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 تقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة

 

 هرفي للخدمات الغذائيةفي شركة  المساهمينإلى السادة/ 

 (شركة مساهمة سعودية)

 

 مقدمة

 ائمةوالق، م2021 مارس 31)"الشركة"( كما في هرفي للخدمات الغذائية  لشركة األوليةالمالي قائمة المركز قمنا بفحصلقد 

والتدفقات  لكيةملتغيرات في حقوق ال، والقوائم األولية لالمنتهية في ذلك التاريخ لفترة الثالثة أشهردخل الشامل للاألولية 

 .وااليضاحات التفسيرية األخرى المهمةبالسياسات المحاسبية  ا  ملخصو ،أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الثالثةلفترة النقدية 

التقرير ( "34محاسبة )لل الدولي معيارللوفقا  وعرضها  الموجزة المالية األولية القوائملة عن إعداد هذه ؤومسهي ال اإلدارةو

 المالية األولية القوائمهذه  بشأنإبداء استنتاج  فيمسؤوليتنا  وتتمثل ." المعتمد في المملكة العربية السعوديةالمالي األولي

 . فحصنا إلى استنادا   الموجزة
 

 نطاق الفحص

مراجع الذ من قبل "فحص المعلومات المالية األولية الُمنف   )2410 (الفحص رتباطاتالدولي ال معيارلل وفقا   بالفحص قمنا لقد

 ،استفسارات طرح من الموجزة المالية األولية القوائمفحص  ويتألفالسعودية.  العربية المملكة في المعتمد "المستقل للمنشأة

إجراءات وغيرها من وتطبيق إجراءات تحليلية  ،شخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبيةاأل ىعل يساسأبشكل 

 في المملكة المعتمدة للمراجعة الدولية معاييرللوفقا   بها القيام يتم التي من المراجعة نطاقه في بكثير أقل الفحص عديُ فحص. وال

التي يمكن  المهمةبجميع األمور  درايةسنصبح على تأكيد بأننا   ىلإ الوصولننا من مك  ي ال فأنهلذلك وتبعا  السعودية،  العربية

 مراجعة. رأي أي نُبدي ال فإننا عليه، بناء   و . أي من عمليات المراجعة خالل اكتشافها
 

 ستنتاجاإل

، من غير ُمعد ة المالية األولية الموجزة المرفقة القوائمن أاالعتقاد ب ىمنا ما يدعونا إللع ىينم إللم فإنه  ،فحصناإلى  ستناد  إ

 .سعوديةفي المملكة العربية ال المعتمد ،(34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )لالجوهرية، وفقا   الجوانب جميع
  

          

 

 

 

ؤهالبسام وشركا                    عن 

 

 

 

 

  البسامأحمد بن  إبراهيم
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 الوضع القانوني والنشاط  .1

 
ومسجلة بموجب السجل  تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية  شركة هرفي للخدمات الغذائية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية  

 (.1981مارس  9هـ )الموافق  1401جمادى األول  4في  (1010037702 )الرقم القديم  7000329776التجاري تحت رقم

الخبز، وبيع وشراء و  الحلوياتوبيع    وتصنيع المطبوخة،    د الغذائيةمواالشركات وغيرها بال  وإمدادالمطاعم،    وإدارة   إقامة يتمثل نشاط الشركة في  

 . حفظ األغذية ثالجات و المستودعاتوصيانة وتأجير  عليها وتملك واستعمال المباني إلقامةاألراضي 

ً   40وتستأجرها الشركة    التي تملكهابلغ إجمالي عدد المطاعم  ،  م 2021  مارس  31كما في   على التوالي مطعماً مستأجراً،    348و  مطعماً مملوكا

ً   40:  م2020ديسمبر    31)   ". هرفي العالمة التجارية "  بموجبفي المملكة العربية السعودية    وتعمل جميعها  (،مطعماً مستأجراً   348و  مطعماً مملوكا

 ( "هرفي/ دوكة   "مخابز) .المخابز لبيع منتجات الشركة بتشغيل مخابز ومحالتتقوم كما 

عام   الشركة2005خالل  قامت  في  تأسيسب   م  للحوم  اللحوم"(.    مدينة  مصنع  )"مصنع  رقمي   والذي الرياض  التجاري  السجل  بموجب    عمل 

 وبموجب الترخيص الصناعي ( م2004أغسطس  2هـ )1425ثانيى الجماد16  بتاريخ الصادر (1010200515 )الرقم القديم 7006522085

 م.2005في أكتوبر  إنتاجه(. بدأ مصنع اللحوم في م2001مايو  9هـ )1422صفر  16صادرة بتاريخ  س/   249رقم 

عام   مصنع  م،  2012خالل  بتأسيس  الشركة  الكيك"(،  مدينة  في  الكيكقامت  )"مصنع  بموجبي   والذي   الرياض  رقم    عمل  التجاري  السجل 

القديم    7012209644 بتاريخ    (1010294755)الرقم  الصناعي(  م2010سبتمبر    29هـ )1431شوال    20صدر  الترخيص  رقم    وبموجب 

 م. 2012(. بدأ مصنع الكيك اإلنتاج في يونيو م2010سبتمبر  27هـ )1431شوال  18 صدر بتاريخ/ ت  11583

 .والمصانع والمحالتوالمخابز المشار إليها أعاله وجميع فروع المطاعم المرفقة حسابات المكتب الرئيسي للشركة  األوليةالمالية  القوائم تشتمل

 

 يقع المكتب الرئيسي للشركة على العنوان التالي:

 

 هرفي للخدمات الغذائية شركة 

 المروج  حي

 86958ص ب: 

 11632الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 التاريخ   السجل التجاري رقم   اسم الفرع 

 هـ 1441صفر  25  7006522085  لمنتجات اللحوم  مصنع شركة هرفي

 هـ 1441رمضان  25  7012209644  مصنع شركة هرفي للكيك والمعجنات 

 

 عداد  اإلأسس  .2

 بيان االلتزام 2-1

المعتمد في المملكة العربية السعودية    " تقرير المالي األولي "ال  ( 34)  رقم   تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 .والمحاسبين للمراجعينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 31على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    ليست بالضرورة مؤشراً   م2021  مارس  31أشهر المنتهية في    الثالثةإن نتائج فترة  

 . م2021ديسمبر 

ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية،   األولية الموجزةهذه القوائم المالية  

 . م2020يسمبر د 31في للسنة المنتهية  للشركة مالية القوائم ال
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 )تتمة(  أسس إعداد القوائم المالية. 2

 أساس القياس  2-2

 فيما عدا البنود التالية:تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، 

 ؛ ويتم قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة  •

 لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.المنافع المحددة بالقيمة الحالية يتم اإلعتراف بمستحقات التزامات  •
 

 العرض الوظيفية وعملة عملة ال 3- 2

بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المبالغ المعروضة بالريال  القوائم المالية األولية الموجزة  تم عرض  

 سعودي، مالم يُذكر خالف ذلك. السعودي إلى أقرب لاير 

 

 مةمهالسياسات المحاسبية ال .3
 31المالية السنوية للشركة كما في    القوائمفي إعداد    المطبقةالموجزة مع تلك    األوليةالمالية    القوائم في إعداد    المطبقة تتوافق السياسات المحاسبية  

 م. 2020ديسمبر 

 

 واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات 1- 3

القوائم األولية الموجزة  عند المبالغ المدرجة  استخدمت  ،  إعداد هذه  التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى  اإلدارة األحكام والتقديرات 

الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على    للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

 ً التي ال تظهر بسهولة    والمطلوبات  للموجوداتالدفترية    ةإلصدار أحكام حول القيم  أنها معقولة في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساسا

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. من مصادر أخرى.

تعديل تتم مراجعة   فيها  يتم  التي  الفترة  في  المحاسبية  التقديرات  بمراجعة  االعتراف  يتم  أساس مستمر.  األساسية على  واالفتراضات  التقديرات 

ترات الحالية  التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الف

 والمستقبلية.

ت كانت إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا

   م.2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة

 

 االستمرارية 

 
الموارد الالزمة الستمرار العمل في    الديه  الشركةوهي مقتنعة بأن    مستمرةعلى االستمرار كمنشأة   الشركةبإجراء تقييم لقدرة    الشركةقامت إدارة  

. مستمرةعلى االستمرار كمنشأة    الشركةقدرة    المستقبل. وعألوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على

على أساس مبدأ االستمرارية.  الموجزة األولية لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية

 

   دةي والتفسيرات الجد رييالمعا .4

 

 التي تم تطبيقها  لتفسيراتالمعايير الجديدة وا
وتفاصيل ذلك تم توضيحها   م2021يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  

   . ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  م، ولكن2020ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
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 طراف ذات عالقةاأل وأرصدة معامالت .5

 

 الفترة المعامالت خالل 
 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 م 2021مارس  31  طببيعة المعاملة  طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة 
 

 م 2020مارس  31

 شركة شقيقة  شركة بندة للتجزئة  

 9,689,408  8,325,932  مبيعات للشركة الشقيقة 

اإليجار المحمل من قبل  

 الشركة الشقيقة إلى الشركة 
 771,049  747,893 

 شركة شقيقة  للتجارة  شركة بزبزة الدولية

 157,500  103,500  مبيعات للشركة الشقيقة 

اإليجار المحمل من قبل  

 الشركة الشقيقة إلى الشركة 
 108,750  108,750 

اإليجار المحمل من قبل  

 الشركة إلى الشركة الشقيقة 
 61,792  61,792 

 450,995  384,988  مبيعات للشركة الشقيقة  شركة شقيقة  المحدودة  شركة مطاعم الطازة

 -  1,760  مبيعات للشركة الشقيقة  شركة شقيقة  شركة األوراق الخضراء 

 مساهم السيد/ أحمد السعيد 

أتعاب إدارية وأخرى  

 للمساهم
 857,196  777,248 

رواتب ومزايا أخرى  

 مدفوعة للمساهم
 243,700  243,700 

اإليجار المحمل من قبل  

 المساهم إلى الشركة 
 157,500  157,500 

 شركة شقيقة  شركة كنان
اإليجار المحمل من قبل  

 الشركة الشقيقة إلى الشركة 
 42,411  44,133 

شركه قطاف لالستثمار والتطوير  

 العقاري
 شركة شقيقة 

اإليجار المحمل من قبل  

 الشركة الشركة الشقيقة إلى 
 500,000  500,000 

 السيد/ خالد السعيد
عضو مجلس  

 األدارة 

اإليجار المحمل من قبل  

عضو مجلس األدارة إلى  

 الشركة 

 50,000  50,000 

 384,960  1,239,376  مشتريات من الشركة الشقيقة  شركة شقيقة  شركة عافية العالمية  

للصناعات   مصنع ماما صوص

 الغذائية
  مشتريات من الشركة الشقيقة  شركة شقيقة 

 

4,504,737  
 

3,254,157 

 558,285  504,352  مشتريات من الشركة الشقيقة  شركة شقيقة  مصنع المتحدة للسكر  

 1,599,031  832,283  مشتريات من الشركة الشقيقة  شركة شقيقة  شركة المراعي 

 944,980  962,251  الشركة الشقيقة مشتريات من  شركة شقيقة  الشركة الدولية للصناعات الغذائية
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 )تتمة( طراف ذات عالقةاأل وأرصدة معامالت .5

 

 أتعاب إدارية
قرر مجلس اإلدارة   يه فقد . وبناًء علتدفع للعضو المنتدبالتي    اإلدارية  األتعابتحديد  ب   مفوض   مجلس اإلدارة   فإن  للشركة،   األساسيلنظام  ا  بموجب

  قائمة هذا المبلغ على    تحميلمساهم. يتم    وهو أيضا    السعيد،السيد أحمد   المنتدب،  للعضو  وذلك مقابل أتعاب إدارة  سنويا  دخل  ال٪ من صافي  3تقديم  

 .ويدرج ضمن المصاريف العمومية واإلداريةالدخل الشامل األولية 

 

 لشركة ل الرئيسيين  اإلدارة موظفي ةمكافآ
: م2020مارس  31لاير سعودي ) 3,595,752 م مبلغ 2021 مارس 31المنتهية في  للفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة  مكافأةإجمالي  بلغ

 سياسات الشركة. بموجب والمزايا األخرى   والعموالتالرواتب األساسية   المكافأةلاير سعودي(. تشمل هذه  3,235,377

  ومسئوليات حول   اتبسلط  يتمتعون  الذين  التنفيذيين  وكبار  المنتدب  والعضو  اإلدارة   مجلس  أعضاء   يهمف  بمان هم األشخاص  الرئيسي   ينموظفإن ال

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الشركة، أنشطة ومراقبة   وتوجيه  تخطيط

 

 األرصدة كما في  

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021مارس  31

 مراجعة( )غير 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

ذ اطرأالمستحق من   تجارية ومدفوعات    - عالقة    ات ف  مدينة  ذمم 

 مقدمة وذمم مدينة أخرى 

   

 9,366,019 10,823,600  شركة بندة للتجزئة  

 346,049 240,482  شركة مطاعم الطازة المحدودة 

 31,671 31,671  شركة مسالن لإلستثمار 

 13,490 15,249  األوراق الخضراء شركة 

 23,356 -  السيد/ خالد السعيد

  11,111,002 9,780,585 

    

 

 م 2021مارس  31 

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

عالقة   ذات  أطراف  إلى  ودائنون    -المستحق  تجارية  دائنة  ذمم 

 أخرون 

   

 2,093,577 2,872,229  السيد/ أحمد حمد السعيد 

 1,313,348 1,868,904  للصناعات الغذائية مصنع ماما صوص

 743,023 998,674  الشركة الدولية للصناعات الغذائية

 910,310 741,233  شركة المراعي 

 309,781 504,174  شركة عافية العالمية 

 290,051 331,451  للتجارة  شركة بزبزة الدولية

 295,171 236,392  شركة كنان

 171,898 145,256  مصنع المتحدة للسكر

 419,925 -  شركه قطاف لالستثمار والتطوير العقاري

  7,698,313 6,547,084 



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 )تتمة( طراف ذات عالقةاأل وأرصدة معامالت .5

 

 

 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ستثماراتا .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

عالقة   ذات  أطراف  من  اإليجار  صافي    -المستحق  في  االستثمار 

 التمويلي 

   

 250,840 228,175  للتجارة  شركة بزبزة الدولية

  228,175 250,840 

 

 

 م 2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    ذمم مدينة أخرى   –المستحق من أطراف ذات عالقة 

 800,000 800,000  سام بدر بدر )مدير تنفيذي(

  800,000 800,000 

 

 م 2021مارس  31 

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    التزامات اإليجار  -المستحق إلى أطراف ذات عالقة  

 26,037,271 26,365,533  شركه قطاف لالستثمار والتطوير العقاري

 4,752,162 4,805,997  شركة بندة للتجزئة 

 950,845 960,941  للتجارة  شركة بزبزة الدولية

 721,524 726,174  السيد/ أحمد حمد السعيد 

  32,858,645 32,461,802 

 

 إيضاح 

 م  2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 2,243,203 - 1- 6 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 548,161 623,596 2- 6 استثمارات في أسهم مدرجة 

  623,596 2,791,364 



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 )تتمة(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ستثماراتا 6
 

االستثمارات مدرجة بالقيمة   هذه  إنالسعودي المدار من قبل الراجحي المالية.    بالريال-   للمضاربة بالبضائعصندوق الراجحي    الشركة في  استثمرت  1- 6

 كما يلي: للمضاربة بالبضائعصندوق الراجحي  في االستثماراتالحركة في إن . ةوالخسارأ الربحالعادلة من خالل 

 

 فيما يلي حركة االستثمارات في األسهم المدرجة:  2- 6

 

 رأس المال .7

لاير سعودي   10مليون سهم( بقيمة    64.680:  م 2020ديسمبر    31مليون سهم )  64.680  منيتكون  المدفوع    الشركة  رأس المال

 . الواحد سهملل

 

 قروض طويلة األجل .8

 

 

 

 

 

 

 

أشهر المنتهية   الثالثةلفترة 

 م 2021 مارس 31في 

 )غير مراجعة( 

   31للسنة المنهية في 

 م 2020ديسمبر  

 )مراجعة( 

 26,515,939 2,243,203  رصيد أول الفترة/ السنة 

 195,000,000 90,000,000  شراء خالل الفترة/ السنة 

 (220,000,000) (92,433,773)  خالل الفترة/ السنة استرداد 

 802,888 190,570  خالل الفترة/ السنة ربح محقق 

 (75,624) -  خالل الفترة/ السنة ربح غير محقق 

 2,243,203 -  رصيد أخر الفترة/ السنة 

 

 

أشهر المنتهية   الثالثةلفترة 

 م 2021 مارس 31في 

 )غير مراجعة( 

   31للسنة المنهية في 

 م 2020ديسمبر  

 )مراجعة( 

 - 548,161  رصيد أول الفترة/ السنة 

 276,595 -  شراء خالل الفترة/ السنة 

 271,566 75,435  خالل الفترة/ السنة ربح غير محقق 

 548,161 623,596  رصيد أخر الفترة/ السنة 

 

 إيضاح 

 م 2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    قروض طويلة األجل مضمونة بالتكلفة المطفأة 

 3,642,000 2,565,017 1- 8   تمويل غير هادف للربح -  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

    

    المطفأة  بالتكلفة  مضمونة غير  األجل طويلة قروض

 57,455,580 48,028,816 2- 8 مرابحة 

  50,593,833 61,097,580 



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 قروض طويلة األجل )تتمة( .8
 

لشركة  ل  الت والمعداتواآل  ممتلكاتال"(، فإن  الصندوق )"  التنمية الصناعية السعوديصندوق  مع    وملحق االتفاقيةقرض  البموجب شروط اتفاقية    1- 8

اللحوم والك  والخاصة ً   الصندوق  صندوق. كما أن قرضال   مقابل تمويل منك مرهونة كضمان  ي بمصنع   األغلبية   مساهميمن قبل    مضمون أيضا

 من المبلغ على التوالي.  ٪30و٪ 70 بنسبة أحمد السعيد /مجموعة صافوال والسيدوبالتضامن مع 
 

إدارية على مدى فترة    أتعابكما قامت الشركة بدفع    .هذه القروض بدون فوائد وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية على مدى خمس سنوات

المتعلقة بالقروض المتاحة لمصنع اللحوم فيما   الشروطعلى الشركة االمتثال لبعض    بسنوية. يج ال نصف  القساط  األ  معتم دمجها    ةالمالي   تالتسهيال

اللحوم. بمصنع  خاصة  محددة  مالية  بمعدالت  باالحتفاظ  لمصروفات    تتعلق  أقصى  وحداً  األرباح،  توزيعات  على  وللمصروفات  اإليجار  وقيوداً 

 . الرأسمالية

هذه التسهيالت غير المضمونة تستحق السداد على أقساط نصف سنوية خالل فترة خمس إلى ست سنوات. هذه التسهيالت البنكية تتحمل تكاليف    إن  2- 8

   التمويل بأسعار السوق السائدة.

 

اتفاقيات التسهيالت    3- 8 بين أمور    تعهدات،تتضمن  كانت   ،م2021  مارس   31في    كماتتطلب من الشركة االحتفاظ بنسب مالية معينة.    أخرى،من 

 الشركة ملتزمة بجميع تعهدات اتفاقيات التمويل. 

 
 

 لاير سعودي(.  2,778,196: م2020سعودي ) لاير  1,894,232تتضمن القروض طويلة األجل تكلفة تمويل مستحقة بمبلغ  4- 8

 

 قروض قصيرة األجل  .9
حصلت الشركة على تمويل المرابحة من بنك محلي. يتم إعادة تسعير هذه التسهيالت غير المضمونة كل ثالثة أشهر وتتحمل تكاليف التمويل  

 . ، قامت الشركة بسداد التسهيالتم2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في  بأسعار السوق السائدة.

 مخصص الزكاة  .10

 الزكاة: مخصص فيما يلي حركة

 

 الموقف الزكوي  10-1

وحصلت الشركة   وهو قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.  م2019ديسمبر    31تم تقديم اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في  

 م. 2021أبريل  30الموافق   هـ1442رمضان  18على شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل سارية المفعول حتى 

 

م لتقدير التزام الزكاة  2018- م2014، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفع الربوط الزكوية عن السنة المالية  السابقة  خالل السنة

 كونتومع ذلك، وبناًء على توصية المستشار المعين،  مليون لاير سعودي والتي قدمت الشركة استئنافاً ضدها.    19.4اإلضافي بمبلغ  

 . للسنة السابقة المالية القوائممليون لاير سعودي في  6.4الشركة 

 

 . م2019و  م2013  –م 2008ال يوجد حالياً أي ربط مقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات 

 

 

 

 

 

أشهر   الثالثة لفترة

  31المنتهية في 

م2021  مارس  

  )غير مراجعة( 

 31للسنة المنهية في 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة( 

 13,667,451  13,667,451 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 5,057,700  1,264,425 المكون خالل الفترة / السنة 

 302,097  - السابقة الفترة / السنة تسوية المحمل خالل

 1,264,425  5,359,797 

 (5,359,797)  - مدفوعات خالل الفترة / السنة 

 13,667,451  14,931,876 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 اإللتزامات المحتملة والتعهدات .11
 

 اإللتزامات المحتملة  (أ

:  م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  10.44عن الشركة بمبلغ    باإلنابةالصادرة    البنكيةعن الضمانات    التزاماتالشركة  لدى  

:  م2020ديسمبر    31)  لاير سعودي مليون  0.08عن الشركة بمبلغ    باإلنابة مليون لاير سعودي( وخطابات االعتماد الصادرة    8.13

 ( في سياق العمل العادي. لاير سعودي مليون 0.3
 

 التعهدات (ب

 31مليون لاير سعودي )  6.21حوالي    م2021  مارس  31الرأسمالية التي تعاقدت عليها الشركة ولم يتم تكبدها حتى    التعهداتبلغت  

 . مليون لاير سعودي( 9.95:  م2020ديسمبر 

 

 السهم  ربحية .12

 :كما يلييتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض 

 

  نهاية  في أساسية أسهم إلى للتحويل قابلة ةضمخف أسهم توجد المليون سهم.  64.68احتساب ربحية السهم للفترة بقسمة صافي دخل الفترة على تم 

 .الفترة

 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

 

 

 م 2021 مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة( 

 25,130,815 25,469,825  دخل الفترة 

    

العادية  لعدد  المرجح  المتوسط السهم    األسهم  ربحية  ألغراض 

 األساسية 

 

64,680,000 64,680,000 

    )بالريال السعودي(  ربحية السهم

 0.39 0.39  األساسي - 

 0.39 0.39  المخفض -



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 المعلومات القطاعية .13

 
 :التاليةتعمل الشركة بشكل رئيسي في قطاعات األعمال الرئيسية 

 .وتشغيل المطاعم التموينتقديم خدمات  .1

 و  ؛مصنع اللحوم مناللحوم  اتوبيع منتج إنتاج .2

 المخابز وغيرهاوالمعجنات  منتجات وبيع إنتاج .3
 
 

يعتمد على الطريقة التي تنظم بها    اإلدارة  إن مدخل  اإلدارة".  مدخل"  أدائها   وتقييملقطاعات  على االموارد  لتحميل  المالي بانتظام    المدير  تعرض على التقارير الداخلية التي    أساس   على  العملتم تحديد قطاعات  

لكل من الكميات وخصائص عرض اإليرادات  في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القطاعات المذكورة أعاله    اإلدارةوتقييم األداء. تقوم    يةالتشغيل  القراراتمن أجل صناعة    الشركةداخل    قطاعات العمل  اإلدارة

 والمصروفات بتلك القطاعات. 

 

 على النحو التالي: )باأللف لاير سعودي(  أعاله،المذكورة   التشغيلملخصة حسب قطاعات  ،م2020مارس  31و م2021 مارس 31كانت المعلومات المالية المختارة للفترة المنتهية في  1- 13

 

 

 

 إجمالي  المخابز وأخرى  مصنع اللحوم  المطاعم والخدمات التموينية  

 أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

م  2021مارس  31 

 )غير مراجعة( 

م  2020مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م  2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة(  

 م  2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة(  

 م  2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة(  

 324,259 344,158 50,593 50,059 39,717 41,958 233,949 252,141 إجمالي إيرادات القطاع 
 (27,331) (33,042) (5,159) (5,348) (22,172) (27,694) - - اإليرادات الداخلية بين القطاعات 

 296,928 311,116 45,434 44,711 17,545 14,264 233,949 252,141 صافي اإليرادات 
 25,131 25,470 12,073 11,220 13,241 13,751 (183) 499 صافي )الخسارة( / الدخل 

 2,048,920 1,891,976 256,940 244,933 130,077 95,166 1,661,903 1,551,877 إجمالي الموجودات 
 1,025,803 907,111 58,876 60,007 22,573 26,442 944,354 820,662 إجمالي المطلوبات 



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .14

ياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق

قلق مستمر وليس هناك أي نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة هي مصدر 

 .أو إجراء معاملة بشروط غير مادية
 

ة يُنظر إلى األداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر أو وسيط أو مجموعة صناعي 

 .األسعار معامالت سوق فعلية تحدث بانتظام على أساس تنافس حر وتمثل تلك تنظيمية،أو خدمة تسعير أو وكالة 
 

تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في  العادلة، عند قياس القيمة 

 .اليب التقييم على النحو التاليتسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أس
 

 : األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس1المستوى 
 

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، إما مباشرة )أي كأسعار(    1في المستوى    : المدخالت بخالف األسعار المدرجة المدرجة2المستوى  

 .أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(
 

 .: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة للمالحظة(3المستوى 
 

لية من موجودات المالية للشركة من النقد واألرصدة البنكية واالستثمار والودائع النقدية المقيدة والمدينين اآلخرين، وتتألف المطلوبات الماتتكون ال

 .والتسهيالت المالية وغيرها من المطلوبات التجارية الذمم الدائنة
 

 عادلة الدوري والقياس غير الدوري تحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات الخاصة بقياس القيمة ال
 

. إن القيمة  الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل  ب يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة  

 قيمها العادلة. الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب  

 القيمة العادلة  

 المستوى 

 اإلجمالي  الثالث  الثاني  األول  )غير مراجعة(  م2021مارس  31

     الموجودات المالية 

القيمة العادلة من خالل  االستثمارات المدرجة ب 

 الربح أو الخسارة 
    

 - - - - صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 623,596 - - 623,596 مدرجة في أسهم  اتاستثمار

 623,596 - - 623,596 

 

 القيمة العادلة  

 المستوى 

 اإلجمالي  الثالث  الثاني  األول  م )مراجعة( 2020 ديسمبر   31

     الموجودات المالية 

القيمة العادلة من خالل  االستثمارات المدرجة ب 

 الربح أو الخسارة 
    

 2,243,203 - 2,243,203 - بالبضائع صندوق الراجحي للمضاربة 
 548,161 - - 548,161 في أسهم مدرجة  اتاستثمار

 548,161 2,243,203 - 2,791,364 

 

 



 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

16 

 

 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .14

يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد   المذكورة أعاله بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير.يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية  

 المالية والمطلوبات المالية:  الموجوداتالعادلة لهذه  ةالقيم

 

 أساس التقييم والمدخالت الرئيسية  الموجودات المالية/ المطلوبات المالية
غير    المهمة المدخالت

 الملحوظة 

عالقة وحساسية  

المدخالت غير الملحوظة  

 بالقيمة العادلة 

 ال ينطبق ال ينطبق صافي قيمة الموجودات  صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 

 أرقام الفترة السابقة  / تعديل إعادة تبوبيب .15

ً وفق  األوليةقائمة التدفقات النقدية    تعديلتم إعادة   المالي. كما تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق    للتقريرلمتطلبات المعايير الدولية    ا

 . مع عرض الفترة الحالية
 

 توزيعات أرباح .16

لاير سعودي لكل سهم( ، والتي تمت الموافقة   1مليون لاير سعودي ) 64.68توزيع أرباح نقدية بمبلغ  م2021مارس  9اقترح مجلس اإلدارة في 

 .م2021أبريل  25في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ  ليها الحقاً ع

 

 الالحقةاألحداث  .17
 ً ً  لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ الفترة المنتهية قد تتطلب إفصاحا  . الموجزة ةي األولالمالية  القوائمفي هذه  أو تعديالً  إضافيا

 

 األولية الموجزة  القوائم المالية داعتما . .18

 . قبل مجلس إدارة الشركة منهـ( 1442رمضان  17 الموافق) م2021 إبريل 29بتاريخ األولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 
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