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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
القوائم المالية األولية فى 30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة المركز المالى األولية فى 30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(

)بالرياالت السعودية(
2015/9/30م2016/9/30م�ي�ضاح

موجودات

موجودات متداولة

510.430.31615.264.900نقد لدى البنوك

130.766.828114.796.267مدينون جتاريون - بال�صايف 

15.488.3665.674.144مدينون متنوعون  

-940.517مدينون اأطراف ذات عالقة 

63.571.58848.294.554خمزون ب�صاعة

6.546.2626.051.886م�صروفات مدفوعة مقدما – اإيجارات 

227.743.877190.081.751جمموع املوجودات املتداولة

657.234.32758.160.409ا�صتثمارات

9.055.6579.591.520موجودات ثابتة ـ بال�صايف

3.323.8982.749.060موجودات غري ملمو�صة - بال�صافى

297.357.759260.582.740جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني  

املطلوبات املتداولة

777.676.87459.823.445بنوك دائنة

2.767.8716.863.016دائنون جتاريون

5.688.2682.355.306دائنون متنوعون

14.131.3247.362.802دائنون اأطراف ذات عالقة

10.725.28911.384.525م�صروفات م�صتحقة 

4.922.6752.100.000خم�ص�ص الزكاة 

115.912.30189.889.094جمموع املطلوبات املتداولة

4.198.0843.582.200خم�ص�ص مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني

1.127.2521.127.252خم�ص�صات اأخرى

121.237.63794.598.546جمموع املطلوبات  

حقوق ال�صركاء

101.250.000101.250.000راأ�ص املال

21.911.45518.220.710احتياطي نظامي

-2.000.000احتياطى عام

27.139.09018.677.364اأرباح مبقاة

23.819.57727.836.120�صايف دخل الفرتة

176.120.122165.984.194جمموع حقوق امل�صاهمني

297.357.759260.582.740جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )7( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة الدخل األولية  للفترة من أول يناير 2016م حتى 30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(

 )بالرياالت السعودية(

ل∏ãالثة �أTضهر �ملنتهية  ‘ 
2016/9/30م

ل∏ãالثة �أTضهر �ملنتهية  ‘ 
2015/9/30م

ل∏ت�ضعة �أTضهر �ملنتهية
 ‘ 2016/9/30م

ل∏ت�ضعة �أTضهر �ملنتهية
2015/9/30م

75.390.53577.245.563249.804.881240.204.116املبيعات  

)138.739.169()143.400.382()43.377.430()44.043.156(تكلفة املبيعات  

31.347.37933.868.133106.404.499101.464.947جممل الربح 

يخ�صم : امل�صروفات والأعباء

20.405.45517.613.11365.464.52456.607.240م�صروفات بيع وت�صويق

4.029.8653.624.24212.885.61111.804.963م�صروفات عمومية واإدارية

325.296289.412943.357885.220ا�صتهالك موجودات ثابتة

20.39320.39361.17961.179ا�صتنفاذ موجودات غري ملمو�صة

180.000125.000540.000375.000خم�ص�صات خمتلفة

24.961.00921.672.16079.894.67169.733.602جمموع امل�صروفات والأعباء

6.386.37012.195.97326.509.82831.731.345الدخل من الأن�صطة الرئي�صية

اإيرادات )م�صروفات( اأخرى

-872.572-104.705اأرباح ا�صتثمارات 

19.000---اأرباح بيع موجودات ثابتة

)8.857()90.777()5.567()85.940(ديون معدومة 

)815.469()837.185()238.134(1.448.956م�صروفات متويل

)488.632(173.271)222.901(420.206فرق العملة

)746.778()815.358()223.619()930.568(ب�صاعة منتهية ال�صالحية وتالفة

606.52759.585182.226245.511اإيرادات متنوعة

)1.795.225()515.251()630.636(1.563.886جمموع الإيرادات )امل�صروفات( الأخرى

7.950.25611.565.33725.994.57729.936.120�صافى دخل الفرتة قبل الزكاة 

)2.100.000()2.175.000()700.000()725.000(خم�ص�ص الزكاة 

7.225.25610.865.33723.819.57727.836.120�صافى دخل الفرتة

ربحية ال�صهم

0.631.22.623.13ربحية ال�صهم من الأن�صطة الرئي�صية

0.711.082.352.74ربحية ال�صهم من �صايف الدخل

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )7( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة التدفقات النقدية األولية للفترة من أول يناير 2016م حتى30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(

)بالرياالت السعودية(
2015/9/30م2016/9/30م

التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل :
23.819.57727.836.120�صايف دخل الفرتة 

تعديل �صايف الدخل اإلى �صايف التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل
943.357885.220ا�صتهالك موجودات ثابتة

61.17961.179ا�صتنفاذ موجودات غري ملمو�صة
)19.000(-)اأرباح( بيع موجودات ثابتة

540.000375.000خم�ص�صات
2.175.0002.100.000خم�ص�ص الزكاة 

27.539.11331.238.519
التغري فى املوجودات واملطلوبات

نق�ص )زيادة( :
)19.349.950()11.825.952(مدينون جتاريون
1.741.718)11.132.205(مدينون متنوعون

)18.167.729()18.744.257(مدينون اأطراف ذات عالقة
4.460.864)14.688.917(خمزون ب�صاعة

)3.731.412()82.684(م�صروفات مدفوعة مقدما
)نق�ص( زيادة :

)2.316.723()10.334.760(بنوك – اأوراق دفع
3.943.443)4.449.080(دائنون جتاريون
3.991.7421.122.236دائنون متنوعون

)1.400.848(9.097.802دائنون اأطراف ذات عالقة
10.725.28911.384.525م�صروفات م�صتحقة  

)2.468.085()2.468.085(الزكاة املدفوعة
)338.612()77.598(املن�صرف من خم�ص�ص ترك اخلدمة للعاملني

6.117.946)22.449.591(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( الناجت عن عمليات الت�صغيل
التدفق النقدي من عمليات ال�صتثمار :

--املح�صل من اأرباح ا�صتثمارات
)1.478.396()486.212()�صراء( موجودات ثابتة

)332.962()611.778()�صراء( موجودات غري ملمو�صة
19.000-املح�صل من بيع موجودات ثابتة

)1.792.358()1.097.990(�صايف التدفق النقدي)امل�صتخدم يف(  عمليات ال�صتثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل :

21.750.0002.000.000التغري فى بنوك - قرو�ص ق�صرية الأجل
21.750.0002.000.000�صايف التدفق النقدي الناجت عن عمليات التمويل

6.325.588)1.797.581(�صايف الزيادة )النق�ص( يف الأر�صدة النقدية
12.227.8978.939.312النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

10.430.31615.264.900النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة                               

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )7( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(

1 ـ عــام
1/1 - �صركة باعظيم التجارية – �صركة م�صاهمة �صعودية مقفلة – تاأ�ص�صت مبوجب القرار الوزاري رقم )50/ق( بتاريخ 1429/2/12هـ املوافق 2008/2/19م 

وقيدت ال�صركة بال�صجل التجاري مبدينة الريا�ص بنف�ص الرقم 1010017281 بتاريخ 1398/8/11هـ . 

 á«YÉæ°üdG Iõ¡LC’Gh ÊÉÑŸG OGƒe ‘h π«ªéàdG äGhOCGh á«dõæŸG äGhOC’Gh áaÉ¶ædG äGhOCGh á«FGò¨dG OGƒŸG ≈a áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒ ƒg ácô°ûdG •É°ûf - 2/1
ومعدات ت�صييد الطرق وكافة اأنواع ال�صلع واخلدمات واإدارة و�صيانة العقارات واملجمعات ال�صكنية وال�صترياد والت�صدير للغري و�صراء الأرا�صي والعقارات بهدف 

تطويرها وحت�صينها وت�صييد املباين وامل�صتودعات عليها وا�صتغاللها ل�صالح ال�صركة .

3/1 - ت�صمل القوائم املالية على ح�صابات املركز الرئي�صي والفروع والأق�صام التالية :-

اأ   – ح�صابات فرع جدة �صجل جتارى رقم 4030034688 وتاريخ 1402/8/1هـ .  

ب – ح�صابات فرع الدمام �صجل جتارى رقم 2050106377 وتاريخ 1436/10/26هــ .

ج – ح�صابات فرع تبوك �صجل جتارى رقم 3550036807 وتاريخ 1436/10/26هــ .

د – ح�صابات فرع بريدة �صجل جتارى رقم 1131056151 وتاريخ 1436/10/26هــ .

هـ – ح�صابات فرع املدينة املنورة �صجل جتارى رقم 4650079224 وتاريخ 1436/10/26هــ .

و – ح�صابات فرع خمي�ص م�صيط �صجل جتارى رقم 5855068837 وتاريخ 1436/10/26هــ .

ز  – ق�صم التوزيع مبدينة الريا�ص.  

4/1 - تبداأ ال�صنة املالية لل�صركة من اأول �صهر يناير وتنتهى بنهاية �صهر دي�صمرب من كل �صنة والقوائم املالية الأولية املعرو�صة للفرتة من اأول يناير 2016م حتى 
30 �صبتمرب 2016م مقارنة بنف�ص الفرتة  ل�صنة 2015م .

2 ـ أهم السياسات المحاسبية المتبعة
يتم اعداد القوائم املالية الأولية لل�صركة وفقا ملعيار التقارير املالية الأولية ال�صادر عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني وفيما يلى ملخ�ص لأهم ال�صيا�صات 

املحا�صبية املتبعة:

1/2 ـ العرف المحاسبى

يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية , وتتبع ال�صركة قاعدة ال�صتحقاق املحا�صبى فى ت�صجيل ايراداتها وم�صروفاتها .

2/2 ـ أطراف ذات عالقة

تتمثل العالقة فى حتويل ب�صاعة ب�صعر التكلفة ملن�صات م�صتثمر فيها بدول اخلليج .

3/2 ـ مخزون بضاعة

يتم تقوË املخزون على اأ�صا�ص �صعر التكلفة اأو ال�صوق اأيهما اأقل ويتم احت�صاب التكلفة ب�صفة عامة على اأ�صا�ص متو�صط  ال�صعر اأما ب�صاأن الب�صاعة التالفة واملنتهية 
ال�صاحلية يتم اعدامها خ�صمًا على امل�صروفات الأخرى بقائمة الدخل .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(
4/2 ـ اإلستثمارات

ا�صتثمارات طويلة الأجل

1/4/2 - استثمارات في رؤوس أموال شركات

- تقيد ال�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال ال�صركات امل�صاهمة ون�صبة امللكية فيها 20% اأو اأقل بالتكلفة .

2/4/2 – إستثمارات في منشآت بدول الخليج

وهي عبارة عن من�صاآت خا�صة وممولة بالكامل من ال�صركة وتدار ل�صاحلها .

3/4/2 - االستثمارات في أراضي

 متثل م�صاهمات يف اأرا�صي على امل�صاع وتقيد بالتكلفة .

5/2 ـ الموجودات الثابتة واستهالكاتها

تثبت املوجودات الثابتة بالتكلفة ويتم ا�صتهالكها – بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر النتاجى املتوقع لها بالن�صب التالية :

25%�أجهزة و�أدو�ت5%مبانى وجتهيز�ت 

25%جتهيزات اأرفف25%املعدات 

50%قوالب25%�صيارات

6/2 ـ الموجودات غير الملموسة

تتمثل يف قيمة ت�صجيل العالمات التجارية داخل اململكة العربية ال�صعودية .

7/2 ـ انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة           

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة للتاأكد من وجود اأى دليل على حدوث خ�صارة نتيجة الإنخفا�ص فى القيمة وذلك عندما ت�صري الأحداث 
اأو التغريات فى الظروف اإلى عدم اإمكانية اإ�صرتداد القيمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة . وفى حالة جتاوز القيمة الدفرتية لهذه املوجودات الغري متداولة 

قيمتها القابلة لالإ�صترياد يتم اإثبات خ�صارة ناجته عن ذلك الإنخفا�ص فى القيمة فى قائمة الدخل .

اإن القيمة القابلة لالأ�صرتداد هى �صافى قيمة بيع املوجودات اأو القيمة قيد الإ�صتخدام اأيهما اأعلى , كما ان �صافى �صعر البيع هو املبلغ الذى يتم احل�صول عليه 
من بيع اأ�صل فى معاملة تتم على اأ�ص�ص جتارية , فى حني اأن القيمة قيد الإ�صتخدام هى القيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية امل�صتقبلية املتوقع ن�صاأتها من 

اإ�صتمرار اإ�صتخدام اأ�صل ما اأو بيعه فى نهاية عمره النتاجي .

8/2 ـ الزكاة 

تخ�صع ال�صركة اإلى فري�صة الزكاة وفقا ملعيار الزكاة ولالأنظمة والتعليمات ال�صادرة من م�صلحة الزكاة والدخل .

يتم احت�صاب خم�ص�ص الزكاة على �صافى حقوق امل�صاهمني بحد اأدنى الربح الزكوى .

تقوم ال�صركة بقيد خم�ص�ص الزكاة على اأ�صا�ص ربع �صنوي وحتميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التى تطراأ عند الربط النهائى للزكاة اإن وجدت فى 
ال�صنة التى يتم فيها اعتماد الربط النهائى .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(
9/2 ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين

يتم تكوين خم�ص�ص مببالغ مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني امل�صتحقة عن مدة خدمتهم حتى تاريخ القوائم  املالية وذلك مبا يتفق ونظام العمل .

1٠/2 ـ تحقق اإليراد

يتحقق الإيراد عند اإ�صدار فاتورة البيع وت�صليم الب�صاعة للعميل .

11/2 ـ مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية

تتكون م�صروفات البيع والت�صويق من امل�صروفات املنفقة لبيع وت�صويق الب�صاعة .

تتكون امل�صروفات العمومية والإدارية من امل�صروفات التي تتعلق ب�صكل مبا�صر باإدارة ال�صركة والتي ل تعترب من م�صروفات البيع والت�صويق .

12/2 ـ العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اأثناء ال�صنة اإلى الريال ال�صعودي باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة وقت اإجراء املعامالت. وحتول اأر�صدة املوجودات 
واملطلوبات امل�صجلة بالعملة الأجنبية يف نهاية ال�صنة املالية اإلى الريال ال�صعودي باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة يف ذلك التاريخ ويدرج فرق التقوË بقائمة الدخل .

13/2 ـ النقد وما في حكمه

يتمثل النقد وما يف حكمه يف ح�صابات جارية لدى البنوك .

14/2 ـ معلومات قطاعية

لل�صركة قطاع اأعمال واأحد لأن�صطتها ومتار�ص ال�صركة ن�صاطها يف اململكة العربية ال�صعودية .

3 – ربحية السهم
يتم اإحت�صاب ربح ال�صهم من �صايف الربح ومن الأعمال الرئي�صية بتق�صيم الربح ال�صايف والربح من الأعمال الرئي�صية على عدد الأ�صهم امل�صدرة .

4 – مؤشر النتائج
اإن نتائج الأعمال عن الفرتة قد لمتثل موؤ�صرًا دقيقًا عن النتائج الفعلية لأعمال ال�صنة كاملة .

5 - نقد لدى البنوك

2015/9/30م2016/9/30م

10.430.31615.264.900ح�صابات جارية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(

6 – استثمارات

2015/9/30م2016/9/30م

ا�صتثمارات طويلة الأجل

اأ – ا�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال �صركات

- عدد 537.875 �صهم قيمة ال�صهم 1000 ريال ميني بواقع 5% من راأ�صمال بنك اليمن البحرين ال�صامل – 
اجلمهورية اليمنية

10.189.26210.189.262

- عدد 1.150 �صهم قيمة ال�صهم 1.000 دولر بواقع 11.5% من راأ�صمال �صركة بروم لالأ�صماك – م�صاهمة مقفلة – 
اجلمهورية اليمنية .

4.317.2904.317.290

- عدد 120.000 �صهم قيمة ال�صهم 1.000 ريال ميني ب�صركة املوارد للخدمات التعليمية وال�صحية – م�صاهمة 
مقفلة – اجلمهورية اليمنية .

3.874.1733.874.173

1.877.0001.877.000- ح�صة يف �صركة ميان للمقاولت العامة املحدودة بواقع 20% من راأ�ص املال – اجلمهورية اليمنية .

20.257.72520.257.725

ب ال�صتثمارات يف من�صاآت بدول اخلليج

19.227.01419.277.014- ا�صتثمار يف من�صاآة باعظيم للتجارة - دبي

13.409.55714.335.640- ا�صتثمار يف من�صاآة باعظيم للتجارة - قطر

32.686.57233.612.654

- الإ�صتثمارات باإ�صم اأحد امل�صاهمني )الرئي�صيني(

ج – ا�صتثمارات يف اأرا�صي

1.925.0001.925.000- اأر�ص ب�صنعاء – اجلمهورية اليمنية

د - ا�صتثمار

- عبارة عن مبلغ 630.000 دولر اأمريكي دفعة حتت ح�صاب الإ�صتثمار

2.365.0302.365.030ب�صركة بروم لالأ�صماك – م�صاهمة مقفلة - اجلمهورية اليمنية .

57.234.32758.160.409

7 – بنوك دائنة

2015/9/30م2016/9/30م

43.926.87441.823.445�صحوبات موؤجلة عن اعتمادات م�صتندية

33.750.00018.000.000قرو�ص ق�صرية الأجل

77.676.87459.823.445




