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  مجموعة أنعام الدولية القابضةشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
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  الدولية القابضةمجموعة أنعام شركة 
  )شركة مساهمة سعودية(

  
   ةالموحد األولية قائمة المركز المالي

  م٢٠١٠ مارس ٣١كما في 
  )مراجعةغير (

  
      مارس ٣١      مارس ٣١  
  الموجودات    م٢٠١٠      م٢٠٠٩  
  المـتداولة  الموجودات  إيضاح  ريـال سعـودي      ريـال سعـودي  
  حكمهمافى نقد و  ج ٢  ١١,٩٤٢,٤٣٦      ١٨,٤٥٠,٢١٨  
  خطابات ضمان  تأمينات    ٩,٦٤٩,٠٥٢      ٦,٧٣٠,٢٥٠  
  الجزء قصير األجل – أوراق قبض  ٣  ٢٤,٥٠٠,٠٠٠      ١٧,٠٠٠,٠٠٠  
  بالصافى – ذمم مدينة تجارية  د ٢  ٣٤,٥٩٢,١٢٥      ٣٨,٧٣٦,٠٦٤  
   بالصافي -ذمم مدينة أخرى   د  ٢  ٦,٢٦١,٥٥٣      ٣,١٧٣,٧٣١  
  أطراف ذات عالقة    ١,٥١٦,٢٦٧      -  
هـ      ٢    ٢٤,٤٣٠,٣١٧      ١٤,٩٥٣,٥١٨     مخزون
  مدفوعة مقدماً  مصروفات    ١,٦٠٥,٠١٠      ٢,٤٧٠,٨١٣  
  المتداولة الموجوداتمجموع     ١١٤,٤٩٦,٧٦٠      ١٠١,٥١٤,٥٩٤  
  غير المتداولة الموجودات            
  الجزء طويل االجل –أوراق قبض   ٣  ١,٠٠٠,٠٠٠      ٨,٥٠٠,٠٠٠  
  بالصافي –مؤجلة  مصروفات  و ٢  ١,٤٩٠,١٩٣      ٢,٧٣١,٦٨٣  
  بالصافي –استثمارات   ٤ز،  ٢  -      ٣٨٣,٧٢٣  
  بالصافي –ممتلكات ومعدات   ٥ح، ٢  ١٢٥,٥٦٥,٣٢٨      ١٣٠,٦٢٨,٥٧٢  
  بالصافي –مشاريع تحت التنفيذ   ط ٢  ١,٠١٠,٧٠٤      ٤٤٨,٧٩٠  
  غير المتداولة الموجوداتمجموع     ١٢٩,٠٦٦,٢٢٥      ١٤٢,٦٩٢,٧٦٨  
  الموجوداتمجموع     ٢٤٣,٥٦٢,٩٨٥      ٢٤٤,٢٠٧,٣٦٢  
  وحقوق المساهمين المطلوبات            
  المتداولة المطلوبات            
  أوراق دفع             -      ٥٥,٤٠١  
   ذمم دائنة تجارية    ٢٦,٨١٥,٩٤٤      ٢٠,٩٦٩,٧٩٦  
   ذمم دائنة أخرى    ٣,٩٩٧,٤٩٦      ٤,٤٩٦,٨٣٢  
  مساهمين للمستحقات وتوزيعات     ٩,٠١٢,٤٦٦      ٩,٠٢٥,٤٦٨  
  طراف ذات عالقة أل مستحق    ٩٥٥,١٢٩      ١,١٤١,٦٣٧  
  قصير األجل –قرض البنك الزراعي العربي السعودي   ٦  ٢,٩٤٣,٨٢١      ٨,٥٧٤,٣٣٢  
  مخصص الزكاة الشرعية   ٧ي، ٢  ٥٦,٢٦٤,٧٢٤      ٥٣,٧٠٣,٢٨١  
  المتداولة المطلوباتمجموع     ٩٩,٩٨٩,٥٨٠      ٩٧,٩٦٦,٧٤٧  
  غير المتداولة المطلوبات            
  طويل األجل –قرض البنك الزراعي العربي السعودي   ٦  ١٥,٩٢٢,١٣١      ١٣,٢٣٥,٤٤١  
  مكافأة نهاية الخدمة مخصص    ٣,٨١٤,٥٢٧      ٤,١٣٤,٠٩٥  
  مخصص مطالبات مستقبلية    ١٢,٠٠٠,٠٠٠      ١٢,٠٠٠,٠٠٠  
  غير المتداولة  المطلوبات مجموع    ٣١,٧٣٦,٦٥٨      ٢٩,٣٦٩,٥٣٦  
  المطلوباتمجموع     ١٣١,٧٢٦,٢٣٨      ١٢٧,٣٣٦,٢٨٣  
  حقوق المساهمين             
  رأس المال   ٨  ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠      ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠  
  احتياطي نظامي    ١,١٤٥,٢٥٥      ١,١٤٥,٢٥٥  
   أرباح مبقاة    ١,٦٩١,٤٩٢      ٦,٧٢٥,٨٢٤  
  حقوق المساهمين  مجموع    ١١١,٨٣٦,٧٤٧      ١١٦,٨٧١,٠٧٩  
  وحقوق المساهمين المطلوباتمجموع     ٢٤٣,٥٦٢,٩٨٥      ٢٤٤,٢٠٧,٣٦٢  
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  مجموعة أنعام الدولية القابضةشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  الموحدة األولية قائمة الدخل

  م٢٠١٠ مارس ٣١في  المنتهية الثالثة أشهر لفترة
  )مراجعةغير (

  
  مارس ٣١    مارس ٣١        
  م٢٠٠٩    م٢٠١٠        
  ريال سعودي    ريال سعودي        

  ١٧,٨١٠,٨١١    ١٥,٨٥٥,٥١٣        المبيعات
  )١٩,٠١٦,٦٣٠(    )١٦,٦٠٨,٧٨٥(        تكلفة المبيعات

  )١,٢٠٥,٨١٩(    )٧٥٣,٢٧٢(        خسارة المبيعات  مجمل
  ٢,٤٧٨,٦٠٥    ٢,٨٠٨,٩٢٩        إيرادات أخرى من النشاط

  ١,٢٧٢,٧٨٦    ٢,٠٥٥,٦٥٧        مجمل ربح النشاط
  )٤٠٢,٦١١(    )٤٩٦,٣٢٩(        بيع وتوزيعمصروفات 
  )٣,٢٤٥,٧٠٣(    )٣,٠٠٣,٦٣٩(        عمومية وإداريةمصروفات 

  )٢,٣٧٥,٥٢٨(    )١,٤٤٤,٣١١(        النشاط  )خسارة( صافي
  ١٦,٩٩٨    ١,٩٤٣,١٣٣      بيع ممتلكات ومعدات أرباح

  ٢٠٥,٧٣٢    ٣١٢,٥٠٠          أخرى) مصاريف(صافي إيرادات 
  )٢,١٥٢,٧٩٨(    ٨١١,٣٢٢      قبل الزكاة الشرعية الفترة) خسارة(دخل صافي 

  )٥٧٥,٠٠٠(    )٥٧٥,٠٠٠(        الزكاة الشرعية 
  )٢,٧٢٧,٧٩٨(    ٢٣٦,٣٢٢      بعد الزكاة الشرعية  الفترة) خسارة(دخل صافي 

  )٠,٢٥(    ٠,٠٢      السهم                    ) خسارة(ربحية 
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٤ 
 

  
  
  

  مجموعة أنعام الدولية القابضةشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(

  
   ةالموحد األولية قائمة التدفق النقدي

  م٢٠١٠ مارس ٣١المنتهية في  للفترة
      )مراجعة غير( 

      مارس ٣١      مارس ٣١  
      م٢٠١٠      م٢٠٠٩  
   من األنشطة التشغيلية التدفق النقدي    ريـال سعودي      ريـال سعودي  
  بعد الزكاة الشرعية السنة)  خسارة(دخل صافي     ٢٣٦,٣٢٢      )٢,٧٢٧,٧٩٨(  
المتوفر  صافي النقد مع السنة دخلصافي  تسويات لمطابقة            

  :من التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
  استهالك ممتلكات ومعدات    ١,٢١٦,٠٢١      ١,٦٧٦,٦٦٦  
  إطفاء المصروفات المؤجلة     ٢٥٢,٤٥٥      ٧٧٧,١٧٨  
  بيع ممتلكات ومعدات أرباح    )١,٩٤٣,١٣٣(      )١٦,٩٩٨(  
  مخصص الزكاة الشرعية     ٥٧٥,٠٠٠      ٥٧٥,٠٠٠  
   مخصصات مكونة    ٣١٨,٤٢٣      ١٨٨,٣٣٣  
  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية             
  تأمينات خطابات ضمان     )٨,٦٠٨,١٠٢(      )٥,٩٨٤,٠٠٠(  
   ذمم مدينة تجارية    )٢,٣٧٠,٧٧٠(      ٣,٦٤٦,٦٦٧  
   ذمم مدينة أخرى    )٣,٩٤٤,٧٩٢(      ٧١٢,٠٨٩  
  مستحق من أطراف ذات عالقة    )١,٥١٦,٢٦٧(      -  
  مخزون     )٣,٤٠٠,٤٤٤(      ٧,٩٦٨,٣٣١  
  مصروفات مدفوعة مقدماً     )٥٥٥,٣٣٠(      )٧٤٤,٥٩٥(  
  أوراق دفع     -      )٤٢,٠٩٦(  
   ذمم دائنة تجارية    ١١,٤٣٩,٩٨٢      )٣,١٠٥,٣٤٢(  
  ذمم دائنة أخرى    )٧٦٨,٢٣٤(      ٢,٠٩٣,٦١٤  
  طراف ذات عالقة أل مستحق    )٦٨٧,٩٦٥(      ١١٤,٢٥٠  
  ات مستخدمة ومدفوعةمخصص    )٤٢٦,٨٥٩(      )٣٤٨,٤٠٥(  
  زكاة مدفوعة    )١٥٦,٣٩٣(      -  
  األنشطة التشغيلية المتوفر من ) المستخدم فى(النقد صافي     )١٠,٣٤٠,٠٨٦(      ٤,٧٨٢,٨٩٤  
  من األنشطة االستثمارية النقدي التدفق            
  إضافات ممتلكات ومعدات    )١,٥٨٨,٦٩١(      )٤٥,٤٣٢(  
  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات    ٣,٣٦٧,٨٩٣      ١٦,٩٩٨  
  مصروفات مؤجلةإضافات     -      )٣٥١,٢٠٠(  
  األنشطة االستثمارية) دم فيالمستخ(المتوفر من  صافي النقد    ١,٧٧٩,٢٠٢      )٣٧٩,٦٣٤(  
  من األنشطة التمويلية  التدفق النقدي            
  توزيعات ومستحقات للمساهمين    )٦,٨٥٠(      )٦,٤٣٣(  
  األنشطة التمويلية )المستخدم في(صافي النقد     )٦,٨٥٠(      )٦,٤٣٣(  
  النقد ومافى حكمهفي الزيادة  )النقص( صافي    )٨,٥٦٧,٧٣٤(      ٤,٣٦٩,٨٢٧  
   الفترةبداية  ومافى حكمه فى النقد    ٢٠,٥١٠,١٧٠      ١٤,٠٥٣,٣٩١  
  فترةالالنقد ومافى حكمه في نهاية     ١١,٩٤٢,٤٣٦      ١٨,٤٥٠,٢١٨  
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  شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  ةالموحد األولية التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

  م٢٠١٠مارس  ٣١المنتهية في  للفترة
  )مراجعةغير (

  
      مارس ٣١      مارس ٣١  

      م٢٠١٠      م٢٠٠٩  

  رأس المال     ريـال سعـودي      ريـال سعـودي  
  فترةد في بداية الالرصي    ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠      ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠  
  فترةالرصيد في نهاية ال    ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠      ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠  
              
  احتياطي نظامي            
   الرصيد في بداية الفترة    ١,١٤٥,٢٥٥      ١,١٤٥,٢٥٥  
  فترةالرصيد في نهاية ال    ١,١٤٥,٢٥٥      ١,١٤٥,٢٥٥  
              
  ةأرباح مبقا            
  فترةالرصيد في بداية ال    ١,٤٥٥,١٧٠      ٩,٤٥٣,٦٢٢  
  بعد الزكاة الشرعية  الفترة )خسارة(دخل صافي   ٢٣٦,٣٢٢      )٢,٧٢٧,٧٩٨(  
  فترةالالرصيد في نهاية     ١,٦٩١,٤٩٢      ٦,٧٢٥,٨٢٤  
  مجموع حقوق المساهمين     ١١١,٨٣٦,٧٤٧      ١١٦,٨٧١,٠٧٩  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة) ١٤(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم                 
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  الدولية القابضةمجموعة أنعام شركة 
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

  م ٢٠١٠ مارس ٣١في  المنتهية فترةلل
    )مراجعةغير ( 

  ونشاط الشركة التنظيم -١
  الكيان النظامي  )أ 

 ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣بموجب السجل التجاري رقـم  ) شركة مساهمة سعودية( الدولية القابضةسجلت شركة مجموعة أنعام 
  .م٢٩/٦/١٩٨٢هـ الموافق ٧/٩/١٤٠٢بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  - الصادر من مدينة جدة

هــ الموافـق   ٢٦/١١/١٤٢٧المنعقـد بتـاريخ   ) اإلجتمـاع الثـاني  (بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية 
ـ  ) شركة مساهمة سـعودية (يل إسم الشركة من شركة المواشي المكيرش المتحدة م تم تعد١٧/١٢/٢٠٠٦ ركة إلـى ش

  ).شركة مساهمة سعودية( مجموعة أنعام الدولية القابضة
  

  النشاط الرئيسي  )ب 
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل المملكة وخارجها وإمـتالك جميـع   

النقل البحري والبري الالزمة للشركة وتجارة المعدات البحرية الالزمـة لسـفن الشـركة وتجـارة المواشـي       وسائل
واألعالف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وإدارة وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم وإقامة وإدارة وتشغيل المراكـز  

التجزئة في المواد الغذائيـة والقيـام بأعمـال اإلسـتيراد     وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وتجارة الجملة و
    .والتصدير والتسويق للغير والقيام بأعمال الخدمات العامة في مجال الوكاالت التجارية ووكاالت التوزيع

    :التابعة كما يلي ي للشركة وفروعها وأقسامها وشركتهاحسابات المركز الرئيس الموحدة األولية اليةتتضمن القوائم الم   ) ج  
          الفروع)   ١/ج

  رقم السجل التجاري    المدينة    النشاط الرئيسي
القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواشـي داخـل المملكـة    
وخارجها وامتالك جميع وسائل النقل البحري والبـري الـالزم   
للشركة وتجارة المعدات البحرية الالزم لسفن الشركة وتجـارة  

رة واألعالف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلهـا وإدا المواشي 
  .وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم

  ٠٠٥٩٨٣    جيزان  

  ٠٣٥١٦٨    الرياض    تجارة الجملة والتجزئة في المواشي
  ٠١٥٦٢٣    الدمام    بيع اللحوم بجميع أنواعها

  ٠٤٦٣٧٤    جدة    القيام بعمليات تجهيز اللحوم ونقلها وإدارة وتشغيل المسالخ
  ١٠٤٢٩١    جدة    في اللحوم ةتجارة الجملة والتجزئ

    ٠٢٦٩٥٩    القصيم    مصنع أنعام الدولية لألعالف
سم شركة المواشي المكيرش المتحدة ولم يتم تحويلها بعـد  إمسجلة ب جميع الفروع الظاهرة أعاله ال تمارس نشاط وال تزال

سجل تجارى رقم (فيما عدا فرع مصنع أنعام الدولية لألعالف  )القابضةركة مجموعة أنعام الدولية ش(المعدل بإسم الشركة 
  .جل بإسم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضةحيث يمارس هذا الفرع نشاطه المس) ٠٢٦٩٥٩
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  تابع - ونشاط الشركة التنظيم -١
  
   األقسام     )٢/ج

    النشاط    المدينة    القسم
    الزراعة وتربية األغنام    الجوف    بسيطاء الزراعيمشروع ال

      نقل بحري    جدة    النقل البحري
بموجب تراخيص صادرة عن الجهات المختصة بإسم شركة المواشي المكيرش المتحدة ولم يـتم   مسجلة األقسام اعاله

  ).ةركة مجموعة أنعام الدولية القابضش(تحويلها بعد بإسم الشركة المعدل 
  
  ةالتابعالشركات ) ٣/ج

  البيـــــان
  

    النشاط الرئيسي
بلد 

  التأسيس
  نسبة الملكية  

ــارة المــواد      الشركة السعودية للتبريد المحدودة تج
  الغذائية المجمدة

ــرة  %١٠٠    السعودية   مباشـ
  وغير مباشرة

ــرة  %١٠٠    السعودية    تجارة جملة    شركة أنعام الدولية المالية المحدودة وشركاتها التابعة مباشـ
  وغير مباشرة

ــرة  %١٠٠    السعودية    عقارات وخدمات    وشركاتها التابعةشركة أنعام الدولية لإلستثمار  مباشـ
  وغير مباشرة

  مباشرة%  ١٠٠    أستراليا    تجارة المواشى    شركة المواشى األسترالية الدولية المحدودة
  

   السياسات المحاسبية الهامة – ٢
المتعارف عليها في المملكة العربية السـعودية وفيمـا   أعدت القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة 

  .من قبل الشركة ةيلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبع
  

  :العرف المحاسبي )أ 
وفقاً لمبدأي التكلفة التاريخية واإلستحقاق المحاسبي وعلى أساس اسـتمرارية   األولية الموحدة تم إعداد القوائم المالية

  .النشاط
  

  : األولية وحيد القوائم الماليةأسس ت )ب 
ـ األولية الموحدة تشتمل القوائم المالية  المبينـة فـي    ةعلى حسابات الشركة األم وفروعها وأقسامها وشركتها التابع

وفروعهـا  لقد تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت الجوهرية الهامة المتبادلة بين الشركة األم  . )١(اإليضاح رقم 
  .ةالموحد األولية عند إعداد القوائم المالية وشركتها التابعةوأقسامها 
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  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  – ٢
  

  :مافى حكمهالنقد و )ج 
من أرصدة النقد في الصندوق وأرصدة مافى حكمه يتألف النقد واألولية الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفق النقدي 

   .االستخدامالنقد لدى البنوك غير مقيد 
  
  :  الذمم المدينة )د 

مخصـص الـديون    خصـم في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد  الذمم المدينةيتم إظهار 
المشكوك في تحصيلها ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناءاً على دراسـة ألعمـار إفراديـات    

  .مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة الماليةرصدة الذمم المدينة وتقييم لأ
  

  :  المخزون )هـ  
  : ةلتكلفة بإستخدام الطرق التالييتم التوصل إلى ا. يهما اقلأيظهـر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة السوقية 

  
  .التكاليف المباشرة ونصيبها من التكاليف غير المباشرة              أعالف جاهزة 

  .والً صادر أوالًالوارد أ            ومهماتقطع غيار 
  .التكاليف المباشرة ونصيبه من التكاليف غير المباشرة            إنتاج زراعي تام 

  .التكاليف المباشرة ونصيبه من التكاليف غير المباشرة        إنتاج زراعي تحت الحصاد
  .المتوسط المرجح            مواد خام لألعالف
  .المرجحالمتوسط             ةمواد غذائية مجمد

  
  

  :  المؤجلة  المصروفات )و 
من ثـالث إلـى   المؤجلة بموجب طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المتوقعة لإلنتفاع بها  المصروفاتيتم إطفاء 

  .خمس سنوات 
  
  
  

  :  تقييم اإلستثمارات  )ز 
مـن رأس  % ٥٠وهي التي تمتلك الشركة فيها حصة تزيد عـن  (  ةيتم تقييم االستثمارات في الشركات التابع -

 .بالتكلفة) المال ولم يتم توحيدها
من % ٥٠حتى % ٢٠وهي الشركات التي تمتلك فيها  حصة من ( يتم تقييم االستثمارات في الشركات الزميلة  -

 .أو إدارية وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة بموجب طريقة حقوق الملكية) رأس المال
يتم تقييم اإلستثمارات األخرى بالقيمة السوقية، ويتم إدراج الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية في قائمـة   -

  .الدخل
  .منها مخصص الهبوط في قيمتها مخصوماًتظهر االستثمارات  -
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  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  – ٢
  

  :  الممتلكات والمعدات  )ح 
والمعدات القابلة لإلستهالك يتم إظهارها بالتكلفة التاريخية بعد خصم اإلسـتهالك المتـراكم ومخصـص    الممتلكات 

ك حتساب اإلستهالإيتم . العمر اإلنتاجي المتوقع لكل أصل ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على مدى ، الهبوط
  :التالية  مئويةوفقاً للنسب ال

  %٤ -% ٣,٣٣                      مباني  
  %٢٠ -% ١٠                  يارات وشاحناتس

  %٢٠ -% ١٠                  أثاث ومفروشات 
  %٢٥ -% ١٠            آالت ومعدات وعدد وأدوات 

    %١٠              تحسينات أراضي ومباني
  %٥                        حظائر

  %٧,٥                  معدات زراعية 
  %٣,٣٣                      آبار مياه 

  %٧,٥                    معدات الري
  %١٠                        أخرى

  
   :مشاريع تحت التنفيذ     ) ط  

يتم تسجيل المبالغ التي يتم تكبدها في إنشاء ممتلكات ومعدات في بند المشاريع تحت التنفيذ وعند اإلنتهـاء مـن   
  .ستخدام يتم تحويله إلى الممتلكات والمعداتاإلنفاق على األصل الثابت ويصبح األصل صالحاً لال

  

  :  مخصص الزكاة الشرعية     )ي 
    نفراد وفقاً ألحكام وقواعد ايتم قياس واإلعتراف بمخصص للزكاة الشرعية في قائمة الدخل لكل فترة مالية على 

يسوى مخصص الزكاة في الفترة المالية التي يتم خاللهـا  . فريضة الزكاة الشرعية في المملكة العربية السعودية
والدخل وتعالج الفروقات ما بـين مخصـص الزكـاة     إعتماد الربط الزكوي النهائي الصادر عن مصلحة الزكاة

والربط الزكوي النهائي كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدرج في الفترة المالية التي يصـدر فيهـا الـربط    
  .الزكوي النهائي

  
   :تحقق اإليراد  )  ك 

تسليم بضاعة إلـى العميـل أو    يتم إثبات اإليرادات المترتبة على عمليات بيع البضائع والسلع في تاريخ عملية  -
من البائع إلى المشتري وتقاس على أساس السعر المحدد في عملية التبـادل بعـد   ) الفاتورة(نتقال سند الملكية ا

المطلوبـات  أو النقص فـي   الموجوداتاستبعاد أي خصم تجاري أو خصم كمية على أساس مقدار الزيادة في 
  .نتيجة بيع السلع وتسليمها للعمالء

تقاس إيرادات التخزين على أساس السعر المحدد والمتفق عليه مع الغير أي على أساس مقـدار الزيـادة فـي      -
الشركة بعـد اسـتبعاد الخصـم     موجوداتستخدام انتيجة السماح للغير ب المطلوباتأو النقص في  الموجودات

  .التجاري أو خصم الكمية
ـ   موجودات ستخدام موارد أواير بيتم إثبات اإليرادات المترتبة على السماح للغ  - ى األسـاس  الشركة بنـاء عل

  .ستحقاقالزمني وفقاً لقاعدة اال
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  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  – ٢

  
  :العمومية واإلدارية المصروفاتو وزيعالتالبيع و مصروفات   )ل 

 ،فترة وفقاً ألساس اإلسـتحقاق  روفاتواإلدارية كمص العمومية روفاتالمصو التوزيعالبيع و روفاتمصيتم إثبات 
ـ . فترة المحاسبية التي حدثت فيهاعلى ال روفاتوتحمل هذه المص ـ و التسـويق البيـع و  روفاتمص  روفاتالمص

واإلدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على أساس زمنـي وبإسـتخدام تكلفتهـا    العمومية 
 .التاريخية

  
  :  هاية الخدمة مخصص مكافأة ن )  م

وتقيـد كمسـتحقات    بالمملكة العربية السعوديةوفقاً لنظام العمل والعمال  يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  .وتحمل على قائمة الدخل للفترة الجارية

  
  :  المعامالت بالعمالت األجنبية  ) ن

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة بالريال السعودي على أساس أسعارالصرف السـائدة  بتـاريخ   
في نهاية السـنة   ةبالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائد مطلوباتوال الموجوداتتقيد . هذه المعامالت

  .صرف في قائمة الدخلتثبت الفروقات الناجمة عن التغير في أسعار ال. المالية
  

  :  اإلنخفاض في قيمة الموجودات )س 
في تاريخ المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر يـدل  " عدا المخزون" يتم مراجعة قيم موجودات الشركة 

ويـتم   على انخفاض تلك القيم، وفي حالة وجود ذلك المؤشر يتم تقدير القيمة التي يمكن استردادها  من ذلك األصل،
إثبات اإلنخفاض في قيمة األصل عندما تزيد قيمته الدفترية عن تلك التي تم تقديرها ويتم إدراج قيمة ذلك اإلنخفاض 

  .في قائمة الدخل في نفس السنة
  

  :عقود اإليجار   ) ع
لكيـة  يجار رأسمالية إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر المإتصنف عقود اإليجار كعقود 

تحمـل  . تصنف عقود اإليجار األخرى كعقـود إيجـار تشـغيلية   . باألصل موضوع العقد إلى المستأجر رتبطةالم
اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية على المصاريف على أساس القسـط الثابـت خـالل فتـرة     

  .اإليجار
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  أوراق القبض  -٣

 ٢٩تفاقية تسوية نهائيـة ُأبرمـت بتـاريخ    إتم تسوية المنازعات القائمة بين الشركة ومجموعة شركات الغامدي بموجب 
ت ج /د / ٤٦م  وهي تسوية نهائية وشاملة شملت تسوية الحكم رقـم  ٢٠٠٦ يونيو ٢٥هـ الموافق ١٤٢٧ ىجمادى األول

لتزام على إدارية القائمة بين الطرفين، وقد نشأ عن هذه اإلتفاقية هـ وكافة اإلجراءات التنفيذية والقضائية واإل١٤٢٢لعام 
ريال سعودي للشركة سدد منهـا   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠كل من أحمد علي أحمد الغامدي ومحمد علي أحمد الغامدي بسداد مبلغ 

مـن   ةمعفـا (ريال سعودي يسدد بموجب سندات ألمر  ٢٩,٥٠٠,٠٠٠ريال سعودي فوراً والباقي البالغ  ٥٠٠,٠٠٠مبلغ 
مـايو   ٢٥سـند  تنتهـي بتـاريخ    ريال سعودي لكل  ٥٠٠,٠٠٠بتواريخ مجدولة بواقع ) البروتستو -إجراء اإلحتجاج 

فبراير  ٢٥والتي تمثل السندات المستحقة حتى  ريال سعودى ٤,٠٠٠,٠٠٠لغ بسندات ألمر بم ٨، سدد منها عدد م٢٠١١
 الرصـيد المتبقـى  لتحصـيل  النظاميـة بحقهـم   جـراءات  وقـد إتخـذت الشـركة اإل    ، عن السـداد  واوتوقف م٢٠٠٧
  .ريال سعودى ٢٥,٥٠٠,٠٠٠والبالغ

  
  اإلستثمارات - ٤
         :مارس مما يلي ٣١تتألف االستثمارات في  أ 
  م٢٠٠٩  م٢٠١٠     

  ريـال سعودي  ريـال سعودي    

بالصافي   - ةاستثمارات في شركات تابع     -   ٣٨٣,٧٢٣  

  ٣٨٣,٧٢٣   -   المجموع  
:تتألف االستثمارات في الشركات التابعة مما يلي ب       
 م٢٠٠٩  م٢٠١٠        

 ريـال سعودي  ريـال سعودي  النشاط الرئيسي بلد التأسيس نسبة الملكية  

 

 الدولية استراليامواشي شركة ال
 المحدودة

١٠٠%  ٥,٢٠٩,٠٤٤  -  تجارة المواشي استراليا 

 

مباشرة % ١٠٠ شركة أنعام الدولية  الزراعية
 وغير مباشرة 

تجارة الجملة في  السعودية
 المحاصيل الزراعية

 ١,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠ 

%١٠٠ شركة األقطار العالمية المحدودة  الغذائيةتجارة المواد  السعودية    -   ٣٨٣,٧٢٣ 

 ٦,٥٩٢,٧٦٧  ١,٠٠٠,٠٠٠       المجموع  

 )٦,٢٠٩,٠٤٤(  )١,٠٠٠,٠٠٠(      مخصص هبوط استثمارات 

 ٣٨٣,٧٢٣  -       الصافي 
           

 

أنشطة منذ تأسيسها ، كما لم تتوفر قوائم  أية لعدم ممارستها ) شركة أنعام الدولية الزراعية(لم يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة  ١/ب
 . مالية مدققة

 

خسارة قد تتحقق عند إعادة هيكلة تلك  أيةتم تجنيب مخصص بكامل قيمة االستثمار في شركة أنعام الدولية الزراعية المحدودة لمواجهة  ٢/ب
 . ةالشرك

 .م ٢٠٠٩ عامتم تسوية وشطب شركة األقطار العالمية المحدودة خالل  ٣/ب 
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  )تابع( اإلستثمارات – ٤
  

 مارس ٣١في  الشركات الزميلةتتألف االستثمارات في  -ج
          :مما يلي

 م٢٠٠٩  م٢٠١٠        

  
 نسبة
  الملكية

بلد 
  التأسيس

النشاط 
 ريـال سعودي  ريـال سعودي  الرئيسي

                 
                 

 %٢٠ )١ج(شركة المواشي والمكيرش الخليجية  
 

اإلمارات 
  العربية

تجارة 
  ٢,٨٧٥,٥٠٣  ٢,٨٧٥,٥٠٣  المواشي

                 

 
الشركة األردنية السعودية للمواشي 

 %٤٩,٨٠ )٣وج ٢ج(واللحوم 
 

 األردن
 

تجارة 
  ٣٢,٩٩٢,٥٠٠  -  المواشي

  ٣٥,٨٦٨,٠٠٣  ٢,٨٧٥,٥٠٣       وع المجم 

)٣٥,٨٦٨,٠٠٣(  )٢,٨٧٥,٥٠٣(       مخصص هبوط استثمارات 

 -  -       الصافي 

           
هذه االستثمارات نظراً لعدم وجود أي تأثير مهم للشركة على الشركات الزميلة،  إثباتلم يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية في  ١/ج

 . ولم تتوفر لها أي قوائم مالية ،ن هذه الشركات ال تمارس أي نشاط حالياًإكذلك ف

لكامل الشركة لمواجهة احتمال خسارة  شركة المواشي والمكيرش الخليجيةتم تجنيب مخصص بكامل قيمة رصيد االستثمار في  ٢/ج
 .فيها هااتاستثمارقيمة 

 .م ٢٠٠٩وشطبها خالل الربع الثاني للعام  الشركة األردنية السعودية للمواشي واللحومتمت تصفية  ٣/ج

           
       : مما يلي مارس ٣١في  االستثمارات في الشركات األخرىتتألف  -د

 م٢٠٠٩  م٢٠١٠        

  
بة نس

  الملكية
 بلد التأسيس

 
 النشاط الرئيسي

 ريـال سعودي  ريـال سعودي 

 
 %١٠ ١د  -شركة محاجر السعودية 

 
 السعودية

 
صحي  محجر

  ١,٠١٨,٠٠٠  ١,٠١٨,٠٠٠  للمواشي

 )١,٠١٨,٠٠٠(  )١,٠١٨,٠٠٠(       مخصص هبوط استثمارات 

 -  -       الصافي 
           

تم تجنيب مخصص بكامل قيمة االستثمار في شركة محاجر السعودية لمواجهة احتمال خسارة الشركة لكامل قيمة استثمارها في  ١/د
 .االستثمارلم تتوفر أي معلومات عن القيمة السوقية لهذا . هذه الشركة
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   بالصافي –ممتلكات ومعدات  -٥

ريال سعودي مقامة علـى أرض كانـت مملوكـة     ٣,٦٢٥,١١٢إن مباني مصنع األعالف بالقصيم البالغة تكلفتها    -أ 
يتضمن اتفاق البيع حق الشركة في اسـتخدام األرض بـدون   .  م إلى طرف آخر٢٠٠٢للشركة وتم بيعها في سنة 

م، كما نص اإلتفاق ايضاً على أن تقوم الشركة بنقل معدات وهنـاجر  ٢٠١٢إيجار لمدة عشر سنوات تنتهي في سنة 
تم بيع المصنع فـي   .المصنع بعد انتهاء المدة أو التفاوض على االستمرار مقابل ايجار يتم االتفاق عليه بين الطرفين

قية من المـدة المتفـق   م ، وبالتالي تم إسقاط حق الشركة في إستخدام األرض بدون إيجار للفترة المتب٢٠٠٩ديسمبر 
  .عليها

  :ضمن األراضي ما يلي  -ب 
% ٣١ريال سعودي مـا يعـادل    ٣١,٣٣٥,١٢٦ضمن أرض مشروع البسيطاء الزراعي بالجوف البالغة قيمتها   -

بأسماء آخرين مقـدم مـنهم تنـازالت      ةمسجل) ريال سعودى ٩,٧١٣,٨٨٩تعادل قيمتها (من مساحة األرض 
أمـام  ) من إجمالي مسـاحة األرض % ٢٢تعادل (من مشاريع الشركة  اًروعمش ١٢وأن هنالك  .لصالح الشركة

مـن إجمـالي   % ٩التي تمثـل  (كاتب العدل بمدينة طبرجل لإلفراغ وجاري تجهيز ونقل بقية أرض المشروع 
علما بأن جميع أراضي المشروع مملوكة للشركة بموجب تنازالت وبيـد الشـركة وكـاالت    ). مساحة األرض

عن جميع  الءوك مبصفته  م ١٩٩٥الشركاء بالشركة قبل الدمج في عام فراغ وإقرارات وتعهدات من شرعية لإل
  .تقوم الشركة بمتابعة اإلجراءات الالزمة لنقل ملكيتهاو ، المالك بالمثول أمام كتابة العدل لإلفراغ

لمصرف الراجحي مقابل ضمانات كانت صـادرة   ةريال سعودي مرهونة ومفرغ ١٦,٨١١,٨٠٤أرض بمبلغ    -
من المصرف إلى البنك الزراعي العربي السعودي متعلقة بالقرض الممنوح للشركة من البنك وحيث قام رئـيس  
مجلس اإلدارة بإستبدال هذه الضمانات بإصـدار ضمانات من قبله شخصياً لصالح البنـك الزراعـي العربـي    

بتنفيذ اإلجراءات الالزمة لفك رهن هذه األرض ولم يتم اإلنهاء من تنفيذ هـذه   السعودي فإن الشركة تقوم حالياً
  .اإلجراءات بعد

ريال سعودي مسجلة بأسماء آخرين تم إثباتها بموجب مبايعات وتقـوم الشـركة    ٢٧,٦٥٧,٦٦٨أراضي بمبلغ   -
بعد ويوجـد مخصـص لمواجهـة     لم يتم اإلنتهاء من تنفيذ اإلجراءات. بمتابعة اإلجراءات الالزمة لنقل ملكيتها

     .ريال سعوي ٢٧,١٧١,١١٥التمكن من نقل ملكيتها بمبلغ  احتمال تدني قيمة هذه األراضي أو احتمال عدم
م وقف تشغيل مصنع أعالف الجوف بصفة نهائية وعليه تـم التوقـف   ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠قررت الشركة بتاريخ   -ج 

  .عن استهالكه اعتباراً من هذا التاريخ
  
  قرض البنك الزراعي العربي السعودي -٦

تم الحصول على قرض تربية مواشي طويل االجل من البنك الزراعي العربي السعودي بأسماء أشخاص خارج الشركة ، وقـد آل هـذا   
  .الشركةالقرض للشركة بعد اإلندماج مقابل خطابات ضمان قدمتها الشركة عن المستفيدين األصليين للقرض مقابل تنازلهم عنه لصالح 

م ، بحيث يسدد رصيد القرض على مدى فترة ١٩/٦/٢٠٠٩هـ الموافق ٢٥/٦/١٤٣٠قام البنك بإعادة جدولة القرض على دفعات تبدأ من 
  .م١٣/٣/٢٠١٨هـ الموافق ٢٥/٦/١٤٣٩تمتد إلى تاريخ 

    .تم منح القرض بموجب ضمانات بنكية مقدمة من رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن الشركة
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     الوضع الزكوي -٧
  

  :الشركة األم 
م ولم تقم الشركة بتقديم إقراراتهـا الزكويـة لمصـلحة الزكـاة     ١٩٩٤حصلت الشركة على ربط الزكاة النهائي لسنة 

إال إنها قامت بتجنيب المخصصات الالزمـة للمسـتحقات الزكويـة     ، م٢٠٠٩إلى م ١٩٩٥والدخل عن السنوات من 
  .التقديرية عن هذه السنوات في السجالت المحاسبية

فع إلى مصلحة الزكاة والدخل والجهات ذات العالقة األخرى بخصوص تعـديل  ارتإن الشركة بصدد دراسة امكانية ال
خفيض رأس مال الشركة لما لذلك من تـأثير محتمـل   م نتيجة ت٢٠٠٦م إلى سنة ١٩٩٥احتساب الزكاة للسنوات من 

  .تخفيض الوعاء الزكوي تبعاً لذلك يعلى رأس المال العامل في تلك السنوات وبالتال
  

 :الشركات التابعة 
  ) :شركة تابعة(الشركة السعودية للتبريد المحدودة  -

م ولم تقدم قوائمها المالية ٢٠٠٣ديسمبر  ٣١قدمت الشركة قوائمها المالية وإقرارها الزكوي للسنة المنتهية في 
  .م٢٠٠٩إلى م ٢٠٠٤وإقراراتها الزكوية عن السنوات من 

               
  :شركة أنعام الدولية المالية المحدودة وشركة أنعام الدولية لإلستثمار المحدودة  -

ـ  إقراراتها الزكوية للفتـرة التأسي ات والشركات التابعة لها بتقديم قوائمها المالية وهذه الشرك قامت ى سـية األول
، وجـارى   م ٢٠٠٨ديسـمبر   ٣١م ، وكذلك عن السنة المالية المنتهية فـي   ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 .الحصول على الشهادات النهائية من مصلحة الزكاة والدخل
                   
   المالرأس  - ٨

عادي نقـدي مدفوعـة   ) سهم ١٠,٩٠٠,٠٠٠(ريال سعودي ويتألف من عدد  ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة   -
  .بالكامل

م تـم  ٢٠٠٧ديسمبر  ١٨هـ الموافق ١٤٢٨رمضان  ٦بناءاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ   -
سعودي بتخفـيض عـدد    ريال ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠ال سعودي إلى ري ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠لشركة من تخفيض رأس مال ا

سهم وقد تم اثبـات التخفيض فـي السجــالت المحــاسبية     ١٠,٩٠٠,٠٠٠سهم إلى  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠األسهم من 
م وقد صدر قرار هيئـة السـوق الماليـة    ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١بإطفـاء رصـيد الخسـائر المتراكمـة كمـا بتاريخ 

  .بالموافقة على التخفيض
  
  
  
    السهم  )خسارة(ربحية  – ٩

بعد الزكاة الشرعية علـى عـدد األسـهم البالغـة      السنة ) خسارة(دخل  السهم بقسمة صافى) خسارة(ربحية تم إحتساب 
  .الفترةسهم كما في نهاية  ١٠,٩٠٠,٠٠٠
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  تداول أسهم الشركة – ١٠
م بتعليق تـداول  ٢٠٠٧ /١٨/١ هـ الموافق١٤٢٧ /٢٨/١٢ بتاريخ  )٢٠٠٧-٥-١( رقم صدر قرار هيئة السوق المالية

إلى حين اسـتقرار   م٢٠٠٧ /٢٠/١هـ الموافق ١٤٢٨ /١/١ابتداء من ) تداول(سهم الشركة في السوق المالية السعودية 
م أصدرت الهيئة قراراً يقضي بالسماح بإعادة تـداول أسـهم الشـركة وفقـاً     ٢٠٠٨ /٥/٢بتاريخ . وضع الشركة المالى

وحيث  .ليومي األحد واألربعاء من كل أسبوع) دقيقة ٣٠(محددة من قبل الهيئة أهمها اقتصار فترة التداول على لضوابط 
م ، وصـدر  ٢٠٠٨م و٢٠٠٧أن الشركة أوفت بمتطلبات هيئة السوق المالية بتحقيقها أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامى 

م دون وجـود أى تحفظـات   ٢٠٠٩لثانى والثالث من العام المالى تقرير مراقب الحسابات الخارجى للشركة عن الربعين ا
بتـاريخ  ) ٢٠٠٩-٢٨-٥(على القوائم المالية األولية للشركة، فقد أصدر مجلـس هيئـة السـوق الماليـة قـراره رقـم       

م المتضمن إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول اآللـى المسـتمر وفقـاً    ٢٥/١٠/٢٠٠٩هـ الموافق ٦/١١/١٤٣٠
  .م٢٨/١٠/٢٠٠٩هـ الموافق ٩/١١/١٤٣٠ظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إبتداءاً من تداول يوم لن

  
    القضايا القائمة – ١١

أقامت الشركة دعوى ضد أحمد ومحمد علي الغامدي أمام لجنة األوراق التجارية بوزارة التجارة بجـدة وصـدر حكـم    
 ٢٥عـن الفتـرة مـن     ريال سعودي عن سندات ألمر مستحقة السداد ٨,٠٠٠,٠٠٠النفاذ لصالح الشركة بمبلغ مشمول ب
    .م٢٠٠٨يونيو  ٢٥م حتى ٢٠٠٧مارس 

  
ريال سعودي عبارة عن  ٣,٥٠٠,٠٠٠كما أقامت الشركة دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمبلغ 

وحجـزت الـدعوى    م ٢٠٠٩ينـاير   ٢٥م حتى ٢٠٠٨ يوليو٢٥عن الفترة من  سندات ألمر مستحقة السداد في ٧قيمة 
ريـال   ٤,٠٠٠,٠٠٠للحكم، وكذلك أقامت الشركة دعوى أخرى أمام مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية بمبلغ 

   .م٢٠٠٩سبتمبر  ٢٥م حتى ٢٠٠٩فبراير  ٢٥عن الفترة من سندات ألمر مستحقة السداد  ٨سعودي قيمة 
  

ريال سعودى واجب النفاذ وصدر األمر بالتنفيذ والقبض على  ٢٥,٥٠٠,٠٠٠امل المبلغ البالغ أصبح الحكم نهائيا بسداد ك
المحكوم ضدهم ومنعهم من السفر وحجز ممتلكاتهم بما يساوي مبلغ التنفيذ، كما صدر أمر من المحكمة لمؤسسـة النقـد   

 .وحساباتهم في البنوكالعربي السعودي للتعميم على البنوك العاملة بالمملكة للحجز على أرصدتهم 
        

  السنة المالية – ١٢
السنة المالية للشركة هي السنة الميالدية التي تبدأ من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العـام ويـتم   

   ). مراجعةغير (إصدار قوائم مالية ربع سنوية 
  

    )للتبريد المحدودةالشركة السعودية (امي للشركة التابعة الوضع النظ – ١٣
ريال سعودي وقد تجـاوزت خسـائر    ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ )لسعودية للتبريد المحدودةالشركة ا( يبلغ رأس مال الشركة التابعة

ريال سعودي نصف رأس مال الشركة مما يتوجـب   ٤٩,٤٨٩,٥٢٩م والبالغة ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ فىالشركة المتراكمة 
ألجل المحدد لها فـي  ستمرار الشركة أو حلها قبل اادعوة الشركاء للنظر في  من نظام الشركات) ١٨٠(وفقاً لنص المادة 

ريـال   ١٩,٥٠٠,٠٠٠تخفيض رأس مالها إلى مبلغ ستمرار الشركة وام ١٤/٩/٢٠٠٨قرر الشركاء بتاريخ  .عقد تأسيسها
على تعديل عقـد  م تم إكتمال اإلجراءات النظامية والتصديق  ٧/٥/٢٠٠٩هـ الموافق  ٢٢/٥/١٤٣٠وبتاريخ  ، سعودي

  . تأسيس الشركة من قبل الجهات الرسمية فيما يتعلق بتحفيض رأس مال الشركة وتعديل أسماء الشركاء
  

  عــــام  – ١٤
 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام القوائم المالية األولية الموحدة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية  - أ

  .القوائم المالية األولية الموحدة إلى أقرب ريال سعوديتم تقريب األرقام الواردة في   - ب
  


