات المنزلي ة والمواش الزراعي
ة  زة الكھربائي يانة اآلالت واألجھ غيل وص ي وتش ب اآلل دمات الحاس ة وخ ر المطھي ة وغي ة المطھي دمات اإلعاش وخ

  عات التبريد والتخزين .والميكانيكية وإقامة وصيانة وتشغيل مستود
  

 ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -  2
م  ةلقد ت وائم المالي ة الموحدة اعداد الق ً  المرفق ا بية وفق ايير المحاس ة السعودية للمع ة العربي ا في المملك ارف عليھ  المتع

ة من  ى الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . ان السياسات المحاسبية الھامة المتبع ل الشركة ھي عل قب
  : النحو اآلتي

  

 توحيد الأسس 
ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية حيث تم تملك ھذه  بتأسيس شركات 2011سنة قامت الشركة خالل 

بالكلفة حيث  2011في سنة  ھذه الشركات  الشركات بالكامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وقد تم قيد اإلستثمار في

  .لتلك السنة فلم يتم توحيدھا هوعلي 2011خالل سنة تمارس أي نشاط تجاري  إصدار قوائم مالية للشركات ولميتم  لم

  
(" الشركة ") والقوائم المالية للشركات  أسواق عبد هللا العثيملشركة  إن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية

 التابعة التالية :

  نسبة الملكية  %        
  غير مباشرة  مباشرة    رأس المال    الشركة اسم

  %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
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 ( تتمة ) حاسبيةملخص ألھم السياسات الم -2

  

  استخدام التقديرات

ً الموحدة ان اعداد القوائم المالية  للمباديء المحاسبية المتعارف عليھا يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات  وفقا

 التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية

، اضافة الى مبالغ االيرادات والمصروفات خالل السنة . وبالرغم من ان ھذه التقديرات مبنية على افضل ة الموحد

  المعلومات واالحداث الحالية المتوفرة لدى االدارة اال ان النتائج الفعلية النھائية قد تختلف عن ھذه التقديرات .
  
  
  
  
  
  

  العرف المحاسبي

ة وائم المالي د الق ة و  الموحدة تع تثمارات في أوراق مالي دا االس ا ع دأ االستحقاق ، فيم ة ومب ة التاريخي دأ التكلف اً لمب فق

تثمار ة واالس ة العادل اً للقيم ابھا وفق تم احتس ي ي ة  ات في شركاتمتاحة للبيع الت يزميل ابھ الت تم احتس ة  اي اً لطريق وفق

  حقوق الملكية.
  

  تحقيق االيرادات

ليم البضاعة المبيعات تتحقق دة  للعمالء عند تس اً لم ى اساس اإلستحقاق وفق رادات من االيجار عل ا تتحقق االي ، بينم
  عقود االيجار.

  

  المصاريف

ع  ع وبي ة لتوزي اليف المنفق ن التك ي م كل رئيس ع بش ع والتوزي ون مصاريف البي ائعتتك تم تصنيف  بض ركة . وي الش

  ادارية. و عمومية المصاريف االخرى كمصاريف

  

اريف االد ة تتضمن المص ة واري ر بكلف كل مباش ق بش ي ال تتعل رة والت ر المباش رة وغي اريف المباش ة المص العمومي

 ً ا  االيرادات وفقا ارف عليھ بية المتع ة السعوديةللمعايير المحاس ة العربي ع المصاريف اذا دعت  .في المملك تم توزي وي

 الحاجة بين المصاريف العمومية واالدارية وكلفة االيرادات على اساس ثابت .

  

  كلفة المبيعات

  تتضمن كلفة المبيعات كلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .

  
  محاسبة عقود االيجار

دخل  ة ال تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمھا الشركة عقود ايجار تشغيلية ، وبموجبھا تحمل دفعات االيجار على قائم

  رة االيجار .بطريقة القسط الثابت على مدى فتالموحدة 
  

ة  كما يتم قيد مبالغ اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية من قبل الشركة بصفتھا مؤجرة كإيرادات في قائم

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود .الموحدة الدخل 
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 ( تتمة ) ملخص ألھم السياسات المحاسبية -2
  

  االخرىو الزميلةفي الشركات ستثمارات اال
  

االً 13.65يظھر االستثمار في الشركة الزميلة المملوكة بنسبة  أثيراً فع % بموجب طريقة حقوق الملكية وذلك لوجود ت

للشركة عليھا من خالل المشاركة في سياساتھا المالية والتشغيلية ، بحيث يظھر االستثمار بالكلفة ويتم تحويله بعد ذلك 

اح او في ضوء التغير في حصة الشركة في  ا . ان حصة الشركة في صافي ارب تثمر بھ ة المس صافي اصول الجھ

  .الموحدة خسائر الشركة الزميلة يتم ادراجھا في قائمة الدخل
  

تم 20تظھر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن  ة ، وي ة بالكلف ر المتداول % من راس مال الشركات غي

د  تخفيض القيمة الجارية باإلنخفاض غير تثمارات عن ذه االس رادات من ھ د األي المؤقت في قيمتھا ان وجد ويجري قي

  االعالن عن توزيع األرباح.
  

  

الي يتم إدراج ة  الموحدة األوراق المالية التي يتم تصنيفھا كأوراق مالية متاحة للبيع في قائمة المركز الم ة العادل بالقيم
وق لھا ويتم إظھار األرباح والخسائر غير المحققة ك ات .  المساھمينبند مستقل ضمن حق تم إثب احوي والخسائر  األرب

   .الموحدة الدخلفي أوراق مالية متاحة للبيع ضمن قائمة  االستثمارات استبعاد المحققة من
  

ة  ر وفي حال وط غي ة بفعل اي ھب تم تخفيض الكلف ة وي تثمارات بالكلف ذه االس تم إدراج ھ ة ، ي ة العادل يم القيم ذر تقي تع

   .ي ھذه االستثمارات مؤقت ف
  

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

  

  الممتلكات والمعدات

 مصاريف االصالح والصيانة مصاريف تظھر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستھالكات المتراكمة . تعتبر

حياتھا  أساسويجري احتساب االستھالكات عليھا على   ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية.أة، ايرادي

أجور  ى الم ينات عل اء التحس تم اطف ت. وي ة القسط الثاب تعمال طريق ك باس درة وذل ة المق ا العملي ام عليھ اني المق والمب

ذه التحاراضي مستأجرة  درة لھ ة المق ينات على أساس الحياة العملي اني س ا والمب د االيجار ايھم دة عق او المتبقي من م

  : للبنود الرئيسية لھذه األصول ھي الحياة العملية المقدرة ينتھي اوال . ان 
  

  السنوات  
  10  ومعدات آالت
  25 -  5  يمبان

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

  10  على المأجور تحسينات
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 ( تتمة ) ھم السياسات المحاسبيةملخص أل -2
  

  الموجودات طويلة االجلقيمة  انخفاض

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

لقيمة القابلة لالسترداد خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات . وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ، يتم تقدير ا

لذلك األصل لتحديد حجم ھذه الخسارة . وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ، 

  . قدية التي ينتمي إليھا ذلك األصلتقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للن
  

المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، عندئذ  وفي الحاالت التي يقدر فيھا

تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد ، ويتم إثبات خسائر 

  . الموحدة الدخلاالنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة 
  

ً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة  وإذا ما تم الحقا

للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي 

لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في  كان من المفترض تحديدھا فيما

  .الموحدة الدخل السابقة . يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمة الفترات

  
  تكلفة االقتراض

  

ة اء األصول المؤھل ك أو بن راض والخاصة مباشرة بتمل اليف االقت ن الوقت لتصبح  إن تك رة م ى فت اج إل ي تحت والت

ى تصبح جاھزة لالستخدام أو  جاھزة للغرض المنوي استخدامه فيه أو بيعه ، يتم إضافتھا على كلفة تلك األصول حت

  في الفترة التي تكبدت فيھا. الموحدة البيع . إن تكاليف االقتراض األخرى يتم تحميلھا على قائمة الدخل
  
  
  

  أصول غير ملموسة
  

  األصول غير الملموسة بتكاليف اإلنتفاع بمواقع أسواق مستأجرة (خلو) ويتم إطفاءھا على مدة عقود اإليجار.  مثلتت
  
  

  تحويل العمالت األجنبية 

عودي ب لایر الس ى ال ة ال ة االجنبي امالت بالعمل ل المع تم تحوي راءي د اج ائدة عن ل الس عار التحوي   اس

اليالمعاملة . ويتم تحويل الموجودات وال ة المركز الم الموحدة  مطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائم

. ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت  ذلك التاريخالى اللایر السعودي باألسعار السائدة في 

  .الموحدة االجنبية يتم ادراجھا ضمن قائمة الدخل
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 ( تتمة ) سات المحاسبيةملخص ألھم السيا -2
  

  

  الخدمة نھاية مكافأةمخصص 

دفعات من  مخصص مكافأةيتم إحتساب  ل ال تم  المخصصنھاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم تنزي ا وي ، كم

  نھاية الخدمة للموظفين ان وجدت عند انتھاء خدماتھم . مكافآتاحتساب ودفع فروقات 
  

  الزكاة

ات عودية تخضع الشركة لتعليم ة الس ة العربي ي المملك دخل ف اة وال تدراك  .  مصلحة الزك تم االس دأ لي ا لمب اة وفق لزك

ربط  . االستحقاق . يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ين المخصص وال ات ب ة فروق يجري تسجيل أي

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

  ، صافي  مخـزونال  -  3

  باللایر السعودي  
  2012  2011  

  96.285.893    98.093.529    بضاعة المستودعات المركزية
  215.067.367    223.696.276    بضاعة الفروع

    321.789.805    311.353.260  
  

  المدفوعات المقدمة والمدينون اآلخرون  -  4

  باللایر السعودي  
  2012  2011  

 ً   67.844.079    60.119.025      مصاريف مدفوعة مقدما
  16.407.151    6.837.666    مدفوعات مقدمة لموردين
  4.066.828    3.261.995    عمالء تأجير المحالت

  1.798.121    1.797.558    نموظفيذمم 
  8.869.905    3.982.168    تأمين اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

  6.478.812    3.886.983    آخرون
    79.885.395    105.464.896  

  

دفوعات  من الم غ تتض ة مبل عودي  (  16.4المقدم ون لایر س ن  21.4: 2011ملي ارة ع عودي ) عب ون لایر س ملي

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

  

  

  

  

  

  
  



  
  

  سواق عبدهللا العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
   2012ديسمبر  31في  ةللسنة المنتھي

  

11 
 

  

  ذات العالقة  أطرافالمعامالت مع   -  5

الل  ركة خ ت الش نةقام ع   الس امالت م اجراء مع رافاألب امالت  ط ذه المع روط ھ اه. ان ش ة ادن ة المبين ذات العالق

  والمصاريف تمت بموافقة ادارة الشركة :

  العالقة    اسم الشركة    
  مساھم مؤسس    شركة العثيم القابضة 

  شركة زميلة    شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري 
  

  ا ھي كما يلي :ان المعامالت الجوھرية والمبالغ المتعلقة بھ

  باللایر السعودي    
  2011  2012    المعامــــالت

  9.923.481    11.422.528      مصاريف ايجارات
  37.445.958    37.560.575       إيرادات ايجارات

  

  

 وأخرى  زمليةفي شركات  اتإستثمار  -  6

  ما يلي :يتضمن بند اإلستثمارات 

  باللایر السعودي      
  2011  2012    إيضاح  

  114.446.091 122.458.619      أ      ار في شركة زميلة إستثم
  -  48.512.566      ب  إستثمارات في شركات زميلة لشركات تابعة وأخرى

  3.400.000   2.470.509      ج  إستثمار في شركة المعامل الوطنية ، صافي
  699.158    576.338        إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

  400.000   -      ت تابعة غير موحدة إستثمار في شركا
        174.018.032    118.945.249  

 

  

5-1   

  ) استثمار في شركة زميلة أ

  باللایر السعودي  
  2012  2011  

  101.790.508    114.446.091    يناير 1رصيد 
  12.655.583    27.137.528    حصة الشركة في صافي االرباح

  -  ) 19.125.000 (  توزيعات أرباح نقدية مستلمة
  114.446.091   122.458.619    ديسمبر  31رصيد 

  

  

اري  تثمار والتطوير العق يم لالس د هللا العث ال شركة عب تثمار في رأس م ة االس ة قيم يمثل االستثمار في الشركة الزميل
يم القابضة والسيد عب13.65بنسبة  ل شركة العث ة من قب ة مملوك راد دهللا %. علما بان النسبة المتبقي يم واف صالح العث
  .عائلته

  

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

  
بة  ) ج تثمار بنس جلة بمدين6قامت الشركة باإلس دودة مس ؤولية مح ة وھي شركة ذات مس ل الوطني ركة المعام ي ش ة  % ف

تثمار  ومن خالل المراجعة الدورية  الدمام. ينلقيمة اإلس ائر مستمرة للشركة  تب ك تخفيض وجود خس ى ذل وترتب عل
  والذي تم إظھاره في قائمة الدخل الموحدة. لایر سعودي 929.491 قيمة اإلستثمار بمبلغ 



  
  

  سواق عبدهللا العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
   2012ديسمبر  31في  ةللسنة المنتھي
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  ، صافي معداتالممتلكات وال -7

   
 أراضي

  
 آالت ومعدات

  
 مبانــي

  
 ســيارات

  ة أجھز
 حاسب آلي

  
 اثاث ومفروشات

  تحسينات
  على المأجور

  
 المجمـوع

 لایر سعودي  لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

         الكلفــة

  1.345.338.460    108.936.778    112.059.566    80.754.810    52.312.989    484.368.323    188.067.334    318.838.660    2012يناير  1

 136.539.414   14.123.507   11.494.432   10.074.234   10.376.155   53.070.268   18.205.693   19.195.125    االضافات

 ) 14.750.532 ( )  108.229 ( )  3.925.437 ( )  5.667.642 ( ) 618.900 ( - ) 4.430.324 (-  االستبعادات

 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    2012يسمبر د 31

                  االستھالكات المتراكمة

  320.581.847    41.963.429    66.278.619    36.313.580    35.464.849    58.960.507    81.600.863    -  2012يناير  1

  82.753.690   10.796.538   10.800.139   6.264.275   7.469.309   28.711.833   18.711.596   -  للسنةالمحمل 

 ) 12.068.039 ( ) 1.260 ( )3.881.267( ) 4.942.173 ( ) 537.275 ( - ) 2.706.064 (-  االستبعادات

  391.267.498   52.758.707   73.197.491   37.635.682   42.396.883   87.672.340   97.606.395   -  2012ديسمبر  31

                  القيمة الدفترية الصافية

 1.075.859.844   70.193.349   46.431.070   47.525.720   19.673.361   449.766.251   104.236.308   338.033.785    2012ديسمبر  31

 1.024.756.613   66.973.349   45.780.947   44.441.230   16.848.140   425.407.816   106.466.471   318.838.660    2011ديسمبر  31
  

  

اري  98قامت  الشركة بشراء أراضي استثمارية في المدينة المنورة بقيمة  2010مارس  29بتاريخ  - تثمار والتطوير العق يم لإلس د هللا العث ة ( شركة عب ك لغرض مليون لایر سعودي من طرف ذو عالق ) وذل
اريخ  ،اقامة مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية ل  7سكنية ومكتبية، و تمت الموافقة على شراء األراضي في اجتماع الجمعية العامة الثاني  لمساھمي الشركة المنعقد بت ة جزء 2010إبري ل ملكي م نق ، وت

 مليون لایر سعودي. 37بإسم الشركة والبالغة قيمتھا راضي . جاري إستكمال إجراءات نقل ملكية باقي األراضي من ھذه األ
   

ه ال يوجد أي  9البنوك مقابل تسھيالت بنكية. إيضاح (  بعضمرھونة ل مليون لایر سعودي ) 165:  2011مليون لایر سعودي (  166ان االراضي المذكورة اعاله تتضمن مبلغ  - ى أن ب ). وتجدر اإلشارة إل
  .الموحدةمشاريع في تاريخ   قائمة المركز المالي التزامات رأسمالية عن ھذه ال

  
  لایر سعودي )  محولة من مشاريع تحت التنفيذ . 18.231.505: 2011لایر سعودي (   68.268.504 تتضمن اإلضافات مبلغ -
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 مشاريع تحت التنفيذ -8

ة مشاريعتتمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي في تكاليف  دة وإقام ز أسواق جدي اندة تجھي ، حيث بلغت خدمات مس

اريع  ذه المش ن ھ ذة م ر المنف ال غي ن االعم ات ع ي  10.2اإللتزام ا ف عودي كم ون لایر س مبر  31ملي  31(  2012ديس

  مليون لایر سعودي ) .  17.3: 2011ديسمبر 
  

م نة ت الل الس غ  خ ل مبل عودي 68.268.504تحوي عودي ) 18.231.505: 2011(  لایر س ات لایر س ى الممتلك  إل

  ). 7والمعدات ( إيضاح 
  

  

 قروض ومرابحات -9

  أ ) مرابحات قصيرة األجل :

على شكل مرابحات قصيرة االجل وذلك لتمويل رأس تجارية يوجد لدى الشركة تسھيالت من مجموعة بنوك محلية 

يون مل 191.8مبلغ  2012ديسمبر  31المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من ھذه المرابحات كما في 

   مليون لایر سعودي ) . 178.6:  2011ديسمبر  31لایر سعودي ( 
  

  ب ) قروض ومرابحات طويلة األجل :
  
  2012ديسمبر  31  
    

  الجزء المتداول
  الجزء

  غير المتداول 
  

  االجمالي
  لایر ســعودي  لایر ســعودي  لایر ســعودي  

  78.894.633     22.676.939      56.217.694    قرض بنك البالد
   91.000.000    60.000.000    31.000.000    قروض البنك السعودي الھولندي

 36.363.636   18.181.818   18.181.818    مجموعة سامبا المالية قروض
    105.399.512    100.858.757    206.258.269  

  

  
  2011ديسمبر  31  

    
  الجزء المتداول

  الجزء
  غير المتداول 

  
  االجمالي

  لایر ســعودي  لایر ســعودي  ســعوديلایر   
  643.500    243.500    400.000    قرض صندوق التنمية الصناعية  السعودي

  127.998.731    74.987.087    53.001.644    قرض بنك البالد
  125.666.667    91.000.000    34.666.667    قروض البنك السعودي الھولندي
  15.277.778    -  15.277.778    قرض البنك السعودي البريطاني

    103.346.089    166.230.587    269.576.676  
  

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

مليون  165 : 2011ديسمبر  31(  2012ديسمبر  31مليون لایر سعودي كما في  166قبل الشركة قيمتھا الدفترية 

  . لایر سعودي )
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 الدائنون اآلخرون والمصاريف المستحقة  -10

  باللایر السعودي  
 2012  2011  

  33.531.219    33.639.195   مستحقات الموظفين
 ً   11.923.456    17.241.279  بطاقات العثيم مقبوضة مقدما

  11.524.339    20.499.117  اكتسابأرصدة عمالء –إيرادات مؤجلة 
  5.202.911    3.952.278  دفعات مقدمة من عمالء تأجير المحالت

   5.056.021     5.059.463  مصاريف منافع عامة مستحقة
  4.301.273    4.281.225  )11مخصص الزكاة ( ايضاح

  4.024.569    6.311.341   تأمينات الغير
   7.498.699     10.353.517   أخرى

  101.337.415    83.062.487  
 

  اةـالزك -11
  : ھي كما يليان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة 

  باللایر السعودي 
 2012  2011  

 381.020.050   508.603.222   اول السنة المساھمينحقوق
 153.583.174   175.516.230   الربح قبل الزكاة 

  305.038.048    247.326.664  مطلوبات طويلة االجل 
  ) 1.215.177.924(   ) 1.298.271.823( متداولة موجودات غير

  
  تم تعديل بعض ھذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة. 

  
  نظراً لكون وعاء الزكاة بالسالب فقد تم إحتساب مخصص الزكاة على أساس الربح الصافي المعدل .

  
  : ان حركة مخصص الزكاة ھي كما يلي

  باللایر السعودي  
  2012  2011  

  4.513.693    4.301.273   يناير 1في  الرصيد
  ) 3.712.420(   ) 3.770.048(   المسدد خالل السنة
  3.500.000    3.750.000    المخصص للسنة

  4.301.273    4.281.225   ديسمبر 31الرصيد في 
  

ام  وي لع ربط الزك ى ال نة عل الل الس ركة خ ديم 2007حصلت الش ركة بتق ت الش ا قام رارات الزكو كم نوات االق ة للس ي

  والتي ومازالت قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل . 2011و 2010و  2009، 2008
 

  احتياطي نظامي -12

 ً يا وين  تماش ركة بتك وم الش ركة ، تق ي للش ام االساس عودية والنظ ة الس ة العربي ي المملك ركات ف ام الش ات نظ ع متطلب م

ربح الصافي  10حتياطي نظامي بنسبة إ اطي بالمئة من ال ذا االحتي غ ھ ى يبل ال . ان  50السنوي حت ة من رأس الم بالمئ

  االحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .  
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 ختياريإحتياطي إ -13

اريخ  د بت ا المنعق ي اجتماعھ ة للشركة ف ر العادي ة غي ة العام ادى االول  2وافقت الجمعي ق  1430جم ل  27( المواف ابري

ربح الصافي  لسنة % من 20) على اقتطاع نسبة  2009 ال  2008ال اري وتخصيصه للتوسع في أعم اطي اختي كإحتي

  الشركة .
  

  ربح السھم -14

ربح  ربح الصافي وال يم ال رة  بتقس تم احتساب ربح السھم من الربح الصافي للفترة  ومن االعمال الرئيسية المستمرة للفت

دد األ رجح لع ى المتوسط الم رة عل تمرة للفت ية المس ال الرئيس ن االعم ھم م نةس ي  للس ة ف مبر  31المنتھي و  2012 ديس

  مليون سھم .  22.5والبالغ  2011
  

  
  

 توزيعات االرباح -15

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

  .2011ديسمبر  31ي مليون لایر سعودي بواقع لایر للسھم الواحد عن السنة المنتھية ف

  
اريخ  د بت ا المنعق غ  2011مارس  28وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھ ة بمبل اح نقدي ع ارب ى توزي  67.5عل

  .2010ديسمبر  31لایر للسھم الواحد عن السنة المنتھية في  3مليون لایر سعودي بواقع 

  

  أحداث الحقة  -16

ة  2013فبراير  4 بتاريخقد في اجتماعه المنع الشركةأوصى مجلس إدارة  ة بتوزيع أرباح نقدي ة المنتھي عن السنة المالي

 .لكل سھم سعودي لایر 3بواقع  سعودي مليون لایر 67.5 بمبلغ 2012ديسمبر 31في 

  
  

  عمصاريف البيع والتوزي   -17

  باللایر السعودي  
  2012  2011  

 61.833.554   63.175.189   رواتب ومزايا
  20.066.404    14.806.489    تسويقيودعم  دعاية واعالن

  10.756.633    11.458.985   استھالك واطفاء
  4.953.983    5.598.350   ايجارات

  4.506.352    5.046.748   مصاريف شحن للفروع
  4.111.727    3.157.756   صيانة واصالح

   3.040.920     3.545.251   وقود وزيوت ولوازم
   2.758.404     3.001.760   منافع عامة

  1.009.457    1.007.591    مصاريف التأمين
   1.983.405     3.080.177   أخرى

    113.878.296    115.020.839  
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  العمومية واإلدارية مصاريف ال -18

  باللایر السعودي 
 2012  2011  

  36.726.206    37.493.504  رواتب ومزايا
  2.248.640    2.304.116   ايجارات

  2.976.663    3.622.507   ھالك واطفاءاست
  446.375    653.830    اتعاب مھنية
   1.365.537     1.963.406  منافع عامة 

  1.335.970    1.872.767  رسوم واشتراكات
  1.245.725    1.270.249   صيانة واصالح

  778.741    608.081   ضيافة 
   988.836     2.059.736  أخرى

  878.155    863.211   ولوازموقود وزيوت 
  1.354.692    2.378.114  تبرعات خيرية لجھات معتمدة

  157.088    155.419   تأمين
  55.244.940    50.502.628  

 

 معلومات قطاعية -19

ارس الشركة نشاطھا في الممل  ة  وتم المواد الغذائي ة ب ة والجمل ة تتركز النشاطات الرئيسية للشركة  في تجارة التجزئ ك

م تلخيص  العربية السعودية، باإلضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية، استثمارھا بالبيع او االيجار لصالح الشركة. ت

  ديسمبر لكل قطاع من قطاعات األعمال كما يلي :   31بعض المعلومات المختارة كما في 

  2012ديسمبر  31للسنة  المنتھية في   
  بـالـريـــال الســعــودي  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة 

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
 4.105.198.404   - 4.105.198.404    المبيعات

  160.978.268    67.208.451    93.769.817    إيرادات التأجير
  1.075.859.844    528.589.339    547.270.505    ممتلكات ومعدات ، صافي

  325.247.497    27.726.735    297.520.762    إجمالي الربح
  

  2011ديسمبر  31للسنة  المنتھية في   
  بـالـريـــال الســعــودي  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة 

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
 3.942.797.390   - 3.942.797.390    المبيعات

  148.115.441    63.136.451    84.978.990    إيرادات التأجير
  1.024.756.613    528.241.512    496.515.101    ممتلكات ومعدات ، صافي

  323.145.105    28.304.973    294.840.132    إجمالي الربح
  



  
  

  سواق عبدهللا العثيم أشركة 
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 المحتملةوالمطلوبات االلتزامات   -20
  

  : المحتملة التاليةوالمطلوبات االلتزامات ديسمبر  31 كما فييوجد على الشركة   أ  )

   السعوديباللایر  
  2012 2011 

 47.474.987   7.850.789    اعتمادات مستندية
 20.668.300   13.930.450    خطابات ضمان

  17.349.963    10.168.222    إلتزامات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ 
  
  

  

  التزامات مقابل عقود ايجار تشغيلية :  ب )

ة يوجد التزامات قائمة على الشركة بموجب ع   ر قابل ا غي ا ومجمعاتھ ة االجل لفروعھ تئجار تشغيلية طويل ود اس ق

  على النحو التالي :ديسمبر  31لاللغاء كما في 

  باللایر السعودي  
  2012 2011 

 46.153.869   47.294.579    أقل من سنة
 166.425.990   170.600.620    سنوات 5أكثر من سنة و أقل من 

268.568.645  215.974.766    سنة 20سنوات واقل من  5أكثر من   
  

  

 االدوات المالية وادارة المخاطر -21
 

  القيمة العادلة

نفس شروط التعامل مع  تم ب ھي المبلغ الذي يتم تبادل اصل او تسوية التزام بين اطراف لديھا معرفة ورغبة في ذلك وت

ين االطراف االخرى . وحيث يتم اعداد االدوات المالية للشركة على اساس طري ات ب تج فروق قة التكلفة التاريخية ، قد تن

القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة . تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف 

  بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية .
 

الي بشكل رئيس ة المركز الم دة في قائم دفوعات تتضمن االدوات المالية المقي وك ، الم دى البن د في الصندوق ول ي النق

اريون دائنون التج رون وال دينون أخ ة وم روض ومرابحات قصيرة  المقدم تحقة ، ق ون االخرون ومصاريف مس ودائن

  وطويلة األجل.
  

  مخاطر االئتمان

ة . ل د الطرف االخر لخسارة مالي ى تكب ؤدي ال ا ي ه مم اء بالتزامات ى الوف ا عل دى الشركة ھي عدم مقدرة طرف م يس ل

دفوعات  ر الم ع . تظھ اني مرتف ة ذات تصنيف ائتم وك محلي دى بن د ل داع النق تم اي ان . ي ز جوھري لمخاطر االئتم تركي

  المقدمة والمدينون اآلخرون بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا ، ان وجد .
  

  

  



  
  

  سواق عبدهللا العثيم أشركة 
  )مساھمة سعودية شركة ( 
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  مخاطر اسعار العموالت

غيرات في اسعار العموالت في السوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتھا ھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير الت

  النقدية . تراقب الشركة تقلبات اسعار العموالت وتعتقد ان تأثير مخاطر اسعار العموالت ليس جوھريا.
  

  مخاطر العمالت

امالت الشركة ھي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية بسبب التغيرات في اسعار صرف العمالت االج ة . ان مع نبي

د ان مخاطر  ات اسعار صرف العمالت وتعتق دوالر االمريكي . تراقب االدارة تقلب اللایر السعودي وال ية ھي ب االساس

  العمالت غير جوھرية .
  

  مخاطر السيولة

كاف لمقابلة  ھي مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتھا وخصوصا التزامات القروض . لدى الشركة تمويل

  ھذه االلتزامات عند استحقاقھا .
  

 اعتماد القوائم المالية -22

  . 2013فبراير  4تم إعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلداره بتاريخ 
 

 ارقام المقارنة -23

  .لتتفق مع العرض للسنة الحالية 2011جرى اعادة تبويب بعض ارقام سنة 
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