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  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 
   احلساباتقيبمراوتقرير 

  



 

 

  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

  القوائم املالية
  ٢٠٠٩  ديسمرب٣١يف للسنة املنتهية 

  
  

  صفحة  
  

  ٢   احلساباتتقرير مراقيب
  

  ٣  قائمة املركز املايل
  

  ٤  الدخلقائمة 
  

  ٥  التغريات يف حقوق املسامهنيقائمة 
  

  ٧ - ٦  قائمة التدفقات النقدية
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )مغلقةسعودية شركة مسامهة (

  قائمة املركز املايل
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

  
  

       ديسمرب٣١كما يف       
    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩      يضاحإ  

  
  املوجودات

  موجودات متداولة
    ٢١,٢٤٨,٤٥١     ٢٠,٠٦٢,٣٠٤      ٥  اثلهوما مي نقد

    ١٤,٤٣٥,٢٥٦     ١٩,٦١٧,٤٤٧      ٦  ذمم مدينة
    ٥٤,٠٤٣,٠٢٤     ٤٢,٩٧٦,٨٦٣      ٧  خمزون

    ٣٨,٥١٦,٤٣٧      ٥١,٤١٣,١١٦      ٨  أخرى ذمم مدينة وةمدفوعات مقدم
  

        ١٢٨,٢٤٣,١٦٨    ١٣٤,٠٦٩,٧٣٠    
  
  تداولةم  غريوجوداتم

    ٤,٠٠٠,٠٠٠      ٤,٠٠٠,٠٠٠      ٩   يف ممتلكات عقاريةإستثمار
    ٤٧٨,٥١٤      ٢٦٩,٠٩١        نفقات مؤجلة

    ٢٢١,٨٢٦,٥٢٦    ٢٧٢,٢٧٣,٦٣٠      ١٠   ومعدات ومصنعممتلكات
  

        ٢٢٦,٣٠٥,٠٤٠    ٢٧٦,٥٤٢,٧٢١    
  

    ٣٥٤,٥٤٨,٢٠٨    ٤١٠,٦١٢,٤٥١        جمموع املوجودات
  

  املطلوبات
   متداولةمطلوبات

    ١١,٨٧٥,٢٥٥      ٨,٦٦٠,٠٠٠      ١١  اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
    ١٧,٨٦٣,٤٩٠     ٢١,٤٢٩,٤٦٦      ١٢  ذمم دائنة

    ٢٣,٨٢٢,٣٣٠     ٢٨,٧١٣,٩٦٨      ١٣  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٣,٢٩٣,٥٧٦      ٣,٢٠٠,٠٠٠      ١٤  مستحقة  شرعيةزكاة

  
        ,٥٦,٨٥٤,٦٥١      ٤٣٤٠٠٣,٦٢    

  تداولةمطلوبات غري م
    ١٨,٠٧٩,٠٠٠      ٩,٤٧٩,٠٠٠      ١١  قروض طويلة األجل

    ١٧,٥٣٨,٧٩٤      ٢٢,٤١٣,٤٥٦      ١٥   اية اخلدمة للموظفنيخمصص مكافأة
  

        ٣٥,٦١٧,٧٩٤      ٣١,٨٩٢,٤٥٦    
  

    ٩٢,٤٧٢,٤٤٥      ٩٣,٨٩٥,٨٩٠        جمموع املطلوبات
  

  سامهنيحقوق امل
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠      ١٧  رأس املال 

    ٤٨,٥٥٥,١٧٩     ١٢,٠١٩,٢٥٨      ١٨  إحتياطي نظامي
    ١١٣,٥٢٠,٥٨٤      ٣٤,٦٩٧,٣٠٣        أرباح مبقاة

  
    ٢٦٢,٠٧٥,٧٦٣    ٣١٦,٧١٦,٥٦١        نيسامهاملحقوق جمموع 

  
    ٣٥٤,٥٤٨,٢٠٨    ٤١٠,٦١٢,٤٥١        املسامهنيحقوق املطلوبات وموع جم
  

  ٢٥  تعهداتالتزامات حمتملة و
  

  
  .القوائم املالية هذه  ال يتجزأ مناً جزء٣١  رقمىلإ ٨  يف الصفحات من رقم املرفقةاإليضاحات تعترب
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  ة هريف للخدمات الغذائيةشرك
  )مغلقةسعودية شركة مسامهة (

  الدخلقائمة 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

  
  

       ديسمرب٣١للسنة املنتهية يف       
    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     يضاحإ  

  
    ٤٦٦,٤٦٣,٦٥٧    ٥١٧,٥٩٣,٧٦٤    ١٦  صايف املبيعات
   )٦٠١٣٢٢,٥١٨,(  )٣٤٨,٢٩١,٣٧٩(  ١٦  تكلفة املبيعات

  
    ١٤٣,٩٤٥,٠٥٦    ١٦٩,٣٠٢,٣٨٥      إمجايل الدخل

  
   تشغيليةمصروفات

    )٢٢,٦٨٧,٦٣١(  )٢٦,٤٢٢,٢٣٢(  ١٩  وتسويق بيع
    )٢٥,٥٠٢,٩٩٦(  )٢٥,٩٠٦,٠٣٠(  ٢٠  عمومية وإدارية
    )٢,٨٢٢,٥١٣(    )٣,٥٤٥,٥٩٠(  ١٦  أتعاب إدارية

    ٩٢,٩٣١,٩١٦    ١١٣,٤٢٨,٥٣٣      من العمليات دخلال
  

   أخرى)مصروفات (إيرادات
    )١,٦٥٢,٩٥٦(    )٩٩٧,٣٨٣(  ١١  يةنفقات متويل

    ٢,٩٨٢,٢٧١      ٥,٤٠٩,٦٤٨    ٢١  أخرى بالصايفإيرادات 
    ٩٤,٢٦١,٢٣١    ١١٧,٨٤٠,٧٩٨       الشرعية قبل الزكاةدخلال
  
    )٣,٠٠٠,٠٠٠(    )٣,٢٠٠,٠٠٠(  ١٤   الشرعيةزكاةال
  

    ٩١,٢٦١,٢٣١    ١١٤,٦٤٠,٧٩٨       للسنةصايف الدخل
  

  ٢٣  :همالس )خسارة (رحبية
    ٥,٢١      ٦,٣٦      دخل التشغيليال •
  
    )١٠,٠(    ٦٠,٠      تشغيليةال غري من العمليات) سارةاخل (دخلال •
  
    ٥,١١      ٦,٤٢       للسنةصايف الدخل •
  
  

  
  .القوائم املالية هذه  ال يتجزأ مناً جزء٣١  رقمىلإ ٨ اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تعترب
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )مغلقةسعودية ركة مسامهة ش(

  سامهنيالتغريات يف حقوق املقائمة 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

  
  

  رأس املال إيضاح  
  

  امــوع  أرباح مبقاة   إحتياطي نظامي

  ٢٦٢,٠٧٥,٧٦٣   ١١٣,٥٢٠,٥٨٤   ٤٨,٥٥٥,١٧٩   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٩ يناير ١
  ١١٤,٦٤٠,٧٩٨   ١١٤,٦٤٠,٧٩٨   -        -         للسنةصايف الدخل

  -        )١١,٤٦٤,٠٧٩(  ١١,٤٦٤,٠٧٩   -       ١٨     ول إىل اإلحتياطي النظامي     احمل
    -         )١٢٢,٠٠٠,٠٠٠(   )٤٨,٠٠٠,٠٠٠(   ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٧    ول إىل رأس املال               احمل

   )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(   )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    -         -        ٢٤                 موزعة مدفوعةأرباح 
  ٣١٦,٧١٦,٥٦١   ٣٤,٦٩٧,٣٠٣   ١٢,٠١٩,٢٥٨   ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١

          
  ٢٣٠,٨١٤,٥٣٢   ٩١,٣٨٥,٤٧٦   ٣٩,٤٢٩,٠٥٦   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٨ يناير ١

  ٩١,٢٦١,٢٣١   ٩١,٢٦١,٢٣١   -  -   للسنةصايف الدخل
  -  )٩,١٢٦,١٢٣(  ٩,١٢٦,١٢٣   -  ١٨         احملول إىل اإلحتياطي النظامي

  )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  -  -  ٢٤                 أرباح موزعة مدفوعة

  ٢٦٢,٠٧٥,٧٦٣   ١١٣,٥٢٠,٥٨٤   ٤٨,٥٥٥,١٧٩   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١

  
  

  .ئم املاليةالقوا هذه  ال يتجزأ مناً جزء٣١  رقمىلإ ٨ اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تعترب
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )مغلقةسعودية شركة مسامهة (

  قائمة التدفقات النقدية
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

  
  

       ديسمرب٣١للسنة املنتهية يف       
    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     يضاحإ  

  
  التدفقات النقدية من العمليات

    ٩١,٢٦١,٢٣١    ١١٤,٦٤٠,٧٩٨        للسنة صايف الدخل
  لبنود غري نقديةتعديالت 
    ٢٤,٢٠٧,٤٢٤     ٢٧,٤٥١,٤٥٩    ١٠    إستهالكات
    ٢٠٩,٩٩٧      ٢٠٩,٤٢٣        إطفاءات
    ٣٥٢,٣٠٤      ٢٧٣,٧١٧    ٧    بضاعة بطيئة احلركةخمصص 

    ٣٢٥,٠٠٠      ١,١٠٠,٠٠٠    ٦    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    )١٠٥,٦٨٧(    )٦٧,٣٦٠(  ٧    شطب خمصص بضاعة بطيئة احلركة

    )٣٥,٨٠٢(    )٥٤,٠٩٧(  ٦    شطب خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    )١,٩٩٧,٢٦١(    )٢٦٧,٥٧٦(  ٢١    ربح بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

  رأس املال العاملتغريات يف 
    )٢,٢٢٤,٠٢٢(    )٦,٢٢٨,٠٩٤(      ذمم مدينة
    )١٩,٢٥٨,٤٢٩(   ١٠,٨٥٩,٨٠٤        خمزون

    )٣,١٢٠,٤٩٢(  )١٢,٨٩٦,٦٧٩(      مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
    )٥٠٨,٧٠٦(    ٣,٥٦٥,٩٧٦        ذمم دائنة

    ٥,٨٩٩,٤٨٧      ٤,٨٩١,٦٣٨        مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
    ١,٢٣٥,٣٨٦      )٩٣,٥٧٦(      زكاة شرعية مستحقة

    ٣,٣٥٣,٢٥٤      ٤,٨٧٤,٦٦٢        خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني
  

    ٩٩,٥٩٣,٦٨٤     ١٤٨,٢٦٠,٠٩٥        العمليات نم  الناتجصايف النقد
  

   االستثمارأنشطةالتدفقات النقدية من 
    )٣٣,٥٣٥,٩٢٩(  )٨٤,٧٠٨,٦٥٨(  ١٠    شراء ممتلكات ومعدات

    ٦,٧٥٨,٦٧٩      ٧,٠٧٧,٦٧١        بيع ممتلكات ومصنع ومعدات متحصالت من
  

    )٢٦,٧٧٧,٢٥٠(   )٧٧,٦٣٠,٩٨٧(      اإلستثمار أنشطة يفاملستخدم  صايف النقد
  

   التمويلأنشطةالتدفقات النقدية من 
    )١٢,٠١٣,٢٧٨(  )١١,٨١٥,٢٥٥(  ١١     األجلقروض طويلة تسديدات

    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  ٢٤    أرباح موزعة مدفوعة
  

    )٧٢,٠١٣,٢٧٨(    )٧١,٨١٥,٢٥٥(       التمويلأنشطة املستخدم يف صايف النقد
  

  )يتبع(
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

  )تتمة (ة التدفقات النقديةقائم
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

  
  

       ديسمرب٣١للسنة املنتهية يف       
    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     يضاحإ  

  
    ٨٠٣,١٥٦      )١,١٨٦,١٤٧(      اثله وما مينقد يف الزيادة) اإلخنفاض(صايف 

  
    ٤٤٥,٢٩٥,٢٠      ٢١,٢٤٨,٤٥١         السنة بدايةيف كما اثله وما مينقد
  
    ٢١,٢٤٨,٤٥١      ٢٠,٠٦٢,٣٠٤    ٥     السنة كما يف ايةاثله وما مينقد
  

  جدول تكميلي عن معلومات غري نقدية
  

    -          ١٢٢,٠٠٠,٠٠٠    ١٧    حتويل من األرباح املبقاة إىل رأس املال
  

    -            ٤٨,٠٠٠,٠٠٠    ١٧    حتويل من اإلحتياطي النظامي إىل رأس املال
  

  
  

  .القوائم املالية هذه  ال يتجزأ مناً جزء٣١  رقمىلإ ٨ ضاحات املرفقة يف الصفحات من رقماإلي تعترب
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  ) مغلقة سعوديةشركة مسامهة(

  القوائم املالية حول إيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  
  معلومات عامة  -  ١

  
إقامة وإدارة املطاعم وإمداد الشركات  يف") شركةال(" هريف للخدمات الغذائية يتمثل نشاط شركة

وغريها باملواد الغذائية املطبوخة وتصنيع وبيع احللويات واخلبز وبيع وشراء األراضي إلقامة املباين عليها 
  .ألغذيةومتلك وإستعمال وصيانة وتأجري املستودعات وثالجات حفظ ا

  
تعمل يف اململكة العربية السعوديـة مبوجب سجل  مغلقةسعودية مسامهة  شركة هيإن الشركة 
 مارس ٩(هـ ١٤٠١ مجادى األوىل ٤ صدر يف مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٠٣٧٧٠٢جتاري رقم 

 اململكة، ١١٦٣٢لرياض  ا،حي املروج، ٨٦٩٥٨ب .ص  الرئيسي هوعنوان الشركة إن )١٩٨١
  .سعوديةلعربية الا

  
 ١٣٤ و ١٨، بلغ إمجايل عدد املطاعم اليت متلكها وتستأجرها الشركة ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١كما يف 

، وتعمل مجيعها يف ) مطعماً مستأجرا١٢٣ً مطعم مملوك و ١٥ - ٢٠٠٨(مطعماً، على التوايل 
ابز وحمالت  كما تقوم الشركة بتشغيل خم."هريف"اململكة العربية السعودية مبوجب العالمة التجارية 

  .لبيع منتجات املخابز
  

، قامت الشركة بتأسيس مصنع يف مدينة الرياض لصناعة احللويات واملعجنات ٢٠٠٣خالل عام 
والذي يعمل مبوجب سجل جتاري رقم ") مصنع الشابورة("والكعك واخلبز والشابورة 

ومبوجب ) ٢٠٠٢ يوليو ٢٠(هـ ١٤٢٣ مجادى األوىل ١١ صدر بتاريخ ١٠١٠١٧٩٠٠٧
بدأ ). ٢٠٠٢ يناير ١٩(هـ ١٤٢٢ ذو القعدة ٦س صدر بتاريخ  /١٢٢٥رخيص صناعي رقم ت

 .٢٠٠٣مصنع الشابورة إنتاجه يف أبريل 
  

، والذى ")مصنع اللحوم("، قامت الشركة بتأسيس مصنع للحوم يف مدينة الرياض ٢٠٠٥خالل عام 
هـ ١٤٢٥  مجادى الثاين١٦ صدر بتاريخ ١٠١٠٢٠٠٥١٥يعمل مبوجب سجل جتاري رقم 

هـ ١٤٢٢ صفر ١٦س صدر بتاريخ /٢٤٩، ومبوجب ترخيص صناعي رقم )٢٠٠٤أغسطس  ٢(
  .٢٠٠٥بدأ مصنع اللحوم إنتاجه يف أكتوبر ). ٢٠٠١مايو  ٩(
  

واملطاعم واملخابز واحملالت تشتمل القوائم املالية املرفقة على حسابات املركز الرئيسي للشركة 
 .واملصانع املشار إليها أعاله

  
 حتويل الشركة من شركة ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة املسامهون، قرر ٢٠٠٧ل عام خال

 ديسمرب ٣١مت اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية هلذا التحويل خالل السنة املنتهية يف . ةقلغمسامهة م
 ١٧٠يادة رأس مال الشركة مببلغ ز سامهون، قرر امل٢٠٠٩أيضا خالل  ).١٧أنظر إيضاح  (٢٠٠٨

 مت اإلنتهاء من . واألرباح املبقاةنظامي عن طريق حتويل من اإلحتياطي السعودييون ريال مل
أنظر  (٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ رأس املال خالل السنة املنتهية يف يفيادة ز الهلذهاإلجراءات القانونية 

  .)١٧إيضاح 
  

 يأنظر إيضاح (وىليداً للقيام بطرح عام أهمت نشرة إكتتاب بتسجيل، قامت الشركة ٢٠٠٩خالل عام 
  ).٢٧ و ١٧

  
  .٢٠١٠ فرباير ٢٠  بتاريخ من قبل جملس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املاليةمتت املوافقة
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  ) السعودي ما مل يذكر غري ذلكمجيع املبالغ بالريال(
  
  
  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  -  ٢

  
مت تطبيق هذه .  مت إدراجها أدناه قدأهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املاليةإن 

  .السياسات بشكل منتظم على مجيع السنوات املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك
  
  اإلعدادسس أ ١- ٢
  

،  احملاسيبستحقاقوفقاً ملبدأ اإلو التكلفة التارخيية  مبدأعلى أساس  املرفقةقوائم املالية المت إعداد
  . عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيةالصادروطبقا للمعايري احملاسبيةً 

  
  مؤثرةاسبية حمتقديرات وإفتراضات  ٢- ٢
  

 عليها استخدام تقديرات وافتراضات يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف
كما يف تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة 

يتم تقييم . كذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفترة املاليةتاريخ القوائم املالية، و
من على خربة سابقة و عوامل أخرى تتضهي مبنية االفتراضات بشكل مستمر وديرات والتق

تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة . اليت تعترب مناسبة للظروفألحداث املستقبلية ولتوقعات 
قديرات لتل ملخصاًفيما يلي .  النتائج الفعليةنادراً ما تتساوى معباملستقبل، واليت وفقاً لتعريفها، 

 يف القيمة الدفترية مؤثرةيت قد ينتج عنها تعديالت  الواالفتراضات ذات املخاطر اجلوهرية
  :قادمةللموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية ال

  
   واملعدات واملصنع املقدرة للممتلكاتاألعمار اإلنتاجية) أ(

 واملعدات كما يف اية كل سنة  واملصنعللممتلكاتتقوم الشركة بتقييم األعمار اإلنتاجية املتبقية 
  وإذا كانت التوقعات ختتلف عن التقديرات السابقة، فإن التغريات يتم احتساا.لى األقلمالية ع

 مبالغ القيم املدرجة  علىجوهريقد يكون هلذه التقديرات تأثري . كتغريات يف التقديرات احملاسبية
  .عدات وعلى مصروف االستهالك للسنة وامل واملصنعللممتلكات

  
  يلهاخمصص ديون مشكوك يف حتص) ب(

يتم تكوين خمصص للذمم املدينة التجارية غري القابلة للتحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي 
إن .  حتصيل كافة املبالغ املستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم املدينةالشركةبعدم إمكانية 

أو إعادة الصعوبات املالية الشديدة للمدين، وإحتمال أن يكون املدين مقبل على إشهار إفالسه 
هيكلة مادية، واإلمتناع أو عدم اإلنتظام يف السداد تعترب مؤشرات على أن الذمم املدينة التجارية 

بالنسبة للمبالغ الفردية غري . يتم تقييم املبالغ الفردية اجلوهرية على أساس منفرد. غري قابلة للتحصيل
مجايل ويتم تكوين خمصص مقابلها اجلوهرية املستحقة، يتم جتميع تلك املبالغ وتقيم على أساس إ

  .إستناداً إىل طول املدة ومعدالت التحصيل السابقة
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  ضاعة بطيئة احلركةخمصص ب  )ج(
القابلة تعتمد تقديرات صايف القيمة . ملخزون بطئ احلركةا  مقابل بقيد خمصصتقوم الشركة
تأخذ تلك . جراء تلك التقديرات بتاريخ إأكثر األدلة املوضوعية املتوفرة على مخزون لللإلسترداد

 بشكل مباشر باألحداث التقديرات بعني االعتبار التقلبات يف األسعار أو التكاليف اليت تتعلق
 ىل املدى الذي تكون فيه تلك األحداث مؤيدة للظروف الراهنةإالالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل 

  .كما يف اية السنة
  
   يف ممتلكات عقاريةإستثمار  ٣- ٢
  

 أو لغرض حتقيق تصنيف املمتلكات احملتفظ ا لفترة طويلة لغرض حتقيق عائد من تأجريهايتم 
. رأمسالية، أو لإلثنني معاً، واليت ال تستخدمها الشركة، كإستثمارات يف ممتلكات عقاريةمكاسب 

تتضمن التكلفة التارخيية مصروفات . يتم قيد اإلستثمارات يف ممتلكات عقارية بالتكلفة التارخيية
  .تتعلق مباشرة بإقتناء تلك املوجودات

  
ق كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، ألصل أو حتقمن القيمة الدفترية لحقة ضلاليتم قيد التكاليف ا

فقط إذا كان من احملتمل أن تتدفق املنافع اإلقتصادية املستقبلية املرتبطة باألصل إىل الشركة وإذا 
يتم قيد . يتم إستبعاد القيمة املقيدة لألصل املستبدل. أمكن حتديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه

األخرى ضمن قائمة الدخل خالل الفترة املالية اليت يتم تكبدها مجيع مصروفات اإلصالح والصيانة 
يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية لتلك املوجودات وتعدل إذا كان ذلك مالئماً، كما يف تاريخ . فيها

يتم حتديد األرباح واخلسائر من اإلستبعادات وذلك مبقارنة املتحصالت مع . كل قائمة مركز مايل
، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١كما يف . م قيدها يف قائمة الدخل، إن وجدتالقيمة الدفترية ويت

تتمثل اإلستثمارات يف ممتلكات عقارية املقيدة من قبل الشركة يف قطعة أرض واحدة وال ختضع 
  .لإلستهالك

  
  التقارير القطاعية  ٤- ٢
  
 القطاع التشغيلي) أ(
  

  :ت أو املنشآت اليتالقطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العملياإن 
  .تعمل يف أنشطة تدر إيرادات •
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر  •

 .و تقييم األداء
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل •
  
  القطاع اجلغرايف) ب(
  

و العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أإن 
إيرادات يف بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية 

  .أخرى
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  العمالت األجنبية  ٥- ٢
  
   القوائم املالية عرضعملة) أ(
  

  . للشركة القوائم املالية عرضعملة القوائم املالية بالريال السعودي وهي يتم إظهار بنود
  
   معامالت وأرصدة) ب(
  
سعـار أساس أ الريال السعودي على إىل يةاألجنب املعامالت اليت تتم بالعمالت يتم حتويل 

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية  .السائدة يف تاريخ تلك املعامالتالصـرف 
 حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على عنتلك املعامالت وكذلك الناجتة 

  .ة العام ضمن قائمة الدخلأساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف اي
  
  اثلهمينقد وما   ٦- ٢
  

قصرية األجل األخرى يشتمل النقد وما مياثله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات 
  .، إن وجدتالشراء من تاريخ قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 

  
   مدينة ذمم  ٧- ٢
  

يتم عمل . صلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاتظهر الذمم املدينة باملبالغ األ
خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من 

يتم قيد هذه املخصصات يف . حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة
عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة ". وتسويق بيعمصروفات "د قائمة الدخل وتظهر حتت بن
 تقيد أي مبالغ تسترد يف وقت .خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاللتحصيل، يتم شطبها مقابل 

  .يف قائمة الدخل" وتسويق بيعمصروفات  "سابقاً كإيرادات ضمن بندذمم مت شطبها مقابل الحق 
  
 خمزون  ٨- ٢
  

حيدد سعر  . أيهما أقلسترداد أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإليقيد املخزون على
 املواد  تكلفة علىالبضاعة تامة الصنعتشتمل تكلفة .  املرجحطريقة املتوسطالتكلفة على أساس 

  .األولية والعمالة وتكاليف التصنيع غري املباشرة
  

قدر يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف سعر البيع املثل مي ستردادصايف القيمة القابلة لإلإن 
  .استكمال العملية ومصاريف البيع
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   ومعداتنع ومصممتلكات  ٩- ٢
  

 ما عدا إنشاءات ، بعد خصم االستهالكات املتراكمةالتكلفةب واملعدات  واملصنعتظهر املمتلكات
حيمل االستهالك على قائمة الدخل . ال يتم استهالك األراضي. اليت تظهر بالتكلفةوحتت التنفيذ 

 على ها كخردة لتصل لقيمتوذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات طريقة القسط الثابت أساسعلى 
  :كما يليمدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا 

  
  عدد السنوات    

  
 ٢٠    مباين •
  ١٠-٤  آالت ومعدات •
  ٧-٣     مكتبيةمعداتو ثاثأ •
 ٥      سيارات •
 ٧-٣    حتسينات على مباين •
  

تتكون تكلفة التحسينات على مباين بشكل رئيسي من تكاليف ما قبل التشغيل اليت تكبدا 
م اليت مت تأسيسها حديثاً، وعلى مصاريف اإلجيارات لتلك املباين املستأجرة الشركة على املطاع

يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس طريقة القسط الثابت على مدى . خالل فترة ما قبل التشغيل
  . سنوات بدءاً من تاريخ تشغيل كل مطعم٧ إىل ٣
 

حصالت مع القيمة الدفترية وتقيد يف قائمة حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املت
  .الدخل

  
اإلنتاجي املقدر عمر ال اليت ال تزيد جوهريا من ات العادية واإلصالحمصروفات الصيانة تقيد

يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم . الدخل عند تكبدها يف قائمة لألصل
  .استبعاد األصل الذي مت استبداله

  
  ت مؤجلةفقان ١٠- ٢
  

 تلك رمسلةبينما يتم يف قائمة الدخل  كمصروفات ليس هلا فائدة مستقبلية اليت تكاليفتقيد ال
 تكبدا الشركة تكاليف غري مباشرةتتكون النفقات املؤجلة من . هلا منافع مستقبلية اليت تكاليفال

 تجاوز مخسال ت على فترة التكاليفيتم إطفاء هذه  و جديدةروعاتفيما يتعلق بتأسيس مش
تتضمن النفقات املؤجلة أيضاً رسوم املوافقة والتكاليف ذات العالقة عن قرض من  .سنوات

  . سنواتمخسعلى فترة ، ويتم إطفائها ")الصندوق("صندوق التنمية الصناعية السعودي 
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  املتداولةوجودات غري امليف قيمة  اهلبوط ١١- ٢
  
 املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو  أرصدةيتم مراجعة 

يتم إثبات اخلسارة الناجتة . تكون غري قابلة لالستردادالتغري يف الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد 
عن اهلبوط يف القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي 

  قيمةلغرض تقديرو.  أيهما أعلى،القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام
 أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة نداملوجودات عاهلبوط، يتم جتميع 

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، ). وحدات مدرة للنقد(
واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فترة 

 يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو هلبوطاً عكس خسارة اإذا ما مت الحق. مالية
 القيمة الدفترية  عنزيد ي، على أاللالستردادالقابلة تها لقيمالتقدير املعدل إىل الوحدة املدرة للنقد 

يف السنوات الوحدة املدرة للنقد  يف قيمة ذلك األصل أو هلبوطفيما لو مل يتم إثبات خسارة ا
 ال يتم عكس .إيرادات يف قائمة الدخلك يف القيمة فوراً هلبوطيتم إثبات عكس خسارة ا. السابقة
  . قيمة املوجودات غري امللموسة يفهلبوطخسارة ا

  
  قروض ١٢- ٢
  

 يتم رمسلة . املتكبدةة املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملتحصالتالقروض بقيمة امليتم إثبات 
 كجزء من  وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلةباقتناءمباشرة تكاليف القروض اليت ترتبط 

  . الدخلقائمة تكاليف القروض األخرى على حتميليتم . هذه املوجودات
  
  ذمم دائنة ومستحقات ١٣- ٢
  

سواء مت إصدار فواتري  ،يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة
  . الم ألشركةا مبوجبها إىل

  
  صصاتخم ١٤- ٢
  

 إلتزام قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث الشركة املخصصات عندما يكون لدى يتم إثبات
إمكانية تقدير املبلغ بشكل مع  اإللتزام،  هذا لتسويةوارد الشركةمإستخدام بحتمال إسابق، وهناك 
  .يعتمد عليه
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )لقةشركة مسامهة سعودية مغ(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

   الشرعيةزكاةال ١٥- ٢
  

تقيد "). املصلحة(" مصلحة الزكاة والدخل ألنظمة لزكاة الشرعية وفقاًا  لفريضةختضع الشركة
يتم احملاسبة عن مبالغ الزكاة الشرعية  .الدخل قائمة علىوحتمله الشرعية لزكاة ل خمصصالشركة 

  .اإلضافية، إن وجدت، واليت تستحق مبوجب التسويات النهائية، عند حتديدها
  

 اململكة العربية غري مقيمة يف مع أطراف معامالت حمددة عن الضريبة الواجبة بإستقطاع تقوم الشركة
  .ديلنظام ضريبة الدخل السعو  وذلك وفقاًالسعودية

  
   اية اخلدمة للموظفنيخمصص مكافأة ١٦- ٢
  

 شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة  للموظفني مبوجباخلدمة اية خمصص مكافأةيتم قيد 
 يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس .وحيمل على قائمة الدخل من قبل الشركة العربية السعودية

 حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت
يتم إحتساب املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني . املركز املايل

  .، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعوديةاألخرية وعدد سنوات خدمام املتراكمة
  
  إليراداتا ١٧- ٢
  

كما تقيد . ملطاعم بشكل أساسي على أساس نقدي وتقيد على أساس يوميتتحقق مبيعات ا
 .اإليرادات من املصانع واملخابز وخدمات التموين واملبيعات األخرى عند تسليم البضاعة إىل العمالء

 .تظهر اإليرادات بعد حسم اخلصومات وتكاليف النقل
  
   داريةإوعمومية ووتسويق  بيع مصاريف ١٨- ٢
  

ال  على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت داريةوالتسويق والعمومية واإل البيع فـمصاري تشتمل
. ة املتعارف عليهايلمبادئ احملاسبلوفقاً كما هو مطلوب  املبيعات اليف تكبالضرورة جزءاً منتكون 

إن لزم ، املبيعات اليف تكو داريةواإل والعمومية سويق البيع والتمصاريف توزع هذه التكاليف بني
  .األمر، بطريقة منتظمة

  
  أرباح موزعة ١٩- ٢
  

  .تقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية يف الفترة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي الشركة 
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

   تشغيليةإجيار عقود  ٢٠- ٢
  

 كما .يتم حتميل املصروفات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة اإلجيار
  .يقيد إيراد التأجري على أساس اإلستحقاق وفقاً لشروط التعاقد

  
   تصنيفإعادة  ٢١- ٢
  
  لعامعرض القوائم املالية مع تتوافق لكي ٢٠٠٨لعام  يف القوائم املالية  املبالغ بعضادة تصنيف إعمت

٢٠٠٩. 

  
  

  األدوات املالية وإدارة املخاطر  - ٣
  

تشمل خماطر (خماطر السوق :  خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطرىلإ تعرضها الشركةإن أنشطة 
يركز . ، خماطر االئتمان وخماطر السيولة) والتدفقات النقدية لسعر الفائدةالعملة، خماطر القيمة العادلة

 األسواق املالية ويسعى إىل  بأوضاع علـى عدم إمكانية التنبؤشركةدارة املخاطر العام للإبرنامج 
  . شركة املايل للاألداء علـى ة احملتملالعكسية اتالتأثريالتقليل من 

  
إن أهم أنواع . دارة التنفيذية وفقاً لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارةتم إدارة املخاطر من قبل اإلت

 وخماطر القيمة العادلة والتدفقات ة هي خماطر االئتمان، خماطر العمل اليت تتعرض هلا الشركةاملخاطر
  .النقدية لسعر الفائدة

  
قروض طويلة  ووذمم مدينة اثلهتتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل نقد وما مي

إن طرق القيد املطبقة واخلاصة . أخرى متداولة مستحقة ومطلوبات روفات وذمم دائنة ومصاألجل
  .ذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها

  
ا يكون لدى ثبات الصايف بالقوائم املالية عندمإ بني املوجودات واملطلوبات املالية واملقاصةيتم إجراء 
 أو إثبات املوجودات املقاصة والنية إما للتسوية على أساس املقاصة قانونياً يف إجراء  حقاًالشركة

  .واملطلوبات يف نفس الوقت
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )لغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلكمجيع املبا(
  
  

   العملةخماطر  ١- ٣
  

 هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف إن خماطر العملة
 مبا أن . السعودي والدوالر األمريكيبالريال هي الشركةإن معظم معامالت . العمالت األجنبية
ر األمريكي فإن الشركة غري معرضة بشكل جوهري ملخاطر  بالدوال مرتبطالريال السعودي

 و ٢٠٠٩لدى الشركة أيضاً بعض املعامالت باليورو واليت مل تكن جوهرية خالل عامي . العملة
٢٠٠٨.  

  
   القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدةخماطر  ٢- ٣
  

هي التعرض ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة إن 
إن خماطر سعر . تذبذبات أسعار الفائدة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للشركة

 عائمة فائدةالقروض طويلة األجل، واليت هلا أسعار  تنتج بشكل رئيسي من الشركةالفائدة على 
كة مبراقبة التغريات يف أسعار الفائدة وتعتقد أن تقوم إدارة الشر .واليت يتم مراجعتها بشكل دوري

  . املعرضة هلا الشركة غري جوهريةخماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة
  
  االئتمانخماطر   ٣- ٣
  

 هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف إن خماطر االئتمان 
دينة لشركة م امللدى الشركة خماطر ائتمان تتمثل يف التركيز اجلوهري للذم. األخر خلسارة مالية
  باملائة تقريباً من رصيد الذمم املدينة٥١ حيث أن نسبة") العزيزيةشركة  ("العزيزية بندة املتحدة

 مطلوب من شركة العزيزية، طرف ) باملائة٣٣ - ٢٠٠٨ (٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ كما يف للشركة
 تعتقد إدارة الشركة أن خماطر اإلئتمان الناجتة عن التركيز اجلوهري .)١٦ضاح أنظر إي(ذي عالقة 

 مع  جيدحتصيالت ولديها سجل  عالقات طويلةالعزيزيةدة نظراً ألنه لدى الشركة وشركة وحمد
 الذمم املدينة بعد تظهر . يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماين مرتفع.العزيزيةشركة 

  .يون املشكوك يف حتصيلهاحسم خمصص الد
  
  السيولة خماطر  ٤- ٣ 

  
 هي خماطر تنشأ عن وجود صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة اإللتزامات خماطر السيولةإن  

قد تنتج خماطر السيولة عن عدم قدرة الشركة على بيع أحد املوجودات . املتعلقة باألدوات املالية
تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من . ته العادلةاملالية بسرعة وبقيمة تقارب قيم

  .توفر سيولة كافية ملقابلة أية إلتزامات مستقبلية
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مل يذكر غري ذلكمجيع املبالغ بالريال السعودي ما (
  
  

   العادلةالقيمة  ٥- ٣ 
  

إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم ا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة 
 على شركةلل األدوات املالية قيدنه يتم أحيث .  مستقلةأطرافيف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 

تعتقد .  القيمة العادلةقد تنتج فروقات بني القيمة الدفترية وتقديرات ،يةأساس طريقة التكلفة التارخي
ل جوهري عن قيمتها  ال ختتلف بشكشركةاإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل

  .الدفترية
  
  

  قطاعات العمل  -  ٤
  

  :بشكل أساسي يف القطاعات التشغيلية التالية الشركة تعمل
  
  .اعم وتقدمي خدمات التموينتشغيل مط -١
 . ملصنع اللحوم منتجات اللحوم وبيعإنتاج -٢
 . الشابورة مصنعنتاج وبيع منتجات إ -٣
 .نتاج وبيع منتجات املخابزإ -٤
 

 ديسمرب وللسنتني املنتهيتني يف ذلك ٣١فيما يلي ملخص لبعض املعلومات املالية املختارة كما يف 
  ):املبالغ بآالف الرياالت السعودية(ا يلي التاريخ لقطاعات التشغيل السابق ذكرها كم

  
    اإلمجايل        املخابز      مصنع الشابورة    مصنع اللحوم       املطاعم      ٢٠٠٩

  
    ٥١٧,٥٩٤      ٨٥,١٤٤      ١٥,٦٨٣      ١٢,٧٤٢      ٤٠٤,٠٢٥    املبيعاتصايف 

    ١١٤,٦٤١      ١٨,٨٢٥      ٣,٨٦٧      ١٠,٦٣٩      ٨١,٣١٠    صايف الدخل
      ٩٩٧      -             -             -             ٩٩٧    يةنفقات متويل

     ٢٧,٦٦١      ٤,٣٨٤      ٢,٣٦٠      ٣,٣٠٤      ١٧,٦١٣    هالكات وإطفاءاتستإ
  واملصنع املمتلكات

    ٢٧٢,٢٧٤      ٤٢,٣٦٤      ١١,٤٨٩      ٣١,٧٨٨      ١٨٦,٦٣٣    واملعدات  
    ٤١٠,٦١٢      ٦٦,٨٠٠      ٢١,٥٣٦      ٥٥,٠٧٦      ٢٦٧,٢٠٠    املوجوداتإمجايل 
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  ذائيةشركة هريف للخدمات الغ

  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(
   حول القوائم املاليةإيضاحات

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

  
  

    اإلمجايل        املخابز      مصنع الشابورة    مصنع اللحوم       املطاعم      ٢٠٠٨
  

    ٤٦٦,٤٦٤      ٧٨,٨٨٤      ١٤,٠٤٥      ٩,٨٦٢      ٣٦٣,٦٧٣    املبيعاتصايف 
    ٩١,٢٦١      ١٤,٩٩١      ٢,٢٣١      ٧,٣٩٠      ٦٦,٦٤٩    صايف الدخل
      ١,٦٥٣      -             -             -             ١,٦٥٣    يةنفقات متويل

    ٢٤,٤١٧      ٣,٢٩٩      ٢,٢٩١      ٣,١٠١      ١٥,٧٢٦    هالكات وإطفاءاتستإ
  واملصنع املمتلكات

    ٢٢١,٨٢٧      ٨٩,٥٥٣      ١٣,٣٥٩      ٣٠,٩٤٥      ٨٧,٩٧٠    واملعدات  
    ٣٥٤,٥٤٨      ٥٧,٤٦٣      ٢٢,٥٠٧      ٥٨,٤٠٨      ٢١٦,١٧٠    املوجوداتإمجايل 

  
  .إن مجيع عمليات الشركة تتم فقط يف اململكة العربية السعودية

  
  

  اثلهنقد وما مي  -  ٥
  

      ٢٠٠٨        ٢٠٠٩    
  

    ١٧,٨٩٢,٦٩٨     ١٥,١٨٦,٢٧٦   نقد لدى بنوك
    ٢,٠١٣,٨٠٤      ٣,٣٩٨,٤٣٥   بالطريقنقد 
      ١,٣٤١,٩٤٩        ١,٤٧٧,٥٩٣   قد يف الصندوقن

  
      ٢١,٢٤٨,٤٥١     ٢٠,٠٦٢,٣٠٤    

  
  

  ذمم مدينة  - ٦
  

    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     إيضاح   
  

    ١٠,١٨٥,١٤٢   ١١,٢٠٧,٣٤٢     جتارية
  

    )٤٨٤,١٩٨(    )١,٥٣٠,١٠١(    خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها: ناقصاً
  

    ٩,٧٠٠,٩٤٤      ٩,٦٧٧,٢٤١    
    ٤,٧٣٤,٣١٢      ٠,٢٠٦٩,٩٤    ١٦  طرف ذي عالقة

  
    ١٤,٤٣٥,٢٥٦    ١٩,٦١٧,٤٤٧    
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

  : يليإن حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما
  

    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     إيضاح  
  
    ١٩٥,٠٠٠      ٤٨٤,١٩٨      يناير١

    ٣٢٥,٠٠٠      ١,١٠٠,٠٠٠   ١٩   إضافات
    )٣٥,٨٠٢(    )٥٤,٠٩٧(      شطب

  
    ٤٨٤,١٩٨      ١,٥٣٠,١٠١    ديسمرب٣١
  
  

  املخزون  -  ٧
  

       ٢٠٠٨          ٢٠٠٩    
  

    ٣٢,٧٢٤,٦١٤   ٢٤,١٢٣,١٨١    مواد غذائية، بشكل رئيسي مواد أولية
    ٩,٣٠٢,٤٢٧       ٩,٩٧٨,٤٧٢     تغليفمواد

    ٧,٢٨٦,٤٨٢       ٥,١٨٤,٣١٥    مواد تشغيلية
    ٥,٥٥١,١١٩       ٤,٧١٨,٨٧٠    قطع غيار غري معدة للبيع

  
     ٥٤,٨٦٤,٦٤٢    ٤٤,٠٠٤,٨٣٨    

    )٨٢١,٦١٨(     )١,٠٢٧,٩٧٥(  بطيئة احلركةخمصص بضاعة : ناقصاً
  

    ٥٤,٠٤٣,٠٢٤    ٤٢,٩٧٦,٨٦٣    
  

  : كما يليطيئة احلركةبإن حركة خمصص البضاعة 
  

       ٢٠٠٨          ٢٠٠٩    
    ٥٧٥,٠٠١     ٨٢١,٦١٨    يناير١

    ٣٥٢,٣٠٤      ٢٧٣,٧١٧   إضافات
    )١٠٥,٦٨٧(    )٦٧,٣٦٠(  شطب

    ٨٢١,٦١٨      ١,٠٢٧,٩٧٥      ديسمرب٣١
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ يف للسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  
  مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  -  ٨

  
    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     إيضاح   

  
    ١٢,٤٤٣,٩٠٣       ١٩,٢٢٨,٣٦١   دفعات مقدمة ملوردين
    ١٢,٣٦٦,١٠٤     ١٥,٣٩٠,٢٢٢   ٢٢  إجيارات مدفوعة مقدماً
    ٥,٥٨٨,٨٥٣      ٦,٣٠٧,٧٢٤   مبالغ مستحقة من مورد

    ٢,٦٧٣,٩١٦      ٢,٩٤٨,٦٠٣   دفعات مقدمة ملوظفني 
    ١,٣٦٢,٥٤٥      ٢,٠٨٣,١٢٢   بدالت سكن مقدمة

    ٨٢٦,٥٣٤      ٥٥٥,٧٧٠   عهد مستردة 
    ٣,٢٥٤,٥٨٢        ٤,٨٩٩,٣١٤   أخرى

  
         ٣٨,٥١٦,٤٣٧     ٥١,٤١٣,١١٦    
  
  

  ممتلكات عقارية يف إستثمار  -  ٩
  

، يتمثل اإلستثمار يف ممتلكات عقارية من قطعة أرض واحدة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١كما يف 
قامت إدارة الشركة باحملاسبة عن . حمتفظ ا من قبل الشركة ألغراض حتقيق مكاسب رأمسالية

مل تكن هناك أية تغريات على اإلستثمار يف . ام طريقة التكلفةدبإستخاإلستثمار يف ممتلكات عقارية 
بلغت القيمة العادلة لقطعة األرض . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١نتهيتني يف ممتلكات عقارية للسنتني امل

  .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ مليون ريال سعودي كما يف ٤
  
  

   ومعدات ومصنعممتلكات  - ١٠
  

   يناير١  
٢٠٠٩  

  
  إضافات

  
  إستبعادات

   ديسمرب٣١
٢٠٠٩  

          التكلفة
  ٦٩,٢٥٣,٢٥٩   )٤,٤٩٢,٣٢٥( ١٦,٩٨٧,٧١٠   ٥٦,٧٥٧,٨٧٤   أراضي

  ٨٠,٦٨١,٨٣٢   )٨٧٢,١٨٠(  ٧,٣٦٢,٠٤٣   ٧٤,١٩١,٩٦٩   باينم
  ١٥٧,١٥٣,٠٨٥   )٢,٣٩٩,٨٧١(  ١٤,٥٠٠,٥٩٥   ١٤٥,٠٥٢,٣٦١   آالت ومعدات

  ٥١,٦٤٤,٩٨٠   )١,٩٩٠,٩٠٠(  ٤,٩٩٦,٤٦٤   ٤٨,٦٣٩,٤١٦   أثاث ومعدات مكتبية
  ٣٦,٨٥٤,٣١٣   )١,٠١٤,٥١٦(  ٧,٣٩٧,٤٢٦   ٣٠,٤٧١,٤٠٣   سيارات

  ٨٠,٩٠٥,٥٦١   )١,٥٠٧,٨١٦(  ٢٧,٧٦٦,٨٨٦   ٥٤,٦٤٦,٤٩١   حتسينات على مباين
   ٧٠٣٤١٤,٢٥,    -           ٥,٦٩٧,٥٣٤    ٨,٥٥٧,١٦٩   إنشاءات حتت التنفيذ

    
 ٤١٨,٣١٦,٦٨٣ 

  
 ٨٤,٧٠٨,٦٥٨   

  
)١٢,٢٧٧,٦٠٨(  

  
 ٤٩٠,٧٤٧,٧٣٣  
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

  ية حول القوائم املالإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

 
   يناير١  

٢٠٠٩  
  
  إضافات

  
  إستبعادات

   ديسمرب٣١
٢٠٠٩  

          اإلستهالكات املتراكمة
  )٢٧,٥١٤,٨٨٨(  ١,١٤٧   )٣,٧١٨,٦٣٩(  )٢٣,٧٩٧,٣٩٦(  مباين

  )٩٢,٧٢٤,٨٤٢(  ٢,١٠٤,٤٠٠   )٩,٩٢٩,١٥٨(  )٨٤,٩٠٠,٠٨٤(  آالت ومعدات
  )٣٤,١٤٧,٢٣٧(  ١,٨٥٧,٢٢١   )٤,٣٥٣,٢٨٧(  )٣١,٦٥١,١٧١(  أثاث ومعدات مكتبية

  )٢٣,٨٥٢,٩٢١(  ٩٠٧,٥٤٨   )٣,٨٠٧,٧٨٣(  )٢٠,٩٥٢,٦٨٦(  سيارات
   )٤٠,٢٣٤,٢١٥(   ٥٩٧,١٩٧    )٥,٦٤٢,٥٩٢(   )٣٥,١٨٨,٨٢٠(  حتسينات على مباين

  )٢١٨,٤٧٤,١٠٣(   ٣٥,٤٦٧,٥١    )٢٧,٤٥١,٤٥٩(  )١٩٦,٤٩٠,١٥٧(  
          
   ٢٧٢,٢٧٣,٦٣٠        ٢٢١,٨٢٦,٥٢٦   

  
     ديسمرب٣١                         يناير١      
    ٢٠٠٨        إستبعادات        إضافات        ٨٢٠٠      

  التكلفة
    ٥٦,٧٥٧,٨٧٤      )٤,٣٠٢,٥٧١(    ٣,٧٤٩,٠٤٥      ٥٧,٣١١,٤٠٠    أراضي
    ٧٤,١٩١,٩٦٩      )١,١٧٣,١٥١(    ٤,٢٩٧,٥٤٩      ٧١,٠٦٧,٥٧١    مباين
    ١٤٥,٠٥٢,٣٦١      )٤٩٢,٩٠٢(    ٨,٢٨٧,٢٦١      ١٣٧,٢٥٨,٠٠٢    ت ومعداتآال

    ٤٨,٦٣٩,٤١٦      )١٨٨,٧٠١(    ٥,٢٧٧,٧٢٨      ٤٣,٥٥٠,٣٨٩    أثاث ومعدات مكتبية
    ٣٠,٤٧١,٤٠٣      )٦١٣,٩٠٠(    ٣,٠٣٥,٥١٧      ٢٨,٠٤٩,٧٨٦    سيارات

    ٥٤,٦٤٦,٤٩١      )٧٧٥,٩٧٦(    ٤,١٦٥,٤٩٨      ٥١,٢٥٦,٩٦٩    حتسينات على مباين
    ٨,٥٥٧,١٦٩      -             ٤,٧٢٣,٣٣١      ٣,٨٣٣,٨٣٨    ات حتت التنفيذمشروع

  
    ٤١٨,٣١٦,٦٨٣      )٧,٥٤٧,٢٠١(    ٣٣,٥٣٥,٩٢٩      ٣٩٢,٣٢٧,٩٥٥    اموع

  
  اإلستهالكات املتراكمة

    )٢٣,٧٩٧,٣٩٦(    ١,١١٨,١١٨      )٣,٥٦٨,٣٤٤(    )٢١,٣٤٧,١٧٠(  مباين
    )٨٤,٩٠٠,٠٨٤(    ٢٦٤,٦٣٠      )٨,٦٥٣,٤٠٢(    )٧٦,٥١١,٣١٢(  آالت ومعدات

    )٣١,٦٥١,١٧١(    ١٨١,٣٨٨      )٣,٨٦٢,٠٠١(    )٢٧,٩٧٠,٥٥٨(  أثاث ومعدات مكتبية
    )٢٠,٩٥٢,٦٨٦(    ٥٥٥,٤٢٠      )٣,٤٥٨,٩٧٩(    )١٨,٠٤٩,١٢٧(  سيارات

    )٣٥,١٨٨,٨٢٠(    ٦٦٦,٢٢٧      )٤,٦٦٤,٦٩٨(    )٣١,١٩٠,٣٤٩(  حتسينات على مباين
  

   )١٩٦,٤٩٠,١٥٧(    ٨٣٢,٧٨٥,٧      )٢٤,٢٠٧,٤٢٤(    )١٧٥,٠٦٨,٥١٦(  اموع
  

  صايف املمتلكات واملصنع 
    ٢٢١,٨٢٦,٥٢٦        ٢١٧,٢٥٩,٤٣٩       واملعدات
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

 ديسمرب ٣١إنشاءات حتت التنفيذ كما يف متثل .  جديدة إنتاجالشركة بصدد التوسع وإنشاء مرافقإن 
  جديدة وأعمال التوسعة يف مصنع اللحومنشاء مطاعم وخمابزإل  متكبدة بشكل رئيسي تكلفة٢٠٠٩

بإمجايل  ٢٠١١و  ٢٠١٠ يتتوقع الشركة أن تكتمل هذه املشاريع خالل عام. ومستودع جديد
 ديسمرب ٣١ بناءاً على اإلتفاقيات القائمة كما يف  مليون ريال سعودي٤,٣ مقدرة مببلغ تكلفة
٢٠٠٩.  

  
إن املمتلكات واملصنع واملعدات اخلاصة مبصنع اللحوم واليت بلغت صايف قيمتها الدفترية مبلغ 

) مليون ريال سعودي ٣٠,٩ – ٢٠٠٨ (٢٠٠٩ ديسمرب ٣١مليون ريال سعودي كما يف  ٣١,٨
 .)١١أنظر إيضاح ( كضمان للصندوق مرهونة

  
  

  قروض طويلة األجل  -١١
  
    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩      إيضاح   

 
    ١٣,٠٧٩,٠٠٠      ١٠,٦٣٩,٠٠٠  ١- ١١ الصندوققرض 

    ١٢,٥٠٠,٠٠٠      ٧,٥٠٠,٠٠٠    ٢- ١١  ")البنك العريب("البنك العريب الوطين 
    ٤,٣٧٥,٢٥٥      -          ٣- ١١  ")البنك األهلي("البنك األهلي التجاري 

  
    ٢٩,٩٥٤,٢٥٥      ١٨,١٣٩,٠٠٠   

  
    )١١,٨٧٥,٢٥٥(    )٨,٦٦٠,٠٠٠(  تداولةاملطلوبات امل مدرج ضمن -اجلزء املتداول 

  
    ١٨,٠٧٩,٠٠٠      ٩,٤٧٩,٠٠٠    

 
  الصندوققرض   ١-١١

  
، أبرمت الشركة إتفاقية قرض مع الصندوق بغرض التمويل اجلزئي إلنشاء مصنع ٢٠٠٤خالل عام 

 مليون ريال سعودي مت ١٦,٦ مليون ريال سعودي، منها مبلغ ١٧,١بلغ إمجايل القرض . اللحوم
ال تتوقع إدارة الشركة أن تقوم بسحب الرصيد املتاح املتبقي . ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١سحبها كما يف 

 مليون ريال ١,١٥بلغت رسوم اعتماد قرض الصندوق مبلغ .  مليون ريال سعودي٠,٥مببلغ 
ل سعودي منها ضمن املمتلكات واملصنع واملعدات وقيد باقي  مليون ريا٠,٢٤سعودي، وقد مت رمسلة 

  . املبلغ كنفقات مؤجلة ويتم إطفاؤه على فترة مخس سنوات
  

بغرض التمويل تفاقية القرض األصلية مع الصندوق إل إضافية، وقعت الشركة إتفاقية ٢٠٠٩خالل عام 
 مبلغ تاحة مبوجب اإلتفاقية اإلضافيةبلغت التسهيالت امل.  يف مصنع اللحوماجلزئي للتوسعات املقترحة

 ديسمرب ٣١ يف اإلضافية كماتفاقية اإلمل يتم سحب أية مبالغ مبوجب .  مليون ريال سعودي٨,٥
٢٠٠٩.  

  
، فان املمتلكات )"اإلتفاقيات"( مع الصندوق ضافيةتفاقية اإلاإلمبوجب شروط اتفاقية القرض و

أنظر إيضاح (م، مرهونة كضمان لصاحل الصندوق واملصنع واملعدات للشركة واخلاصة مبصنع اللحو
  .كما أن قرض الصندوق مضمون أيضاً من قبل املسامهني). ١٠
  

شروطاً تتعلق باالحتفاظ مبعدالت مالية ، أخرى من بني أمور ،صندوقال مع  القرضياتتفاقإ تتضمن
  .فات الرأمساليةمصروتوزيعات األرباح، وحداً أقصى ملصروفات اإلجيار وللقيوداً على حمددة، و
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 آخر  فإنمبوجب جدول السداد. يستحق قرض الصندوق على أقساط نصف سنوية غري متساوية
  .٢٠١٦ يوليو يفسداد للقرض يستحق 

  
.  باحلد األقصى للمصروفات الرأمساليةمل يتم االلتزام بالتعهد اخلاص، ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١كما يف 

 مت تصنيف قد إعتراضات وعليه، فبإثارة أيةالصندوق يقوم  أنه من غري املرجح أن إدارة الشركةتعتقد 
  .قرض الصندوق وفقا لشروط السداد

  
  البنك العريب  ٢-١١

 
أبرمت الشركة إتفاقية مع البنك العريب للحصول على تسهيالت متويل سلع ، ٢٠٠٦خالل عام 

حتمل تسهيالت . لتمويل توسعة فروع الشركة") تسهيالت البنك العريب("بالتورق طويلة األجل 
 بشكل عام بناًء واليت حتدداملعدالت السائدة يف السوق البنك العريب تكلفة إضافية حتتسب على أساس 

 مليون ريال سعودي ٢٠ بلغت إمجايل تسهيالت البنك العريب .على سايبور باإلضافة إىل هامش ربح
 ال توجد ضمانات مقابل .٢٠٠٧ ديسمرب ٣١واليت مت سحبها بالكامل خالل السنة املنتهية يف 

  .تسهيالت البنك العريب واليت تستحق السداد على أقساط ربع سنوية
 

  نك األهليالب  ٣-١١
 

، أبرمت الشركة إتفاقيات مع البنك األهلي للحصول على تسهيالت متويل سلع ٢٠٠٥خالل عام 
.  مليون ريال سعودي لتمويل شراء أراضى ومعدات٢٤مببلغ ") التسهيالت("باملراحبة طويلة األجل 

يت حتدد والاملعدالت السائدة يف السوق حتمل هذه التسهيالت تكلفة إضافية حتسب على أساس 
 إن . باإلضافة إىل هامش ربح")سايبور("بني البنوك السعودية بشكل عام بناًء على معدل االقتراض 

  . وتستحق السداد على أقساط نصف سنويةهذه التسهيالت مضمونة من قبل املسامهني
 
  العملة  ٤-١١
  
 .السعوديبالريال   هي القيمة الدفترية للقروض طويلة األجلإن
 
   األجلطويلةتحقاقات القروض جدول اس  ٥-١١

  
  :مبا يلياستحقاقات القروض طويلة األجل يتلخص جدول 

  
            ٢٠٠٨          ٢٠٠٩    

  : ديسمرب٣١السنة املنتهية يف 
  

١١,٨٧٥,٢٥٥      -            ٢٠٠٩    
٨,٨٠٠,٠٠٠    ٨,٦٦٠,٠٠٠      ٢٠١٠    
٧,٣٠٠,٠٠٠    ٧,١٠٠,٠٠٠      ٢٠١١    
١,٩٧٩,٠٠٠      ٢,٣٧٩,٠٠٠      ٢٠١٢    

 
    ٢٩,٩٥٤,٢٥٥  ١٨,١٣٩,٠٠٠    
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(
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  ذمم دائنة  - ١٢
  

    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     إيضاح  
  

    ١٥,٧٢٧,٦٣٩     ١٧,٥٠١,٩٨٦     جتارية
    ١,٩٢٥,٦٦١        ٢,٣٩٨,٢٠٥     غري جتارية

     ٢١٠,١٩٠        ١,٥٢٩,٢٧٥   ٦١  عالقة اف ذاتطرأ
  

        ١٧,٨٦٣,٤٩٠     ٢١,٤٢٩,٤٦٦    
  
  

   ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة  - ١٣
  
         ٢٠٠٨        ٢٠٠٩    
  

    ١٦,٩٩٠,٧٥٩     ٢٣,١٥٩,٩٨٤     رواتب وأجور ومزايا
    ١,١٤٣,٤٤٣      ٢,١٣٩,٥١٥     إجيارات مستحقة

    ١,٨٩٧,١٨٨        ١,٢٣٤,٥٢٨   خدمات مرافق مستحقة
    ٣٧٥,٤٥١      ٨٤,١٤٩    مستحقةيةنفقات متويل

    ٣,٤١٥,٤٨٩        ٢,٠٩٥,٧٩٢   أخرى
  
     ٢٣,٨٢٢,٣٣٠     ٢٨,٧١٣,٩٦٨    
  
  

  أمور تتعلق بالزكاة الشرعية  - ١٤
  
  مكونات الوعاء الزكوي  ١-١٤

  
 املسامهنيمن حقوق نظمة الزكاة وضريبة الدخل شركة مبوجب أللتتكون أهم مكونات الوعاء الزكوي 
 صايفناقصاً قروض طويلة األجل والدخل املقدر اخلاضع للزكاة و وخمصصات كما يف بداية السنة

  . واالستثمارات وبعض البنود األخرى املعدلة واملعدات واملصنعملمتلكاتا



 

- ٢٥ -  

  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةاتإيضاح
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

       ٢٠٠٨       ٢٠٠٩    
  

   ٢٣٠,٨١٤,٥٣٢   ٢٦٢,٠٧٥,٧٦٣   املسامهني كما يف بداية السنةحقوق 
    ١٤,٩٥٥,٥٤١    ١٨,٨٤٤,٦١٠   ات كما يف بداية السنةخمصص

    ٢٩,٩٥٤,٢٥٥    ١٨,١٣٩,٠٠٠   قروض طويلة األجل
  ١٠٤,٧٩٤,٩٤٧    ١٢٩,١٢٢,١٣٠    للسنة املعدل الدخلصايف

  )٢٥١,٨١٩,١٧٥(  )٣٠٧,٦٦٩,٢٠٢(   ومصنع ومعدات معدلةممتلكات
    )٥,٥٥١,١١٩(   )٤,٧١٨,٨٧٠(  قطع غيار غري معدة للبيع

    )٤,٠٠٠,٠٠٠(   )٤,٠٠٠,٠٠٠(   يف ممتلكات عقاريةإستثمار
    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(   مدفوعة موزعةأرباح

    )٤٧٨,٥١٤(    )٢٦٩,٠٩١(  نفقات مؤجلة
  

    ٥٨,٦٧٠,٤٦٧     ٥١,٥٢٤,٣٤٠   الوعاء الزكوي التقريبـي
  

 ،صايف الدخل املعدل أو  التقرييبباملائة من الوعاء الزكوي ٢,٥على أساس الشرعية حتتسب الزكاة 
  .أيهما أكرب

  
  الزكاة خمصص   ٢-١٤

  
       ٨٢٠٠       ٩٢٠٠    

  
    ٢,٠٥٨,١٩٠     ٣,٢٩٣,٥٧٦   ناير ي١

    ٣,٠٠٠,٠٠٠     ٣,٢٠٠,٠٠٠   اتخمصص
    )١,٧٦٤,٦١٤(   )٣,٢٩٣,٥٧٦(  املسدد

  
    ٣,٢٩٣,٥٧٦      ٣,٢٠٠,٠٠٠         ديسمرب٣١
  
  وضع الربوط النهائية  ٣-١٤

  
ن الشركة كما أ ٢٠٠٨  ديسمرب٣١ حىت  املنتهية للشركة للسنواتالزكويةملصلحة الربوط أت ا

  .٢٠٠٩عام قرار الزكوي للمصلحة عن بصدد تقدمي اإل
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  
  مكافأة اية اخلدمة للموظفنيخمصص  - ١٥

  
     ٢٠٠٨        ٢٠٠٩    

  
    ١٤,١٨٥,٥٤٠     ١٧,٥٣٨,٧٩٤    يناير١

    ٥,٤٥٩,١٥٦        ٧,٤٨٦,١٢٣   اتخمصص
     )٢,١٠٥,٩٠٢(      )٢,٦١١,٤٦١(  سددامل
  
    ١٧,٥٣٨,٧٩٤       ٢٢,٤١٣,٤٥٦    ديسمرب٣١
  
  

  طراف ذات عالقةأأمور متعلقة ب - ١٦
  

 من قبل إن الشركة عضو يف جمموعة من الشركات الزميلة واليت تدار بشكل مباشر أو غري مباشر
  ).شركة صافوال( األغلبية، شركة جمموعة صافوال مساهم

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة ١-١٦
  

تتلخص أهم املعامالت مع األطراف ذوي العالقة اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة واملدرجة 
  :ضمن القوائم املالية مبا يلي

  
        ٨٢٠٠        ٩٢٠٠    
  

    ١٥,٠٩١,٨١٤      ٢١,٤٢٧,٧٦٨    مبيعات لشركة العزيزية
  رواتب وأتعاب إدارية وبدالت أخرى

    ٣,٧١٢,٥١٣      ٤,٨١٤,٥٩٠    )مساهم(أمحد محد السعيد /    للسيد
    ٢,٥١٨,٨٧٣      ٢,٥٧٦,٨٦٦    إجيار حممل من شركة العزيزية

    ١,٠٨٢,٤٤٥      ١,٠٦٩,٠١٩    مشتريات من شركة عافية العاملية
  سعيدلأمحد محد ا/ إجيار حممل من قبل السيد

    ٣٠٠,٠٠٠      ٥٨٠,٠٠٠    )مساهم   (
  شركة الشرق للصناعات البالستيكيةمشتريات من 

    ٩٧٧,١٥٤      ٥٩٩,٦٨٢    احملدودة   
    -            ٤٠٩,٠١٥     بالصايفأخرى
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

  أتعاب إدارية ٢-١٦
  

 قبل إحتساب األتعاب  باملائة من صايف الدخل سنويا٣ًعقد تأسيس الشركة، يتم دفع نسبة مبوجب 
يتم قيد هذا . أيضاً مساهمأمحد السعيد، وهو /  كأتعاب إدارة للرئيس التنفيذي السيداإلدارية وذلك

  . على قائمة الدخلاملبلغ
  

  رصدة مع أطراف ذات عالقةأ ٣-١٦
  

  : أطراف ذات عالقةفيما يلي أهم أرصدة اية السنة الناجتة عن املعامالت مع
  
   عالقةطرف ذيذمم مدينة من ) أ(

    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     إيضاح  
  

    ٤,٧٣٤,٣١٢        ٩,٩٤٠,٢٠٦   ٦  شركة العزيزية
  
   عالقةات ذفاطرألنة ائذمم د) ب(

    ٢٠٠٨        ٠٩٢٠     إيضاح  
  

    ١٠,٠٩٢        ١,٣٢٩,١٧٧   محد السعيدأمحد / السيد
    ٢٠٠,٠٩٨        ٢٠٠,٠٩٨   شركة صافوال

  
    ٢١٠,١٩٠        ١,٥٢٩,٢٧٥   ١٢    
  
  

  رأس املال - ١٧
  

من  مليون ريال سعودي يتكون ١٠٠البالغ  ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١ رأس مال الشركة كما يف كان
  . ريال سعودي١,٠٠٠سهم الواحد  سهم مصدر ومدفوع بالكامل، قيمة ال١٠٠,٠٠٠

  
 حتويل الشركة من شركة ذات مسئوولية حمدودة إىل شركة مسامهة املسامهون، قرر ٢٠٠٧خالل عام 

 وبالتايل، زاد عدد . لكل سهماإلمسيةويف هذا السياق، مت جتزئة عدد األسهم وختفيض القيمة . غلقةم
كذلك، مت تعديل عقد .  الواحدللسهمي  ريال سعود١٠ مليون سهم بقيمة إمسية ١٠األسهم إىل 

مت اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية هلذه التغريات خالل السنة . تأسيس الشركة ليعكس هذه التغريات
  .٢٠٠٨ ديسمرب ٣١املنتهية يف 

  
 زيادة رأس ٢٠٠٨ أكتوبر ٢٠، إقترح أعضاء جملس اإلدارة يف إجتماعهم بتاريخ ٢٠٠٨خالل عام 

 مليون ريال سعودي من خالل حتويل مبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي إىل ١٠٠مال الشركة من 
  خالل إجتماع اجلمعية املسامهونأقر. مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة إىل رأس املال ١٠٠

  . إقتراح أعضاء جملس اإلدارة لزيادة رأس مال الشركة٢٠٠٩ أبريل ٤عادية بتاريخ ال غري العمومية
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  دمات الغذائيةشركة هريف للخ
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  

 مليون ريال سعودي ٢٠٠ زيادة رأس مال الشركة من املسامهون، قرر ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١، يف كما
 مليون ريال سعودي عن طريق ٧٠ الزيادة يف رأس املال مببلغ هذه تمت. سعودي مليون ريال ٢٧٠إىل 

ن األرباح املبقاة  مليون ريال سعودي م٢٢ مليون ريال سعودي من اإلحتياطي النظامي و ٤٨حتويل 
 مليون ٢٧٠ مليون ريال سعودي إىل ١٠٠، متت زيادة رأس مال الشركة من و عليه. إىل رأس املال

 ريال سعودي ١٠ مليون سهم بقيمة ٢٧ مليون سهم إىل ١٠ زيادة عدد األسهم من ريال سعودي و
  ديسمرب٣١مت اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية هلذه التغريات خالل السنة املنتهية يف . للسهم الواحد

٢٠٠٩.  
  

  : كالتايل لشركاء سعوديني مملوك٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ال الشركة كما يف مإن رأس 
  

  )باملائة ( امللكيةنسبة  
   ٨٢٠٠      ٢٠٠٩      اجلنسية

  
    ٦٨    ٦٨  سعودية   صافوالشركة
    ٢٩      ٢٩      سعودي  أمحد محد السعيد/ السيد
    ١      ١      سعودي   خالد أمحد السعيد/السيد

    ١      ١      سعودية  شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة
    ١      ١       سعودية  طر ملواد التغليف احملدودةألشركة ا

  
    ١٠٠      ١٠٠        موعا

  
  ).٢٧أنظر إيضاح  (أوىل عام بطرح القيام بصدد الشركة كانت، ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١كما يف 

  
  

  إحتياطي نظامي - ١٨
  

 من  باملائة١٠ فإن على الشركة حتويلحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أمبوجب 
إن .  من رأس املالباملائة ٥٠عادل هذا االحتياطي  يأن إىل احتياطـي نظامي إىل دخلها سنوياًصايف 
  . حاليامسامهي الشركة للتوزيع على قابلغري  االحتياطي هذا
  
  

  وتسويق مصروفات بيع - ١٩
  

    ٢٠٠٨        ٢٠٠٩     إيضاح  
  

  دعاية وإعالن بالصايف بعد خصم حصة
    ١٠,٣٦٠,١١٨     ١٢,٣٨٦,٢٦١   ورد من متردةس   م

    ٥,٠٣٨,٦٠٢        ٤,٦٨٠,٧٥٥   رواتب وأجور ومزايا
     ١,٧٨٨,٣٨٤       ٢,١٨٥,٩١٧   مصروفات تتعلق بالسيارات

    ١,٥٣٣,٢٨٣       ١,٦٩١,٢٠٧   عموالت
    ١,٥٣٥,٧٩٨       ١,٧٢٧,٠٨٩   إستهالكات

    ٣٢٥,٠٠٠       ١,١٠٠,٠٠٠   ٦  ديون مشكوك يف حتصيلهاخمصص 
     ٢,١٠٦,٤٤٦       ٢,٦٥١,٠٠٣   أخرى

  
     ٢٢,٦٨٧,٦٣١       ٢٦,٤٢٢,٢٣٢    
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  ريف للخدمات الغذائيةشركة ه
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١  يفللسنة املنتهية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  
  مصروفات عمومية وإدارية - ٢٠

  
       ٢٠٠٨       ٢٠٠٩    

  
    ١٩,٥٦٠,٦٣٦    ٢٠,٩٦٠,٠٣٦    وأجور ومزايارواتب
    ١,٣٩٠,١٧٦     ١,٤٨١,١١٠   تهالكاتإس
    ١,١٠٧,٦٠٣     ٨٥٢,١٤٣   سفر

    ٥٢١,٤٧٣     ٥٧٢,٢٧١   مصروفات تتعلق بالسيارات
    ٥٢٤,٦١٥     ٥٠٩,٦٨١     هاتف وكهرباء

    ٢,٣٩٨,٤٩٣     ١,٥٣٠,٧٨٩   أخرى
  

     ٢٥,٥٠٢,٩٩٦    ٢٥,٩٠٦,٠٣٠    
  
  

  أخرى) مصاريف(إيرادات  - ٢١
  

    ٢٠٠٨       ٢٠٠٩     إيضاح  
  

    ١٩٥,٩٧٧     ٢,٣٣٨,٣٧٦   ١- ٢١  فات مستحقةعكس مصرو
    ٤٦٦,٩٧٧     ١,٨٨٨,٣٢٩   ٢- ٢١  إيرادات إمتيازات
    ١,١٧٧,٦٨١     ٩٦٤,٣٦٣  ٢٢  إيرادات إجيارات

    ١,٩٩٧,٢٦١     ٢٦٧,٥٧٦   ربح بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
    )٨٥٥,٦٢٥(    )٤٨,٩٩٦(  أخرى

  
     ٢,٩٨٢,٢٧١     ٥,٤٠٩,٦٤٨    
  

 عكس مصروفات مستحقة  ١-٢١
  

تكاليف موظفني ومرافق بق  سنوات سابقة، قامت الشركة بقيد استحقاق ملصروفات خمتلفة تتعلخالل
 إىل إستناداًومع ذلك، و. ذات العالقةات يتفاقاإل و اإلدارةقديراتبناءاً على تأعدت  سفر، واليتو

 خالل السنة قة ذو العالوردينامل مع املوظفني و اليت مت التوصل إليها واإلتفاقياتاملستمرةاملناقشات 
 قد مت قيده من سعودي مليون ريال ٢,٣ مبلغ هناك التوصل إىل أن، مت ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ يف يةاملنته

 وفقا لذلك، مت . ذلك التاريخيف  كمااملورديندة عن املبلغ املستحق للموظفني وياز بالقبل الشركة
  . ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ يفلسنة املنتهية ل قائمة الدخل يف  كإيرادهعكس هذا املبلغ وقيد

  
  اتمتيازإإيرادات   ٢-٢١

  
 على أساس نسبة املبيعات وفقا تسباحملستحق اإليراد امل بشكل رئيسي من اتتتكون إيرادات اإلمتياز

مارات العربية  اإل دولة اإلمتيازات يفاألطراف صاحبةلألحكام و الشروط املتفق عليها بني الشركة و
  .مجهورية مصر العربيةحرين ودولة الكويت ومملكة الباملتحدة و
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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  
  إجيارات تشغيلية - ٢٢

  
بلغت مصروفات اإلجيار . عم وسكن املوظفني والسياراتلدى الشركة عدة عقود إجيار تشغيلية للمطا

 مليون ريال ٢٠,٥ – ٢٠٠٩ (٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف ٢٢,٨
  ).سعودي

  
وفقاً ل سنة واليت متتد ألكثر من سنة  اإلجيارات املتعلقة باإلجيارات التشغيلية اليت تنتهي خالإن التزامات

 :كالتايلشغيلي غري قابلة لإللغاء إلتفاقيات إجيار ت
  
        ٢٠٠٨       ٢٠٠٩    

  
    ٢١,٥٢٢,١٨٦    ١٨,٥٥٣,٩٧٠   خالل سنة

    ٣٨,٩٩١,٠١٢    ٥٠,٢٩٩,٨٨٥   ما بني سنتني حىت مخس سنوات
    ٨,٣١٨,٧٤٣     ٣٢,٥٣١,٥١٠   أكثر من مخس سنوات

  
     ٦٨,٨٣١,٩٤١   ١٠١,٣٨٥,٣٦٥    

  
 مليون ريال سعودي، والذي مت دفعه مقدماً من قبل ١٥,٤تضمن التزامات اإلجيار املستقبلية مبلغ ت

  ).٨أنظر إيضاح ) ( مليون ريال سعودي١٢,٤ – ٢٠٠٨ (٢٠٠٩ ديسمرب ٣١الشركة كما يف 
  

بلغ إيراد اإلجيار احملقق خالل . تقوم الشركة بتأجري بعض املباين اخلاصة ا مبوجب عقود إجيار سنوية
 مليون ريال ١,٢ – ٢٠٠٨( مليون ريال سعودي ١بلغ  م٢٠٠٩ ديسمرب ٣١السنة املنتهية يف 

  ).٢١أنظر إيضاح ) (سعودي
  
  

   السهم)خسارة (ربح - ٢٣
  

الدخل بقسمة  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ املنتهية يف وات السهم للسن)خسارة (يةمت احتساب رحب
 عدد متوسطعلى   لكل سنةوصايف الدخلية غري التشغيلمن العمليات  )اخلسارة(دخل وال التشغيلي

 بعد األخذ يف اإلعتبار زيادة عدد  سهم١٧,٨٤٦,٥٧٥ هذه السنوات والبالغاألسهم القائمة خالل 
 وبعد التعديل بأثر رجعي للسنة املنتهية يف )١٧أنظر إيضاح  (٢٠٠٩أسهم الشركة خالل عام 

  .٢٠٠٨ديسمرب  ٣١
  
  

  أرباح موزعة  -٢٤
  

خالل السنة املنتهية يف  مليون ريال سعودي ٦٠مببلغ  يف الشركة على توزيع أرباح املسامهونوافق 
 األرباح من قبل الشركة خالل هذه مت دفع .) مليون ريال سعودي٦٠ - ٢٠٠٨ (٢٠٠٩ ديسمرب ٣١

  .، على التوايل٢٠٠٨ و ٢٠٠٩



 

- ٣١ -  

  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية مغلقة(

   حول القوائم املاليةإيضاحات
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١يف للسنة املنتهية 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
  
  
  تعهداتإلتزامات حمتملة و  - ٢٥

  
 مببلغ  صدرت بالنيابة عن الشركة بنكيةلدى الشركة إلتزامات حمتملة تتعلق خبطابات ضمان) ١

عمال واليت صدرت يف سياق األ)  مليون ريال سعودي٠,١ -٢٠٠٨( مليون ريال سعودي  ٠,١
  .العادية

  
 تبلغ ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اليت مل تتكبدها حىت مسالية املتوقعة من قبل الشركة والنفقات الرأإن ) ٢

  .مليون ريال سعودي تقريبا  ٤,٣
  
  . فيما يتعلق بالتزامات اإلجيارات٢٢يضاح إأيضاً أنظر ) ٣
  
  

  مكافأة املوظفني الرئيسيني  - ٢٦
  

 ديسمرب ٣١ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف ٨,٧سيني للشركة بلغ إمجايل مكافآت املوظفني الرئي
تشتمل املكافآت على الرواتب األساسية والعموالت ).  مليون ريال سعودي٦,٥ – ٢٠٠٨ (٢٠٠٩

  .ومزايا أخرى مبوجب سياسة الشركة
  

ذيني، هم األشخاص   إن املوظفني الرئيسيني، مبا فيهم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي وكبار التنفي           
الذين يتمتعون بسلطات ومسؤوليات حول ختطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غري             

  .مباشر
  

  . التنفيذيرئيس فيما يتعلق بأتعاب إدارية مدفوعة لل١٦أنظر أيضاً إيضاح 
  
  

  الحقة للفترة املاليةأحداث   - ٢٧
  
نسبة ل السعودي سوق املال يف  هلاالطرح العام األوىلبإستكمال ، قامت الشركة ٢٠١٠ يناير ١٧ يف
 يف )تداول( السعودية سوق املاليةال يف  الشركةدراج أسهمإ مت قدو. باملائة من رأس مال الشركة ٣٠
  .٢٠١٠فرباير  ٢
  

  




