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  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )سعوديةشركة مسامهة (

  )غري مراجعة( األولية قائمة املركز املايل
  )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(

  
  سبتمرب ٣٠      
  ٢٠١٠    ٢٠١١    إيضاح  

            املوجودات
          :موجودات متداولة

 ٤٧.٢٢٧.٦٧٠   ٢٩.٤٠٤.٦٤٨       وما مياثله نقد
 ٢٣.٦٣٢.٩٥٩   ٢٥.١٩٢.٩٦٨       ذمم مدينة

 ٤٧.٤٧٢.٦٦٩   ٥٩.٨٠٣.٦٦٤       خمزون
 ٥٨.٣٤٧.١٩٠   ٤٩.٥٣٠.٨١٥       مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

       ١٧٦.٦٨٠.٤٨٨   ١٦٣.٩٣٢.٠٩٥ 
         تداولةم غري وجوداتم

 ٤.٠٠٠.٠٠٠   ٤.٠٠٠.٠٠٠       استثمار يف ممتلكات عقارية
 ١١٢.٤٥٤   ٥٤٣.٨٤٢       نفقات مؤجلة

 ٣٠٠.٩٠٢.٩٨٦   ٣٦٠.٤٧٧.٣٩٠       ممتلكات ومصنع ومعدات
       ٣٠٥.٠١٥.٤٤٠   ٣٦٥.٠٢١.٢٣٢ 

 ٤٨١.٦٩٥.٩٢٨   ٥٢٨.٩٥٣.٣٢٧       جمموع املوجودات
         املطلوبات

         :مطلوبات متداولة
 ١٤.٦٦٩.٩٩٨   ٨.٣٧٩.٠٠٠       اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

  ٣٦.٥٤٩.٥٩٩    ٣٦.٠٠٧.٧٦٠       ذمم دائنة
  ٣١.٧٣٧.٢٩٨    ٣٦.٤٨٦.١١٥       ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

  ٢.٦٠٠.٠٠٠    ٢.٨٦٠.٦٠٣       زكاة مستحقة
       ٨٥.٥٥٦.٨٩٥    ٨٣.٧٣٣.٤٧٨  

           :ري متداولةغمطلوبات 
  ٢٣.١٢٩.٠٠٠    ١٥.٣٧٥.٠٠٠       قروض طويلة األجل

  ٢٥.٨٥٨.٤١١    ٣٠.٥٣٩.٢٤٤       خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني
       ٤٨.٩٨٧.٤١١    ٤٥.٩١٤.٢٤٤  

  ١٣٤.٥٤٤.٣٠٦    ١٢٩.٦٤٧.٧٢٢       جمموع املطلوبات
           حقوق املسامهني

  ٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠    ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠     ١  رأس املال
  ١٢.٠١٩.٢٥٨    ٢٤.٤٤٦.٤٤٩       احتياطي نظامي

  ٦٥.١٣٢.٣٦٤    ٧٤.٨٥٩.١٥٦       أرباح مبقاة
  ٣٤٧.١٥١.٦٢٢    ٣٩٩.٣٠٥.٦٠٥       جمموع حقوق املسامهني

  ٤٨١.٦٩٥.٩٢٨    ٥٢٨.٩٥٣.٣٢٧       جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني
         ٦  التزامات حمتملة وتعهدات

 
  

  
  .األوليةالقوائم املالية هذه  ال يتجزأ من اًجزء ١٦ رقم ىلإ ٧ يف الصفحات من رقم اإليضاحات تعترب



 

 - ٤ - 

  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )سعوديةشركة مسامهة (
  )غري مراجعة( األولية الدخلقائمة 

  )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(
  

  سبتمرب ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةفترة     سبتمرب ٣٠فترة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  ٢٠١٠    ٢٠١١    ٢٠١٠    ٢٠١١    يضاحإ  

  ٤٢٨.٧٥٨.٤١٠    ٥٢٠.٢٣٨.٠٦٦     ١٤٥.٨١٥.٦١٩    ١٧٢.٥٢٠.٨٥٥       املبيعات

  )٢٨٦.٧٢٨.٥٢٣(    )٣٥٦.٢٧٩.٧٥٦(    )٩٨.٠٢١.٤١٢(    )١٢٠.٤٥٦.٨٤٠(      املبيعاتكلفة ت

  ١٤٢.٠٢٩.٨٨٧    ١٦٣.٩٥٨.٣١٠     ٤٧.٧٩٤.٢٠٧    ٥٢.٠٦٤.٠١٥       الربح االمجايل

                

                :مصاريف تشغيلية

  )٢٤.٣٠٩.١٥٧(  )٢٤.٨٧٧.٦٨٤(    )٧.٨١٨.٥٠٧(    )٧.٦٥٨.٢٥٦(      بيع وتسويق

  )٢٣.٤١٧.٤٧٩(  )٢٨.٧١٨.٩٠٧(    )٨.١٨٤.٣٤١(    )٨.٨٢٢.٧٣٢(      عمومية وإدارية

  )٢.٨٢٠.١٥٨(  )٣.٢٨٩.٧٠٥(    )٩٤٠.٩٥٣(    )١.٠٦٥.٨٥٢(      أتعاب إدارية

  ٩١.٤٨٣.٠٩٣     ١٠٧.٠٧٢.٠١٤     ٣٠.٨٥٠.٤٠٦     ٣٤.٥١٧.١٧٥       الدخل من العمليات

                  

                  :أخرى) اريفمص(إيرادات 

  )٤٣٥.٨٣٨(  )٣٦٥.٦٠٧(    )٢١٢.٨٨٦(    )١١١.٦٥٥(      نفقات متويلية

  ٢.٧٣٧.٨٠٦   ٢.٣٦٠.٧٢٧     ٥٨٦.٥٦٤     ٩٥٧.٠٥٦       أخرى، بالصايف

  ٩٣.٧٨٥.٠٦١   ١٠٩.٠٦٧.١٣٤     ٣١.٢٢٤.٠٨٤     ٣٥.٣٦٢.٥٧٦       الدخل قبل الزكاة

  )٢.٦٠٠.٠٠٠(  )٢.٧٠٠.٠٠٠(    )٨٠٠.٠٠٠(    )٩٠٠.٠٠٠(      الزكاة

  ٩١.١٨٥.٠٦١   ١٠٦.٣٦٧.١٣٤     ٣٠.٤٢٤.٠٨٤     ٣٤.٤٦٢.٥٧٦       صايف الدخل للفترة

                  

                ٥  :السهم) خسارة(رحبية 

  ٣.٠٥   ٣.٥٧     ١.٠٣     ١.١٥       الدخل من العمليات •

  )٠.٠١(  )٠.٠٢(    )٠.٠٢(    )٠.٠٠(      من أنشطة غري تشغيلية خسارة •

  ٣.٠٤   ٣.٥٥     ١.٠١     ١.١٥       صايف الدخل للفترة •
  
  

  
  .القوائم املالية األوليةهذه  ال يتجزأ من اًجزء ١٦ رقم ىلإ ٧ اإليضاحات يف الصفحات من رقم تعترب



 

 - ٥ - 

  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )سعوديةشركة مسامهة (

  )غري مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية
  )ذلكما مل يذكر غري  ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(

  
  سبتمرب ٣٠      
      ٢٠١٠    ٢٠١١  

            التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
 ٩١.١٨٥.٠٦١    ١٠٦.٣٦٧.١٣٤       صايف الدخل للفترة

         تعديالت لبنود غري نقدية
 ٢٤.٢٥١.٣١٥   ٢٩.٣٧٠.٧٠٧       إستهالكات   
  ١٥٦.٦٣٧    ١٥٤.٧٨٥       إطفاءات   
  -    ١٥٠.٠٠٠       خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها   
  )٢٢٧.٨٥٥(   )٣٣٨.٧٠٩(      بيع ممتلكات ومعدات مكاسب   

           تغريات يف رأس املال العامل
  )٤.٠١٥.٥١٢(   )١.٢٢٥.١٩٦(      ذمم مدينة   
  )٤.٤٩٥.٨٠٦(   )١١.٦٢٨.٣٨٢(      خمزون   
  )٦.٩٣٤.٠٧٤(   ١.٢٧٦.١٩٩       مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى   
  ١٥.١٢٠.١٣٣    ١٠.٦٢٥.٨٣٤       ذمم دائنة   
  ٣.٠٢٣.٣٣٠    ٦.٦٨٠.١٩٩       مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمص   
  )٦٠٠.٠٠٠(   )٥٨٩.٣٩٧(      زكاة مستحقة   
  ٣.٤٤٤.٩٥٥    ٤.٤٢٢.٨٥٦       خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني   

  ١٢٠.٩٠٨.١٨٤    ١٤٥.٢٦٦.٠٣٠       صايف النقد الناتج عن أنشطة العمليات
           

           التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
  )٥٣.٣٤٧.٥١٣(   )٦٩.٦٩٤.٩٦٧(      شراء ممتلكات ومعدات

  ٦٩٤.٦٩٧    ١.٢٤٨.١٢٣       متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  )٥٢.٦٥٢.٨١٦(   )٦٨.٤٤٦.٨٤٤(      صايف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمار

           
           التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

  ٢٣.٧٢٥.٠٠٠    -      متحصالت من قروض طويلة األجل
  )٤.٠٦٥.٠٠٢(   )١٠.١٠٠.٠٠٠(      سداد قروض طويلة األجل

  )٦٠.٧٥٠.٠٠٠(   )٨٧.٣٠٠.٠٠٠(      توزيعات أرباح مدفوعة
    )٤١.٠٩٠.٠٠٢(   )٩٧.٤٠٠.٠٠٠(      صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

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

  )تتمة() غري مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية
  )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(

  
  سبتمرب ٣٠      
      ٢٠١٠    ٢٠١١  

  ٢٧.١٦٥.٣٦٦     )٢٠.٥٨٠.٨١٤(      نقد وما مياثلهاليف  التغريصايف 
 ٢٠.٠٦٢.٣٠٤    ٤٩.٩٨٥.٤٦٢       يف بداية الفترة نقد وما مياثله كما

  ٤٧.٢٢٧.٦٧٠    ٢٩.٤٠٤.٦٤٨       نقد وما مياثله كما يف اية الفترة
           

           علومات غري نقديةجدول إضايف مل
  -    ٣٠.٠٠٠.٠٠٠       حتويل من األرباح املبقاة إىل رأس املال

  
  
  

  .القوائم املالية األوليةهذه  ال يتجزأ من اًجزء ١٦ رقم ىلإ ٧ اإليضاحات يف الصفحات من رقم تعترب
  



  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية(

  حول القوائم املالية األولية إيضاحات
  )غري مراجعة( ٢٠١١سبتمرب ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  لفتريت

    )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(
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  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 

  .وصيانة وتأجري املستودعات وثالجات حفظ األغذية واستعمالومتلك 
  

لسعوديـة مبوجب سجل جتاري رقم تعمل يف اململكة العربية اسعودية مسامهة شركة  هيإن الشركة 
. )١٩٨١مارس  ٩(هـ ١٤٠١مجادى األوىل  ٤يف مدينة الرياض بتاريخ  الصادر ١٠١٠٠٣٧٧٠٢

لعربية ا اململكة، ١١٦٣٢لرياض ا ،٨٦٩٥٨ب .صحي املروج،  الرئيسي هو عنوان الشركةإن 
  .السعودية

  
 ١٦٣و  ٢٠، بلغ إمجايل عدد املطاعم اليت متلكها وتستأجرها الشركة ٢٠١١ سبتمرب ٣٠يف  كما

، وتعمل مجيعها يف )مطعماً مستأجراً ١٥٠و  اًمملوك اًمطعم ٢٠ -  ٢٠١٠(مطعماً، على التوايل 
كما تقوم الشركة بتشغيل خمابز وحمالت  ."هريف"اململكة العربية السعودية مبوجب العالمة التجارية 

  .")املخابز(" املخابز لبيع منتجات
  

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

ومبوجب ) ٢٠٠٢يوليو  ٢٠(هـ ١٤٢٣مجادى األوىل  ١١بتاريخ  الصادر ١٠١٠١٧٩٠٠٧
بدأ ). ٢٠٠٢يناير  ١٩(هـ ١٤٢٢ذو القعدة  ٦بتاريخ  الصادرس  /١٢٢٥ترخيص صناعي رقم 

 .٢٠٠٣مصنع الشابورة إنتاجه يف أبريل 
  

، والذى ")مصنع اللحوم("، قامت الشركة بتأسيس مصنع للحوم يف مدينة الرياض ٢٠٠٥خالل عام 
هـ ١٤٢٥مجادى الثاين  ١٦بتاريخ  الصادر ١٠١٠٢٠٠٥١٥ل مبوجب سجل جتاري رقم يعم

صفر  ١٦در بتاريخ اصالس /٢٤٩صناعي رقم الترخيص الومبوجب ) ٢٠٠٤أغسطس  ٢(
  .٢٠٠٥بدأ مصنع اللحوم إنتاجه يف أكتوبر ). ٢٠٠١مايو   ٩(هـ ١٤٢٢

  
واملطاعم واملخابز واحملالت املرفقة على حسابات املركز الرئيسي للشركة  القوائم املالية األوليةتشتمل 

  .واملصانع املشار إليها أعاله
  
  
  



  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية(

  حول القوائم املالية األولية إيضاحات
  )غري مراجعة( ٢٠١١سبتمرب ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  لفتريت

    )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(
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ة السعودي السوق املاليةهلا يف  الطرح العام األويل باستكمال، قامت الشركة ٢٠١٠يناير  ١٧يف 
يف  تداولكة يف وقد مت إدراج أسهم الشر. باملائة من رأس مال الشركة  ٣٠لنسبة  ")تداول("
خالل فترة اإلجراءات النظامية لتعديل عقد تأسيس الشركة  من االنتهاءمت . ٢٠١٠فرباير  ٢
  .٢٠١٠ سبتمرب ٣٠يف  ة أشهر املنتهيةسعالت
  

 اًقرار ٢٠١١أغسطس  ١اعتمد مسامهي الشركة خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية يف 
متت  ولقد. مليون ريال سعودي ٣٠٠مليون ريال سعودي إىل  ٢٧٠بزيادة رأس مال الشركة من 

. مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة إىل رأس املال ٣٠مبلغ  من خالل حتويلهذه الزيادة 
مليون سهم بقيمة امسية مقدارها  ٣٠مليون سهم إىل  ٢٧، إمجايل عدد األسهم من وعليه فقد زاد

خالل فترة املتعلقة ذا الشأن  النظاميةمت االنتهاء من اإلجراءات . رياالت سعودية لكل سهم ١٠
  .٢٠١١سبتمرب  ٣٠التسعة أشهر املنتهية يف 

  
 ١٠قدرها  امسيةمليون سهم، بقيمة  ٣٠من  ٢٠١١سبتمرب  ٣٠يتكون رأس مال الشركة كما يف 

  .للسهم الواحد ةسعودي ترياال
  

 فترة التسعة أشهرمليون ريال سعودي خالل  ٨٧.٣توزيع أرباح مببلغ  الشركةمسامهي  اعتمد
 التسعة أشهر فترةبدفع هذه التوزيعات خالل  الشركة ولقد قامت. ٢٠١١سبتمرب  ٣٠املنتهية يف 
  .٢٠١١سبتمرب  ٣٠املنتهية يف 

  
  من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ  القوائم املالية األوليةمتت املوافقة على إصدار هذه 

  .)٢٠١١أكتوبر  ١٨املوافق (هـ ١٤٣٢ذو القعدة  ٢٠
  
  

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  - ٢
  

مت . قد مت إدراجها أدناه القوائم املالية األوليةإن أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه 
  .تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على مجيع الفترات املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك

  
  اإلعدادسس أ ١-٢

على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ االستحقاق وطبقاً  املرفقة القوائم املالية األوليةأعدت 
 ً القوائم املالية جيب أن تقرأ . لمحاسبني القانونينيعن اهليئة السعودية ل ةالصادرللمعايري احملاسبية

  .٢٠١٠ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف  املراجعةمع القوائم املالية السنوية  األولية 
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قد مت إعدادها وفقاً ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية  القوائم املالية األوليةإن 
للمحاسبني القانونيني على أساس الفترات املتكاملة واليت تعترب كل فترة أولية جزء ال يتجزأ من 

. ةوعليه، فإن إيرادات وأرباح ومصاريف وخسائر الفترة قد مت إثباا خالل الفتر. السنة املالية
املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من املستحقات العادية  القوائم املالية األوليةتشتمل 

 املركز املايل والدخل والتدفقات النقدية قوائماملتكررة اليت تعتربها إدارة الشركة ضرورية لعرض 
  .نتائج العمليات للفترة األولية قد ال متثل مؤشراً سليماً للنتائج السنوية للعمليات إن .بصورة عادلة

  
  مؤثرةاسبية حم وافتراضاتتقديرات   ٢-٢

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

يتم . خالل الفترة املالية واملصاريفكذلك تقدير مبالغ اإليرادات كما يف تاريخ القوائم املالية، و
من هي مبنية على خربة سابقة و عوامل أخرى تتضاالفتراضات بشكل مستمر وديرات وتقييم التق
بتقديرات وافتراضات  الشركةتقوم .  مناسبة للظروفاليت تعتربألحداث املستقبلية ولتوقعات 

  . النتائج الفعلية نادراً ما تتساوى معمتعلقة باملستقبل، واليت وفقاً لتعريفها، 
  
  يف ممتلكات عقارية استثمار  ٣-٢

لفترة طويلة لغرض حتقيق عائد من تأجريها أو لغرض حتقيق  تصنيف املمتلكات احملتفظ ايتم 
. يف ممتلكات عقارية كاستثماراتمعاً، واليت ال تستخدمها الشركة،  لالثننيمكاسب رأمسالية، أو 

تتضمن التكلفة التارخيية مصاريف تتعلق . يف ممتلكات عقارية بالتكلفة التارخيية االستثماريتم قيد 
 تثبتيتم قيد التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو  .ملوجوداتتلك ا باقتناءمباشرة 

املستقبلية  االقتصاديةكأصل مستقل، حسبما هو مالئم، فقط إذا كان من احملتمل أن تتدفق املنافع 
القيمة  استبعاديتم . موثوقاملرتبطة باألصل إىل الشركة وإذا أمكن حتديد تكلفة األصل بشكل 

اإلصالح والصيانة األخرى ضمن قائمة الدخل  مصاريفيتم قيد مجيع . صل املستبدلاملقيدة لأل
يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية لتلك املوجودات وتعدل إذا . خالل الفترة املالية اليت يتم تكبدها فيها

واخلسائر من  املكاسبيتم حتديد . كان ذلك مالئماً، كما يف تاريخ كل قائمة مركز مايل
ادات وذلك مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها يف قائمة الدخل، إن ستبعاال

من قبل  مثبتةيف ممتلكات عقارية  االستثمارتمثل ، ي٢٠١٠و  ٢٠١١ سبتمربكما يف . وجدت
  .عليها استهالكيتم احتساب الشركة يف قطعة أرض واحدة وال 

  
  
  
  
  
  
  



  شركة هريف للخدمات الغذائية
  )شركة مسامهة سعودية(

  حول القوائم املالية األولية إيضاحات
  )غري مراجعة( ٢٠١١سبتمرب ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  لفتريت

    )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(
  

 - ١٠  - 

  التقارير القطاعية  ٤-٢
  
 التشغيليالقطاع ) أ(
  

  :إن القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت
  .تعمل يف أنشطة تدر إيرادات •
املوارد تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع  •

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

العمليات اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف بيئة غرايف هو جمموعة من املوجودات وإن القطاع اجل
  .اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى

  
  العمالت األجنبية  ٥-٢
  عملية التقارير) أ(

  .للشركة عملية التقاريربالريال السعودي وهي  للشركة األولية القوائم املالية يتم إظهار بنود
  
   معامالت وأرصدة) ب(
سعـار أساس أالريال السعودي على  إىل األجنبيةاملعامالت 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 

 التسعة يتلفترجوهرية  مل تكنواليت  الفترة،أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف اية 
  .األولية ضمن قائمة الدخل، ٢٠١٠و  ٢٠١١ سبتمرب ٣٠ يف تنيأشهر املنتهي

  
  اثلهمينقد وما   ٦-٢

قصرية األجل األخرى يشتمل النقد وما مياثله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات 
  .، إن وجدتالشراءمن تاريخ  قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 
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  مدينة  ذمم  ٧-٢
يتم عمل . املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاتظهر الذمم 

خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة 
يتم قيد هذه املخصصات . من حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة

عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة ". وتسويق بيع اريفمص"الدخل وتظهر حتت بند  يف قائمة
تقيد أي مبالغ تسترد يف وقت  .خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاللتحصيل، يتم شطبها مقابل 

يف قائمة " وتسويق بيع اريفمص" ضمن بند كطرف دائنسابقاً ذمم مت شطبها مقابل الحق 
  .الدخل

  
 خمزون  ٨-٢

حيدد سعر  .أيهما أقل، لالسترداديقيد املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة 
املواد  تكلفة على البضاعة تامة الصنعتشتمل تكلفة . املرجح طريقة املتوسطالتكلفة على أساس 

  .األولية والعمالة وتكاليف التصنيع غري املباشرة
  

سعر البيع املقدر يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف ثل مي لالستردادصايف القيمة القابلة إن 
  .استكمال العملية ومصاريف البيع

  
  ومعدات ومصنع ممتلكات  ٩-٢

ما عدا إنشاءات  ،بعد خصم االستهالكات املتراكمة التكلفةبواملعدات  واملصنع تظهر املمتلكات
حيمل االستهالك على قائمة الدخل . اضيال يتم استهالك األر. اليت تظهر بالتكلفةوحتت التنفيذ 

على  املتبقيةلتصل لقيمتها  وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجوداتطريقة القسط الثابت  أساسعلى 
  :كما يليمدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا 

  عدد السنوات    
 ٢٠    مباين •
  ١٠-٤  آالت ومعدات •
  ٧-٣    مكتبية معداتو ثاثأ •
 ٥      سيارات •
 ٧-٣    مباينحتسينات على  •
  

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

إطفاء هذه التكاليف على أساس طريقة القسط الثابت على مدى  يتم. خالل فترة ما قبل التشغيل
  .صلةذو  كل مطعمالتجاري لتشغيل السنوات بدءاً من تاريخ  ٧إىل  ٣
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واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد يف قائمة  املكاسبحتدد 
  .الدخل

  
 اإلنتاجي املقدر لألصلعمر الاليت ال تزيد جوهريا من  العاديةات واإلصالح الصيانة مصاريف تقيد

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

  
  فقات مؤجلةن ١٠-٢

تلك  رمسلةتم بينما ييف قائمة الدخل  كمصاريف ليس هلا فائدة مستقبليةاليت  تكاليفتقيد ال
تكبدا الشركة  تكاليف غري مباشرةتتكون النفقات املؤجلة من . هلا منافع مستقبليةاليت  تكاليفال

 ال تتجاوز مخسعلى فترة  التكاليفيتم إطفاء هذه و جديدة روعاتفيما يتعلق بتأسيس مش
قرض من صندوق لتتضمن النفقات املؤجلة أيضاً رسوم املوافقة والتكاليف ذات العالقة  .سنوات

  .سنوات مخسعلى فترة ، ويتم إطفائها ")الصندوق("التنمية الصناعية السعودي 
  
  املتداولةوجودات غري امليف قيمة  هلبوطا ١١-٢

املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو  أرصدة يتم مراجعة  
يتم إثبات اخلسارة الناجتة . التغري يف الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد تكون غري قابلة لالسترداد

سترداد وهي عن اهلبوط يف القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لال
 قيمة لغرض تقديرو. أيهما أعلى ،القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام

أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة  نداهلبوط، يتم جتميع املوجودات ع
ت غري امللموسة، يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودا). 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  هلبوطإذا ما مت الحقاً عكس خسارة ا. مالية

القيمة الدفترية  عن زيدي على أال ،لالستردادالقابلة 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 الدخلكيف القيمة فوراً  هلبوطيتم إثبات عكس خسارة ا. السابقة
  .قيمة املوجودات غري امللموسة يف هلبوطخسارة ا

  
  قروض  ١٢-٢

يتم رمسلة  .املتكبدة ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل تحصالتالقروض بقيمة امليتم إثبات 
كجزء من  وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءتكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 

  .الدخل قائمةتكاليف القروض األخرى على  حتميليتم . هذه املوجودات
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  دائنة ومستحقاتذمم   ١٣-٢
سواء مت إصدار فواتري  ،يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة

  .ال مأ الشركة مبوجبها إىل
  
  صصاتخم ١٤-٢

قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث  التزام الشركةاملخصصات عندما يكون لدى  يتم إثبات
  .موثوقإمكانية تقدير املبلغ بشكل مع ، االلتزام هذا لتسويةوارد م استخدامب حتمالاسابق، وهناك 

  
  زكاةلا ١٥-٢

 خمصصالشركة  جتنب"). املصلحة("مصلحة الزكاة والدخل  ألنظمة لزكاة وفقاًل ختضع الشركة
، إن وجدت، مبوجب تسجيل املبالغ اإلضافية املستحقةيتم  .الدخلعلى قائمة لزكاة وحتمله ل

  .النهائية، عند حتديدها الربوط
  

اململكة العربية  غري مقيمة يفمع أطراف  معامالت حمددةعن  الضريبة الواجبة باستقطاع تقوم الشركة
  .لنظام ضريبة الدخل السعودي وذلك وفقاً السعودية

  
  اية اخلدمة للموظفني خمصص مكافأة  ١٦-٢

شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة  للموظفني مبوجب اخلدمةاية  خمصص مكافأةيتم قيد 
على أساس  االلتزاممبلغ  احتسابيتم  .وحيمل على قائمة الدخلمن قبل الشركة  العربية السعودية

املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة  للمكافأةالقيمة احلالية 
دة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني املبالغ املسد احتسابيتم . املركز املايل

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

اإليرادات من املصانع واملخابز وخدمات  كما تقيد. مبيعات املطاعم على أساس نقدي يتم إثبات
تظهر اإليرادات بعد حسم اخلصومات  .التموين واملبيعات األخرى عند تسليم البضاعة إىل العمالء

 .النقل ومصاريف
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  )غري مراجعة( ٢٠١١سبتمرب ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  لفتريت

    )ما مل يذكر غري ذلك ةالسعودي تمجيع املبالغ بالرياال(
  

 - ١٤  - 

   داريةإوعمومية ووتسويق بيع  مصاريف  ١٨-٢
ال على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  داريةوالتسويق والعمومية واإلالبيع  فـمصاري تشتمل
ة املتعارف يلمبادئ احملاسبلوفقاً كما هو مطلوب  املبيعات اليفتك بالضرورة جزءاً منتكون 
، إن املبيعات تكلفةو داريةواإلوالعمومية  سويقالبيع والت مصاريف توزع هذه التكاليف بني. عليها

  .لزم األمر، بطريقة منتظمة
  
  يعات األرباحتوز  ١٩-٢

  .األرباح يف القوائم املالية يف الفترة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي الشركةتوزيعات تقيد   
  
  تشغيلية إجيار عقود  ٢٠-٢

يتم  .املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة اإلجيار املصاريفيتم حتميل 
  .وفقاً لشروط التعاقد االستحقاق ألساس طبقاًإيراد التأجري  إثبات

  
  

  قطاعات العمل  - ٣
  

  :التاليةالرئيسية بشكل أساسي يف القطاعات التشغيلية الشركة  تعمل
  
  .وتشغيل مطاعم تقدمي خدمات التموين -١
 .ملصنع اللحوم منتجات اللحوم وبيع إنتاج -٢
 .الشابورة مصنع نتاج وبيع منتجاتإ -٣
 .نتاج وبيع منتجات املخابزإ -٤
 

املنتهيتني يف  ولفتريت التسعة أشهر سبتمرب ٣٠يف  كمالبعض املعلومات املالية املختارة  اًفيما يلي ملخص
  ):املبالغ بآالف الرياالت السعودية( املذكورة أعالهلقطاعات التشغيل  وفقاً ذلك التاريخ

  
  اموع    املخابز وأخرى    مصنع الشابورة    مصنع اللحوم    املطاعم    ٢٠١١

  ٥٢٠.٢٣٨    ٧١.٠٠٤    ١٠.٠٣٨    ١٧.٥٧٧    ٤٢١.٦١٩    مبيعات
  ١٠٦.٣٦٧    ١١.٣٤٠    ١.٢٦٨    ١٤.٥٢٧    ٧٩.٢٣٢    صايف الدخل
  ٣٦٦    -    -    -    ٣٦٦    نفقات متويلية

  ٢٩.٥٢٥    ٤.٤٩٨    ١.٥٦٢    ٢.٩٧٠    ٢٠.٤٩٥    إستهالكات وإطفاءات
  ٣٦٠.٤٧٧    ٨٢.٠٣٨    ٩.١٥٢    ٣٤.٩٣٠    ٢٣٤.٣٥٧    ومصنع ومعدات ممتلكات
  ٥٢٨.٩٥٣    ٨٤.٢٠٩    ١٦.٣٠٠    ٦٩.٤٤٨    ٣٥٨.٩٩٦    املوجودات جمموع
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 - ١٥  - 

  اموع    املخابز وأخرى    مصنع الشابورة    مصنع اللحوم    املطاعم    ٢٠١٠
  ٤٢٨.٧٥٨     ٦٤.٤٠٤     ١٠.٠٠٩     ١٢.٧٧٠     ٣٤١.٥٧٥     مبيعات

  ٩١.١٨٥     ٩.٩٩٣     ١.٩٣٨     ١٢.٣٨٠     ٦٦.٨٧٤     صايف الدخل
  ٤٣٦     -    -    -    ٤٣٦     نفقات متويلية

  ٢٤.٤٠٨     ٢.٣٥٩     ١.٥٣٦     ٢.٥٧٣     ١٧.٩٤٠     إستهالكات وإطفاءات
  ٣٠٠.٩٠٣     ٩٢.٦٢٦     ١٠.٤٤٦     ٣٥.٤٧٨     ١٦٢.٣٥٣     ومصنع ومعدات ممتلكات
  ٤٨١.٦٩٦     ١٧٣.٧٥٢     ١٩.٥٩٧     ٥٧.٥٤١     ٢٣٠.٨٠٦     املوجودات جمموع

  
  .فقط اململكة العربية السعودية داخلمجيع عمليات الشركة تتم إن 
  

  إجيارات تشغيلية  - ٤
  

 مصاريفبلغت . وسكن املوظفني والسيارات خمتلفة ملطاعمهالدى الشركة عدة عقود إجيار تشغيلية 
ريال  مليون ١٩.٥ – ٢٠١٠( ٢٠١١ سبتمرب ٣٠لفترة املنتهية يف لمليون ريال سعودي  ٢٣اإلجيار 
  ).سعودي

  
ل سنة واليت متتد ألكثر من املتعلقة باإلجيارات التشغيلية اليت تنتهي خال املستقبلية اإلجيارات إن التزامات

 :كالتايلإجيار تشغيلي غري قابلة لإللغاء  التفاقياتوفقاً سنة 
  
    

  سبتمرب ٣٠ 
٢٠١١ 

  سبتمرب ٣٠ 
٢٠١٠ 

  ٢٢.٨٢٤.٣١٢    ٢٧.٢٢١.٤٨٩   خالل سنة
  ٦٧.٣٦٣.٨٠٧    ٦٤.٣٠٨.٨٠٩   سنتني حىت مخس سنوات ما بني

  ٥٣.٥٢١.٨٥٣    ٨٦.٥٧٠.٨٩٥   أكثر من مخس سنوات
  ١٤.٧٠٩.٩٧٢   ١٧٨.١٠١.١٩٣  
  

  السهم يةرحب  - ٥
  

 ٢٠١٠و  ٢٠١١ سبتمرب ٣٠يف  تنياملنتهي لفتريت الثالثة أشهر والتسعة أشهرالسهم ية مت احتساب رحب
على إمجايل عدد  ية وصايف الدخل لكل فترةغري تشغيلواخلسارة من أنشطة  الدخل من العملياتبقسمة 

مليون سهم بعد األخذ بعني االعتبار زيادة عدد أسهم  ٣٠األسهم القائمة خالل هاتني الفترتني والبالغة 
 ٣٠وتعديلها بأثر رجعي خالل فتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف  ٢٠١١الشركة خالل عام 

  .٢٠١٠و٢٠١١سبتمرب
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  حول القوائم املالية األولية إيضاحات
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 - ١٦  - 

  
  

  تعهداتحمتملة و التزامات  - ٦
  
مببلغ  صدرت بالنيابة عن الشركة بنكية حمتملة تتعلق خبطابات ضمان التزاماتلدى الشركة ) ١

  .يف سياق األعمال العادية) مليون ريال سعودي ٠.١ -٢٠١٠( مليون ريال سعودي  ٠.١
  
 ٢٠١١ سبتمرب ٣٠حىت  تتكبد بعداليت مل من قبل الشركة و املتعاقد عليهامسالية النفقات الرأإن ) ٢

  ).مليون ريال سعودي ١٢.٢ – ٢٠١٠( مليون ريال سعودي تقريباً ١٦.٧ تبلغ
  
  .فيما يتعلق بالتزامات اإلجيارات ٤يضاح إأيضاً أنظر   ) ٣

  


