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  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) 
    ٢٠١٢يونيو  ٣٠الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر

  

 ٥

 

  لتكوين والنشاطا  - ١

 )١٩٨٠م3ايو  ٢١( ١٤٠٠رج3ب  ٧بت3اريخ بالري3اض مس3جلة  شركة مس3اھمة س3عوديةھي شركة أسواق عبد( العثيم ان 

تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ش3ركة مس3اھمة بموج3ب  . ١٠١٠٠٣١١٨٥بالسجل التجاري رقم 
  . ) ٢٠٠٧سبتمبر  ١٥( الموافق  ١٤٢٨رمضان  ٣ق بتاريخ  /٢٢٧لوزاري رقم القرار ا

  

   O سعودي . ١٠مليون سھم قيمة كل منھا  ٢٢٫٥مليون O سعودي مقسم الى  ٢٢٥ان رأس مال الشركة البالغ 
  

ف33ي تج33ارة الجمل33ة ف33ي الم33واد الغذائي33ة وا2س33ماك واللح33وم والس33يارات وقط33ع غيارھ33ا والحاص833ت  يتمث33ل نش33اط الش33ركة
الزراعية والمواشي وا2دوات المنزلية وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ا2سواق المركزية والمجمع3ات التجاري3ة وخ3دمات 

[�ت وا2جھ33زة الكھربائي33ة والميكانيكي33ة ا?عاش33ة المطھي33ة وغي33ر المطھي33ة وخ33دمات الحاس33ب ا[ل33ي وتش33غيل وص33يانة ا
  وإقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين .

  

عل3ى إس3تحواذ كام3ل أس3ھم المس3اھمين ا2خ3رين ف3ي  ٢٠١١يوني3و  ١٨وافق مجل3س ا?دارة ف3ي إجتماع3ه المنعق3د بت3اريخ 
وافق3ت ھيئ3ة كم3ا  .س3ھم ٥٣٫٧٥٣٫٥٠٠الغ عددھا شركة عبد( العثيم ل^ستثمار والتطوير العقاري ( شركة زميلة ) والب

ا?ص333دار الخاص333ة بزي333ادة رأس م333ال الش333ركة م333ن  عل333ى نش333رة ٢٠١٢م333ايو  ٢٨بت333اريخ  ) CMAالس333وق المالي333ة ( 
س3ھم جدي3دة  أ O٧٫٢٥٣٫٣٠٣ سعودي وذلك ع3ن طري3ق إص3دار  O٢٩٧٫٥٣٣٫٠٣٠ سعودي إلى  ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

وذل3ك  لصالح المساھمين البائعين في شركة عب3د ( العث3يم ل^س3تثمار والتط3وير العق3اري في شركة أسواق عبد ( العثيم
بلغ سعر السھم المتفق عليه في شركة أسواق عبد (  وقد من أجل ا?ستحواذ على ا2سھم التي يمتلكونھا في ھذه الشركة

وبناءاً عليه تكون نس3بة المبادل3ة  " س3ھم  ٢٠١١ يونيو O١٨ سعودي والذي يمثل سعر ا?غ8ق بتاريخ  ٩٧٫٧٥العثيم 
م3ع  م ل^س3تثمار والتط3وير العق3اري "سھم في شركة عب3د ( العث3ي ٧٫٤١٠٩واحد في شركة أسواق عبد ( العثيم مقابل 

  . ٢٠١٢يو ليو ٢٩بتاريخ  ستنعقد التيو للمساھمين غير العادية  موافقة الجمعية العامةلالزيادة تخضع ھذه أن العلم ب

  
  

 ملخص Cھم السياسات المحاسبية  - ٢

لقد تم اعداد القوائم المالية ا2ولية المرفقة وفقاً لمعيار التق3ارير المالي3ة ا2ولي3ة الص3ادر ع3ن الھيئ3ة الس3عودية للمحاس3بيين 
الق3وائم المالي3ة ا2ولي3ة والملخص3ة أدن3اه ،  القانونيين . إن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة م3ن قب3ل الش3ركة ف3ي  اع3داد

. إن الق3وائم المالي3ة ا2ولي3ة ٢٠١١ديس3مبر  ٣١تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المدقق3ة للس3نة المنتھي3ة ف3ي 
منتھي33ة ف33ي         وا?يض33احات المرفق33ة يج33ب أن تق33رأ م33ع الق33وائم المالي33ة الس33نوية المدقق33ة وا?يض33احات المتعلق33ة بھ33ا للس33نة ال

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

  استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية ا�ولية وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليھا ف3ي المملك3ة العربي3ة الس3عودية  يتطل3ب اس3تخدام 

الموجودات والمطلوب3ات المحتمل3ة  التقديرات وا�فتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وايضاحات

بتاريخ القوائم المالية ا�ولية، اضافة الى مب3الغ ا�ي3رادات والمص3روفات خ83ل الفت3رة . وب3الرغم م3ن ان ھ3ذه التق3ديرات 

مبنية على افضل المعلوم3ات وا�ح3داث الحالي3ة المت3وفرة ل3دى ا�دارة ا� ان النت3ائج الفعلي3ة النھائي3ة ق3د تختل3ف ع3ن ھ3ذه 

  قديرات .الت
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  العرف المحاسبي

ومبدأ ا�ستحقاق ، فيما عدا ا�ستثمارات في أوراق مالي3ة متاح3ة للبي3ع الت3ي  تعد القوائم المالية  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

  يتم احتسابھا وفقاً للقيمة العادلة وا�ستثمار في شركة زميلة الذي يتم احتسابه وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

  

  تحقيق ا�يرادات

، بينم3ا تتحق3ق ا�ي3رادات م3ن ا�يج3ار عل3ى اس3اس ا?س3تحقاق  للعم83ء عند تسليم البض3اعة المبيعاتمن  تيراداا? تتحقق
  وفقاً لمدة عقود ا�يجار .

  

  المصاريف

الشركة . ويتم تصنيف المصاريف  بضائعتتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع 

  ادارية. و عمومية ا�خرى كمصاريف

مومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي � تتعلق بشكل مباش3ر بكلف3ة ا�ي3رادات العوتتضمن المصاريف ا�دارية 

وي3تم توزي3ع المص3اريف اذا دع3ت الحاج3ة ب3ين المص3اريف العمومي3ة وا�داري3ة  وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا .

  وكلفة ا�يرادات على اساس ثابت .

  

  خرىوا� في الشركات التابعةستثمارات ا�

تم قي3د ا�س3تثمار ف3ي الش3ركات التابع3ة بالكلف3ة  ول3م تم3ارس ھ3ذه الش3ركات أي نش3اط تج3اري من3ذ ت3اريخ تأسيس3ھا وحت3ى 

  تاريخ القوائم المالية ولم تصدر قوائم مالية مدققة لھذه الشركات.
  

% بموج3ب طريق3ة حق3وق الملكي3ة وذل3ك لوج3ود ت3أثيراً فع3ا�ً ١٣٫٦٥يظھر ا�ستثمار في الشركة الزميلة المملوكة بنس3بة 

للشركة عليھا من خ8ل المشاركة في سياساتھا المالية والتشغيلية ، بحيث يظھ3ر ا�س3تثمار بالكلف3ة وي3تم تحويل3ه بع3د ذل3ك 

ل الجھة المستثمر بھا . ان حصة الشركة في ص3افي ارب3اح او خس3ائر في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي اصو

  الشركة الزميلة يتم ادراجھا في قائمة الدخل ا�ولية .
  

س م3ال الش3ركات غي3ر المتداول3ة بالكلف3ة ، وي3تم % م3ن رأ٢٠المملوك3ة بنس3بة تق3ل ع3ن  تظھر ا�ستثمارات في الش3ركات

ف3ي قيمتھ3ا ان وج3د ويج3ري قي3د ا2ي3رادات م3ن ھ3ذه ا�س3تثمارات عن3د  تخفيض القيم3ة الجاري3ة با?نخف3اض غي3ر المؤق3ت

  ا�ع8ن عن توزيع ا2رباح.
  

  

ا2وراق المالية التي يتم تصنيفھا كأوراق مالية متاح3ة للبي3ع ف3ي قائم3ة المرك3ز الم3الي بالقيم3ة العادل3ة لھ3ا وي3تم  يتم إدراج

 والخس3ائر المحقق3ة م3ن ا2رب3احوي3تم إثب3ات .  المساھمينقوق إظھار ا2رباح والخسائر غير المحققة كبند مستقل ضمن ح

   .الدخلفي أوراق مالية متاحة للبيع ضمن قائمة  ا�ستثمارات استبعاد
  

تعذر تقييم القيمة العادلة ، يتم إدراج ھذه ا�ستثمارات بالكلفة ويتم تخفيض الكلف3ة بفع3ل اي ھب3وط غي3ر مؤق3ت وفي حالة 

   .في ھذه ا�ستثمارات 
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  كلفة المبيعات

  تتضمن كلفة المبيعات كلفة المشتريات والمصاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .

  

  المخزون

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

  الممتلكات والمعدات

 مص3اريف ا�ص83ح والص3يانة مص3اريف راكم3ة . تعتب3رتظھر الممتلك3ات والمع3دات بالكلف3ة بع3د تنزي3ل ا�س3تھ8كات المت

حياتھ3ا  أس3اسويج3ري احتس3اب ا�س3تھ8كات عليھ3ا عل3ى   ما مصاريف التحسينات فتعتب3ر مص3اريف رأس3مالية.أايرادية، 

ي والمب3اني المق3ام عليھ3ا اراض3العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. ويتم اطفاء التحس3ينات عل3ى الم3أجور 

او المتبقي من مدة عقد ا�يجار ايھما ينتھي او� . ان والمباني على أساس الحياة العملية المقدرة لھذه التحسينات مستأجرة 

  : للبنود الرئيسية لھذه ا2صول ھي الحياة العملية المقدرة 

  السنوات  

  ١٠  ومعدات آ�ت

  ٢٥ -  ٥  يمبان

  ٧ -  ٥    سيارات

  ٧ – ٥  يأجھزة الحاسب ا[ل

  ٧  أثاث ومفروشات

  ١٠  على المأجورتحسينات 

  
  الموجودات طويلة ا�جلقيمة  انخفاض

وج3ود أي دلي3ل عل3ى وق3وع أي  ع3دم للقيمة الدفتري3ة للموج3ودات الملموس3ة للتأك3د م3ن دورية إجراء مراجعةب تقوم الشركة

خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات . وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة ل8سترداد لذلك 

ا2صل لتحديد حجم ھ3ذه الخس3ارة . وف3ي الح3ا�ت الت3ي � يمك3ن فيھ3ا تق3دير القيم3ة القابل3ة ل8س3ترداد ل3ذلك ا2ص3ل ، تق3وم 

  . قدية التي ينتمي إليھا ذلك ا2صلبتقدير القيمة القابلة ل8سترداد للوحدة المدرة للنالشركة 
  

وفي الحا�ت التي يقدر فيھ3ا المبل3غ القاب3ل ل8س3ترداد لfص3ل أو الوح3دة الم3درة للنقدي3ة بأق3ل م3ن قيمتـ3ـه الدفتري3ة ، عندئ3ذ 

إل33ى القيم33ة القابل33ة ل8س33ترداد لھ33ا ، وي33تم إثب33ات خس33ائر تخف33ض القيم33ة الدفتري33ة ل33ذلك ا2ص33ل أو الوح33دة الم33درة للنقدي33ة 

  . الدخل ا�ولية ا�نخفاض في قيمة ا2صل مصروفات فوراً في قائمة 

  

وإذا ما تم �حقاً عكس قيد خسارة ا�نخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لfص3ل أو الوح3دة الم3درة للنقدي3ة 

لة ل8سترداد له ، على أ� تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا ع3ن القيم3ة الدفتري3ة الت3ي ك3ان م3ن إلى القيمة المعدلة القاب

 الفت33راتالمفت3رض تحدي3دھا فيم33ا ل3و ل3م ي33تم إثب3ات خس3ارة ا�نخف33اض ف3ي قيم3ة ذل33ك ا2ص3ل أو الوح3دة الم33درة للنقدي3ة ف3ي 

  .�ولية ا الدخل رادات فوراً في قائمةالسابقة . يتم إثبات عكس قيد خسارة ا�نخفاض في القيمة إي
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 ٨

  

  
  تكلفة ا�قتراض

  

إن تكاليف ا�قتراض والخاصة مباشرة بتملك أو بناء ا2صول المؤھلة والتي تحتاج إلى فترة م3ن الوق3ت لتص3بح ج3اھزة 

أو البي3ع . إن للغرض المنوي استخدامه فيه أو بيعه ، يتم إضافتھا على كلفة تلك ا2صول حتى تصبح ج3اھزة ل8س3تخدام 

  تكاليف ا�قتراض ا2خرى يتم تحميلھا على قائمة الدخل ا2ولية  في الفترة التي تكبدت فيھا.

  

  غير ملموسة أصول
  

  غير الملموسة بتكاليف ا?نتفاع بمواقع أسواق مستأجرة (خلو) ويتم إطفاءھا على مدة عقود ا?يجار. ا2صول  مثلتت

  

  تحويل العم�ت اCجنبية 

  ي333333ل الس333333ائدة عن333333د اج333333راءحاس333333عار التحوي333333تم تحوي333333ل المع333333ام8ت بالعمل333333ة ا�جنبي333333ة ال333333ى الO333333 الس333333عودي ب

ال3ى  ا�ولي3ة المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعم8ت ا�جنبية كما في تاريخ قائمة المركز الم3الي

ا�رب33اح والخس33ائر الناتج33ة ع33ن التس33ديدات او تحوي33ل العم833ت . ان  ذل33ك الت33اريخالO33 الس33عودي با2س33عار الس33ائدة ف33ي 

  .ا�ولية  ا�جنبية يتم ادراجھا ضمن قائمة الدخل
  

  محاسبة عقود ا�يجار

تعتبر كافة عقود ا�يجار التي تبرمھا الشركة عق3ود ايج3ار تش3غيلية ، وبموجبھ3ا تحم3ل دفع3ات ا�يج3ار عل3ى قائم3ة ال3دخل 

  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة ا�يجار . ا�ولية
  

كما يتم قيد مبالغ ا?يجار المستلمة بموجب عقود ا?يجار التشغيلية م3ن قب3ل الش3ركة بص3فتھا م3ؤجرة ك3إيرادات ف3ي قائم3ة 

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود .ا�ولية الدخل 

  
  

  

  الخدمة نھايةتعويضات 

تعويضات نھاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي ويتم تنزيل ال3دفعات م3ن ا�س3تدراك ، كم3ا وي3تم احتس3اب  يتم إحتساب

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

  الزكاة

لزك33اة وفق33ا لمب33دأ لتدراك ي33تم ا�س33 .  تخض33ع الش33ركة لتعليم33ات مص33لحة الزك33اة وال33دخل ف33ي المملك33ة العربي33ة الس33عودية

يج33ري تس33جيل أي33ة فروق33ات ب33ين المخص33ص وال33ربط  . ا�س33تحقاق . ي33تم احتس33اب مخص33ص الزك33اة وفق33ا للوع33اء الزك33وي

  النھائي حين يتم اعتماد الربط النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص .
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 مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون   - ٣

ملي3ون O س3عودي ) عب3ارة ع3ن إيج3ارات  ٢٣٫٩:  ٢٠١١ملي3ون O س3عودي (  ٢١تتضمن المدفوعات المقدم3ة مبل3غ 

  مدفوعة مقدماً إلى طرف ذو ع8قة مقابل خصم تعجيل الدفع.

  

 المعام�ت مع أطراف ذات الع�قة   - ٤

ن ش333روط ھ33ذه المع333ام8ت إجراء مع33ام8ت م333ع ا�ط33راف ذات الع8ق33ة المبين333ة ادن33اه . إقام33ت الش33ركة خ8333ل الفت33رة ب333

 والمصاريف تمت بموافقة ادارة الشركة .

  الع�قة    اسم الشركة

  مساھم مؤسس    شركة العثيم القابضة 
  شركة زميلة    شركة عبد ( العثيم ل^ستثمار والتطوير العقاري 

  
  ان المعام8ت الجوھرية والمبالغ المتعلقة بھا ھي كما يلي :

  

  ٢٠١١  ٢٠١٢    المعامــــ�ت

  O ســعودي  M ســعودي    

  ٣٫٢٨٧٫٠٨٨    ٣٫٢٨٧٫٠٨٨      مصاريف ايجارات
  ١٧٫١٧٧٫٦٩٥    ١٨٫٦٤٨٫٦٣٢      إيرادات ايجارات
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 ١٠

  

 إستثمارات في شركات تابعة وأخرى  -٥

  يتضمن بند ا?ستثمارات كما يلي :

  بالريا�ت السعودية      

  ٢٠١١  ٢٠١٢    اتإيضاح  

  -  ٦٢٤٫٣٣٧        إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 
  -  ٤٠٠٫٠٠٠      أ  في شركات تابعة غير موحدة  اتإستثمار

  ١٠٧٫٨٦٣٫٢٦٠    ١٢٣٫٩٤٣٫١٤٤      ب  إستثمار في شركة زميلة 
  ٣٫٤٠٠٫٠٠٠    ٣٫٤٠٠٫٠٠٠      ج  إستثمار في شركة المعامل الوطنية 
  -  ٤٣٫٠٤٠٫٢٧٥      د  مطلوب من شركة بيت الوطن 

        ١١١٫٢٦٣٫٢٦٠    ١٧١٫٤٠٧٫٧٥٦  

  

  أ ) إستثمارات في شركات تابعة  غير موحدة 

 ١٠٠٫٠٠٠برأس م3ال  شركات ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية  أربع خ8ل السنة بتأسيسقامت الشركة 

حيث تم تملك ھذه الشركات بالكامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وق3د ت3م قي3د ا?س3تثمار ف3ي ھ3ذه O سعودي لكل شركة 

و لم تمارس ھذه الشركات أي نش3اط تج3اري لغاي3ة قوائم مالية مدققة لھذه الشركات ، الشركات بالكلفة حيث لم يتم إصدار 

  .٢٠١٢يونيو  ٣٠
  

١-٥    

  

  بالريا�ت السعودية  

  رأس مال الشركة   اسم الشركة

  ١٠٠٫٠٠٠    شركة ھالي القابضة 
  ١٠٠٫٠٠٠    شركة المركز العالمي للتسويق 

  ١٠٠٫٠٠٠    شركة الخدمات السبع 
  ١٠٠٫٠٠٠    شركة بيت الوطن 

    ٤٠٠٫٠٠٠  

  

  بالريا�ت السعودية  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  

       ) استثمار في شركة زميلة ب
  ١٠١٫٧٩٠٫٥٠٨    ١١٤٫٤٤٦٫٠٩١    يناير ١رصيد 

  ٦٫٠٧٢٫٧٥٢    ٩٫٤٩٧٫٠٥٣    حصة الشركة في صافي ا�رباح للفترة

  ١٠٧٫٨٦٣٫٢٦٠    ١٢٣٫٩٤٣٫١٤٤     يونيو  ٣٠رصيد 
  

  

يمثل ا�ستثمار في الشركة الزميلة قيمة ا�ستثمار في رأس مال شركة عبد ( العثيم ل8س3تثمار والتط3وير العق3اري بنس3بة 

  علما بان النسبة المتبقية مملوكة من قبل شركة العثيم القابضة والسيد عبد( صالح العثيم وافراد عائلته .%. ١٣٫٦٥

  

% ف33ي ش33ركة المعام33ل الوطني33ة وھ33ي ش33ركة ذات مس33ؤولية مح33دودة مس33جلة بمدين33ة  ٦قام33ت الش33ركة با?س33تثمار بنس33بة  )  ج

  الدمام.

  

.ف33ي حص33ص ش33ركات محلي33ة اتيتمث33ل المطل33وب م33ن ش33ركة بي33ت ال33وطن بالمب33الغ المدفوع33ة للش33ركة لتموي33ل إس33تثمار د ) 
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  الممتلكات والمعدات ، صافي -٦

   
 أراضي

  
 آ�ت ومعدات

  
 مبانــي

  
 ســيارات

  أجھزة حاسب
 آلي 

  
 اثاث ومفروشات

  تحسينات
  على المأجور

  
 المجمـوع

 O سعودي  O سعودي O سعودي O سعودي O سعودي O سعودي O سعودي O سعودي 

          الكلفــة

  ١٫٣٤٥٫٣٣٨٫٤٦٠    ١٠٨٫٩٣٦٫٧٧٨    ١١٢٫٠٥٩٫٥٦٦    ٨٠٫٧٥٤٫٨١٠    ٥٢٫٣١٢٫٩٨٩    ٤٨٤٫٣٦٨٫٣٢٣    ١٨٨٫٠٦٧٫٣٣٤    ٣١٨٫٨٣٨٫٦٦٠  ٢٠١٢يناير  ١

  ٨٠٫٣١١٫٨٥٣    ٤٫١٢٧٫٣٨٩    ٥٫٢٧٧٫٧٠٨    ٥٫٠٢٩٫٤٨٧    ٥٫٨٨٦٫٣٤١    ٤٨٫٤٤٨٫٢٠٨    ١٠٫٦١٣٫٠٩٥    ٩٢٩٫٦٢٥    ا�ضافات

  ) ٣٫٣١٠٫٤٠٢ (  ) ١٠٨٫٢٢٩(   ) ٣٨٨٫٢٠٠(   ) ٦٤٫٤٥٣(   ) ٣٣٤٫٩٠٠(   -  ) ٢٫٤١٤٫٦٢٠(   -  ا�ستبعادات

  ١١٦٫٩٤٩٫٠٧٤    ٨٥٫٧١٩٫٨٤٤    ٥٧٫٨٦٤٫٤٣٠  ٥٣٢٫٨١٦٫٥٣١    ١٩٦٫٢٦٥٫٨٠٩    ٣١٩٫٧٦٨٫٢٨٥    ٢٠١٢ يونيو ٣٠
  

١٫٤٢٢٫٣٣٩٫٩١١    ١١٢٫٩٥٥٫٩٣٨  

                  ا�ستھ�كات المتراكمة

  ٣٢٠٫٥٨١٫٨٤٧    ٤١٫٩٦٣٫٤٢٩    ٦٦٫٢٧٨٫٦١٩    ٣٦٫٣١٣٫٥٨٠    ٣٥٫٤٦٤٫٨٤٩    ٥٨٫٩٦٠٫٥٠٧    ٨١٫٦٠٠٫٨٦٣    -  ٢٠١٢يناير  ١

  ٤٠٫٣٧٢٫٢٥٠    ٥٫٢٧٨٫٥٦٢    ٥٫٣٢٨٫٢١٢    ٢٫٩٧٧٫٣٨٢    ٣٫٦١٥٫٨٨٦    ١٣٫٩٩٣٫٣١٦    ٩٫١٧٨٫٨٩٢    -  فترةالمحمل لل

  ) ١٫٩٧١٫١٨٩(   ) ١٫٢٦٠(   ) ٣٥٠٫٩٤٥(   ) ٤٠٫٢٦٤(   ) ٣٣٤٫٨٩٥(   -  ) ١٫٢٤٣٫٨٢٥(   -  ا�ستبعادات

  ٣٥٨٫٩٨٢٫٩٠٨    ٤٧٫٢٤٠٫٧٣١  ٧١٫٢٥٥٫٨٨٦    ٣٩٫٢٥٠٫٦٩٨    ٣٨٫٧٤٥٫٨٤٠    ٧٢٫٩٥٣٫٨٢٣    ٨٩٫٥٣٥٫٩٣٠    -  ٢٠١٢ يونيو ٣٠

                  القيمة الدفترية الصافية

  ١٫٠٦٣٫٣٥٧٫٠٠٣    ٦٥٫٧١٥٫٢٠٧    ٤٥٫٦٩٣٫١٨٨    ٤٦٫٤٦٩٫١٤٦    ١٩٫١١٨٫٥٩٠    ٤٥٩٫٨٦٢٫٧٠٨    ١٠٦٫٧٢٩٫٨٧٩    ٣١٩٫٧٦٨٫٢٨٥    ٢٠١٢ يونيو ٣٠

  ٩٠٧٫٠٦٣٫٤٨٨    ٦٦٫٣٨٤٫٧٤٩    ٤٤٫٩٦٢٫٣٧٦    ٤٠٫٢٣٦٫٦٠٤    ١٦٫٢٨٨٫٩٦٩    ٤٣٧٫٤٣٨٫٨٧٣    ١٠٢٫٣٦٢٫٨٧٧    ١٩٩٫٣٨٩٫٠٤٠    ٢٠١١يونيو  ٣٠
  

  

والتط3وير العق3اري ) وذل3ك لغ3رض اقام3ة  مليون O سعودي من طرف ذو ع8قة ( ش3ركة عب3د ( العث3يم ل^س3تثمار ٩٨قامت  الشركة بشراء أراضي استثمارية في المدينة المنورة بقيمة  ٢٠١٠مارس  ٢٩بتاريخ  -
، وت3م نق3ل ملكي3ة ج3زء م3ن ھ3ذه ٢٠١٠إبري3ل  ٧سكنية ومكتبية، و تمت الموافقة على شراء ا2راضي في اجتماع الجمعي3ة العام3ة الث3اني  لمس3اھمي الش3ركة المنعق3د بت3اريخ  ،مشروع مجمع تجاري ومباني استثمارية

 مليون O سعودي. ٣٧لكية باقي ا2راضي بإسم الشركة والبالغة قيمتھا ا?راضي . جاري إستكمال إجراءات نقل م

   
خ   ب ). وتجدر ا?شارة إلى أنه � يوجد أي التزامات رأسمالية عن ھذه المشاريع في ت3اري ٨مليون O سعودي مرھونة 2حد البنوك مقابل تسھي8ت بنكية. إيضاح (  ١٦٥ان ا�راضي المذكورة اع8ه تتضمن مبلغ  -

  مليون O سعودي ) ٦٤:  ٢٠١١قائمة المركز المالي ا2ولية.( 
  
  O سعودي )  محولة من مشاريع تحت التنفيذ . ٢٫١٨٢٫٥٠٩: O٢٠١١ سعودي (  ٥٧٫٨٤٤٫١٥٠تتضمن ا?ضافات مبلغ   -
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 مشاريع تحت التنفيذ -٧

مستخلصات للمقاولين وتأس3يس  با�ضافة الى ةتجاري اتتتمثل المشاريع تحت التنفيذ بشكل رئيسي في تكاليف إقامة مجمع

O س3عودي كم3ا  مليون ١١٫٣المشاريع ھذه  منغير المنفذة  عن ا�عمالوتجھيز اسواق جديدة ، حيث بلغت ا?لتزامات 

ت333م خ8333ل فت333رة الس333تة أش333ھر تحوي333ل مبل333غ  O س333عودي ) . ملي333ون ٢٫٨: ٢٠١١ وني333يو ٣٠(  ٢٠١٢ يوني333و ٣٠ف333ي 

٥٧٫٨٤٤٫١٥٠ O ) ٢٫١٨٢٫٥٠٩: ٢٠١١ سعودي O  ) ٦سعودي  ) إلى الممتلكات والمعدات  إيضاح .(   

  

 قروض ومرابحات -٨
  

  أ ) مرابحات قصيرة ا2جل :

قص3يرة ا�ج3ل وذل3ك لتموي3ل رأس  يوجد لدى الشركة تسھي8ت من مجموعة بنوك محلية تجارية عل3ى ش3كل مرابح3ات

O  ملي3ون ١٨٠ مبل3غ ٢٠١٢يوني3و  ٣٠المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من ھ3ذه المرابح3ات كم3ا ف3ي 

   مليون O سعودي ) . ٢٣٠:  ٢٠١١يونيو  ٣٠سعودي ( 
  

  ب ) قروض ومرابحات طويلة ا2جل :
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

    

  الجزء المتداول

  الجزء

  غير المتداول 

  

  ا�جمالي

  O ســعودي  O ســعودي  O ســعودي  
  ٤٤٣٫٥٠٠    ٤٣٫٥٠٠    ٤٠٠٫٠٠٠    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  ١٠١٫٥٧٩٫١٤٧    ٤٨٫٧٢٢٫٠٨٨    ٥٢٫٨٥٧٫٠٥٩    بنك الب8دقرض 

  ٦٫٩٤٤٫٤٤٤    -  ٦٫٩٤٤٫٤٤٤    قروض البنك السعودي الھولندي
  ١٠٨٫٣٣٣٫٣٣٤    ٧٣٫٦٦٦٫٦٦٧    ٣٤٫٦٦٦٫٦٦٧    سامبا الماليةقرض مجموعة 

  ٤٥٫٤٥٤٫٥٤٥    ٢٧٫٢٧٢٫٧٢٧    ١٨٫١٨١٫٨١٨    قرض البنك السعودي البريطاني

    ٢٦٢٫٧٥٤٫٩٧٠    ١٤٩٫٧٠٤٫٩٨٢    ١١٣٫٠٤٩٫٩٨٨  

  
  ٢٠١١يونيو  ٣٠  

    
  الجزء المتداول

  الجزء
  غير المتداول 

  
  ا�جمالي

  O ســعودي  ســعوديO   O ســعودي  
  ٨٤٣٫٥٠٠    ٤٤٣٫٥٠٠    ٤٠٠٫٠٠٠    السعودي  قرض صندوق التنمية الصناعية

  ١٥٣٫٧٤٦٫٧٦٧    ١٠٣٫٩٣١٫١٦٨    ٤٩٫٨١٥٫٥٩٩    بنك الب8دقرض 
  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٨٫٣٣٣٫٣٣٣    ١٤٫٦٦٦٫٦٦٧    قروض البنك السعودي الھولندي
  ٢٣٫٦١١٫١١٢    ٦٫٩٤٤٫٤٤٥    ١٦٫٦٦٦٫٦٦٧    قرض البنك السعودي البريطاني

    ٢١١٫٢٠١٫٣٧٩    ١٢٩٫٦٥٢٫٤٤٦    ٨١٫٥٤٨٫٩٣٣  
  

  

مملوك3ة م3ن  ان ھذه التسھي8ت مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد المساھمين ، ورھن صكوك ملكي3ة اراض3ي

ملي3ون O  ٦٤:  ٢٠١١. ( يوني3و  ٢٠١٢يوني3و  ٣٠ملي3ون O س3عودي كم3ا ف3ي  ١٦٥قب3ل الش3ركة قيمتھ3ا الدفتري3ة 

  سعودي ).
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  احتياطي نظامي -٩

للش33ركة ، تق33وم الش33ركة بتك33وين  تماش33ياً م33ع متطلب33ات نظ33ام الش33ركات ف33ي المملك33ة العربي33ة الس33عودية والنظ33ام ا�ساس33ي

بالمئ3ة م3ن رأس الم3ال . ان  ٥٠بالمئة من ال3ربح الص3افي الس3نوي حت3ى يبل3غ ھ3ذا ا�حتي3اطي  ١٠احتياطي نظامي بنسبة 

  ا�حتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .  
  

  

  

 إحتياطي إختياري - ١٠

ابري33ل  ٢٧( المواف3ق  ١٤٣٠جم33ادى ا�ول  ٢بت3اريخ وافق3ت الجمعي3ة العام33ة غي3ر العادي3ة للش33ركة ف3ي اجتماعھ33ا المنعق3د 

كإحتي3اطي اختي3اري وتخصيص3ه للتوس3ع ف3ي أعم3ال  ٢٠٠٨% من الربح الص3افي  لس3نة ٢٠) على اقتطاع نسبة  ٢٠٠٩

  الشركة .
  

  السھم يةربح - ١١

الرئيس3ية المس3تمرة للفت3رة  بتقس3يم ال3ربح الص3افي وال3ربح  تم احتساب ربح السھم من الربح الصافي للفترة  ومن ا�عمال

 ٢٠١١و  ٢٠١٢يوني3و   ٣٠المنتھية ف3ي فترة من ا�عمال الرئيسية المستمرة للفترة على المتوسط المرجح لعدد ا2سھم لل

  مليون سھم .  ٢٢٫٥والبالغ 
  

  
  

  توزيعات ا�رباح - ١٢

 ٦٧٫٥عل3ى توزي3ع ارب3اح نقدي3ة بمبل3غ  ٢٠١١م3ارس  ٢٨د بت3اريخ وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھا المنعق3

  .٢٠١٠ديسمبر  O٣١ للسھم الواحد عن السنة المنتھية في  ٣مليون O سعودي بواقع 

  

 ، صافي  أخرى ( مصاريف ) ايرادات - ١٣

 

 المنتھية في الستة أشھرلفترة  لفترة الث�ثة أشھر المنتھية في 

 ٢٠١١ يونيو ٣٠ ٢٠١٢ يونيو ٣٠ ٢٠١١ يونيو ٣٠ ٢٠١٢ ونييو ٣٠ 

  O ســعودي  O ســعودي  O ســعودي  O ســعودي 

 ٢٢٢٫٥٧٨   ) ١٧٨٫٤٨٩(  ١٠٠٫٦٢٣   ٤٠٫٤٤٨   بيع أصول ثابتة ( خسائر ) أرباح

 ) ٥٫٨٩٢٫٠٤٧(  -  ) ٥٨٢٫٣٣٧(   - مكآفآت إستثنائية 

 ) ١٫٩٦٠٫٨١٤(  ) ٧٧٥٫٠٠٠(  ) ٢٣٦٫٣١٤(  ) ٦٩٠٫٠٠٠(   أتعاب عملية ا?ستحواذ

 ١٫٢٩١٫٣١٨   ٢٫١٩٣٫٨٢٦   ٨١٢٫٣١٩   ١٫٢٣٩٫٠٩٣   ، صافي  أخرى

 
  ٦٫٣٣٨٫٩٦٥(  ١٫٢٤٠٫٣٣٧    ٩٤٫٢٩١    ٥٨٩٫٥٤١ (  

 



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
    ٢٠١٢يونيو  ٣٠الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر

  

 
١٤

  

 معلومات قطاعية - ١٤

تتركز النشاطات الرئيسية للش3ركة  ف3ي تج3ارة التجزئ3ة والجمل3ة ب3المواد الغذائي3ة  وتم3ارس الش3ركة نش3اطھا ف3ي المملك3ة  

العربية السعودية، با?ضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية، استثمارھا بالبيع او ا�يجار لصالح الشركة. ت3م تلخ3يص 

  لكل قطاع من قطاعات ا2عمال  .  ٢٠١١و  ٢٠١٢يو يون ٣٠بعض المعلومات المختارة كما في 

  

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشھر المنتھية في   

  بـالـريـــا�ت الســعــودية  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
 ١٫٩٩٧٫١٢٣٫٠٠٦   - ١٫٩٩٧٫١٢٣٫٠٠٦    المبيعات

  ٧٦٫٦٤٣٫٠٢١    ٣٦٫٦١٨٫٧٠٥    ٤٠٫٠٢٤٫٣١٦    إيرادات التأجير

 ١٫٠٦٣٫٣٥٧٫٠٠٣   ٥٤١٫٢٢٠٫٢٥٥   ٥٢٢٫١٣٦٫٧٤٨    ممتلكات ومعدات ، صافي

 ١٤٥٫٣٧٧٫٧٧٠   ١٧٫٢٥٦٫١٤٧   ١٢٨٫١٢١٫٦٢٣    إجمالي الربح
  

  ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشھر المنتھية في   

  بـالـريـــال الســعــودي  

    العقار والتأجير  تجارة التجزئة  

  المجموع  ( إيجارات )   والجملة  

        
  ١٫٩٢١٫٣٤٨٫٨٥٥    -  ١٫٩٢١٫٣٤٨٫٨٥٥    المبيعات

  ٧٠٫٥٤٨٫٦٠٥    ٣١٫٦٩٢٫٧٦٩    ٣٨٫٨٥٥٫٨٣٦    إيرادات التأجير

  ٩٠٧٫٠٦٣٫٤٨٨    ٥٣٩٫٦١٤٫٧٥٢    ٣٦٧٫٤٤٨٫٧٣٦    ممتلكات ومعدات ، صافي

  ١٥٩٫٤٣٢٫١٦٦    ١٤٫٢٠٥٫٢٧٢    ١٤٥٫٢٢٦٫٨٩٤    إجمالي الربح
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  شركة اسواق عبد� العثيم 
  )مساھمة سعودية شركة ( 

  

  ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية ( غير مراجعة ) ( تتمة )
    ٢٠١٢يونيو  ٣٠الستة اشھر المنتھية  في  ةلفتر

  

 
١٥

  

 المحتملةوالمطلوبات ا�لتزامات  - ١٥

  
  : المحتملة التاليةوالمطلوبات ا�لتزامات  يونيو ٣٠ في كمايوجد على الشركة   أ  )

  بالM السعودي  

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ٢٥٫٧٨١٫٢٢٨   ٢٥٫٥١٦٫٧٠٠    اعتمادات مستندية

 ٢٠٫٦٦٨٫٣٠٠   ٤٤٫٣٧٤٫٨٠٧    خطابات ضمان

  ٢٫٨٤٧٫٢٢٧    ١١٫٢٩٠٫٥٠٢    رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ  إلتزامات
  

  

  : ةالتزامات مقابل عقود ايجار تشغيلي  ب )

يوجد التزامات قائمة عل3ى الش3ركة بموج3ب عق3ود اس3تئجار تش3غيلية طويل3ة ا�ج3ل لفروعھ3ا ومجمعاتھ3ا غي3ر قابل3ة   

  على النحو التالي : يونيو ٣٠كما في ل8لغاء 

   Mالسعوديبال  

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ٣٩٫٨٠٥٫٠٨٩   ٤٥٫٥٥٨٫٨٦٩    أقل من سنة

 ١٣٥٫٢٣٦٫٧١٠   ١٦٤٫٦٦٠٫٩٩٠    سنوات ٥أكثر من سنة و أقل من 

٢٥٩٫٥٣٠٫٦١١    سنة ٢٣واقل من  سنوات ٥أكثر من     ٢٤٩٫٨٤٣٫٠٢٤  

  

 التسويات المتعلقة بالفترة - ١٦

بع3دل المرك3ز الم3الي ونت3ائج  ا�ولي3ةلك3ي تظھ3ر الق3وائم المالي3ة  التسويات التي رأت ادارة الشركة اھميتھ3ا تم إعداد جميع

  عن النتائج الفعلية 2عمال السنة كاملة . دقيقاً  قد � تمثل مؤشراً  ا�وليةا�عمال. وان نتائج ا�عمال عن الفترة المالية 

  
 ارقام المقارنة - ١٧

  الفترة الحالية . تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع عرض ارقام
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