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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
-1

معلومات حو الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها
إن شركة أسواق عبد هللا العثيم "الشركة" هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بمدينة الرياض بموجب السجل التجار رقم
 1010031185بتاريخ  7رجب 1400هـ املوافت  21مايو 1980م .تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
بموجب القرار الوزار رقم /227ق بتاريخ  3رمضان 1428هـ املوافت  15سبتمبر 2007م.
يتمثل شا الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية واألسماك واللحوم والحاصالت الزراعية واملواشبي واألدوات املنءلية
وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق املركزية واملجمعات التجارية وامل ابز وخدمات اإلعاشة املاهية وغير املاهية وإدارة املراكز التدريبية
والتعليمية ،وشرا األراضبي إلقامة املبا ي عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالق الشركة وخدمات اإلستيراد والتصدير والتسويت للغير ،
ً
تمارس الشركة شاحها من خالل السجل الرئيس والسجالت الفرعية كما هى موضحة تفصيال فى (ايضاح . )24
يبلغ رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2018م  900مليون ريال سعود مكون من  90مليون سهم بقيمة  10ريال سعود للسهم
الواحد (2017م 450 :مليون ريال سعود مكون من  45مليون سهم بقيمة اسمية  10ريال سعود للسهم ).
يقع املقر الرئيدبي للشركة في مدينة الرياض ـ حي الربوة الاريت الدائر الشرقي ـ ص.ب  41700ـ اململكة العربية السعودية
تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
ً
تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة أسواق عبد هللا العثيم القوائم املالية للشركة وشركاتها التابعة املسيار عليها ويشار إليهم معا بـ
"املجموعة".
فيما يلي تفاصيل الشركات املسيطر عليها من قبل الشركة:

االسم

بلد التأسيس

شركة هالي القابضة
شركة املركز العالمي للتسويت
شركة الخدمات السبع
شركة بيت الوحن
شركة مرافت التشغيل
شركة أسواق عبدهللا العثيم – مصر
شركة مرات القصيم
شركة شرفات الجزيرة
شركة معين للموارد البشرية

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
جمهورية مصر العربية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

النشاط الرئيس ي

تجارة الجملة والتجزئة
تجارة الجملة والتجزئة
استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة
استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة
املقاوالت العامة للمبا ي
البيع بالجملة والبيع بالتجزئة
زراعة الخضراوات واألعال
املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية
تقديم الخدمات العمالية
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نسبة امللكية %
ديسمبر
ديسمبر
2018م 2017م
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

68

68

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
وفيما يلي نبذة عن الشركات التابعة املسيار عليها والتي تم توحيد أرصدتها في هذه القوائم املالية املوحدة:
شركة هالي القابضة
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب الس ــجل التج ــار رق ــم  1010314228ص ــادر م ــن مدين ــة الري ــاض بت ــاريخ  9رمض ــان 1432هـ ـ
(املواف ــت  9أغس ــاس 2011م) ،وتتمث ــل أ ش ــاتها الرئيس ــية ف ــي املش ــاركة ف ــي الش ــركات بنس ــبة تمكنه ــا م ــن الس ــيارة عليه ــا ،وتج ــارة الجمل ــة
والتجزئــة فــي املــواد الغذائيــة والــدقيت واألرز واللحــوم واألســماك واألوا ــي املنءليــة وخــدمات الحاســب اآللــي (ن ــم تابيقيــة وقواعــد معلومــات)،
وخدمات االستيراد والتصدير والتسويت للغير وصيانة املراكز التدريبية والارفيهية وخدمات اإلعاشة املاهية وغير املاهية.
شركة املركز العاملي للتسويق
شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــار رقــم  1010314201صــادر مــن مدينــة الريــاض بتــاريخ  9رمضــان 1432ه ــ،
(املواف ــت  9أغس ــاس 2011م) ،وتتمث ــل أ ش ــاتها الرئيس ــية ف ــي املش ــاركة ف ــي الش ــركات بنس ــبة تمكنه ــا م ــن الس ــيارة عليه ــا ،وتج ــارة الجمل ــة
والتجزئ ــة ف ــي ال ــدقيت واألرز واللح ــوم واألس ــماك واألوا ــي املنءلي ــة وقا ــع غي ــار الس ــيارات وخ ــدمات الحاس ــب اآلل ــي (ن ــم تابيقي ــة وقواع ــد
معلومات) ،وخدمات االستيراد والتصدير والتسويت للغير وصيانة املراكز التدريبية والارفيهية وخدمات اإلعاشة املاهية وغير املاهية.
شركة الخدمات السبع
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب الس ــجل التج ــار رق ــم  1010320848ص ــادر م ــن مدين ــة الري ــاض بت ــاريخ  2مح ــرم 1433هـ ــ،
(املوافت  27نوفمبر 2011م) ،وتتمثل أ شاتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملـة والتجزئـة فـي املالبـس الجـاهزة واملالبـس الريا ـية
واملجــوهرات التقليديــة وأدوات الخياحــة والحقائــب والشــنو واملنتجــات الجلديــة ومــواد الــديكور واألســق املســتعارة وقاــع غيــار الســيارات
والحاصالت الزراعية ،وخدمات االستيراد والتصدير والتسويت للغير وإقامة املشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل امل ابز واملقاهي.
شركة بيت الوطن
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب 3الس ــجل التج ــار رق ــم  1010320847ص ــادر م ــن مدين ــة الري ــاض بت ــاريخ  2مح ــرم 1433هـ ـ
(املوافــت  27نــوفمبر 2011م) ،وتتمثــل أ شــاتها الرئيســية فــي اســتيراد وتصــدير وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي الخض ـراوات والفواكــه واألســماك
واأللب ــان واألجب ــان ومش ــتقات الحلي ــب والس ــمن الحي ــوا ي والزيت ــون والح ــالوة الاحيني ــة واملكرون ــة واملش ــروبات الغازي ــة ،وخ ــدمات االس ــتيراد
والتصــدير والتســويت للغيــر وصــيانة املراكــز التدريبيــة والارفيهيــة واملراكــز الريا ــية واملقــاوالت العامــة للمبــا ي (إ شــا وإصــالح وهــدم وت ـرميم)
واألعمال الكهربائية واإللكارونية.
شركة مرافق التشغيل
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب الس ــجل التج ــار رق ــم  1010321917ص ــادر م ــن مدين ـة الري ــاض بت ــاريخ  15مح ــرم 1433هـ ـ
(املوافت  10ديسمبر 2011م) ،وتتمثل أ شاتها الرئيسية في املقاوالت العامة للمبا ي وإ شا وهـدم وتـرميم وأعمـال الاـرق والاـرق الرئيسـية
والشوارا والجسور وأعمال الحفر وأعمال التسلي والنجارة.
شركة أسواق عبدهللا العثيم – مصر
شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجار رقم  55010صادر من جمهورية مصر العربية بتـاريخ  20ذو الحجـة 1432ه ـ املوافـت
 16نوفمبر 2011م .تتمثل أ شاتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.
شركة ثمرات القصيم
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب الس ــجل التج ــار رق ــم  1010378315ص ــادر م ــن مدين ــة الري ــاض بت ــاريخ  30رج ــب 1434ه ــ،
(املواف ــت  9يونيـ ــو 2013م) ،وتتمثـ ــل أ شـ ــاتها الرئيسـ ــية فـ ــي زراعـ ــة الخض ـ ـراوات واألع ــال وتربيـ ــة املاشـ ــية والـ ــدواجن ،وخـ ــدمات االسـ ــتيراد
والتصدير والتسويت للغير وشرا األراضبي إلقامة مبا ي عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار وإستغالل العقارات واألراضبي لصالق الشركة.
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
شركة شرفات الجزيرة
ش ــركة ذات مس ــئولية مح ــدودة تعم ــل بموج ــب الس ــجل التج ــار رق ــم  1010228732ص ــادر م ــن مدين ــة الري ــاض بت ــاريخ  2ص ــفر 1428ه ـ ـ،
(املوافت  19نوفمبر 2007م) ،وتتمثل أ شاتها الرئيسية في املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية.
شركة ُمعين للموارد البشرية
إن شركة معين للموارد البشرية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة بتاريخ  6رمضـان 1436ه ـ (املوافـت  23يونيـو 2015م) فـي مدينـة
الرياض بالسجل التجار رقم  .1010435202وتتمثل أ شاتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلت بالعمالة املنءلية والعمالة
في القااعين العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم  24ش م م بتاريخ  23ذ الحجة 1436هـ ،املوافت  16أكتوبر 2015م.

-2

أسس االعداد
1-2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى
املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ً
وفقا لتعميم هيئة السوق املالية من خالل قرارها بتاريخ  16أكتوبر 2016م ينبالي على املجموعة تابيت نموذج التكلفة لقياس العقارات
واآلالت واملعدات ،والعقارية االستثمارات ،واملوجودات غير امللموسة عند تابيت املعايير الدولية للتقرير املالي لفارة الثالت سنوات التي تبدأ
من تاريخ تابيت املعايير الدولية للتقرير املالي.
2-2أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ التكلفة التاري ية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي املوحدة:
 استثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة. مستحقات نهاية الخدمة للمو فين يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللاءامات املستقبلية بإست دام حريقة وحدة االئتمان املتوقعة. 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تعــرض القــوائم املالي ــة املوحــدة بالريــال الس ــعود  ،وهــي العمل ــة الو يفيــة للشــركة وعمل ــة العــرض .وت ــدرج جميــع املبــالغ فــي القــوائم املالي ــة
املوحدة بالريال السعود  ،ما لم يذكر غير ذلك.
 4-2قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر املقبوض ن ير بيع أصل ما أو املدفوا لتحويل الاءام ما في معاملة ن امية بين املشاركين في السوق بتاريخ القياس
يستند قياس القيمة العادلة على افاراض إجرا معاملة بيع األصل أو تحويل االلاءام إما:



في السوق الرئيدبي لرصول أو االلاءامات.
في ل عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر األسواق منفعة لرصول أو االلاءامات.

ويجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر فائدة متاحة أمام املجموعة.
ُ
وتق ُ
اس القيمة العادلة لرصول أو االلاءامات باست دام افارا ات على أن املشاركين في السوق سيست دمونها عند تسعير األصول أو
االلاءامات وعلى فر ية أن املشاركين في السوق يسعون لتحقيت أفضل منافع اقتصادية.
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة املشاركين في السوق على تحقيت منافع اقتصادية باست دام األصل على نحو أفضل وأعلى
فائدة ممكنة أو عن حريت بيعه ملشارك آخر في السوق سيست دم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
وتست دم املجموعة حرق التقييم الفنية املالئمة لل رو والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتع يم االستفادة من املدخالت
القابلة للمالح ة ذات العالقة وتقليل است دام املدخالت غير القابلة للمالح ة.
بسبب االستحقاق قصير األجل لردوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة واألرصدة املدينة والدائنة األخرى ،فان قيمتها الدفارية تقارب
القيمة العادلة بشكل كبير.
أثر التغيرات في السياسات املحاسبة بسبب تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ،والتفسيرات الجديدة
فيما يلي املعايير الجديدة ،والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتى تسري من  1يناير 2018م:
حبقـ ــت املجموعـ ــة املعيـ ــار الـ ــدولي للتقريـ ــر امل ـ ـالي رقـ ــم  15االي ـ ـراد مـ ــن العقـ ــود مـ ــع العمـ ــال لكـ ــل فت ـ ـرات التقريـ ــر ال ـ ـتي تبـ ــدأ فـ ــي أو بعـ ــد 01
يناير 2018م ،تم تو ي أ ر تابيت هذا املعيار ادناه.

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء"
ُيقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15إحار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت إ بات اإليرادات .ويحل هذا املعيار محل معيار
املحاسبة الدولي رقم (" )18اإليرادات" ومعيار املحاسبة الدولي رقم (" )11عقود اإل شا ات" والتفسيرات املتعلقة به.
تقوم املجموعة بإ بات اإليرادات عند حصول العميل على السيارة على البضائع أو الخدمة في املرحلة الزمنية عند تحويل السلع أو
ً
الخدمات إلى العميل واإلقرار باستالمها واإلنتفاا بها  -كما هو موضق أكثر تفصيال أدناه  -بما يتماشبى مع متالبات املعيار الدولي للتقرير
املالي رقم ( ،)15وعليه ،ال يوجد أ ر من تابيت املعيار على قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و قائمة املركز
في
املوحدة
املالي
 31ديسمبر 2017م ،و ال أ ر ماد من تابيت املعيار على صافي الرب السنة الحالية أو السنة املقارنة ،وقد اقتصر أ ر التابيت على عرض
بنود املبيعات وتكلفة املبيعات في قائمة الدخل املوحدة للمجموعة للسنة الحالية والسنة املقارنة كما هو في إيضاح  26من االيضاحات
املرفقة.
بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15إلعداد التقرير املالي ،يتم است دام مصالق "أصول عقود مع العمال " و "إلاءام عقود مع
العمال " لوص ما كان متعار عليه كاإليرادات املستحقة و خصم حجم التعامل.
يتم قياس اإليرادات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع العميل ويستثيى املبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن حر الي .تقوم املجموعة
بإ بات اإليرادات عندما تنتقل السيارة على السلعة ويتم تيدية الخدمة إلى العمال  .ويتم تابيت املبادى في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
( )15باست دام الخاوات الخمس التالية:
الخطوة األولى :تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية:


عند املوافقة على العقد واإللاءام به من قبل جميع األحرا .
عند تحديد حقوق كل حر



عند تعري شرو الدفع
عندما يكون للعقد مضمون تجار



عندما يكون العقد قابل للتحصيل





- 16 -

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
الخطوة الثانية :تحديد إلاءام األدا ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات املتفت عليها في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب لكل سلعة
أو خدمة متفت عليها إلاءام أدا منفصل .تعتبر السلعة أو الخدمة متميءة ويتم فصلها عن اإللاءامات األخرى في العقد إذا كان:
 يمكن للعميل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل
 يتم تعري السلعة أو الخدمة بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات األخرى الواردة في العقد
الخطوة الثالثة :تحديد سعر املعاملة ،وهو املبلغ الذ تتوقعه املجموعة ن ير بيع سلع أو تقديم خدمات متفت عليها إلى العمال .
الخطوة الرابعة :ت صيص سعر املعاملة لكل إلاءام أدا ويتم على أساس سعر البيع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل.
الخطوة الخامسة :االعارا باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيار العميل على السلعة أو يتم تيديه الخدمة له.

أخرى
-

ً
تفسير رقم  22الصادر عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي -املعامالت بعملة أجنبية والعوض املستلم أو املدفوا مقدما
التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )2تصني وقياس معامالت الدفع على أساس السهم
التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم ( )40التحويالت من  /إلى استثمارات عقارية.
دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي 2014م2016-م املعيار الدولي للتقرير املالى رقم (" )1تابيت املعايير الدولية
للتقرير املالي ألول مرة" التعامل مع األمور ،ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في املنش ت الزميلة واملشروعات املشاركة.

املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة ،التعديالت والتفسيرات غير سارية املفعو وغير املطبقة بعد
كما في تاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية املوحدة ،تم إصدار املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة التالية والقابلة للتابيت
ً
على املجموعة من قبل مجلس معايير املحاسبة الدولية ولكنها غير سارية املفعول بعد .تقوم املجموعة حاليا بتقييم األ ر املحتمل لهذه
املعايير املحاسبية والتعديالت والتفسيرات الجديدة على القوائم املالية املوحدة

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار"
مقدمة عامة عن املعيار
يسر على الفارات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .سيكون تاريخ التابيت من املجموعة في  01يناير 2019م.
يحل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار ،بما في ذلك معيار املحاسبة الدولي رقم (" )17عقود
اإليجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات التقرير املالي الدولية رقم (" )4تحديد ما إذا كان ترتيب يناو على عقد إيجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات
املعايير رقم (" )15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز" ،وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم (" )27تقييم جوهر املعامالت التي تيخذ الشكل
القانو ي لعقد اإليجار".
يقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16للمستيجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار .يقوم املستيجر باالعارا باألصل
املتعلت بحت االست دام الذ يمثل حقه في است دام األصل ذو الصلة باإل افة إلى إلاءام اإليجار الذ يمثل إلاءامه بسداد دفعات
اإليجار .توجد إعفا ات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة املن فضة .تبقى حريقة املحاسبة
املتبعة من املؤجر مشابهة للمعيار الحالي أ يستمر املؤجرون في تصني عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أو تشغيلي .
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
وي تار املستيجر عدم تابيت املتالبات الواردة في املعيار على كل من:
(أ) عقود اإليجار قصيرة األجل.
(ب) عقود اإليجار التي يكون فيها األصل محل العقد ذا قيمة من فضة.
وعندها يجب على املستيجر في هذه الحالة إ بات دفعات اإليجار املرتباة بتلك اإليجارات باعتبارها مصروفا إما باريقة القسو الثابت
ً
على مدى مدة اإليجار أو أ أساس منت م آخر .ويجب على املستيجر تابيت أساس منت م آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبيرا عن نمو
املنفعة من االستئجار .
عنـد شـية عقـد اإليجـار يجـب تقيــيم مـا إذا كـان ذلـك العقـد عقــد إيجـار أو يناـو علـى عقـد إيجـار ،ويكــون العقـد عقـد إيجـار أو يناـو علــى
عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حت السيارة على است دام أصل محدد لفارة من الزمن مقابل عوض ،ويكون العقـد عقـد إيجـار أو يناـو
على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حت السيارة على است دام أصل محدد لفاـرة مـن الـزمن مقابـل ِعـوض ،ويجـب تقيـيم اذا مـا كـان عقـد
اإليجار ينقل حت السيارة على است دام اصل محدد لفارة من الوقت بكل من:
(أ) حت الحصول على ما يقارب كافة املنافع االقتصادية من است دام األصل املحدد بدرجة كبيـرة.
(ب) حت توجيه السيارة على است دام األصل املحدد.
وقد أشار املعيار إلى أن مدة العقد هي الفارة غيـر القابلة ل لغا والتي يحـت للمسـتيجر خاللهـا اسـت دام األصـل محـل العقـد جنبـا الـى جنـب
مع كال مما يلي:
ً
(أ) الفارات املشمولة ب يار تمديد عقد اإليجار إذا كان املستيجر متيكدا بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار.
ً
ب) الفارات املشمولة ب يار إنها عقد اإليجار إذا كان املستيجر متيكدا بصورة معقولة من أنه لن يمارس هذا الخيار.
ال يعد عقد اإليجار واجب النفاذ عندما يكون لكل من املستيجر واملؤجر الحت في إنها عقد اإليجار بدون إذن من الار اآلخر مع عدم
وجود غرامة كبيرة.
االثر املالي املتوقع من التطبيق
ً
وقد أتاح املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16للمجموعة عند التحول الى تابيت املعيار بداية من  1يناير  2019است دام أيا من
الخيارات اآلتية:
 -1خيار التابيت بي ر رجعي
ّ
 -2خيار التابيت بي ر رجعي معدل من خالل قياس االلاءام لعقود اإليجار التشغيلية بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار املتبقية م صومة
باست دام ّ
معدل االقاراض اال افي للمستيجر في تاريخ التابيت األولي وقياس األصل بي من الاريقتين التاليتين:
ً
) أ ) إ بات األصل بمبلغه الدفار كما لو كان املعيار تم تابيقه منذ تاريخ بداية عقد اإليجار ولكن م صوما باست دام معدل االقاراض
اال افي للمستيجر في تاريخ التابيت األولي؛ أو
ً
ً
(ب) إ بـات األصـل بتــاريخ التابيـت األولــي بمبلـغ مســاو اللاـءام عقــد اإليجـار مع ّـدال بمبلــغ أ دفعـات إيجــار مدفوعـة مقــدما او مسـتحقة تتعلــت
بذلك اإليجار وبالتالي لن يكون هناك أ ر على االرباح املبقاة.
سو تقوم املجموعة بتابيت املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16بداية من  1يناير  2019ولذلك قامت املجموعة بتعيين مستشار
مستقل لعمل الدراسة الالزمة لقياس أ ر تابيت املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16اعتبارا من  1يناير  2019وفت خيارات التابيت
املتاحة في املعيار ،وسيتم إختيار حريقة التابيت املالئمة بعد استكمال دراسة كافة العقود السارية في تاريخ التابيت األولي.
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
أدن ـ ــاه النت ـ ــائى االولي ـ ــة للدراس ـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــال توج ـ ــه إدارة املجموع ـ ــة إل ـ ــى اعتم ـ ــاد خي ـ ــار التابي ـ ــت ب ـ ــي ر رجع ـ ــي مع ـ ـ ّـدل ف ـ ــإن األ ـ ــر املق ـ ــدر ف ـ ــي
 01يناير 2019م:
-

حالة اختيار حريقة (أ) لقياس األصول سو يكون هناك زيادة في قيمة االصول (حت است دام األصل) وإلاءام اإليجارات باال افة
الى تي ير مهم على االرباح املبقاة باال افة الى ان فاض املصاري التشغيلية وزيادة املصاري التمويلية في عام 2019م عن الاريقة
السابقة إل بات مصرو االيجار وفت معيار املحاسبة الدولي (. )17

-

حالة اختيار حريقة (ب) لقياس األصول سو يكون هناك زيادة تقديرية في قيمة االصول (حت است دام األصل) وإلاءام اإليجارات
بمبلغ  1,157مليون ريال سعود وان فاض تقدير في املصاري التشغيلية بمبلغ  19.2مليون ريال سعود وزيادة تقديرية في
قيمة املصاري التمويلية بمبلغ  48.8مليون ريال سعود في عام 2019م وذلك عن الاريقة السابقة إل بات مصرو اإليجار وفت
معيار املحاسبة الدولي ( ،)17ودون أ ر على االرباح املبقاة.

وهذه االرقام قابلة للتعديل بعد استكمال الدراسة واعتماد حريقة التحول لتابيت املعيار .

أخرى
ال تتوقع إدارة املجموعة أن يكون لتابيت املعايير املوضحة أدناه تي ير جوهر على القوائم املالية املوحدة في الفارات املستقبلية.
 تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )9األدوات املالية" تتعلت ب صائص الدفع املسبت مع التعويض السل ي (تاريخالسريان  1يناير .)2019
 تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم (" )28االستثمارات في املنش ت الزميلة واملشروعات املشاركة" تتعلت بنسب االستثمارحويلة األجل في الشركات الزميلة واملشروعات املشاركة (تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم (" )19مزايا العاملين" تتعلت بتعديالت الخاة ،تقليصها أو تسويتها (تاريخ السريان 1يناير .)2019
ً
 تحسينات على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )3تجميع األعمال" تتعلت بالحصة املحتفظ بها سابقا في العملية املشاركة(تاريخ السريان  1يناير .)2019
ً
 تحسينات على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (“ )11الارتيبات املشاركة “تتعلت بالحصة املحتفظ بها سابقا في العملية املشاركة(تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تحسينات على معيار املحاسبة الدولي رقم ( " )12ريبة الدخل" تتعلت بي ار ريبة الدخل ملدفوعات األدوات املالية املصنفةعلى أنها حقوق ملكية (تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تحسينات على معيار املحاسبة الدولي رقم (" )23تكلفة االقتـراض " تتعلت بتكلفة االقتـراض املؤهلة للرسملة (تاريخ السريان 1يناير .)2019
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )17عقود التيمين"(تاريخ السريان  1يناير .)2021 -التفسير الدولي (" )23عدم التيقن بشين معامالت ريبة الدخل"(تاريخ السريان  1يناير .)2019
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التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة

ً
يتالب إعداد القوائم املالية املوحدة املعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واستعمال أحكام
وتقديرات وافارا ات تؤ ر في قيم اإليرادات واملصاري واألصول وااللاءامات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن اإللاءامات الاارئة.
ً
ً
إن عدم التيقن ب صوص هذه االفارا ات والتقديرات قد يؤد لنتائى تتالب تعديال جوهريا على القيم الدفارية لرصول واإللاءامات
املتي رة في الفارات املستقبلية.
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إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
فيما يلي االفارا ات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التيكد كما في تاريخ القوائم املالية املوحدة والتي تشكل
م احر عالية قد تؤد إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفارية لرصول وااللاءامات خالل الفارة املالية التالية .هذا وتعتمد املجموعة في
افارا اتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم املالية املوحدة ،وهذه االفارا ات والتقديرات حول التاورات املستقبلية
قد تتغير نتيجة تغيرات السوق وال رو الخارجة عن سيارة املجموعة ومثل هذه التغيرات على االفارا ات يتم ايضاحها عند حدوثها.
أ .ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة

العمر اإلنتاجي للعقارات واآلالت واملعدات

ً
تقوم إدارة املجموعة بتقدير األعمار االنتاجية للعقارات واآلالت واملعدات لغايات احتساب االستهالك اعتمادا على االست دام املتوقع لهذه
األصول .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية واألعمار االنتاجية بشكل سنو  ،ويتم تعديل مصرو االستهالك املستقبلي إذا كان في اعتقاد
اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية ت تل عن التقديرات السابقة.

العمر اإلنتاجي لألصو غير امللموسة
تتمثل األصول غير امللموسة بالتكالي املتكبدة للحصول على حقوق االنتفاا من مواقع عقارية ألسواق مستيجرة من املستيجر األصلي
(خلو) ويتم إحفاؤها على مدة عقود اإليجار.

مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
تقوم اإلدارة بتقدير امل صص لت فيض قيمة امل زون إلى صافي القيمة القابلة للتحقت إذا كانت تكلفة امل زون غير قابلة ل سارداد أو
ّ
تعرض امل زون للتل أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من التكلفة أو أية عوامل أخرى تتسبب في ان فاض القيمة
القابلة لالسارداد عن القيمة الدفارية.

حوافز البيع

يتم تقدير االلاءام املتعلت باملقابل/البدل املتغير لحوافز البيع وفت برنامى وال الزبون (اكتساب) بنا ً على املمارسة املعتادة والخبرة السابقة
للمجموعة ،ويتم مراجعة هذا اإللاءام عند إعداد التقارير املالية ليعكس القيمة املحتملة إللاءام املجموعة تجاه العمال .

الحافز االضافي من املوردين

ً
قد تحصل الشركة على حوافز ا افية من املوردين تبعا لحجم املشاريات منهم خالل السنة املالية ،وتقوم اإلدارة بإ بات هذه الحوافز
ً
عند التحقت الفعلي لهذه الحوافز وفقا للعقود املبرمة مع املوردين ،وتعتمد اإلدارة على ممارسة الحكم املنهي في دراسة متغيرات السوق
وسلوك املستهلكين عند تقدير االعارا بالحافز في تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة .وتم إ بات الحافز اال افي نهاية السنة الحالية بنا
على تقديرات االدارة املسبقة بشين توقعات تحقت الحافز.

القيمة القابلة لإلسترداد
تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة ل سارداد لرصول لتحديد فيما إذا كان هناك أ هبو في قيمتها.

التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة إلاءام مكافية نهاية الخدمة للمو فين بموجب برنامى املكاف ت املحددة غير املمولة ويتم قياسها بإستعمال التقييم
اإلكتوار  .يشمل التقييم اإلكتوار العديد من اإلفارا ات التي قد ت تل عن التاورات الفعلية في املستقبل .وتشمل هذه اإلفارا ات
ً
تحديد معدل الخصم ،والزيادات املستقبلية في الرواتب ،ومعدل دوران العاملين .ون را لتعقيد التقييم وحبيعته حويلة األجل فإن الاءام
املكافية املحددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفارا ات .لذا تتم مراجعة جميع اإلفارا ات مرة في السنة أو أكثر عند
الضرورة.

- 20 -
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(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
ب .مبدأ االستمرارية
لــيس لــدى املجموعــة أ شــك يــذكر حــول قــدرة املجموعــة علــى االســتمرار .وعليــه ،فقــد تــم إعــداد القــوائم املاليــة املوحــدة علــى أســاس مبــدأ
االستمرارية.

-4

ملخص بأهم السياسات املحاسبية
فيما يلي ملخص السياسات املحاسبية املابقة في إعداد القوائم املوحدة .تم تابيت هذه السياسات بصورة منت مة على جميع السنوات
املعرو ة.

أ .أسس توحيد القوائم املالية
تشتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة على القوائم املالية للشركة والشركات التابعة الخا عة لسيارتها كما في  31ديسمبر 2018م.
تتحقت السيارة عندما تكون املجموعة معر ة لعوائد م تلفة ،أو لديها الحت فيها ،لقا إرتباحها بالشركة املستثمر فيها ،ولديها القدرة
على التي ير في هذه العوائد من خالل سيارتها على الشركة املستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تتحقت السيارة للشركة على شركة مستثمر
فيها ،فقو عند تحقت العناصر الثال ة التالية:
 سلاة على الشركة املستثمر فيها (أ  ،وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه األ شاة ذات األهمية الخاصة بالشركةاملستثمر فيها).
 التعرض إلى عوائد م تلفة ،أو الحت فيها ،ن ير إرتباحها في الشركة املستثمر فيها. القدرة على إست دام سلاتها على الشركة املستثمر فيها للتي ير على عوائدها.ً
وبشكل عام ،هناك افاراض بينه ينتى عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيارة .وتيييدا لهذا االفاراض ،وعندما يكون لدى املجموعة
أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مما لة في الشركة املستثمر فيها ،فإن املجموعة تيخذ بعين اإلعتبار كافة الحقائت وال رو
لتقويم ما إذا كانت لديها سلاة على الشركة املستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
-

الارتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها.
الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.
حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة.

تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها سيارة على الشركة املستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائت وال رو إلى وجود تغير في عنصر
أو أكثر من عناصر السيارة الثال ة .يتم توحيد الشركة املسيار عليها عند بد ممارسة السيارة عليها ويتم التوق عن ذلك عند فقدان
السيارة على الشركة املسيار عليها من قبل املجموعة .تدرج أصول وإلاءامات وإيرادات ومصاري الشركة املستحوذ عليها خالل السنة في
ً
القوائم املالية املوحدة اعتبارا من تاريخ انتقال السيارة إلى املجموعة ولحين فقدان مثل هذه السيارة.
يعود الرب أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى املساهمين في الشركة وإلى حقوق امللكية غير املسيارة حتى إذا ما أدى
ً
ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق امللكية غير املسيارة عجزا ،بمعيى أنه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيارة حتى و إن نتى عن
ذلك القيد عجز في رصيد الحصص غير املسيارة.
يتم إجرا التسويات على القوائم املالية املوحدة للشركات املسيار عليها إذا تالب األمر ذلك لتتماشبى مع السياسات املحاسبية للشركة.
يتم حذ كافة األصول واإللاءامات وحقوق امللكية والدخل واملصاري والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بين الشركا في الشركات
املسيار عليها بالكامل عند توحيد القوائم املالية.
تتم املحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة املسيار عليها ،التي ال ينجم عنها فقدان للسيارة ،كمعاملة حقوق ملكية.
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في حالة فقدان املجموعة السيارة على الشركة املستحوذ عليها ،فإنها:
-

تقوم بالتوق

عن إ بات أصول والاءامات الشركة املسيار عليها

-

تقوم بالتوق

عن إ بات القيمة الدفارية ألية حقوق ملكية غير مسيارة

-

تقوم بالتوق

عن إ بات فروقات التحويل املاراكمة ،املقيدة من حقوق امللكية

-

تقوم بإ بات القيمة العادلة للعوض (املقابل) املستلم

-

تقوم بإ بات القيمة العادلة أل استثمار محتفظ به

-

تقوم بإ بات أ فائض أو عجز في قائمة الدخل

-

تقوم بإعادة تصني حصتها من البنود املثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل األخر إلى قائمة الدخل أو األرباح املبقاة ،إذا إقتضبى
األمر ذلك ،كما هو مالوب اذا قامت املجموعة باستبعاد االلاءامات أو األصول ذات الصلة.

ب .تصنيف األصو وااللتزامات إلى متداولة/غير متداولة

ً
تعرض املجموعة األصول وااللاءامات في قائمة املركز املالي املوحدة استنادا إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.
ً
يكون األصل متداوال عندما:
ً
 يكون محتف ا به بشكل أسا بي بغرض املتاجرةً
 يكون من املتوقع تحققه خالل ا يي عشر شهرا بعد فارة أ تقرير مالي يكون من املتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عاديةً
ً
 يكون في صورة النقد وما في حكمه ما لم يكن مقيدا من التبادل أو االست دام لتسوية الاءام لفارة ا يي عشر شهرا على األقل بعدفارة أ تقرير مالي.
كافة األصول االخرى كيصول غير متداولة.

تقوم املجموعة بتصني
ً
يكون االلاءام متداوال عندما:
ً
 يكون محتف ا به بشكل أسا بي بغرض املتاجرة يكون من املتوقع سداده في دورة تشغيل عاديةً
 يكون مستحت السداد خالل ا يي عشر شهرا بعد فارة ا تقرير ماليً
 في حالة عدم وجود حت غير مشرو بتيجيل تسوية االلاءام لفارة ا يي عشر شهرا على األقل بعد فارة ا تقرير مالي.يتم تصني

كافة األصول وااللاءامات األخرى على أنها غير متداولة.

ج .األدوات املالية
إن األداة املالية هي أية عقود ينشي عنها أصول مالية ملنشاة ما والاءامات مالية أو أدوات حقوق ملكية ملنشاة أخرى.
ً
تقوم املجموعة بإ بات أصولها والاءاماتها املالية في قائمة املركز املالي املوحدة عندما وفقو عندما تصب املجموعة حرفا في النصوص
التعاقدية لرداة .ويتم إ بات الشرا أو البيع أو إلغا اإل بات باست دام املحاسبة على أساس تاريخ املتاجرة.
ج 1.األصو املالية
عند اقتنا املجموعة ألصل مالي يتم تصني األصل املالي بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل على أساس كل من (أ) نموذج األعمال إلدارة مجموعة أصول مالية و (ب) خصائص التدفت النقد التعاقد
لرصل املالي.
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القياس األولي لألصل املالي
يقاس األصل املالي عند اإل بات األولي بالقيمة العادلة مضا إليه تكالي
الدخل والتي تقاس بالقيمة العادلة (بدون إ افة تكالي املعاملة).

املعاملة ،باستثنا األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل

القياس الالحق لألصل املالي
بعد اإل بات األولي تقوم املجموعة بالقياس الالحت لرصول املالية بنا ً على الفئة التي صنفت منها هذه األصول املالية كما يلي:
ُ
 بالتكلفة املستنفدة ،إذا كان هد املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في تواريخمحددة ،والتي ّ
تعد -فقو -دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان هد املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقاتُ
النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية ،وأن ينشي عن الشرو التعاقدية لرصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد –فقو -
دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا قامت املجموعة باست دام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي للتقريراملالي (" )9األدوات املالية".
ُ
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل ،ما لم يتم قياسه بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم قياس األصول املالية بالتكلفة املستنفدة باريقة معدل العمولة الفعال ،و يتم إدراج أرباح وخسائر االستبعاد في قائمة الدخلاملوحدة عند إلغا االعارا بهذا األصل املالي .أما األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة ،فتقاس بالقيمة العادلة مع إ هار فروقات
التقييم في قائمة الدخل ،باستثنا األصول املالية والتي ت تار املجموعة عند اإل بات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،فإن فروقات التقييم ت هر من قائمة الدخل الشامل اآلخر .كما يتم االعارا بتوزيعات األرباح الناجمة عنها من
خالل قائمة الدخل.
إلغاء إثبات االصل املالي
تقوم املجموعة بإلغا إ بات األصل املالي فقو عند:
 إنقضا الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي ،أو تحويل الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع م احر ومكاف ت ملكية األصل املالي،ً
ً
أو اإلبقا على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل الاءاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى
واحد ،أو أكثر من املستلمين وتحويل ما يقارب جميع م احر ومكاف ت ملكية األصل املالي ،أو
 تحويل الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي دون تحويل وال إبقا ما يقارب جميع م احر ومكاف ت ملكيةاألصل املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيارة على األصل املالي .أو
ً
ً
 اإلبقا على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي ،مع تحمل الاءاما تعاقديا بين تدفع التدفقات النقديةإلى واحد أو أكثر من املستلمين دون تحويل وال إبقا ما يقارب جميع م احر ومكاف ت ملكية األصل املالي إذا لم تكن قد أبقت على
السيارة على األصل املالي.
ُ ً
ُ
وعند إلغا إ بات أصل مالي في مجمله ،فإن الفرق بين القيمة الدفارية (مقاسا في تاريخ إلغا اإل بات) والعوض /املقابل املستلم (بما في
ً
ذلك أ أصل جديد تم الحصول عليه ماروحا منه أ الاءام جديد تم تحمله (يتم إ باته في قائمة الدخل).
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الهبوط في األصو املالية
يعتبر أ أصل مالي أو مجموعة من األصول املالية قد هبات قيمته ،فقو إذا وجد دليل مو وعي على حدوت هبو نتيجة لوقوا حدت
أو أكثر بعد اإل بات األولي لتلك األصول ("حدت خسارة" متكبدة) وأن لهذا الحدت أ ر على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لرصل
املالي أو مجموعة من األصول املالية والتي يمكن تقديرها بشكل مو وق به .يشتمل الدليل املو وعي على وقوا الهبو على مؤشرات توحي
بين مقارض أو مجموعة من الجهات املقار ة تعا ي من صعوبات مالية مهمة ،أو اإلخفاق أو التيخر في سداد أصل املبلغ أو العمولة
الخاصة به ،أو احتمالية اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ،وعندما تشير البيانات القابلة للمالح ة إلى وجود هبو قابل للقياس في
التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات في املتيخرات أو ال رو االقتصادية املرتباة بحاالت اإلخفاق في السداد.
ج 2.اإللتزامات املالية
تقوم املجموعة بتصني

ً
جميع اإللاءامات املالية على أنها يتم قياسها الحقا بالتكلفة املستنفدة.
ُ

إلغاء إثبات اإللتزامات املالية
تقــوم املجموعــة بإزالــة االلاـءام املــالي (أو جــز مــن االلاـءام املــالي) مــن قائمــة مركزهــا املــالي عنــدما ،وفقــو عنــدما ،يــتم إحفــاؤه؛ أ عنــدما يــتم
سداد االلاءام املحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.
ج 3.إعادة تصنيف األصو و اإللتزامات املالية
في حال قيام املجموعة بإعادة تصني أصل مالي ،فإنها تابت إعادة التصني بي ر مستقبلي من تاريخ إعادة التصـني  ،وال يـتم تعـديل أيـة
مكاسب أو خسائر (بما في ذلك مكاسب وخسائر الهبو ) أو عمولة تـم إ باتهـا سـابقا ،كمـا يمنـع إعـادة تصـني أ فئـة مـن اإللاءامـات املاليـة
من فئة إلى فئة أخرى.

د .حقوق امللكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح
يمثل رأس املال القيمة االسمية لرسهم التي تم إصدارها.
تتضمن األرباح املبقاة أرباح السنة الحالية والسنوات السابقة.
عند تسوية توزيع األصول غير النقدية ،يتم االعارا بي فرق بين القيمة الدفارية ل لاءامات والقيمة الدفارية لرصول املوزعة في الرب أو
الخسارة.
يتم تسجيل جميع املعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل من حقوق امللكية.

ه .توزيعات األرباح الى املساهمين
ً
تسجل توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كإلاءام عند إقرار هذه التوزيعات .وفقا لن ـام الشـركات باململكـة العربيـة السـعودية ،يـتم إقـرار
التوزيعــات عنــد اعتمادهــا مــن املســاهمين أو التفــويض مــن املســاهمين الــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهمي الشــركة بشــكل
نص سنو او ربع سنو  ،وذلك بما يتناسب مع و ع الشركة املالى وتدفقاتها النقدية .وي صم املبلغ املقابل مباشرة من حقوق امللكية.

و .ذمم مدينة تجارية
تمثل املبالغ املستحقة من العمال عن بيع بضائع أو خدمات منجزة من النشا االعتياد للمجموعة ،ويتم اإل بات األولي للذمم
املدينة التجارية بالقيمة العادلة من خالل مبلغ املعاملة األصلي .والحقا ل بات األولي يتم قياسها بالتكلفة املستنفدة.

ز .النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ذات فارات استحقاق ال ة أشهر أو اقل
من تاريخ (رباها).
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الخزينة والودائع تحت الالب والنقد لدى البنوك.
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ح .العقارات واآلالت واملعدات
ح 1.االعتراف والقياس
-

ت هر بنود العقارات واآلالت واملعدات بالتكلفة التاري ية ،بعد حرح االستهالك املاراكم وخسائر الهبو في القيمة املاراكمة.
تتضمن التكلفة املصاري املرتباة مباشرة باقتنا العقارات واآلالت واملعدات.
عندما ي تل العمر اإلنتاجي لبنود العقارات واآلالت واملعدات يتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة.
يتم تحديد املكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من العقارات واآلالت واملعدات بمقارنة أية مقبو ات من االستبعاد مع
القيمة الدفارية لتلك البنود وتسجل بالصافي في قائمة الدخل املوحدة.

ح 2.التكاليف الالحقة
 تسجل تكلفة الجز املستبدل لبند من بنود العقارات واآلالت واملعدات من القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من املحتمل تدفتمنافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجز إ افة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجز بشكل مو وق ،ويتم شاب
القيمة املدرجة للجز القديم املستبدل.
 تسجل التكالي واملصاري اليومية التي تتحملها املجموعة على صيانة وتشغيل العقارات واآلالت واملعدات في قائمة الدخل املوحدةعند تكبدها.
ح 3.االستهالك
يتم االعارا بمصرو االستهالك في قائمة الدخل الشامل املوحدة باريقة القسو الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من
بنود العقارات واآلالت واملعدات ،باستثنا األراضبي .يتم استهالك األصول املقامة على أراضبي مستيجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار
ً
اإلنتاجية لتلك األصول أيهما أقل .ويبدأ استهالك بنود العقارات واآلالت واملعدات عندما يكون األصل جاهزا لالست دام بالاريقة
املقصودة من قبل االدارة.
إن األعمـ ـ ــار االنتاجيـ ـ ــة املقـ ـ ــدرة للعقـ ـ ــارات واآلالت واملع ـ ــدات واألعمـ ـ ــار االنتاجيـ ـ ــة خـ ـ ــالل السـ ـ ــنة الحالي ـ ــة هـ ـ ــي نفسـ ـ ــها السـ ـ ــنوات السـ ـ ــابقة
وتفاصيلها كما يلي:
األعمار اإلنتاجية (سنة)
البند
10
آالت ومعدات
25 – 20
عقارات (مبا ي)
7–5
سيارات
7–5
أجهزة الحاسب اآللي
7
أ ات ومفروشات
10
تحسينات على عقارات مستيجرة
تقوم املجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية لجميع بنود عقارات ،وآالت ومعدات في نهاية كل فارة مالية ،وتقوم بالتعديل
إذا لزم األمر.
ح 4.أعما رأسمالية تحت التنفيذ
ت هر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن تكلفة اإل شا ات واملعدات واملصروفات املباشرة .ال يتم استهالك األعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ والتي سو يتم استهالكها من قبل املجموعة عندما تصب جاهزة لالست دام حيي يتم تحويلها إلى عقارات ،وآالت
ومعدات.
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ط .العقارات االستثمارية
تصن املجموعة األصل على أنه عقار استثمار إذا كان الغرض من االحتفاظ به هو (أ) كسب إيرادات إيجارية أو (ب) إلنما رأس املال أو
(جـ) لكال الغر ين .وت هر العقارات االستثمارية عند القياس األولي بالتكلفة شاملة النفقات املرتباة مباشرة باقتنا العقار االستثمار ،
وعند القياس الالحت تست دم املجموعة نموذج التكلفة حيي يتم حرح االستهالك املاراكم وخسائر الهبو في القيمة املاراكمة ،ويتم
اإلفصاح عن قيمتها العادلة بحسب متالبات املعيار الدولي بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.
تست دم املجموعة حريقة القسو الثابت الستهالك العقارات االستثمارية وذلك على مدى العمر املقدر لكل بند من بنود العقارات
االستثمارية كما ويتم استهالك األصول املقامة على أراضبي مستيجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية لرصول أيهما اقل،
ويسجل مصرو االستهالك في قائمة الدخل الشامل املوحدة.

ي .الهبوط في قيمة أصو غير مالية
ُ
ً
تقييما للتحقت مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية ان فاض
تجر املجموعة ،بتاريخ إعداد التقرير حول القوائم املالية املوحدة،
قيمة أصل ما .وفي حال وجود هذا املؤشر أو عندما يستلزم األمر إجرا اختبار ان فاض القيمة السنو ّ ،
تقدر املجموعة قيمة األصول القابلة
ِ
ً
لالسارداد .وتحدد القيمة القابلة ل سارداد لرصل أو وحدة توليد النقد بالقيمة العادلة لرصل ماروحا منها تكالي اإلستبعاد وقيمة
إست دامه أيهما أكبر.
ُ
وتح َّدد القيمة القابلة لالسارداد ألحد األصول ما لم يحقت األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن املتحقت من أصول أخرى أو
مجموعة من األصول .وعند تجاوز القيمة الدفارية لرصل أو الوحدة املُد َّرة للنقد قيمته القابلة لالساردادُ ،
يعتبر األصل من فض القيمة،
ِ
وي َّفض إلى قيمته القابلة لالسارداد.
وعند تقييم القيمة قيد االست دام ،ت ُ َ
صم التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باست دام معدل خصم ما قبل
الضريبة بحيي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لرموال وامل احر املحددة لرصل .ويستند حسابات املجموعة الن فاض
ُ
القيمة على املوازنات التفصيلية والحسابات املتوقعة ،التي َ
تعد بصورة مستقلة عن كل وحدة من الوحدات امل ِد َّرة للنقد للمجموعة امل صص
لها األصول.
ويعار ب سائر االن فاض في العمليات املستمرة في قائمة الدخل الشامل املوحدة من فئات املصاري وبما يتماشبى مع و يفة األصل الذ
ان فضت قيمته.
ً
ُ
وإذا تم عكس قيد الخسارة الناشئة عن االن فاض في قيمة األصل الحقا ،تتم زيادة القيمة الدفارية لرصل (أو للوحدة امل ِد َّرة للنقد) إلى القيمة
التقديرية املعدلة القابلة لالسارداد ،على أال تتجاوز القيمة الدفارية املزيدة القيمة الدفارية التي كانت ُ
ستح َّدد فيما لو لم يتم اال بات بي
ُ
خسارة ناشئة عن االن فاض في قيمة األصل (أو للوحدة امل ِد َّرة للنقد) في السنوات السابقة .يثبت على الفور بعكس قيد الخسارة الناشئة عن
االن فاض في القيمة في قائمة الدخل.

ك .األصو غير امللموسة
يتم قياس األصول غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة في تاريخ االعارا األولي .إن تكلفة األصول غير امللموسة املستحوذ
ً
عليها في عملية تجميع أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .وبعد اإل بات األولي ،تدرج األصول غير امللموسة بالتكلفة ناقصا اإلحفا
ً
املاراكم وخسائر الهبو في القيمة ،إن وجدت .إن األصول غير امللموسة املنتجة داخليا ،باستثنا تكالي التاوير املرسملة ،ال تتم رسملتها
ويتم إ باتها مصاري في قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها ،ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لرصول غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير
محددة.
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يتم إحفا األصول غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقوم املجموعة باالختبارات الالزمة للتيكد من وجود
ان فاض في قيمتها عند وجود مؤشر على أن األصول غير امللموسة قد ان فضت قيمتها .تتم مراجعة فارة وحريقة اإلحفا لرصول غير
امللموسة ذات األعمار املحددة على األقل في نهاية كل فارة مالية .إن التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الاريقة املتوقعة الستهالك املنافع
االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل يتم املحاسبة عنها من خالل تغيير فارة أو حريقة اإلحفا  ،حسب االقتضا  ،وتعامل كتغيرات في
التقديرات املحاسبية .يتم إ بات مصرو اإلحفا لرصول غير امللموسة ذات األعمار االنتاجية املحددة في قائمة الدخل املوحدة من فئة
املصاري التي تتفت مع و يفة األصول غير امللموسة.
يتم قياس الرب أو الخسارة الناتجة عن التوق عن إ بات األصول غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفارية
لرصل ويتم إ باتها في قائمة الدخل املوحدة عندما يتم التوق عن إ بات األصول.
تتمثل األصول غير امللموسة بالتكالي املتكبدة للحصول على حقوق االنتفاا من مواقع عقارية ألسواق مستيجرة من املستيجر األصلي
ً
(خلو) ويتم إحفاؤها على مدة عقود اإليجار ،وبعد اإل بات األولي يتم قياسها بالتكلفة ماروحا منها اإلحفا املاراكم وخسائر الهبو
املاراكمة.
يتم االعارا بمصرو اإلحفا في قائمة الدخل املوحدة باريقة القسو الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود األصول
غير امللموسة.

 .االستثمارات في الشركات الزميلة
ً
 الشركة الزميلة هي منشية يكون للمجموعة كمستثمر تي يرا مهم عليها. عندما تحتفظ منشية بشكل مباشر أو غير مباشر بـ  ٪20أو أكثر من القوة التصويتية للمنشية املستثمر فيها ،فإنه يفارض أن يكونللمجموعة تي ير مهم ،ما لم يكن من املمكن التدليل بشكل واضق على أن هذا ليس هو الحال.
 التي ير املهم هو القدرة على املشاركة في السياسات املالية والتشغيلية للجهة املستثمر بها وليست سيارة أو سيارة مشاركة على تلكالسياسات.
 يتم إ بات استثمارات املجموعة في املنشية الزميلة بموجب حريقة حقوق امللكية. عند اإل بات األوليُ ،يثبت االستثمار في منشية زميلة بالتكلفة ،وتتم زيادة أو ت فيض القيمة الدفارية إل بات نصيب املجموعة من ربأو خسارة املنشية املستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذُ .ويثبت نصيب املجموعة من رب أو خسارة املنشية املستثمر فيها من قائمة
ُ
َ
الدخل للمنشية املستثمرة .وت فض توزيعات األرباح املستلمة من املنشية املستثمر فيها القيمة الدفارية لالستثمار .ويتضمن الدخل
الشامل للمستثمر نصيبها من الدخل الشامل للمنشية املستثمر فيها.
 يتم إ هار حصة املجموعة من أرباح أو خسائر املنشية الزميلة من قائمة الدخل املوحدة خارج رب التشغيل وتتمثل الحصة املثبتةفي الرب أو الخسارة بعد الضريبة والزكاة وحقوق امللكية للمالك اآلخرين للشركة الزميلة.

-

يتم إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة الزميلة في نفس السنة املالية للشركة و باست دام نفس السياسات املحاسبية.

 بعد تابيت حريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان هنالك رورة الحتساب خسارة هبو قيمة استثمارها في الشركةالزميلة ،تقوم املجموعة في نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل مو وعي على الهبو في قيمة االستثمار في الشركة
الزميلة .في حال وجود دليل على الهبو في القيمة ،تقوم املجموعة باحتساب قيمة ذلك الهبو على أنه الفرق بين القيمة القابلة
لالسارداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفارية ،ويتم االعارا بالخسارة في قائمة الدخل املوحدة .عند خسارة التي ير املهم على الشركة
الزميلة ،تقوم املجموعة بقياس واالعارا بالعائد على االستثمار بالقيمة العادلة .ويتم تسجيل أية فروقات بين القيمة الدفارية
لالستثمار والقيمة العادلة في قائمة الدخل املوحدة.
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م .االيرادات
م 1.إثبات إيرادات املبيعات
يتم إ بات إيرادات املبيعات عند تحويل السلع أو الخدمات املتعهد بها إلى العمال بمبلغ يعكس العوض الذ تتوقع املجموعة أن يكون لها
حت فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات ،باستثنا املبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن احرا الثة ،ويتم املحاسبة عن عقد مع عميل
عند استيفا جميع الضوابو التالية:
ً
 أحرا العقد قد اتفقت على العقد (خايا ،أو بشكل شفو  ،أو وفقا ملمارسات تجارية معتادة أخرى) وان تكون ملاءمة بيدا الاءاماتها. يمكن تحديد حقوق كل حر فيما يتعلت بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. يمكن تحديد شرو السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. للعقد مضمون تجار (أ أن يكون من املتوقع تغير امل احر ،أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية املستقبلية للمنشية نتيجة للعقد). إمكانية الحصول على العوض الذ سيكون للمجموعة حت فيه في مقابل السلع أو الخدمات التي قامت بتحويلها إلى العميل .وعندتقييم احتمالية تحصيل مبلغ العوض ،فانه يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيته في السداد عندما يصب ذلك املبلغ مستحقا .كما
ً
يؤخذ في الحسبان أن العوض قد يكون اقل من السعر املبين في العقد إذا كان العوض متغيرا.
 ويتم ا بات االيراد عند الوفا بالاءام أدا عن حريت تحويل سلعة او خدمة متعهد بها الى العميل ويعد األصل بين قد تم تحويله عندمايحصل العميل على السيارة على ذلك األصل ،وعند ا شا العقد يتم تحديد ما اذا كان الوفا بالاءام األدا سيكون على مدى زميي او
عند نقاة من الزمن.
الحوافز واملنافع األخرى من املوردين
 يتم االعارا بإيراد رسوم االفتتاح املتفت عليها مع املوردين عند افتتاح الفرا ويتم تنءيلها من تكلفة البضاعة املباعة. يتم االعارا بالحوافز واملنافع املكتسبة من املوردين على أساس االستحقاق حسب العقود املوقعة مع املوردين .وألغراض العرض يتمتنءيل الحوافز واملنافع املكتسبة من تكلفة البضاعة املباعة.
م 2.اإليرادات األخرى
ً
 تتحقت اإليرادات من اإليجارات على أساس االستحقاق وفقا ملدد عقود اإليجار. يتم ا بات إيرادات االرباح املوزعة عند إقرارها من قبل الجمعيات العامة للشركات املستثمر بها في قائمة الدخل املوحدة.ً
ً
 يتم إ بات اإليرادات األخرى وفقا ملبدأ االستحقاق وعندما تتحقت شرو اكتساب هذه اإليرادات وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي.م 3.برنامج والء الزبون (اكتساب)
تقوم املجموعة بتيجيل االعارا بالعوض/املقابل املتغير للحوافز الناشئة عن برنامى وال الزبون (اكتساب) ،حيي تقوم املجموعة بتقدير
به كالاءام إلى حين است دامه من قبل العمال ،

هذا العوض بنا على املمارسة املعتادة والخبرة السابقة للشركة ومن م يتم االعارا
ً
ً
حيي يتم ت فيض إيراد املبيعات بمقدار هذا االلاءام كونه إيرادا مؤجال ،ويجر تحويله إلى اإليراد في حال االست دام أو انتها صالحية
حت است دام ،مع االعارا بتكلفة هذا اإليراد والتي تتمثل بالسلع التي استلمها العميل.
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ن .املخزون وقطع الغيار
ن 1.املخزون
ي هر امل زون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقت أيهما أقل ،وتحدد التكلفة باست دام املتوسو املرجق وتتضمن التكالي

التي تم تكبدها
ً
حتى وصول امل زون إلى املستودعات .أما القيمة القابلة للتحقت فتتمثل بسعر البيع املتوقع في النشا العاد للمجموعة ماروحا منه

تكالي

البيع املتوقعة.

ن 2.املخزون الزراعي
يتم قياس امل زون الزراعي بالقيمة العادلة ماروحا منها تكالي

البيع عند نقاة الحصاد ،ويتم االسارشاد ب خر أسعار الشرا من كبار

املوردين للقافات املشابهة واعتبار هذه األسعار على أنها القيمة العادلة.
ن 3.مخزون قطع الغيار
تحمل تكالي قاع الغيار لبند العقا ات واآلالت واملعدات في حال استيفائها لتعريفه وشروحه ،وب ال ذلك ُتصنّ
ر
م زون.

قاع الغيار على أنها

س .األصو غير املتداولة املحتفظ بها للبيع
يتم تصني األصول غير املتداولة كيصول محتفظ بها للبيع إذا كان مبلغها الدفار سيتم اسارداده بشكل رئيدبي من خالل معاملة بيع
ً
بدال من االست دام املستمر ،وتكون معاملة البيع محتملة بدرجة عالية ،وتدرج بالقيمة الدفارية أو بالقيمة العادلة ماروحا منها تكالي
البيع أيهما أقل ويتم إيقا االستهالك.

ع .املخصصات
يتم االعارا بامل صصات عندما يكون على الشركة الاءامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ قائمة املركز املالي ناشئة عن أحدات سابقة وأن
تسديد االلاءامات محتمل أن ينشي عنه تدفت خارج ملنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه .ويتم تحديد امل صصات عن
حريت خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود وامل احر املحددة لذلك
االلاءام.

ف .إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ً
الاءام مكاف ت نهاية الخدمة هو خاة تدفع للمو فين بعد انتها خدماتهم .ووفقا لن ام العمل السعود تقوم املجموعة بسداد مبالغ
للمو فين عند انتها خدماتهم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب انتها الخدمة ،وااللاءامات املعار بها في
قائمة املركز املالي فيما يتعلت بمكاف ت نهاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية اللاءامات املنافع املحددة بنهاية فارة التقرير املالي ،ويتم
ً
احتساب الاءام املنافع املحددة سنويا من قبل اإلدارة باست دام حريقة الوحدة املتوقعة.
يتم ا بات تكلفة الخدمات لخاة املنافع املحددة في قائمة الدخل املوحدة من تكلفة منافع املو فين ،وتعكس هذه التكلفة الزيادة في
ً
الاءام املنافع املحددة الناتجة عن خدمة املو في السنة الحالية مضافا لها التغيرات والت فيضات والتسويات على هذه املنافع ،ويتم
ا بات تكلفة الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل املوحدة.
ويتم تحديد القيمة الحالية إللاءامات املنافع املحددة عن حريت خصم التدفقات النقدية الخارجة املستقبلية املقدرة باست دام معدالت
ّ
واملقيمة بالعملة التي تسدد بها املنافع والتي لها آجال تقارب إلاءامات املنفعة ذات
العمولة الفعالة على صكوك الشركات عالية الجودة
الصلة ،وفي حال عدم وجود سوق واسعة ملثل صكوك هذه الشركات يتم تابيت أسعار سوق السندات الحكومية .ويتم تحميل وقيد
املكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات السابقة في االفارا ات االكتوارية من بند الدخل الشامل اآلخر في قائمة
الدخل والدخل الشامل في الفارة التي حد ت فيها.
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ص .القروض طويلة األجل
يتم تسجيل القروض بصافي القيمة املستلمة ويتم قيد العموالت على القروض باست دام حريقة معدل العمولة الفعلية .ويتم قيد العموالت
على القروض حويلة األجل خالل الفارة التي استحقت بها ،أما العموالت على القروض حويلة األجل لتمويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
فيتم رسملتها كجز من مصاري هذه األعمال.

ق .تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكالي االقاراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتنا أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشرو رسملة تكلفة االقاراض على أنها
جز من تكلفة ذلك األصل ،واألصول املؤهلة هي التي تتالب – بالضرورة -وقتا زمنيا حويال لتصب جاهزة لالست دام أو البيع .ويتم إ بات
تكالي االقاراض األخرى على أنها مصرو في قائمة الدخل املوحدة في الفارة التي تحملتها فيها املجموعة.

ر .ذمم دائنة ومستحقات
يتم إ بات االلاءامات املستحقة السداد في املستقبل للم زون والخدمات املستلمة سوا تمت أو لم تتم املاالبة بها من قبل املورد.

ش .املعامالت بالعمالت األجنبية

ً
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعود وفقا ألسعار الصر السائدة بتاريخ هذه املعامالت .ويتم إعادة تحويل األصول
ً
وااللاءامات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفارة املالية إلى الريال السعود وفقا ألسعار الصر السائدة بذلك التاريخ .أما البنود
غير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصر السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
إن البنود غير النقدية بالعمالت املدرجة على أساس التكلفة التاري ية ال يعاد تحويلها.
تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل املوحدة للفارة .أما فروق
التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كيدوات امللكية املصنفة كيصول مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر فيتم إدراجها من
التغيرات الاراكمية في القيمة العادلة من بند الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل املوحدة.
ً
تتم ترجمة األصول وااللاءامات للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعود وفقا ألسعار الصر السائدة بتاريخ نهاية الفارة املالية .يتم
ترجمة الدخل واملصروفات لكل من قائمة الدخل والدخل الشامل بيسعار الصر في تواريخ املعامالت ،ويتم إدراج فروق الارجمة الناتجة
من التحويل مباشرة من قائمة الدخل الشامل اآلخر .ويتم إدراج هذه الفروق في قائمة الدخل املوحدة خالل الفارة التي تم استبعاد
العمليات األجنبية فيها .يتم التعامل مع الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شرا شركات اجنبية كيصول والاءامات
الشركات األجنبية ويتم ترجمتها بيسعار الصر السائدة بتاريخ التقرير املالي.

ت .عقود إيجار

ً
يعتمد تحديد ما إذا كان الارتيب التعاقد إيجارا (أو يحتو على إيجار) على جوهر الارتيب في بداية اإليجار .ويعتبر الارتيب التعاقد
ً
إيجارا (أو يحتو على إيجار) إذا كان الوفا به يتوق على است دام أصل أو أصول محددة ،وينقل الارتيب حت است دام األصل أو
األصول حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحت في الارتيب.
يصن عقد اإليجار عند تاريخ شية العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .ويصن عقد اإليجار الذ ينقل كافة امل احر
واملنافع الجوهرية على امللكية إلى املجموعة كعقد إيجار تمويلي.
ت 1.املجموعة كمستأجر
ً
يتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل فعليا جميع املنافع وامل احر الجوهرية على ملكية العقارات إلى املجموعة عند بداية اإليجار
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ،أو ،إذا كانت أقل ،بالقيمة الحالية للحد األد ى لدفعات اإليجار .يتم توزيع دفعات اإليجار بين األعبا
املالية وت فيض ا لاءامات عقود اإليجار وذلك لتحقيت معدل عمولة ابت على الرصيد املتبقي من االلاءامات .يتم إ بات األعبا املالية
من تكالي التمويل في قائمة الدخل الشامل املوحدة.
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يتم استهالك األصول املؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لرصل .ومع ذلك ،إذا لم يكن هناك قدر معقول من التيكد أن املجموعة ستحصل
على امللكية في نهاية مدة اإليجار ،يتم استهالك األصل خالل العمر اإلنتاجي املقدر لرصل أو فارة العقد ،أيهما أقل.
عقد اإليجار التشغيلي هو عقد ب ال عقد اإليجار التمويلي .يتم إ بات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصرو تشغيلي في
قائمة الدخل الشامل املوحدة على أساس القسو الثابت على مدى فارة عقد اإليجار.
ت 2.املجموعة كمؤجر
يتم تصني عقود اإليجار التي ال تقوم املجموعة بموجبها بتحويل كافة م احر ومنافع ملكية األصول الجوهرية كعقود إيجارات تشغيلية.
تضا التكالي

املباشرة األولية املتكبدة في التفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفارية لرصل املؤجر ويتم إ باتها على

فارة اإليجار بنفس أسس إ بات دخل اإليجار.

ث .معلومات القطاعات

ً
قااا األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشارك معا في تقديم منتجات أو خدمات خا عة مل احر وعوائد ت تل عن تلك
ً
املتعلقة بقااعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية .القااا الجغرافي يرتبو في تقديم
منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خا عة مل احر وعوائد ت تل عن تلك املتعلقة بقااعات عمل في بيئات اقتصادية.

خ .املقاصة
يتم إجرا مقاصة بين األصول املالية وااللاءامات املالية وإ هار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة فقو عند وجود حت ن امي ملزم
لتسوية املبالغ املثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية األصول مع االلاءامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول وتسديد االلاءامات في
آن واحد.

ذ .الزكاة والضرائب
ت ضع الشركة والشركات التابعة داخل اململكة ألن مة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية ،وبالنسبة للشركات
التابعة خارج اململكة ،ت ضع ألن مة الدولة التابعة لها .يتم االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق .يتم احتساب م صص الزكاة وفقا
للوعا الزكو  .يجر تسجيل أية فروقات بين امل صص والربو النهائي عند تحقت تلك الفروقات ويتم إ باتها في حينه.
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -5عقارات وآالت ومعدات  ،صافي
عقارات
مبانــي

أراض ي

آالت ومعدات

أجهزة حاسب آلي

ســيارات

أثاث ومفروشات

أعما رأسمالية
تحت التنفيذ

تحسينات على
عقارات مستأجرة

املجمـوع

التكلفة
كما في  01يناير 2018م
اإل افات
املحول من مشروعات تحت التنفيذ
االستبعادات
فروق ترجمة قوائم مالية لشركات
تابعة اجنبية

452,628,708
16,483,086
-

449,797,171
8,327,368
55,104,968

458,900,338
47,806,840
2,673,863

116,665,005
2,892,803
-

154,956,997
24,222,742
3,142,096

240,798,273
27,872,437
6,424,309

267,728,929
10,090,230
37,312,604

72,862,500
95,165,590
()104,657,840

2,214,337,921
232,861,096
-

-

()5,000

()6,049,694

()4,107,379

()3,766,283

()4,132,077

()3,950,947

-

()22,011,380

-

-

()68,327

()6,062

()16,993

()1,667

()61,070

()1,272

()155,391

كما في  31ديسمبر 2018م

469,111,794

513,224,507

503,263,020

115,444,367

178,538,559

270,961,275

311,119,746

63,368,978

2,425,032,246

االستهالك املتراكم
كما  01يناير 2018م
املحمل للفارة
()1
هبو في عقارات وآالت ومعدات
االستبعادات
فروق ترجمة قوائم مالية لشركات
تابعة اجنبية
كما في  31ديسمبر 2018م

8,717,885
-

107,497,975
23,667,105
8,747,062
-

238,287,243
49,850,400
5,020,976
()5,946,013

74,664,103
11,739,633
492,033
()2,946,296

91,902,233
24,238,992
599,370
()3,086,791

139,353,374
25,340,554
10,139,323
()3,765,686

134,184,934
24,610,507
4,995,093
()2,356,967

-

785,889,862
159,447,191
38,711,742
()18,101,753

-

-

()13,451

()1,756

()7,835

()419

()9,062

-

()32,523

8,717,885

139,912,142

287,199,155

83,947,717

113,645,969

171,067,146

161,424,505

-

965,914,519

صافي القيمة الدفترية
كما في 31ديسمبر 2018م

460,393,909

373,312,365

216,063,865

64,892,590

31,496,650

99,894,129

149,695,241

63,368,978

1,459,117,727

قامت ادارة املجموعة في نهاية السنة املالية 2018م بتعيين جهة استشارية مستقلة إلجرا اختبار للهبو في قيمة عقـارات  ،آالت ومعـدات شـركتين مـن الشـركات التابعـة لهـا .وقـد بلغـت القيمـة الدفاريـة لهـذه العقـارات  ،اآلالت
واملعــدات قبــل ا بــات أ ــر اختبــار الهبــو  71مليــون ريــال ســعود كمــا فــي  ،2018/12/31وقــد أ هــرت نتــائى االختبــار وجــود هبــو فــي قيمــة ممتلكــات هــذه الشــركات قــدره  38.7مليــون ريــال ســعود  .وعليــه ،قــرر مجلــس االدارة
ت فيض القيمة الدفارية لهذه العقارات  ،اآلالت واملعدات بمقدار الهبو املحسوب لتصب قيمتهما الدفارية  32.3مليون ريال سعود .
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
عقارات وآالت ومعدات  ،صافي (يتبع)
عقارات
أراض ي
التكلفة
كما في  01يناير 2017م
ا افات
املحول من أعمال رأسمالية تحت
التنفيذ
املحول الى عقارات إستثمارية
استبعادات
فروق ترجمة قوائم مالية لشركات
تابعة اجنبية
كما في  31ديسمبر 2017م
االستهالك املتراكم
كما  01يناير 2017م
ا افات
املحولة إلى أصول متاحة للبيع
استبعادات
فروق ترجمة قوائم مالية لشركات
تابعة اجنبية
كما في  31ديسمبر 2017م
صافي القيمة الدفترية

مبانــي

آالت ومعدات

ســيارات

أجهزة حاسب آلي

أثاث ومفروشات

أعما رأسمالية
تحت التنفيذ

تحسينات على
عقارات مستأجرة

املجمـوع

425,165,608
27,463,100

363,032,125
14,740,801

388,084,629
71,154,776

105,936,001
16,649,498

132,156,699
23,857,443

208,006,222
24,644,699

206,899,687
22,040,631

91,037,931
131,602,768

1,920,318,902
332,153,716

-

95,139,467

3,580,646

13,962

2,174,643

9,661,651

39,213,191

()149,783,560

-

-

()23,097,175
()18,047

()3,986,414

()5,941,573

()3,250,245

()1,516,224

()478,988

-

()23,097,175
()15,191,491

452,628,708

449,797,171

66,701
458,900,338

7,117
116,665,005

18,457
154,956,997

1,925
240,798,273

54,408
267,728,929

5,361
72,862,500

153,969
2.214.337.921

-

82,722,053
24,776,795
()873
-

200,641,098
40,746,652
()3,104,835
4,328

66,231,347
11,492,310
()3,060,313
759

73,500,684
21,101,997
()2,704,084
3,636

119,094,021
21,498,340
()1,239,255
268

113,538,713
20,719,938
()76,673
2,956

-

655,727,916
140,336,032
()10,186,033
11,947

-

107,497,975

238,287,243

74,664,103

91,902,233

139,353,374

134,184,934

-

785,889,862

452,628,708

342,299,196

220,613,095

42,000,902

63,054,764

101,444,899

133,543,995

72,862,500

1,428,448,059

أ .قامت املجموعة برسملة تكالي تمويلية على األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ،وقد بلغت عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ  454أل ريال سعود (السنة املنتهية فى  31ديسمبر2017م مبلغ  2مليون ريال سعود ).
ب .ال تتضمن العقارات واآلالت واملعدات كما في  31ديسمبر 2018م ،أراضبي مرهونة حيي تم الغا الرهن عن هذه األراضبي بعد سداد جميع القروض املرتباة بها ( 31ديسمبر 2017م :مبلغ  217.1مليون ريال سعود تتمثل في قيمة
أراضبي مقام عليها مبا ي بتكلفة  66.4مليون ريال سعود كانت مرهونة لبعض البنوك مقابل تسهيالت بنكية).
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
-6

عقارات استثمارية ،صافي
تتمثــل العقــارات االســتثمارية فــي املجمعــات التجاريــة واملعــارض واملبــا ي وكــذلك األراضــبي املقامــة عليهــا وامل صصــة لالســتثمار وتيجيرهــا للغي ـر
بصفة أساسية ،وكانت الحركة كما يلي:
 31ديسمبر 2017م
 31ديسمبر 2018م
التكلفة
599,615,879
671,125,868
الرصيد كما في بداية السنة
48,412,814
125,700,455
ا افات
23,097,175
املحول من عقارات وآالت ومعدات
671,125,868
796,826,323
الرصيد كما في نهاية السنة
االستهالك املتراكم
الرصيد كما في بداية السنة
ا افات
الرصيد كما في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية

165,413,081
25,079,221
190,492,302
606,334,021

141,471,155
23,941,926
165,413,081
505,712,787

بلغــت القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية كمــا فــي  31ديســمبر 2018م مبلــغ  895.8مليــون ريــال ســعود ( 31ديسممر

2017م813 :

رليمم لاير سممد د ) ،منهــا عقــارات اســتثمارية بمبلــغ  7،703مليــون ريــال ســعود مقيمــة مــن قبــل خبي ــر مؤهــل و مســتقل كمــا فــي تــاريخ
ً
القوائم املالية الحالية وأخرى بمبلغ  1،192مليون ريال سعود تم اقتنا ها خالل عام تقريبا ،وترى اإلدارة بعدم وجود تغيـر جـوهر بـين
تكلفتها وبين القيمة العادلة ولذلك اعتبـرت اإلدارة القيمة العادلة لها تساو التكلفة..
 ال تتض ــمن العق ــارات االس ــتثمارية كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر 2018م ،أراض ــبي مرهون ــة حي ــي ت ــم الغ ــا كاف ــة ُالرهون ــات بع ــد س ــداد جمي ــع
القروض املرتباة بها 31( .ديسمبر 2017م 3.2 :مليون ريال سعود مقام عليها مبا ي بتكلفة  2.6مليون ريال سعود ).
فيما يلي البيانات الخاصة باملقيم العقار :
االسم
املؤهالت
يعمل برخصة تقييم رقم
-7

شركة اوالت للتقييم العقار
عضوية الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين
121000397

أصو غير ملموسة ،صافي
تتمثـل األصــول غيـر امللموســة بالتكـالي املتكبــدة للحصـول علــى حقــوق اإلنتفـاا مــن مواقـع عقاريــة ألسـواق مســتيجرة مـن املســتيجر األصــلي
(خلو) ويتم إحفاؤها على مدة عقود اإليجار التي تارواح من  10إلى  15سنة وكانت الحركة كما يلي:
 31ديسمبر 2018م
التكلفة
الرصيد كما في بداية السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
االطفاء املتراكم
الرصيد كما في بداية السنة
االحفا املحمل على السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية
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 31ديسمبر 2017م

19,597,230
19,597,230

19,597,230
19,597,230

11,884,449
1,798,227
13,682,676
5,914,554

10,086,222
1,798,227
11,884,449
7,712,781

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
-8

استثمارات في شركات زميلة
فيما يلي الشركات بيانات الشركات املدرجة في القوائم املالية املوحدة وتم املحاسبة عنها باريقة حقوق امللكية :
نسبة امللكية
اسم الشركة الزميلة
()1
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار
شركة الوساى للخدمات الغذائية
()2
شركة الرياض للصناعات الغذائية

 31ديسمبر 2018م

مكان التأسيس

 31ديسمبر 2017م

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

%13.653
%25

%13.653
%25

اململكة العربية السعودية

%55

%55

( )1تتمثــل األ شــاة الرئيســية للشــركة والشــركات التابعــة لهــا فــي شـرا األراضــبي إلقامــة املبــا ي واســتثمارها بــالبيع او االيجــار لصــالق الشــركة
وادارة وصــيانة وتاــوير العقــار وإدارة املجمعــات واملراكــز التجاريــة والعقاريــة والارفيهيــة وا شــا وتشــغيل صــاالت ومــدن االلعــاب واصــدار نــوا
مــن ادوات الــدين القابلــة للتــداول بمــا فــي ذلــك الصــكوك ،وقــد تــم تصــنيفة علــى انــه اســتثمار فــي شــركة زميلــة ن ـرا لوجــود تــا ير مهــم علــى
الشركة وهي التمثيل في مجلس االدارة ،ووجود معامالت ذات اهمية سبية.
( )2تتمث ــل األ ش ــاة الرئيس ــية للش ــركة ف ــي ش ـرا األراض ــبى إلقام ــة املب ــا ى واملنش ـ ت الص ــناعية عليه ــا واس ــتثمارها لص ــالق الش ــركة وتش ــغيل
وص ــيانة وتا ــوير املص ــا ع للغي ــر وتس ــويت املنتج ــات الغذائي ــة واالس ــتهالكية وم ــا يل ــزم م ــن ا ش ــا مح ــالت وأس ــواق أو املش ــاركة فيه ــا واس ــتيراد
وتص ــدير امل ــواد الغذائي ــة واالس ــتهالكية،وقد ت ــم تص ــنيفه عل ــى ان ــه اس ــتثمار ف ــي ش ــركة زميل ــة ن ـ ـرا لوج ــود تـ ـي ير مه ــم عل ــى الق ـرارات املالي ــة
والتشغيلية للشركة (وليس سيارة) على قرارات الشركة.
أ.

ملخص حركة االستثمار خال العام

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 31ديسمبر 2018م
228,118,858
36,321,420
()13,653,850
()324,681
250,461,747

الرصيد االفتتاحي
الحصة في صافي أرباح شركات زميلة
(إستبعادات)
إستبعادات ناتجة عن عمليات متبادلة
الحصة فى فروق ترجمة العمالت األجنبية

 31ديسمبر 2017م
205,413,942
38,673,049
()589,364
()15,397,823
19,054
228,118,858

ب .وفيما يلي أرصدة االستثمارات في الشركات الزميلة
اسم الشركة الزميلة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

191,633,276

169,292,337

شركة الوساى للخدمات الغذائية

22,480,119

22,973,448

شركة الرياض للصناعات الغذائية

36,348,352

35,853,073

250,461,747

228,118,858
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
جـ  -وفيما يلي البيانات املالية للشركات الزميلة الهامة
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

كما فى  31ديسمبر
2018م

2017م

األصول املتداولة

499,620,867

392,328,670

األصول غير املتداولة

3,083,727,103

2,816,843,911

االلاءامات املتداولة

757,980,713

451,010,725

االلاءامات غير املتداولة

1,281,717,041

1,375,127,457

للسنة املنتهية فى  31ديسمبر

-9

2018م

2017م

اإليرادات

933,767,826

786,751,778

صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة

255,663,061

300,484,494

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة  -في اسهم مدرجة
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة  -في اسهم غير مدرجة

 31ديسمبر 2018م
10.499.997
5.457.141
15.957.138

 31ديسمبر 2017م
10,499,997
5,457,141
15,957,138

إحتياحي القيمة العادلة –في اسهم مدرجة
إحتياحي القيمة العادلة –في اسهم غير مدرجة

()4,312,292
()1,811,713

()3,426,232
()800,000
()4,226,232
11,730,906

()6,124,005
9,833,133
 -10مخزون ،صافي
 31ديسمبر 2018م
846,668,113
20,004,720
()42,875,180
823,797,653

م زون تجار
أخرى
م صص العجز والراكد
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 31ديسمبر 2017م
758,816,155
18,383,479
()40,953,534
736,246,100

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
ً
 -11دفعات مقدما ومدينون أخرون ،صافي
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

ً
مصروفات مدفوعة مقدما

171,968,538

113,352,680

تيمينات مساردة
ً
موردين دفعات مقدما
ذمم مو فين

1.136.968
7.937.544
3.187.794

975,785
12,914,521
3,467,786

تيمينات اعتمادات مستندية وخاابات مان

13.663.842

13,308,171

مستحت من أحرا ذات عالقة (إيضاح رقم )17

16,884,479

4,781,340

أخرى

5.478.010

4,558,273

220,257,175

153,358,556

()2,613,620

()2,132,815

217,643,555

151,225,741

م صص ديون مشكوك في تحصيلها

 -12النقد وما في حكمه

نقد بالصندوق
أرصدة لدى بنوك  -حسابات جارية
املجموع

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

36,305,362
182,920,693
219,226,055

44,281,748
219,670,699
263,952,447

 -13العمليات غير املستمرة
أقرت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها املنعقد في  19إبريل 2017م (املوافت  22رجب 1438هـ) بنا على توصية مجلس اإلدارة
في اجتماعه املنعقد في  2016/12/28باملوافقة على بيع املجمع التجار والواقع بمدينة حائل ،بمبلغ  361,265,067ريال سعود لار
ذو عالقة ،وتم خالل الربع الثالي 2017م البيع الفعلي ونقل امللكية واالعارا باألرباح الناتجة عن عملية البيع من العمليات غير
املستمرة في قائمة الدخل بعد استبعاد جز من الرب الرأسمالي يعادل سبة ملكية املجموعة في الار ذو العالقة.
فيما يلي الدخل من إستبعاد العمليات غير املستمرة
نتيجة العمليات غير املستمرة
ايرادات
املصروفات ب ال تكالي التمويل
الزكاة
إستبعادات

2018م
-

2017م
387,557,157
()256,953,151
()3,265,100
()15,397,823
111,941,083

 -14احتياطي نظامي
ً
بموجب عقد تيسيس الشركة ون ام الشركات في اململكة العربية السعودية ،يتوجب على الشركة سنويا تحويل  ٪10من صافي الرب إلى
االحتياحي الن امي حتى يبلغ  ٪30من رأس مال الشركة .إن االحتياحي الن امي غير قابل للتوزيع على املساهمين ،إال أنه يمكن است دام
االحتياحي الن امي ملقابلة خسائر الشركة أو لزيادة رأس مالها.
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -15قروض ومرابحات
أ .مرابحات قصيرة األجل
التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مضمونة بسند ألمر باسم شركة أسواق عبد هللا العثيم ،تستحت التسهيالت البنكية (مرابحة)
خالل فارة أقل من عام وأرصدتها في الغالب ذات حبيعة متجددة (دوارة) وتست دم لتمويل رأس املال العامل .بلغت التسهيالت البنكية
ُ
اإلسالمية (مرابحة) املتاحة لالست دام ولكنها لم تست دم كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  440مليون ريال سعود (2017م 340 :
مليون ريال سعود ).
ب .قروض ومرابحات طويلة األجل
 31ديسمبر 2018م
-

إجمالي الرصيد
ً
ناقصا :االستحقاق قصير األجل
االستحقاق طويل االجل

 31ديسمبر 2017م
135,400,000
()62,400,000
73,000,000

 -16التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 31ديسمبر 2018م
103,270,184
20,748,992
()3,598,324
455,477
120,876,329

رصيد أول السنة
تكلفة الخدمة وتكلفة معامل الخصم
املدفوا خالل السنة
خسائر أكتوارية من إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

 31ديسمبر 2017م
83,352,617
18,012,906
()3,193,017
5,097,678
103,270,184

 -17األطراف ذات العالقة
تمثل املعامالت مع أحرا ذات عالقة املعامالت التي تمت بين الشركة والشركات الزميلة والتابعة وأعضا مجلس اإلدارة واالداريين
الرئيسيين في املجموعة ،وقد اقرت إدارة املجموعة سياسة لرسعار وشرو املعامالت مع الجهات ذات العالقة .وكانت التعامالت مع
األحرا ذات العالقة تتمثل بشكل رئيدبي في إيرادات ومصاري إيجار ومشاريات م زون.
طبيعة العالقة
مساهم مؤسس
شركة زميلة
شركة زميلة
شركة زميلة
ذو عالقة بيحد أعضا مجلس االدارة
شركة تابعة لشركة زميلة
إدارة املجموعة
ذو عالقة بيحد التنفيذيين
ذو عالقة برئيس مجلس االدارة

الجهة ذات العالقة
شركة العثيم القابضة
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار
شركة الوساى للخدمات الغذائية
شركة الرياض للصناعات الغذائية
املؤسسة العامة للتيمينات االجتماعية
شركة نطب الخيال التجارية
أعضا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
شركة مساندة للتو ي وإلحاق العمالة بالداخل  -مصر
شركة دا ي التجارية
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
فيما يلي بيان باملعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
توريد خدمات مصروف خدمات
مصروف إيجار إيرادات تأجير مشتريات مخزون عمالة واخرى عمالة واخرى
الجهات ذات عالقة
شركة العثيم القابضة
272,859
710,050
10,000
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار
5,443,973 5,514,381
- 37,224,948 14,075,570
شركة الوساى للخدمات الغذائية
600,000
شركة الرياض للصناعات الغذائية
- 2,708,046 130,430,947
150,848
املؤسسة العامة للتيمينات االجتماعية
5,735,345
شركة نطب الخيال التجارية
175,175
مصر
بالداخل
العمالة
وإلحاق
شركة مساندة للتو ي
6,577,966
شركة دا ي التجارية
474,349
فيما يلي بيان باملعامالت مع الجهات ذات العالقة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2017م
توريد خدمات بيع استثمارات
عقارية
مصروف إيجار إيرادات تأجير مشتريات مخزون عمالة واخرى
الجهات ذات عالقة
شركة العثيم القابضة
710,050
110,000
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار
361,265,067
- 62,487,438 21,855,908
شركة الوساى للخدمات الغذائية
484,247
شركة الرياض للصناعات الغذائية
523,374 131,778,303
150,000
املؤسسة العامة للتيمينات االجتماعية
5,735,346
شركة نطب الخيال التجارية
182,000
- 5.128,118
شركة مساندة للتو ي وإلحاق العمالة بالداخل -مصر -
فيما يلي بيان بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التي تمت خال السنة
املحمل على الدخل الشامل
 31ديسمبر 2017م
 31ديسمبر 2018م
17,745,789
22,398,108
614,466
319,589
18,360,255
22,717,697

مزايا قصيرة األجل
مزايا ما بعد التو ي
وفيما يلي بيان بأرصدة املستحق من واملستحق إلى جهات ذات عالقة
املستحق من جهات ذات عالقة (ايضاح رقم )11

 31ديسمبر 2018م
13,653,850
3,230,629
16,884,479

شركة عبد هللا العثيم لالستثمار
شركة الرياض للصناعات الغذائية

 31ديسمبر 2017م
576,615
4,204,725
4,781,340

املستحق إلى جهات ذات عالقة (ايضاح رقم )18
 31ديسمبر 2018م

28,198,046
136,575
28,334,621

شركة الرياض للصناعات الغذائية
شركة مساندة للتو ي والحاق العمالة بالداخل -مصر
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 31ديسمبر 2017م
32,676,467
100,042
32,776,509

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -18مصاريف مستحقة ودائنون أخرون
 31ديسمبر 2018م
106,844,887
71,312,220
37,449,595
21,359,863
51,796,855
47,968,072
22,052,832
28,334,621
10,992,509
398,111,454

مستحقات املو فين
ايرادات مؤجلة
ً
بااقات العثيم مقبو ة مقدما
م صصات
تيمينات للغير
مصاري منافع عامة مستحقة
ً
دفعات مقبو ة مقدما من عمال تيجير وأخرى
مستحت الى أحرا ذات عالقة (إيضاح رقم )17
اخرى

 31ديسمبر 2017م
87,175,750
69,369,347
26,304,972
21,901,837
43,741,557
24,702,288
23,858,535
32,776,509
7,637,409
337,468,204

 -19مخصص الزكاة
تحســب نفقــات الزك ــاة علــى أس ــاس صــافي ال ــدخل املعــدل أو وع ــا الزكــاة ،أيهم ــا أعلــى حبقــا ألن مــة الهيئ ــة العامــة للزك ــاة والــدخل باململك ــة
العربية السعودية ،تم إحتساب الزكاة في السنة الحالية على أساس حريقة صافي الدخل املعدل.
2018م
23,080,746
9,161,637
()13,093,642
19,148,741

رصيد بداية السنة
املكون خالل السنة
املسدد خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2017م
13,988,208
14,111,313
()5,018,775
23,080,746

-

قدمت الشركة أقراراتها الزكوية املوحدة عن جميع السنوات حتى عام 2017م ،وسددت اإللاءامات الزكوية بموجبها.

-

تم م احبة الهيئة إلنها و ع الشركة الزكو وإصدار الربو الزكو النهائي للعامين 2012م و2013م ولم يصدر الربو حتى
تاري ه.

 -20مصاريف بيعية وتسويقية
السنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
600,873,290
664.101.783
120,058,451
138.828.208
113,462,815
126.381.161
73,842,294
79.612.284
25,783,207
23.516.816
38,793,815
36.295.927
22,806,070
23.874.807
25,588,985
24.646.381
14,154,358
16.819.613
11,222,375
18.051.512
7,265,151
6.884.599
5,753,610
7.709.286
17,036,718
6.061.210
1,076,641,139
1,172,783,587

رواتب ومزايا مو فين
ايجارات
استهالك واحفا
منافع عامة
دعاية واعالن ودعم تسويقي
لوازم ومواد تعبئة وتغلي
صيانه واصالح
وقود وزيوت ولوازم
مصاري شحن للفروا
عموالت است دام شبكة املدفوعات
مصاري تيمين
اتعاب مهنية واشاراكات
أخرى
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -21مصاريف إدارية وعمومية
السنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م

رواتب ومزايا مو فين
استهالك واحفا
رسوم واشاراكات
منافع عامة
ايجارات
صيانه واصالح
وقود وزيوت ولوازم
اتعاب مهنية
يافة
أخرى

78,719,536
14,085,912
6,076,932
1,538,465

80,583,961
11,395,122
4,677,288
1,599,017

3,980,265
2,573,873
1,448,145
1,579,982
447,686
7,051,890

4,220,703
2,647,294
993,943
1,782,200
483,948
9,300,369

117,502,686

117,683,845

 -22ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الدخل العائد ملساهمي الشركة
يتم احتساب رب السهم الخاص بيرباح وخسائر حملة األسهم العادية للشركة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م2017 ،م على أساس
املتوسو املرجق لعدد األسهم القائمة خالل تلك السنوات .ربحية السهم امل فضة هو نفس ربحية السهم األساسية ألن الشركة ليس
لديها أية أدوات م فضة مصدرة.
تم احتساب ربحية السهم للسنة الحالية وسنة املقارنة ليعكس الزيادة فى رأس مال الشركة من  45مليون سهم إلى  90مليون سهم عن
حريت الرسملة ،بنا على قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ  23أبريل 2018م.

أ.

ربحية السهم األساسية وامل فضة من صافي الدخل العائد ملساهمي الشركة
من صافي الدخل
السنة املنتهية فى  31ديسمبر

2018م
302,601,383
صافي دخل السنة
90,000,000
املتوسو املرجق لعدد األسهم
3.36
الرب األسا بي وامل فض للسهم من صافي دخل السنة
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2017م
449,497,142
90,000,000
4.99

من دخل العمليات املستمرة
السنة املنتهية فى  31ديسمبر

2018م
302,601,383
90,000,000

2017م
337,556,059
90,000,000

3.36

3.75

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -23معلومات قطاعية
تاركز النشاحات الرئيسية للمجموعة في تجارة التجزئة والجملة باملواد الغذائية وتمارس املجموعة شاحها في اململكة العربية السعودية،
باإل افة إلى قااا تيجير املجمعات التجارية ،لغرض استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالق املجموعة ،ويتم مراجعة نتائى القااعات من قبل
الرئيس التنفيذ للشركة ،كما ويتم قياس اإليرادات واالرباح واألصول وااللاءامات وفقا لنفس األسس املحاسبية املتبعة في اعداد
البيانات املالية املوحدة.
أ -تم تلخيص بعض املعلومات املختارة لكل قطاع من قطاعات األعما للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م كما يلي:
تجارة التجزئة والجملة العقار والتأجير (إيجارات) أخرى
املجموع
البند
1,459,117,727
18,195,240
1,440,922,487
عقارات وآالت ومعدات ،صافي
606,334,021
606,334,021
العقارات االستثمارية ،صافي
5,914,554
5,914,554
أصول غير ملموسة ،صافي
3,647,740,562
432,602,626
631,381,556
2,583,756,380
مجموع األصو
1,948,291,818
93,756,788
20,338,181
1,834,196,849
مجموع االلتزامات
7,515,123,857
155,668,584
7,359,455,273
املبيعات خارج املجموعة
81,252,834
79,192,834
2,060,000
مبيعات وإيرادات بين القااعات -
136,872,422
136,872,422
إيرادات تيجير خارج املجموعة
هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وآالت
38,711,742
31,744,113
6,967,629
ومعدات
اجمـ ــالي الـ ــدخل وعمـ ــوالت البيـ ــع
1,615,616,162
46,862,320
80,552,155
1,488,201,687
وايرادات التيجير بالصافي
325,329,889
14,019,545
80,552,155
230,758,189
الدخل التشغيلي
ب-

توزيع إيراد مبيعات التجزئة والجملة وإيراد تأجير على املناطق الجغرافية كما يلي:

املنطقة الجغرافية

تغطية املناطق في اململكة وخارجها للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
تجارة التجزئة
أخرى
النسبة %
النسبة %
تأجير
النسبة %
والجملة

املناقة الوساى  -السعودية
املناقة الشرقية -السعودية

4,763,468,635

64.7

71,562,709

52.3

155,668,584

100

719,538,509

9.8

54,568,901

39.9

-

-

املناقة الجنوبية -السعودية

948,754,813

12.9

4,699,859

3.4

-

-

املناقة الشمالية -السعودية

566,083,974

7.6

4,047,503

3

-

-

املناقة الغربية -السعودية

216,955,525

3

1,557,105

1.1

-

-

جمهورية مصر العربية

144,653,817

2

436,345

0.3

-

-

االجمالي

7,359,455,273

100

136,872,422

100

155,668,584

100
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -24السجل الرئيس و السجالت الفرعية
تمارس الشركة شاحها من خالل السجل الرئيس والسجالت الفرعية التالية:
رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

1010177274
1010177256
1010090534
1010137057
1010188731
1010080676
1010177251
1010213252
1113001040
1010138943
1010177262
1131056119
2515000004
1010177264
1010177259
1010188730
1010138824
1131015790
2515000003
1010177275
1010177267
1010145630
1010177253
1131018424
1010188356
2511005548

1433/03/14
1423/03/14
1412/06/29
1416/03/09
1424/05/25
1411/05/16
1423/03/14
1426/09/09
1428/03/07
1416/06/15
1423/03/14
1436/10/18
1426/08/14
1423/03/14
1423/03/14
1424/05/26
1416/06/12
1422/04/02
1426/08/14
1423/03/14
1423/03/14
1418/01/13
1423/03/14
1424/06/8
1424/05/12
1424/09/14

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
شقرا
الرياض
الرياض
بريدة
مدينة امللك خالد العسكرية
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
بريدة
مدينة امللك خالد العسكرية
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
بريدة
الرياض
حفر الباحن

1134000732
2511006396
1123001472
1135000684
2511006397
3400012968
3550021581
3550021582
3550021590
5850026673
5855027348
1010223040
1129004812
5855027353
1010229962
2512005596
3453002583
2252034289
1018000533
1010238504
3450014950
1010229967
5855027504
5855027502
4030283859
1010229965

1426/05/22
1426/08/13
1425/10/23
1426/11/05
1426/08/13
1431/06/08
1426/04/16
1426/03/26
1426/03/18
1427/01/23
1427/10/14
1427/08/16
1437/07/07
1427/10/15
1428/02/28
1428/10/22
1429/11/21
1428/03/05
1436/10/14
1428/09/13
1436/10/14
1428/02/28
1427/11/20
1427/11/20
1436/10/18
1428/02/28

البكيرية
حفر الباحن
الزلفي
الرياض
حفر الباحن
سكاكا
تبوك
تبوك
تبوك
ابها
خميس مشيو
الرياض
القصيم
خميس مشيو
الرياض
القيصومة
رفحا
املبرز
حريمال
الرياض
عرعر
الرياض
خميس مشيو
خميس مشيو
جدة
الرياض

1010188533

1424/05/16

الرياض

2251039396

1430/10/30

االحسا

1010188526

1424/05/16

الرياض

1011012754

1429/11/06

الخرج

1010188524

1424/05/15

الرياض

2515000016

1430/11/07

1010188729
1122002735
1131020975

1424/05/26
1427/08/23
1426/08/22

الرياض
املجمعة
بريدة

5860033691
1010270690
1010257796

1431/02/19
1430/07/11
1429/11/06

1011009998
1011009997
1130001283

1424/05/16
1424/05/16
1427/09/09

الخرج
الخرج
املذنب

3350043614
1010416304
1010171174

1436/10/14
1435/08/05
1422/08/18

1128007104

1428/03/28

عنيءة

1010171171

1422/08/18
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مدينة امللك خالد
العسكرية
محائل عسير
الرياض
الرياض
حائل
الرياض
الرياض
الرياض املدينة
الصناعية الثانية

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)

رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

1132002987
2511006896
1010191670
3550021583
1010188531
1010188528
1010428392
1010188529
1010188525
1010380876
1010188530
1010191671
1010443382
2511022699
1010289458
1010289502
1011014067
1012001917
1010312430
3452010000
3451003467
5900034634
1011023511
1010377428
1010422721
4030275808
1126002263
4603008754
5851008492
1010435915

1426/05/22
1427/09/09
1424/10/08
1426/03/16
1424/05/16
1424/05/16
1436/02/05
1424/05/16
1424/05/16
1434/08/14
1424/05/16
1424/10/08
1437/07/03
1436/02/05
1431/06/23
1431/06/23
1431/06/24
1431/06/23
1432/08/10
1436/10/14
1437/07/03
1437/08/10
1436/10/14
1434/07/23
1435/11/05
1435/11/06
1436/10/14
1436/10/17
1436/10/18
1436/10/13

االرس
حفر الباحن
الرياض
تبوك
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الريض
الرياض
الرياض
حفر الباحن
الرياض
الرياض
الخرج
الصحنة
الرياض
القريات
حري
جيءان
الخرج
الرياض
الرياض
جدة
رو ة سدير
القنفذة
بيشة
الرياض

1010188522
1010188519
1010188527
1010188532
1010167452
5855034628
1010289509
2511011206
4030204792
4030204790
1185005063
1010257798
1131035991
5900023717
1128016793
1010380648
4030283764
1010380871
1123004300
5855053489
1135002092
1010380875
1010380873
5950027442
5850053412
2055020069
1010380647
2250053175
5850059594
5951001851

1424/05/16
1424/05/16
1424/05/16
1424/05/16
1422/04/06
1431/06/23
1431/06/23
1431/06/23
1431/10/25
1431/10/25
1434/08/25
1429/11/06
1432/08/10
1434/08/26
1434/08/13
1434/08/13
1436/10/14
1434/08/14
1435/11/06
1434/08/14
1435/11/06
1434/08/14
1434/08/14
1434/08/25
1434/08/13
1434/08/13
1434/08/13
1434/08/13
1435/04/05
1434/08/13

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الخالدية
الرياض
حفرالباحن
جدة
جدة
واد الدواسر
الرياض
القصيم
جازان
عنيءة
الرياض
جدة
الرياض
الزلفي
خميس مشيو
رياض الخبرا
الرياض
الرياض
نجران
ابها
الجبيل الصناعية
الرياض
االحسا
ابها
شرورة

1010435920

1436/10/13

الرياض

1010306608

1432/05/06

الرياض

1013002232
1010435921

1436/10/17
1436/10/13

حوحة بيي تميم
الرياض

1010422718
4030275812

1435/11/05
1435/11/06

الرياض
جدة

1010435922
5901033026
3452010438
1111002429
5855033231
1010275699
3450014067

1436/10/13
1436/12/04
1438/01/15
1436/10/13
1430/11/15
1430/11/06
1431/06/29

الرياض
صبيا
القريات
الرياض
خميس مشيو
الرياض
عرعر

1010422678
1010422708
1011024103
1011022342
1010435914
1116011064
1010435919

1435/11/05
1435/11/05
1437/10/16
1435/11/05
1436/10/13
1436/10/17
1436/10/13

الرياض
الرياض
الخرج
الخرج
الرياض
الدوادمي
الرياض
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

1010435912
1010275701
2251040248
2050071342
1124000574
1131056989
1010610489
1117004607
2050111410
1010467219
5856070255
1010467222
5859007149
2251068085
5857069954
1011024379
5855069953
1010469526
5900036108
5950033069
1010467220
1010462825
1131057375
5860069193
1010238502
1010296774
1010462796
1010177602
1010467218
1118004613
2051060968
2050106284
5900036359
1010306605
4030297999
2066004575
2050239181
1123101351
1010931574
1010931572
1010948888

1436/10/13
1430/11/06
1431/06/23
1431/07/09
1436/10/14
1437/10/16
1438/11/16
1437/07/03
1438/04/13
1438/04/13
1438/02/03
1438/04/13
1438/07/02
1438/07/20
1438/10/16
1438/06/14
1437/10/16
1438/07/02
1438/07/02
1438/07/02
1438/04/13
1437/10/16
1438/04/13
1437/02/17
1428/09/12
1431/11/24
1437/10/15
1423/03/24
1438/04/13
1438/04/13
1436/10/17
1436/10/14
1438/08/15
1432/05/06
1439/03/16
1439/03/16
1439/03/26
1439/04/24
1439/04/24
1439/04/24
1439/07/04

الرياض
الرياض
الهفو
الدمام
الغا
الشماسية
الرياض
القويعية
الدمام
الرياض
شراى عبيدة
الرياض
النماص
الهفو
أحد رفيدة
الخرج
خميس مشيو
الرياض
جيءان
نجران
الرياض
الرياض
القصيم
محائل عسير
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
عفي
الخبر
الدمام
جيءان
الرياض
جدة
رأس تنورة
الدمام
الزلفي
الرياض
الرياض
الرياض

1115003388
5901032474
1136003215
1017001964
1010167451
1010167109
1010191816
1010280812
1010177603
2511023875
1010172886
1010422705
1015002801
1010462830
1010443956
3452010295
1131049220
1010191669
2251053231
1131049202
4032051196
5864070717
4031098593
2050111411
1010467224
1131056080
3400019472
2055026296
1010613419
5900037551
1131058228
2051065208
2250069574
1010613429
1123004585
5860610032
5861615657
4030603291
5855338960
1010938595
2511108271

1436/10/18
1436/08/21
1436/10/14
1436/10/17
1422/04/06
1422/03/20
1424/10/13
1431/02/12
1423/03/24
1436/10/14
1422/10/24
1435/11/05
1436/10/14
1437/10/16
1437/07/24
1437/06/22
1434/08/13
1424/10/08
1434/08/14
1434/08/14
1438/04/13
1438/07/02
1438/04/13
1438/04/13
1438/04/13
1436/10/13
1436/10/14
1439/03/01
1439/03/12
1439/03/12
1439/03/12
1439/03/12
1439/03/12
1439/03/12
1439/03/16
1439/03/26
1439/03/26
1439/04/24
1439/04/24
1439/06/11
1439/07/04

ساجر
أبو عري
االسياح
السليل
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
حفر الباحن
الرياض
الرياض
االفالج
الرياض
الرياض
القريات
القصيم
الرياض
الهفو
بريدة
الاائ
املجاردة
مكة املكرمة
الدمام
الرياض
القصيم
الجو
الجبيل
الرياض
جازان
بريدة
الخبر
االحسا
الرياض
الزلفي
محائل عسير
رجال أملع
جدة
خميس مشيو
الرياض
حفر الباحن
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

رقم السجل التجاري للفرع

1163101145
1010948894
1010949505
1011138162
1010949512
1010949502
1010447630
1010448661
4650201342
1010453594
1011138589
1010471520
1010471506
3401100588
1010499948
1010518911
1010518904

1439/07/04
1439/07/04
1439/07/10
1439/07/10
1439/07/10
1439/07/10
1439/08/13
1439/08/21
1439/10/18
1439/11/02
1439/11/02
1440/01/28
1440/01/28
1440/01/28
1440/04/13
1440/04/25
1440/05/22

رية
الرياض
الرياض
الخرج
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
املدينة املنورة
الرياض
الخرج
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
بريدة
الرياض

3450171380
1010949500
1010949508
2050240897
1010949513
1117101488
1010225160
1010449640
5901716779
1010453595
1010471509
1010471504
3402101431
1010471519
1131295606
4700108137
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تاريخ السجل هـ

1439/07/04
1439/07/10
1439/07/10
1439/07/10
1439/07/10
1439/08/13
1427/10/30
1439/09/01
1439/11/02
1439/11/02
1440/01/28
1440/01/28
1440/01/28
1440/01/28
1440/04/13
1440/05/18

موقع الفرع

عرعر
الرياض
الخرج
الدمام
الرياض
القويعية
الرياض
الرياض
أبو عري
الرياض
الرياض
الرياض
حبرجل
الرياض
الرياض
ينبع

شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -25االلتزامات املحتملة واالرتباطات الرأسمالية
أ  -يوجد على املجموعة االلاءامات املحتملة واالرتباحات الرأسمالية التالية:
البيان
اعتمادات مستندية
خاابات مان
الاءامات رأسمالية عن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

50,239,361
64,070,653
71,668,757

60,649,666
50,207,365
96,277,295

ب  -يوجــد الاءامــات قائمــة علــى املجموعــة بموجــب عقــود اســتئجار تشــغيلية حويلــة األجــل لفروعهــا ومجمعاتهــا غيــر قابلــة ل لغــا  ،وهــي علــى
النحو التالي:
حتى سنة
أكثر من سنة وحتى  5سنوات
أكثر من  5سنوات وحتى  27سنة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

94,920,253
237,311,321
273,058,178

74,548,834
222,642,541
297,012,649

 -26األدوات املالية  -إدارة املخاطر
تتكــون األدوات املاليــة املقيــدة فــي قائمــة املركــز املــالي للشــركة بشــكل أسا ــبي مــن أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل،
وذم ــم مدين ــة تجاري ــة وم ــدينون أخ ــرون ،واس ــتثمارات بغ ــرض املت ــاجرة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــالل ال ــدخل ،ونق ــد وم ــا ف ــي حكم ــه ،وق ــروض
ومرابحات ،وذمم دائنة تجارية ،ودفعات مستحقة ودائنون أخرون.

سعر الصرف األجنبي
تنتى م احر سعر الصر األجن ي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار صر العمالت األجنبية .لم تقـم
املجموعة بيية عمليات ذات أهمية سبية بالعمالت عدا الريال السـعود  ،الـدوالر األمريكـي .وحيـي أن سـعر صـر الريـال السـعود مثبـت
مقابل الدوالر األمريكي ،فإن املعامالت الـدوالر األمريكـي ال تمثـل م ـاحر عمـالت هامـة .تراقـب إدارة املجموعـة أسـعار صـر العمـالت وتعتقـد
أن م احر العمالت غير جوهرية.

مخاطر االئتمان
تتمثــل م ــاحر االئتمــان فــي إخفــاق أحــد األح ـرا فــي أداة ماليــة فــي الوفــا بالاءامــه والتســبب فــي تكبــد املجموعــة خســارة ماليــة .إن األدوات
املالية الخاصة باملجموعـة التـي يمكـن أن تتعـرض مل ـاحر االئتمـان تتضـمن بشـكل أسـاس النقديـة بـالبنوك والـذمم املدينـة .تقـوم املجموعـة
بإيداا أموالها في مصار مالية ذات مو وقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى املجموعة سياسة ب صوص حجم األموال املودعة فـي كـل
مص ــر وال تتوق ــع اإلدارة وج ــود م ــاحر ائتم ــان هام ــة تن ــتى م ــن ذل ــك .كم ــا ال تتوق ــع اإلدارة أن تتع ــرض مل ــاحر ائتم ــان هام ــة م ــن ال ــذمم
ً
التجاريــة املدينــة ن ـرا ألن لــديها قاعــدة عريضــة مــن العمــال التــي تعمــل فــي أ شــاة م تلفــة ومواقــع متعــددة كمــا أنهــا تقــوم بمراقبــة الــذمم
ً
املدينة القائمة دوريا باإل افة إلى وجود مانات مقدمة من العمال لتغاية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها.

مخاطر السيولة
تتمثــل م ــاحر الســيولة فــي عــدم قــدرة املجموعــة علــى مقابلــة الاءاماتهــا املتعلقــة بااللاءامــات املاليــة حــال اســتحقاقها .تــتم مراقبــة احتياجــات
السيولة على أساس شهر وتعمل اإلدارة على التيكـد مـن تـوفر أمـوال كافيـة ملقابلـة أيـة الاءامـات عنـد اسـتحقاقها .تتكـون االلاءامـات املاليـة
للشـركة مــن الــذمم الدائنــة ومســتحقات وأرصــدة دائنــة أخــرى ،تعمــل املجموعــة علـى الحــد مــن م ــاحر الســيولة عــن حريــت التيكــد مــن تــوفر
تسهيالت بنكية ،باإل افة إلى إجرا موائمة بين فارات تحصيل أرصدة العمال وفارات سداد أرصدة املوردين واألرصدة الدائنة األخرى.
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شركة أسواق عبد هللا العثيم
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
جدو استحقاقات االلتزامات املالية

كما في  31ديسمبر 2018م
أقل من سنة

قروض ومرابحات
ذمم دائنة تجارية ومستحقات وأرصدة دائنة اخرى

من 1إلى 3سنوات

من 3إلى 5سنوات

املجموع

1,808,266,748

-

-

1,808,266,748

1,808,266,748

-

-

1,808,266,748

كما في  31ديسمبر 2017م
أقل من سنة

62.400.000

قروض ومرابحات
ذمم دائنة تجارية ومستحقات وأرصدة دائنة اخرى1.557.349.836 .
1.619.749.836

من 1إلى 3سنوات

من 3إلى 5سنوات

املجموع

73.000.000

-

135,400,000

-

-

1,557,349,836

73.000.000

-

1,692,749,836

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد األصول ،أو دفعها لتحويل أ من االلاءامات من معامالت منت مة بين
املتعاملين بالسوق في تاريخ القياس .وعلى هذا النحو ،يمكن ان تنشي الفروقات بين القيم الدفارية وتقديرات القيمة العادلة .ويتم
تعري القيمة العادلة من خالل القياس املستند على السوق واالفارا ات التي يست دمها املشاركون في السوق.
-

تعتبر اإلدارة ان القيمة العادلة لرصول وااللاءامات املالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفارية وذلك لقصر آجال استحقاقاتها.
قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة لقروض ومرابحات حويلة األجل تقارب قيمتها الدفارية وذلك الن معدل العمولة على هذه القروض
ً
يتغير دوريا مع تغير معدل العمولة السوقي.
تتضمن األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل صناديت استثمارية متداولة مقاسة حسب سعر اإلغالق املعلن في
السوق املالية (مستوى القيمة العادلة رقم .)1
كما تتضمن األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات في شركات غير مدرجة ،وقد تم تقدير القيمة
العادلة على أساس صافي قيمة األصول املعدلة وذلك من واقع آخر بيانات مالية متاحة (مستوى القيمة العادلة رقم .)3

مخاطر سعر االقتراض
تتعرض األدوات املالية مل احر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر العمولة ألصولها والاءاماتها املالية ذات املعدالت املتغيرة،
وكما في  31ديسمبر 2018م لم يكن لدى املجموعة أرصدة قروض.
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إيضاحات حو القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(املبالغ بالريال السعود ما لم يذكر خال ذلك)
 -27أرقام املقارنة
لقد تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافت مع تبويب السنة الحالية وبيانها كما يلي:
أرقام املقارنة للسنة املنتهية فى  31ديسمبر 2017م
املبالغ بعد إعادة العرض فى

املبالغ قبل اعادة
()1

العرض

()1

األثر

 31ديسمبر 2017م

صافى املبيعات

8,041,557,339

()810,415,438

7,231,141,901

تكلفة املبيعات

()6,599,688,919

808,147,018

()5,791,541,901

مجمل الدخل

1,441,868,420

()2,268,420

1,439,600,000

عموالت بيع قسائم شرائية

-

2,268,420

2,268,420

مجمل الدخل وعموالت البيع

1,441,868,420

-

1,441,868,420

إعـادة عــرض املبيعــات وتكلفـة املبيعــات بالصــافي بعـد خصــم قيمــة دعـم املــوردين املمنــوح للعمـال عنــد نقــا البيـع بــنفس القيمــة مــن
كال البندين ،وإلغا مبيعات القسائم الشرائية وكلفتها وا بات الفرق بينهما كعموالت بيع قسائم كبند مستقل.

 -28توزيعات االرباح
أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين فــى إجتماعهــا املنعقــد فــى  7شــعبان 1439ه ـ املوافــت  23إبريــل 2018م توزيــع أربــاح نقديــة
عن السنة املالية املنتهية فـي  31ديسـمبر 2017م قـدرها  135مليـون ريـال سـعود بواقـع  3ريـال سـعود للسـهم وتـم السـداد خـالل الربـع
الثا ي من عام 2018م.
 -29احداث الحقة بعد فترة التقرير املالي
ال توجد أحدات الحقة بعد فارة التقرير املالي تتالب تعديالت أو إفصاحات في القوائم املالية املوحدة .
 -30اعتماد القوائم املالية املوحدة
اعتمدت هذه القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ  28جمادى اآلخرة 1440هـ املوافت  5مارس 2019م.
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