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 الغذائیة  شـركة ریدان
 سعودیة) (شركة مساھمة 

   إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    للسنة

۸ 

 معلومات عن الشركة  -۱

  ٤۰۳۰۱۸۰۰٥٥رقم  المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  مسجلة في  ساھمة سعودیة  مھي شركة  ریدان الغذائیة  شركة  إن  
   .م۲۰۰۸یونیو  ۱٥ھـ الموافق ۱٤۲۹جمادى االخر  ۱۱بتاریخ جدة في مدینة   الصادر

 ٪ من اسھمھا في سوق المال الموازي "نمو". ۳۰حصلت الشركة على موافقة ھیئة السوق المالیة الدراج  ۲۰۱۷فبرایر  ۲٦بتاریخ 

المالیة  ۲۰۱۹  رب نوفم  ۱۷بتاریخ   الغذائیة من    حصلت الشركة على موافقة ھیئة السوق  الموازي الى  على تحویل شركة ریدان  السوق 
 . الرئیسيادراج اسھمھا في سوق المال تالي الوب  السوق الرئیسي

ملیون لایر سعودي عن طریق    ۱۱۲٬٥ة  قامت ھیئة سوق المال بالموافقة على طلب زیادة رأس مال الشركة بقیم  ۲۰۲۱مایو    ۲بتاریخ  
ملیون لایر سعودي. وتم االنتھاء من عملیة طرح وزیادة راس المال بتاریخ   ۳۳۷٬٥طرح أسھم حقوق االولویة لیصبح رأس مال الشركة  

  ۳٬۱بلغت  م. وتكبدت الشركة تكالیف المعامالت المتعلقة بعملیة رفع راس المال من خالل اصدار حقوق األولویة  ۲۰۲۱اغسطس    ۲٥
 ملیون لایر سعودي وتم تخفیضھا من األرباح المبقاة.

الحالیة، قامت الشركة بتعدیل نظامھا االساسي لیعكس الزیادة في رأس المال وتم االنتھاء من االجراءات النظامیة واصدار    السنةخالل  
 . خالل السنةالنظام االساسي المعدل 

 مطابخ إعداد الوالئم للحفالت. والمطاعم مع الخدمة، إدارة یتمثل نشاط الشركة في 

 أصول والتزامات وأنشطة الشركة وفروعھا التالیة:  الموحدة تتضمن ھذه القوائم المالیة

 تاریخ السجل   الموقع   رقم السجل 
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۸  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲۳۹۱
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۸  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲۳۹٤
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۱۱  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲٤٤۱
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۱۱  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲٤٤٥
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۱۱  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲٤٤۸
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۱۱  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲٤٤۹
 ھـ۱٤۳۲جمادى األخر  ۱۱  جدة   ٤۰۳۰۲۱۲٤٥۱
 ھـ ۱٤۳٥ربیع األول  ۱٤  جدة   ٤۰۳۰۲٦۳٤۳۳
 ھـ ۱٤۳٥ربیع األول  ۱٤  جدة   ٤۰۳۰۲٦۳٤۳٥
 ھـ ۱٤۳٥ربیع األول  ۱٤  جدة   ٤۰۳۰۲٦۳٤۳۷
 ھـ  ۱٤۳٦ربیع األول  ۷  جدة   ٤۰۳۰۲۷۹٦۳٥
 ھـ ۱٤۳٦ربیع األول  ۷  جدة   ٤۰۳۰۲۷۹٦۳۸
 ھـ۱٤۳٦جمادى األول  ۱۱  جدة   ٤۰۳۰۲۸۰۷۹۱
 ھـ ۱٤۳۹محرم  ۲٥  جدة   ٤۰۳۰۲۹۷۰۱۹
 ھـ۱٤٤۰جمادى األول  ۲۳  جدة   ٤۰۳۰۳۱۸۸۳۳
 ھـ  ۱٤٤۰ربیع الثاني  ۲۷  جدة   ٤۰۳۰۳۲۱۱۹۰
 ھـ ۱٤۳٥ربیع األول  ۱٤  المكرمة مكة   ٤۰۳۱۰۸۲٤۹۹
 ھـ ۱٤۳۷ربیع الثاني  ۲٤  مكة المكرمة   ٤۰۳۱۰۹٥۱۳٦
 ھـ ۱٤۳۸ربیع األول  ٦  مكة المكرمة   ٤۰۳۱۰۹۸۲۲۳
 ھـ ۱٤۳۸ربیع األول  ٦  مكة المكرمة   ٤۰۳۱۰۹۸۲۲٤
 ھـ۱٤۳۹جمادى األخر  ۳  مكة المكرمة   ٤۰۳۱۲۱۲٥۱٦
 ھـ ۱٤٤۰شعبان  ۱۳  القنفذة  ٤٦۰۳۱٤۹۰۲٥
 ھـ ۱٤۳٥رمضان  ۱٦  الریاض  ۱۰۱۰٤۱۹۸۱٤
 ھـ ۱٤۳۷صفر  ۱۷  الدمام  ۲۰٥۰۱۰۷٤٦٦
 ھـ ۱٤۳۹ محرم ۲٥  المدینة المنورة  ٤٦٥۰۰۸۳۰٥۳

(التي یشار الیھما    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱التابعة لھا كما في    والشركةتشتمل القوائم المالیة الموحدة على حسابات الشركة  
 ("المجموعة") كما یلي: بـ فیما بعد 

  بلد التأسیس   اسم الشركة التابعة 
   نسبة الملكیة

 األنشطة الرئیسیة   المباشرة 
        

شركة مطابخ ومطاعم  
 ریدان مصر

جمھوریة مصر   
 العربیة

 ۹۹ ٪ الوجبات     وتقدیم  لبیع  الثابتة  المطاعم  اقامة وتشغیل 
 واالستثمار العقاري الجاھزة 
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 (تتمة)   الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

۹ 

 س اإلعداد اأس -۲
وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

ة  . ان اھم السیاسات المحاسبی نمحاسبی مراجعین والالعربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة لل
 . ۳۱تم توضیحھا في إیضاح رقم  المجموعةالمتبعة من قبل 

المالیة   القوائم  اعداد  المالیة    الموحدةتم  القوائم  یتم عرض  التاریخیة.  التكلفة  العملة    الموحدةعلى أساس  یعتبر  والذي  السعودي  بالریال 
 الوظیفیة للشركة ویتم تقریب كافة المبالغ القرب لایر سعودي، ما لم یرد خالف ذلك. 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  -۳
  مصاریف مبالغ اإلیرادات والمن اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على  للمجموعة    الموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة  

عدم التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیرات  یمكن أن ینتج من  واألصول واإللتزامات واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة.  
 المستقبلیة. الفتراتفي ثر تأوالتي ست الدفتریة لألصول أو اإللتزامات  تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم  نتائج

 للمخاطر وعدم التأكد ما یلي: المجموعة تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض 
 ۳۰إیضاح    مخاطر االدوات المالیة إدارة  -
 ۱۷إیضاح       افصاحات تحلیل الحساسیة  -

 التقدیرات واالفتراضات  ۱- ۳
تقریر  یتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لحاالت عدم التأكد من التقدیرات بتاریخ ال

ت  المالي والتي لھا مخاطر جوھریة قد تؤدي إلى تعدیل جوھري على القیم الدفتریة لألصول واإللتزامات خالل السنة المالیة التالیة. استند
في افتراضاتھا وتقدیراتھا على البیانات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات    المجموعة

سیطرة   خارج  تنشأ  التي  الظروف  أو  السوق  تغیرات  بسبب  المستقبلیة  التطورات  حول  على  المجموعةالحالیة  التغیرات  ھذه  تنعكس   .
 د حدوثھا. االفتراضات عن 

 لمخصص منافع إنھاء التوظیف    االفتراضات طویلة االجل
االلتزامات التي سیتم سدادھا مستقبال. یتعین على اإلدارة وضع افتراضات بشأن المتغیرات مثل معدالت    یمثل مخصص منافع التوظیف

ودوران   الوفیات  ومعدالت  الرواتب  في  الزیادة  ونسبة  إدارةالموظفینالخصومات  وتقوم  خبراء   المجموعة  .  من  دوریا  المشورة  بأخذ 
قیمة االلتزامات المتوقعة  اكتواریین خارجیین بشأن ھذه االفتراضات. ویمكن أن تؤثر التغیُّرات في االفتراضات الرئیسة تأثیًرا جوھریًا على  

 والتكالیف المتكبدة خالل العام. 

  انخفاض قیمة األصول غیر المالیة
یتأثر بشكل كبیر بقدرة واالستثمار في الشركة الزمیلة  وأصول حق االستخدام  إن تقییم القیمة القابلة لالسترداد للعقارات واالالت والمعدات   

علی    . تتضمن الموازنات توقعات اإلیرادات وتکالیف االیرادات والمصروفات غیر المباشرة بناءً ۲۰۲۲اإلدارة على تحقیق موازنة عام  
السوق الحالیة والمتوقعة التي تم األخذ بھا واعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. في حین أن المجموعة قادرة على إدارة معظم تكالیف ظروف  

 الوحدات المدرة للنقد، فإن توقعات اإلیرادات غیر مؤكدة بطبیعتھا بسبب ظروف السوق غیر المستقرة. 
 

 یلي:  كما یسبب خسائر ھبوط إضافیة  ٪۱۰إن انخفاض القیمة القابلة لالسترداد بنسبة 
 خسائر الھبوط   البند 

  

 (لایر سعودي) 
 -  لعقارات واالالت والمعدات ا

 ۳۳۷٬٥٤۲  أصول حق االستخدام 
 ۱٬۲۹۲٬۹٥۲  االستثمار في الشركة الزمیلة 

 والمعدات للعقارات واالالت  األعمار االنتاجیة  
والمعدات لغرض احتساب االستھالك بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل   للعقارات واالالتاألعمار االنتاجیة المقدرة    المجموعةتحدد  

تراجع اإلدارة األعمار  لم تضع اإلدارة أي قیمة تخریدیة حیث أنھا اعتبرتھا غیر جوھریة. أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال. 
 .اإلنتاجیة سنویا

 خصم مدفوعات اإلیجار 
عند   الھامشياالقتراض  معدل    بتقدیراإلدارة    قامت").  IBR("  للمجموعة  الھامشيیتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل االقتراض  

 بدء عقد اإلیجار.
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 (تتمة)   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

١٠ 

 عقارات وآالت ومعدات  -٤

  مباني   أراضي  
تحسینات على  

  المأجور 
االت ومعدات  

  اثاث وتجھیزات   وسائل نقل   التشغیل 
رأسمالیة  اعمال 

 االجمالي   تحت التنفیذ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  التكلفة: 

                

 ۳٤۰٬۰٦۱٬٦٥٦  ۱٦٬۸٤۲٬۰۷٤  ۷٬۲۱٤٬۹۰۷  ۱۲٬۲۰۳٬۹٤۱  ۲۱٬۳۳٤٬۸۹۰  ۲٦٬۱۳۷٬۲۹٥  ۱٥۲٬۱۷۱٬٤٤۹  ۱۰٤٬۱٥۷٬۱۰۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۲٬٦٥٤٬۷۸٥  ۲٬۰٦۱٬٤۲۸  ۱٤٦٬۷٥۲  ۱۷٬۲۰۱  ۱۷۳٬٦۲۲  ۲۳۰٬۳٥۹  ۱٦٬۱۸۳  ۹٬۲٤۰ إضافات 

 )۷۱٬۸۹۸٬۲۷٤(  ) ۲٬٦۷۲٬۰۳۹(  ) ۲٤۸٬۹۸۹(  ) ۱۱٥٬۳۰۰(  ) ۱٬٥۱۰٬۲۹٦(  ) ٥۲۱٬۸۲۹(  )۲۲٬۳۹۷٬۳۲۱(  )٤٤٬٤۳۲٬٥۰۰( استبعادات
 -   ) ۲٬۸۳٥٬٥۳٤(  ۸٬۸۲۳  -   ۲٬٦۰۲٬٥۹۳  -   ۲۲٤٬۱۱۸  -  تحویالت 

 ۲۷۰٬۸۱۸٬۱٦۷  ۱۳٬۳۹٥٬۹۲۹  ۷٬۱۲۱٬٤۹۳  ۱۲٬۱۰٥٬۸٤۲  ۲۲٬٦۰۰٬۸۰۹  ۲٥٬۸٤٥٬۸۲٥  ۱۳۰٬۰۱٤٬٤۲۹  ٥۹٬۷۳۳٬۸٤۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۳٬۹۲٦٬۹٥۰  ۱٬۰۸۹٬۲٤۳  ۱۹۲٬٥۳۲  ۲۸٬۰۰۰  ۲٤۲٬۱٤۸  ۱۹۱٬۸۹۸  ۱٬٦٥۸٬۰٦٦  ٥۲٥٬۰٦۳ إضافات 

 ) ۱۸٬۲۰۱٬۰٦۹(  ) ۸٦٥٬٦۲۱(  ) ٦۳٥٬۲٥۷(  ) ۱٬۷٦٥٬۷۱۲(  ) ٦٬۱٦٦٬۸۰۰(  ) ٥٬۷۳۷٬۸٦۳(  ) ۲٬٥۰٤٬۷٥۳(  ) ٥۲٥٬۰٦۳( استبعادات 
 تحویل الى أصول محتفظ 

 ) ۹٬۰۰۳٬۱٤۷(  ) ۹٬۰۰۳٬۱٤۷(  -  -  -  -  -  - بھا للبیع   
 -  ) ۱۳۲٬٦۷۱(  ٤۳٬۸٤۲  -  ۸۸٬۸۲۹  -  -  - تحویالت 

 ۲٤۷٬٥٤۰٬۹۰۱  ٤٬٤۸۳٬۷۳۳  ٦٬۷۲۲٬٦۱۰  ۱۰٬۳٦۸٬۱۳۰  ۱٦٬۷٦٤٬۹۸٦  ۲۰٬۲۹۹٬۸٦۰  ۱۲۹٬۱٦۷٬۷٤۲  ٥۹٬۷۳۳٬۸٤۰ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
                

االستھالك والھبوط    مجمع 
                : في القیمة 

 ۹۹٬۲۰۳٬۹٤٦  -   ٥٬۰۳۱٬۱۷۲  ۹٬٤٤٦٬٥۹۹  ۱۳٬۸٥٤٬۳۳۹  ۹٬۷۹۸٬۳۱۱  ٦۱٬۰۷۳٬٥۲٥  -  ۲۰۲۰ في ۱ ینایر
 ۱٤٬۲۸۹٬٤۸۹  -   ٦٦۷٬٦۲٤  ٦۷۷٬۰۹۹  ۱٬۹۹۲٬۷۲۱  ۳٬۱۹٦٬۰۸٥  ۷٬۷٥٥٬۹٦۰  -  السنة محمل خالل 

    –(معدّلة    الھبوط في القیمة
 ۳٥٬٦۸۹٬٦۷۹  -   -   -   -   ۱٬٤۱۹٬۷۸۹  ۱٬۱۷۲٬۹۸۱  ۳۳٬۰۹٦٬۹۰۹ ) ۳۲ایضاح   

 )۳۱٬۲٥٤٬۲٦۹(  -   ) ۱۸٦٬۸۸۲(  )٥۰٬٤۸۹(  ) ۷۷٥٬٦۰٥(  ) ۳٤۸٬۹٥۳(  ) ۸٬۳۰۳٬۸۰٦(  )۲۱٬٥۸۸٬٥۳٤( استبعادات
 ۱۱۷٬۹۲۸٬۸٤٥  -   ٥٬٥۱۱٬۹۱٤  ۱۰٬۰۷۳٬۲۰۹  ۱٥٬۰۷۱٬٤٥٥  ۱٤٬۰٦٥٬۲۳۲  ٦۱٬٦۹۸٬٦٦۰  ۱۱٬٥۰۸٬۳۷٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ۱۱٬۱۹۷٬۱٤۰  -  ٥۷۸٬٤٦۰  ۲۹۸٬۳۷٤  ۱٬٤۲۳٬۹۰۳  ۲٬٦٥۷٬۰۹۸  ٦٬۲۳۹٬۳۰٥  - محمل خالل السنة 
 ) ۲٬۲۸۰٬۲۱٥(  -  -  -  -  ) ۱٬٤۱۹٬۷۸۹(  ) ۸٦۰٬٤۲٦(  - الھبوط في القیمة عكس 

 ) ۷٬۰۸٤٬۰۸۱(  -  ) ٤۲٦٬٤٤٥(  ) ۱٬۷٤٦٬۸۳۷(  ) ۲٬۰۰٦٬۸۹٥(  ) ۲٬۷۷۹٬۰٦۹(  ) ۱۲٤٬۸۳٥(  - استبعادات 
 ۱۱۹٬۷٦۱٬٦۸۹  -  ٥٬٦٦۳٬۹۲۹  ۸٬٦۲٤٬۷٤٦  ۱٤٬٤۸۸٬٤٦۳  ۱۲٬٥۲۳٬٤۷۲  ٦٦٬۹٥۲٬۷۰٤  ۱۱٬٥۰۸٬۳۷٥ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

                
                صافي القیمة الدفتریة: 

 ۱۲۷٬۷۷۹٬۲۱۲  ٤٬٤۸۳٬۷۳۳  ۱٬۰٥۸٬٦۸۱  ۱٬۷٤۳٬۳۸٤  ۲٬۲۷٦٬٥۲۳  ۷٬۷۷٦٬۳۸۸  ٦۲٬۲۱٥٬۰۳۸  ٤۸٬۲۲٥٬٤٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
 ۱٥۲٬۸۸۹٬۳۲۲  ۱۳٬۳۹٥٬۹۲۹  ۱٬٦۰۹٬٥۷۹  ۲٬۰۳۲٬٦۳۳  ۷٬٥۲۹٬۳٥٤  ۱۱٬۷۸۰٬٥۹۳  ٦۸٬۳۱٥٬۷٦۹  ٤۸٬۲۲٥٬٤٦٥ ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 
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١١ 

 (تتمة)  عقارات وآالت ومعدات   -٤
لایر سعودي مسجلة باسم مالكھا السابق وجاري استكمال    ۱٬۹۲۳٬۰۰۰البالغة قیمتھا الدفتریة    ۱٤یتضمن بند األراضي ارض فرع كیلو   -

 . المجموعةإجراءات نقل الملكیة الى 
 .)۱٦(ایضاح  طویل االجل  قرضكضمان مقابل   مرھونةلایر سعودي  ۱۲٬۸۲٥٬۰۰۰قیمتھا الدفتریة  يضایتضمن بند االراضي ار -
لایر الف   ٥٤٤٬٦  :۲۰۲۰لایر سعودي (  صفر  مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱التي تم رسملتھا خالل السنة المنتھیة في  التمویل  بلغت قیمة تكالیف   -

 ) سعودي 
في   - كما  التنفیذ  تحت  الراسمالیة  االعمال  االت    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تمثل  المطاعم وشراء  دیكورات وتجھیزات  المتكبدة النشاء  التكالیف 

 . وع المجموعة الجدیدةومعدات لفر
بمبلغ  ،  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في   - خالل مارس  و  ملیون لایر سعودي.  ۲۱٬٦قامت اإلدارة باالعتراف بخسائر ھبوط في قیمة أراضي 

. تتكون  ۲۰۲۰و    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱باختبار الھبوط في قیمة أصول بعض الفروع التي تحقق نتائج سلبیة كما في  ، قامت اإلدارة  ۲۰۲۲
أصول الفروع من عقارات وآالت ومعدات وأصول حق استخدام. نتج عن ھذا االختبار االعتراف بخسارة ھبوط في العقارات واآلالت  

ملیون لایر سعودي،   ۱۷٬٥ملیون لایر سعودي و  ۱٤٬۱بمبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ق االستخدام في السنة المنتھیة في والمعدات وأصول ح 
ملیون    ۳٥٫۷  مبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الھبوط في العقارات واالالت والمعدات خالل السنة المنتھیة في    وبذلك، بلغت خسارة  على التوالي.
 ۳۱عكس للھبوط في العقارات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام في السنة المنتھیة في    اختبارالھبوط  عنكما نتج    لایر سعودي.

ملیون لایر سعودي، على التوالي. إن اھم االفتراضات المستخدمة من قبل االدارة    ۳٬٤ملیون لایر سعودي و    ۲٬۳بمبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر  
 كانت كما یلي:

 ٪۱٤٬۹* معدل الخصم: 
 ٪ ۳* معدل النمو: 

 غیر ملموسة  ولأص -٥
 االجمالي   برامج ونظم إدارة  

 لایر سعودي   لایر سعودي  التكلفة: 
    

 ۱٬۷٦۲٬۷۰۷  ۱٬۷٦۲٬۷۰۷ ۲۰۲۰ ینایر  ۱ في
 ۳۱٬۳۸۰  ۳۱٬۳۸۰ إضافات 

 ) ۱٬۰۹۳٬۱۹۰(  ) ۱٬۰۹۳٬۱۹۰( إنھاء العقود
 ۷۰۰٬۸۹۷  ۷۰۰٬۸۹۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۷۰۰٬۸۹۷  ۷۰۰٬۸۹۷ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

    مجمع اإلطفاء في القیمة: 
 ٤۷۲٬۹٤۷  ٤۷۲٬۹٤۷ ۲۰۲۰ ینایر  ۱ في

 ۳٥۲٬٥٤۱  ۳٥۲٬٥٤۱ محمل خالل السنة 
 ) ٤۷٥٬۹۳٤(  ) ٤۷٥٬۹۳٤( إنھاء العقود

 ۳٤۹٬٥٥٤  ۳٤۹٬٥٥٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۲۱٦٬۱۸۳  ۲۱٦٬۱۸۳ محمل خالل السنة 

 ٥٦٥٬۷۳۷  ٥٦٥٬۷۳۷ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
    القیمة الدفتریة: صافي 

 ۱۳٥٬۱٦۰  ۱۳٥٬۱٦۰ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
 ۳٥۱٬۳٤۳  ۳٥۱٬۳٤۳ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

   ٥ العمر اإلنتاجي (سنة) 
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١٢ 

        أصول حق االستخدام  -٦
 االجمالي   مباني   
 لایر سعودي   لایر سعودي   

     التكلفة: 
 ۸۳٬۳۹٤٬٦۸۱  ۸۳٬۳۹٤٬٦۸۱  ۲۰۲۰ ینایر  ۱ في

 ۳٬٤۰۰٬۹۳٦  ۳٬٤۰۰٬۹۳٦  إضافات 
 ) ۳٬۱۲۳٬٥۰٤(  ) ۳٬۱۲۳٬٥۰٤(  انھاء عقود

 ) ۲٬۳٥۸٬۳۲۰(  ) ۲٬۳٥۸٬۳۲۰(  خصومات من المؤجر 
 ۸۱٬۳۱۳٬۷۹۳  ۸۱٬۳۱۳٬۷۹۳  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ۱٬۰۱۳٬٤۳۲  ۱٬۰۱۳٬٤۳۲  إضافات 
 ) ۲۲٬۳۰۲٬٤۱٤(  ) ۲۲٬۳۰۲٬٤۱٤(  انھاء عقود 

 ) ۱٦۰٬۲۲۸(  ) ۱٦۰٬۲۲۸(  خصومات من المؤجر 
 ٥۹٬۸٦٤٬٥۸۳  ٥۹٬۸٦٤٬٥۸۳  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

     مجمع االستھالك: 
 ۸٬۷۲۳٬٥٦۱  ۸٬۷۲۳٬٥٦۱  ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۷٬۷۱۲٬۸۳۳  ۷٬۷۱۲٬۸۳۳  محمل خالل السنة 
 ۱۷٬٥۳۱٬۷۱۳  ۱۷٬٥۳۱٬۷۱۳  ) ٤(ایضاح   ھبوط في القیمة

 ) ۱٬٥٦۱٬۲٥۰(  ) ۱٬٥٦۱٬۲٥۰(  انھاء عقود
 ۳۲٬٤۰٦٬۸٥۷  ۳۲٬٤۰٦٬۸٥۷  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ٤٬۹۰۰٬٦۹٤  ٤٬۹۰۰٬٦۹٤  محمل خالل السنة 
 ) ۳٬۳۷۰٬۰۹۷(  ) ۳٬۳۷۰٬۰۹۷(  ) ٤(ایضاح   ھبوط في القیمة عكس

 ) ۹٬٦٦۳٬۷۹۱(  ) ۹٬٦٦۳٬۷۹۱(  انھاء عقود 
 ۲٤٬۲۷۳٬٦٦۳  ۲٤٬۲۷۳٬٦٦۳  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

     الدفتریة: صافي القیمة 
 ۳٥٬٥۹۰٬۹۲۰  ۳٥٬٥۹۰٬۹۲۰  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

 ٤۸٬۹۰٦٬۹۳٦  ٤۸٬۹۰٦٬۹۳٦  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 سنة. ۳۰و ۳بین ھا تقوم المجموعة باستئجار مستودعات ومواقع فروع تتراوح مدة عقود إیجار

إنخفاض أصول حق االستخدام  ب وتمثل األثر المالي عن ھذا االنھاء    ،انھت المجموعة عقود ایجار لبعض فروع المجموعة   ۲۰۲۱خالل سنة  
  ٤٬۱٥۰٬۱٥۲لایر سعودي، ونتج عن ذلك ربح بمبلغ    ۱٦٬۷۸۸٬۷۷٥لایر سعودي والتزامات عقود االیجار بمبلغ    ۱۲٬٦۳۸٬٦۲۳بمبلغ  

 لایر سعودي.  

 زمیلة االستثمار في شركة  -۷

 المحدودة للحلویات والحفالتشركة الجونة المتمیزة االستثمار في 
اقامة  ھي ـشركة ذات مـسؤولیة محدودة مـسجلة في المملكة العربیة الـسعودیة وتعمل في    المحدودةللحلویات والحفالت   المتمیزة  ـشركة الجونة

ــة المطھیة وغیر   ــة  مطھیةالحفالت خارجیة للغیر وتقدیم الوجبات الغذائیة وخدمات االعاشــ ــركة  في رأس    المجموعة. بلغت حصــ مال شــ
 ٪) وكانت حركة االستثمار كما یلي:۳۰: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱٪ (۳۰نسبة  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في   الجونة

 ۲۰۲۱    ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 
 ) ۳۲ایضاح  –(معدلة   

 ۷۱٬۰۲۳٬۲۲٥  ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲ ینایر  ۱في 
 ) ۳٬٤۸۱٬٦۲۳(  ) ٥٬۱۹۲٬٥۳۷( نتائج األعمال الحصة في

 -  ) ۷۲۳٬۷۲٤( الحصة في الدخل الشامل اآلخر 
 ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲  ٦۱٬٦۲٥٬۳٤۱ دیسمبر   ۳۱
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 (تتمة)  االستثمار في شركة زمیلة -۷

  الدفتریة یلخص الجدول التالي المعلومات المالیة لشركة الجونة المستخرجة من قوائمھا المالیة باإلضافة إلى التسویات للوصول إلى القیمة 
 الستثمار المجموعة في شركة الجونة: 

 ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

    

 ۲۹٬۸٦۱٬۸۷٦  ۲۳٬٥۳۲٬٦۱۸ أصول متداولة  
 ۱۳۷٬۷۷۰٬٦٦٥  ۱۲۲٬۹٤۳٬٤۷۳ أصول غیر متداولة  

 )٤۷٬۹۰٦٬۰۱۸(  ) ٤٦٬٥٤٤٬۱۷٤( التزامات متداولة  
 )۳٤٬۳۲۸٬٥٥٦(  ) ۳٤٬۲٥٤٬۸۱۹( التزامات غیر متداولة  

 ۸٥٬۳۹۷٬۹٦۷  ٦٥٬٦۷۷٬۰۹۸ حقوق الملكیة  
 ۲٥٬٦۱۹٬۳۹۰  ۱۹٬۷۰۳٬۱۲۹ ٪۳۰حصة المجموعة بواقع 

 ٤۱٬۹۲۲٬۲۱۲  ٤۱٬۹۲۲٬۲۱۲ شھرة  
 ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲  ٦۱٬٦۲٥٬۳٤۱ صافي القیمة الدفتریة لألستثمار  

 دیسمبر:  ۳۱فیما یلي ملخص لقائمة الربح او الخسارة لشركة الجونة للسنوات المنتھیة في 
 ۲۰۲۱    ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ٥٤٬۸۹۱٬٤٥۷  ٦۰٬۲۷٦٬٦۲۷ مبیعات
 )۲۹٬٥۲٤٬۱۸۳(  ) ۳٦٬۳۰۹٬۷۷٥( تكلفة مبیعات

 )۳٦٬۹۳٥٬۲۰٤(  ) ٤۳٬۲٦۳٬۲۸٤( مصاریف تشغیلیة 
 )۳۷٬٤۸۰(  ۱٬۹۸۷٬۹۷٥ غیر تشغیلیةوایرادات مصاریف 

 )۱۱٬٦۰٥٬٤۱۰(  ) ۱۷٬۳۰۸٬٤٥۷( الخسارة للسنة 
 ) ۳٬٤۸۱٬٦۲۳(  ) ٥٬۱۹۲٬٥۳۷( ٪۳۰حصة المجموعة بواقع 

 مخزون  -۸
 ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 

 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ۱٬۲٦۷٬۹۲۳  ۱٬۱۳٦٬۰٦۷ مواد أولیة طعام وشراب     

 ۱٬۳۷۰٬۹٤۰  ۱٬۲۲٤٬٦۲٤ لوازم وأدوات مستھلكة  
 ۲٬۳٦۰٬٦۹۱  ۲٬٦۳۸٬۸٦۳ 

 مدفوعات مقدما ومدینون اخرون  -۹
 ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  

 لایر سعودي   لایر سعودي  
 -  ۱٬۹۹۹٬٤۰٦ خطاب ضمان     

 ۱٬۲۷٤٬۹۸۷  ۱٬۸٦٤٬٦۱۲ مصاریف مدفوعة مقدما 
 ۱٬۹۲٤٬٥۷۳  ۱٬۱۷۲٬٥٦۷ ذمم موظفین

 ۱٬۱٤۷٬٤٤۲  ٥٤۹٬۱۷۰ دفعات مقدما لموردین 
 ۳۹٥٬۸۹٦  ٥٦۰٬٦۲۱ ذمم مدینة أخرى 

 ٦٬۱٤٦٬۳۷٤٬  ٦۷٤۲٬۸۹۸ 

 النقد وما في حكمھ  -۱۰
 ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 

 لایر سعودي   سعودي لایر  
 ۷٦۷٬٥۱۰  ۷٦٥٬۹٤۲ نقد في الصندوق     

 ٤٬٦۱٤٬٦۰٦  ۷٥٬٤۲۲٬٤٤۲ نقد لدى البنوك

 ۷٦٬۱۸۸٬۳۸٥٬  ٤۳۸۲٬۱۱٦ 
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 االصول المحتفظ بھا للبیع و  مستمرة الالعملیات غیر  -۱۱
یكون لھ حق االمتیاز التجاري  م منح وكیل حصري  ۲۰۲۱أغسطس    ۱ھـ الموافق  ۱٤٤۲ذو الحجة    ۲۲قرر مجلس ادارة الشركة بتاریخ   -أ

 داخل جمھوریة مصر العربیة وتحویل فروع المجموعة في مصر الى ھذا الوكیل. 
مت إدارة المجموعة بتوقیع اتفاقیة مع شركة الرایة المحدودة للمطاعم (شركة مسجلة في جمھوریة مصر العربیة) بتاریخ   اوبناء علیھ ق

لتحویل وبیع أصول فروع مجموعة ریدان الغذائیة في جمھوریة مصر العربیة مقابل    م۲۰۲۱سبتمبر    ۲۹ھـ الموافق  ۱٤٤۳صفر    ۲۲
وعلیھ، تم إعادة تصنیف نتائج العملیات المتعلقة بھا إلى بند العملیات غیر  سعودي.لایر  ملیون    ۱٬۳ملیون جنیھ مصري ما یعادلھ   ٥٬۷

 المستمرة.  
وعلیھ، تم  ملیون لایر سعودي.    ۳٬۲بقیمة    وبیع المصنعفي مدینة جدة  نع االطعمة  صالتوقف عن عملیة انشاء م مجلس ادارة الشركة    قرر - ب 

 ٥٫۸كما نتج عن عملیة التحویل ھبوط في القیمة بمبلغ    إلى اصول محتفظ بھا للبیع.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تحویل أصول المصنع كما في  
 لایر سعودي. 

   مما یلي: ة مستمرالعملیات غیر تكون قائمة الربح أو الخسارة لل -ت 
۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 (بالریال السعودي)   
 ٦٬۰۷۹٬٥۰۹  ٥٬٥۰۰٬۰٦۱  المبیعات

 ) ٦٬۰۰۷٬٥۹۷(  ) ٥٬٤۹۰٬٥٤٤(  تكلفة المبیعات
 ) ۱٬۰۰۲٬٥۱۸(  ) ٤۰٤٬٥٤۳(  مصاریف عمومیة واداریة

 ۲٥۹٬۲۳۲  ۲۱۸٬٥۷۸  ایرادات اخرى
 -   ) ٥٬۸۰۳٬۱٤۷(  قیمة الالھبوط في 

 -  ) ۱٬٤۲۹٬۱۰۰(  خسائر استبعاد اصول
 ) ٤۷۸٬۰۷۹(  -  ضریبة دخل 

     

 ) ۱٬۱٤۹٬٤٥۳(  ) ۷٬٤۰۸٬٦۹٥(  مستمرة ال صافي الخسارة من العملیات غیر 

 رأس المال  -۱۲
لایر سعودي    ۱۰قیمة كل منھا    الف سھم)  ۲۲٬٥۰۰:  ۲۰۲۰(  سھم  الف  ۳۳٬۷٥۰  من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یتكون رأس مال الشركة كما في  

 ۲٥لایر سعودي من خالل اصدار حقوق أولویة بتاریخ    ۱۱۲٬٥حیث قامت الشركة بزیادة رأس مالھا بمبلغ    لایر سعودي).   ۱۰:  ۲۰۲۰(
 م.۲۰۲۱أغسطس 

 إدارة رأس المال  -۱۳
ات حقوق الملكیة األخرى العائدة إلى  لغرض إدارة رأس المال، یشتمل رأس المال على رأس المال واإلحتیاطي النظامي وجمیع احتیاطی 

 .للمساھمین. إن الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال ھو تعظیم القیمة الشركةفي  المساھمین

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء التعدیالت في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. للمحافظة على ھیكل رأس المال  
 . وزیادة راس المال وتعدیل مستوى االقتراض من البنوك المساھمینأو تعدیلھ، قد تقوم المجموعة بتعدیل مدفوعات توزیعات األرباح إلى 

 السھم االساسیة والمخفضة  خسارة -۱٤
عدد االسھم القائمة بذلك التاریخ متوسط  على اساس    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في    الخسارةالسھم من صافي    خسارةتم احتساب  

 یوجد لدى المجموعة ادوات مخفضة.  ملیون سھم). ال ۲۲٫٥: ۲۰۲۰( سھم ۲٦٬٤٤٥٬۲۰٥والبالغة 

 التزامات عقود اإلیجار  -۱٥
 ا یلي:دیسمبر كانت كم ۳۱حركة التزامات عقود اإلیجار للسنوات التي تنتھي في إن 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ۷٦٬۸۱٥٬٥۱۸  ۷٦٬۰۳۹٬٦٦۲ ینایر  ۱    

 ۳٬٤۰۰٬۹۳٦  ۱٬۰۱۳٬٤۳۲ إضافات 
 ۳٬٤٦۹٬۱۲۸  ۲٬۸۳٦٬۱۱۸ استحقاق الفائدة 

 ) ۸۹۸٬۳۰٥(  ) ۱٦٬۷۸۸٬۷۷٥( عقود انھاء
 ) ۲٬۳٥۸٬۳۲۰(  ) ۱٦۰٬۲۲۸( خصومات من مؤجر 

 ) ٤٬۳۸۹٬۲۹٥(  ) ۹٬٥٤۷٬۳۰۳( مدفوع 
 ۷٦٬۰۳۹٬٦٦۲  ٥۳٬۳۹۲٬۹۰٦ دیسمبر  ۳۱

 )۱۰٬۱۷۳٬۹۷۳(  ) ۹٬۲۹۳٬٥۳٥( یخصم: الجزء المتداول من التزامات عقود االیجار 
 ٦٥٬۸٦٥٬٦۸۹  ٤٤٬۰۹۹٬۳۷۱ الجزء غیر المتداول 



 شركة ریدان الغذائیة  
 ) مساھمة سعودیة(شركة 

 (تتمة)   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

١٥ 

 

 (تتمة)  اإلیجارالتزامات عقود  -۱٥
  المجموعة باستخدام معدل االقتراض الھامشي لدى    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم خصم التزامات عقود اإلیجار المضافة خالل السنة المنتھیة في  

 .)٪۸: ۲۰۲۰( ٪۸والبالغ 
 :دیسمبر  ۳۱كما في  دیسمبر كما یلي ۳۱كما في تستحق التزامات عقود االیجار 

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   سعودي لایر   
 ۱۰٬۱۷۳٬۹۷۳  ۹٬۲۹۳٬٥۳٥  خالل سنة       

 ٤٥٬٦۲۷٬۹۰۳  ۳۳٬۱٥٥٬۱۲۰  أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 
 ۲۰٬۲۳۷٬۷۸٦  ۱۰٬۹٤٤٬۲٥۱  أكثر من خمس سنوات 

  ٥۳٬۳۹۲٬۹۰٦  ۷٦٬۰۳۹٬٦٦۲ 

 طویل االجل  قرض -۱٦
ملیون لایر سعودي على شكل تاجیر تمویلي طویل االجل لتمویل توسعات رأسمالیة. ان    ۳٥٬۱بمبلغ    قرض طویل األجل  المجموعة  لدى
 .٪۸ یبلغ فائدة سنويلمعدل  القرض اخضع ھذی ). ٤(ایضاح المجموعة  ممنوح بضمان رھن قطع اراضي من  القرض اھذ

 على اقساط ربع سنویة.    المسحوب  المبلغقد خصمت بالكامل مقدماً من المبلغ المستلم. یسدد    القرضبھذا    ةإن اجمالي االعباء التمویلیة المتعلق
 لقرض طویل األجل مقوم بالریال السعودي. اإن 

لایر    ۳٬۲۱٦٬۷۳۱  عادة جدولة اقساط القرض تتضمن اعباء تمویلیة اضافیة بمبلغ  ال، توصلت الشركة الى اتفاق  ۲۰۲۰اكتوبر    ۲۸بتاریخ  
اكتوبر    ۱٥وزیادة فترة سداد القرض لتنتھي بتاریخ    ، تم تخفیض االقساط الربع سنویة یھعل  وبناءً ،  تدفع خالل مدة القرض الجدیدةسعودي  

 م. ۲۰۲٤
 :دیسمبر ۳۱ا التمویل كما في ذاالرصدة القائمة التالیة المتعلقة بھ المجموعةكان لدى 

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   
     

 ۲۷٬٤۱٥٬۰۰۷  ۲۳٬٤۱٥٬۰۰۷  تمویل طویل األجل  
 ) ٤٬۹٤۷٬۷۷۲(  ) ۳٬۰۹٦٬۲٦۹(  ینزل: تكالیف التمویل المؤجلة 

 ۲۲٬٤٦۷٬۲۳٥  ۲۰٬۳۱۸٬۷۳۸  الصافي
 ) ٤٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ٦٬۰۰۰٬۰۰۰(  ینزل: الجزء المتداول

 ۱۸٬٤٦۷٬۲۳٥  ۱٤٬۳۱۸٬۷۳۸  الجزء الغیر متداول
 : دیسمبر  ۳۱كما في  طویل االجل ھو كما یلي التمویلان جدول استحقاق 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  
    ۲۰۲۱ -  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ 

۲۰۲۲ ٦٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۱۰٬٤۱٥٬۰۰۷  ۱۰٬٤۱٥٬۰۰۷ 

 ۲۳٬٤۱٥٬۰۰۷  ۲۷٬٤۱٥٬۰۰۷ 

 منافع إنھاء التوظیف مخصص  -۱۷
 ، خالل العام ھي كما یلي:محدد المنفعةبرنامج  وھو ،منافع إنھاء التوظیفمخصص  ان حركة

 ۲۰۲۱ 
 

۲۰۲۰ 
 لایر سعودي  

 

 لایر سعودي 
      

 ۱٦٬٤۲۹٬۷۳٤ ینایر   ۱
 

۱۷٬٥۹۰٬۱٥٥ 
 ۱٬٥۹۰٬۳٥٦ الربح او الخسارةمصروف محمل في 

 

۱٬۹٤٦٬۸٥۸ 
 ) ۹۲٬۷۲٥( إعادة القیاس االكتواري محملة في الدخل الشامل االخر 

 

۲٬۲۳۳٬٤۷۳ 
 ) ۲٬٤۸۹٬۰٥۲( مدفوع 

 

)٥٬۳٤۰٬۷٥۲ ( 
 ۱٥٬٤۳۸٬۳۱۳ دیسمبر  ۳۱

 

۱٦٬٤۲۹٬۷۳٤ 

 
 



 شركة ریدان الغذائیة  
 ) مساھمة سعودیة(شركة 

 (تتمة)   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

١٦ 

 (تتمة)  مخصص منافع إنھاء التوظیف -۱۷
 یتكون مما یلي:ان المصروف المحمل ضمن الربح او الخسارة 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ۱٬۳۷۰٬٥۳٤  ۱٬۳٥٥٬٤٦٥ تكالیف الخدمات الحالیة       

 ٥۷٦٬۳۲٤  ۲۳٤٬۸۹۱ تكالیف الفوائد
 ۱٬۹٤٦٬۸٥۸  ۱٬٥۹۰٬۳٥٦ التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة 

 
دیسمبر    ۳۱

۲۰۲۱  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 ٪ ۱٫۸٥  ٪ ۲٫٦۰ معدل الخصم المستخدم      

 ٪ ۳٫۷٥  ٪ ٤٫۲٥ معدل زیادة الرواتب 
 مرتفع   مرتفع  معدل دوران الموظفین

 : فیما یلي تحلیل حساسیة االفتراضات االكتواریة الرئیسیة
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   %   لایر سعودي   % 

        معدل الخصم 
 ۱٥٬۹۱۸٬۷٥۸  ٪ ۰٫٥۰+  ۱٤٬۹۹۳٬٤۹٤  ٪ ۰٫٥۰+ الزیادة
 ۱٦٬۹٦۹٬٤٥۸  ٪ ۰٫٥۰-  ۱٥٬۹۰۷٬۳۷۳  ٪ ۰٫٥۰- النقص

        النسبة المتوقعة لزیادة الراتب 
 ۱٦٬۹٥٦٬٦۹۳  ٪ ۰٫٥۰+  ۱٥٬۸۹۷٬٤۹۱  ٪ ۰٫٥۰+ الزیادة
 ۱٥٬۹۲٥٬٥۰۳  ٪ ۰٫٥۰-  ۱٤٬۹۹۸٬۲۹۸  ٪ ۰٫٥۰- النقص

 دائنون تجاریون  -۱۸

 
دیسمبر    ۳۱

۲۰۲۱  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ۱۳٬۷٦۲٬۹٦۹  ۸٬۰۱۹٬۹۰۷ ذمم دائنة     

 ۱٬۳۷۳٬۱٦۲  ۲٬۳۷۱٬٦۷۳ مصاریف مستحقة 
 ٥٬۳٤۳٬٥۱۸  ٤٬۳٦٦٬۰٦۳ منافع موظفین مستحقة  
 ٦۳٬٤۳۹  ٦۳٬٤۳۹ توزیعات أرباح دائنة  

 ۱٬۳۷۲٬۹٦۱  ۱٬٥۷٦٬٦٦۲ ذمم دائنة أخرى 

 ۱٦٬۳۹۷٬۷٤٤  ۲۱٬۹۱٦٬۰٤۹ 

 والضریبة الدخل زكاة  ال -۱۹
   مكونات الوعاء الزكوي

٪ من الوعاء الزكوي التقریبي أو صافي الربح المعدّل، أیھما أعلى. إن أھم مكونات الوعاء ۲٫٥تخضع الشركة للزكاة. تستحق الزكاة بواقع  
وصافي الربح المعدّل مخصوماً  والقروض طویلة األجل  مخصصات  الو الملكیة الزكوي وفقاً ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئیسي من حقوق 

من صافي الربح    ٪۲۲٬٥سبة  بن وتخضع الشركة التابعة لضریبة الدخل والتي تستحق    .لألصول غیر المتداولةقیمة الدفتریة  منھا صافي ال
 . الخاضع للضریبة

 مما یلي: الموحدة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة وضریبة الدخل تتكون الزكاة 
   ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي   لایر سعودي    
      

 -  -   الحالیة  الزكاة 
 ٤۷۸٬۰۷۹  -   ضریبة الدخل الحالیة 

 ۷۱٤٬۰٥۳  ٤۷۰٬۹۷۱   تعدیالت متعلقة بزكاة لسنوات سابقة 

   ٤۷۰٬۹۷۱  ۱٬۱۹۲٬۱۳۲ 

 
 



 شركة ریدان الغذائیة  
 ) مساھمة سعودیة(شركة 

 (تتمة)   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

١٧ 

 (تتمة)   والضریبة الدخلالزكاة   -۱۹
 ان حركة الزكاة وضریبة الدخل المستحقة ھي كما یلي: 

   ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 سعودي لایر   لایر سعودي    

      

 -   ٦٦۲٬٥۰۹  ینایر  ۱
 ۱٬۱۹۲٬۱۳۲  ٤۷۰٬۹۷۱  محمل خالل السنة 

 ) ٥۲۹٬٦۲۳(  ) ۹۲۳٬٦۱٤(  مدفوع 
 ٦٦۲٬٥۰۹  ۲۰۹٬۸٦٦  دیسمبر  ۳۱

 ربوطات قائمة 
 ریدان الغذائیة شركة 
  .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱حتى ربوطاتھا الزكویة الشركة   أنھت

عن وتم استالم شھادات زكاة  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ذ التأسیس وحتى دیسمبر من  ۳۱االعوام المنتھیة في قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة عن 
 . ھذه السنوات

 

 شركة مطابخ ومطاعم ریدان مصر 
 ضرائب الدخل: لم یتم فحص الشركة.  -

 إیرادات من العقود مع العمالء  -۲۰
 المعلومات التفصیلیة لالیرادات حسب المناطق الجغرافیة 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

      

 ۱۲۱٬٤۹۸٬۹۷۹  ۱۲٥٬۹۹۹٬۹۹۰ المنطقة الغربیة 
 ٥٦۳٬۷۰۲  - المنطقة الوسطى 
 ۳٬۷۰٦٬٥۷٤  ۲٬٤۰٦٬۷۷۷ المنطقة الشرقیة 

 ۲٬۰٤٦٬۳۲۱  ۲٬۷٦۱٬۲۷٦ أخرى 
 ۱۳۱٬۱٦۸٬۰٤۳  ۱۲۷٬۸۱٥٬٥۷٦ 

 مصاریف بیع وتسویق  -۲۱
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 سعودي لایر   لایر سعودي  
      

 ۱٬٤۹۳٬٦۰٦  ٥۱۸٬۷۲٦ دعایة وإعالن
 ۱٬۳۸۰٬٤۹۲  ۱٬۷۱۷٬۹۷٥ ضیافة وعالقات عامة مصاریف تسویقیة و 

 ۲۷٤٬۳٤۹  ۳۱۷٬۸٤۷ أخرى 
 ۲٬٥٥٤٬٥٤۸  ۳٬۱٤۸٬٤٤۷ 

 مصاریف عمومیة واداریة  -۲۲
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي   لایر سعودي  
    

 ۱۳٬۰٦٤٬۹۸۳  ۱۳٬٤٥۷٬۲۹۱ منافع الموظفین
 -  ۱٬٤٦۹٬۸٥٥ لدفعات مقدمة لموردینخسائر ائتمان 

 ۱٬۲۲۰٬٤۱۳  ٤۸٤٬٤۳٥ وأطفاء  استھالك
 ۱٬۰٥۹٬۲۰۷  ٦٤۱٬۸۹۰ كھرباء ومیاه ومنافع أخرى 

 ٤۰۰٬۰۰۰  ٤۸۸٬۰۰۰ مجلس اإلدارة   مكافآت
 ۸۳٬٥٥٥  ۳۸٬٤۹۱ وإصالح  صیانة

 ۱٬۱۳٦٬۱۳٦  ۱٬۷۳۹٬۸٤۸ أتعاب مھنیة واستشاریة 
 -   ٥۳٤٬۱۸۱ عموالت بنكیة

 ۹۹۲٬۱۰٤  ۱٬۱۸۹٬۹٤۱ حكومیة  مصاریف
 ۳۷۷٬٦۷٥  ۸۱۰٬٥٤۸ أخرى 

 ۲۰٬۸٥٤٬٤۸۰  ۱۸٬۳۳٤٬۰۷۳ 
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١٨ 

 ، بالصافي دخل تشغیلي آخر -۲۳
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي   لایر سعودي  
    

 ۲٬۱۷٤٬٤٤٤  ۲٬۱۲٥٬۰۰۰ قسم الحلویات  ایراد ایجار
 ۱٦٦٬۲۰۸  ۳۲٤٬٤٦۹ معادةتأمین اطباق غیر 

 ۷۹٬۲۲۰  ۹۰٬۲۰۲ مبیعات الجلود 
 ) ٦۱۷٬۲٥٦(  - خسائر استبعاد أصول غیر ملموسة 

 ۲٤۷٬۰۷۸  ۱۳٦٬۲۰۷ أخرى 
 ۲٬٦۷٥٬۸۷۸  ۲٬۰٤۹٬٦۹٤ 

 تكالیف التمویل  -۲٤
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ۲٬۲۱۷٬۸۹۸  ۱٬۸٥۱٬٥۰۳ استحقاق تكالیف التمویل المؤجلة على القرض طویل االجل  

 ۳٬٤٦۹٬۱۲۸  ۲٬۸۳٦٬۱۱۸ عقود اإلیجارالتزامات إلغاء الخصم على 
 ٥۷٦٬۳۲٤  ۲۳٤٬۸۹۱ الغاء الخصم على منافع انھاء التوظیف 

 ۱۰۰٬۰۰۰  - قرض طویل األجل رسوم إعادة جدولة ال
 ٤٬۹۲۲٬٥۱۲  ٦٬۳٦۳٬۳٥۰ 

 ) ٥٤٤٬٦٤۹(  - ) ٤ناقصاً: تكالیف التمویل المرسملة خالل السنة (ایضاح 
 ٤٬۹۲۲٬٥۱۲  ٥٬۸۱۸٬۷۰۱ 

   المدرجة في الربح او الخسارةواالیجارات  منافع الموظفین واالستھالك واالطفاء  -۲٥
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي   لایر سعودي  مدرجة ضمن تكلفة المبیعات 
 ۱۸٬۹۷۸٬۸۸٦  ۱۷٬٦۲٥٬۷٤۱ الموظفینمنافع 
 ۱۳٬۰۸۳٬٤۱٦  ۱۰٬۸۲۲٬۲۷۷ ك عقارات واالت ومعدات استھال
 ٤٬۸٦۰  ۱۰٦٬٦۱۱ اصول غیر ملموسة  إطفاء

 ۷٬۷۱۲٬۸۳۳  ٤٬۹۰۰٬٦۹٤ استھالك اصول حق االستخدام 
 ٥۰۰٬٤۰۰  ٤۹٦٬۰۰۹ عقود قصیرة االجل ایجارات 

    مدرجة ضمن مصاریف بیع وتسویق    
 -  - منافع الموظفین

 -  - ك عقارات واالت ومعدات استھال
 -  - اصول غیر ملموسة  إطفاء

 -  - استھالك اصول حق االستخدام 
    مدرجة ضمن مصاریف عمومیة واداریة     

 ۱۳٬۰٦٤٬۹۸۳  ۱۳٬٤٥۷٬۲۹۱ منافع الموظفین
 ۱٬۲۰٦٬۰۷۳  ۳۷٤٬۸٦۳ ك عقارات واالت ومعدات استھال
 ۳٤۷٬٦۸۱  ۱۰۹٬٥۷۲ اصول غیر ملموسة  إطفاء

 -   - استھالك اصول حق االستخدام 

 المعامالت غیر النقدیة   -۲٦
 النقدیة خالل السنة مما یلي :  غیر تتمثل المعامالت

۲۰۲۰   ۱۲۰۲     
    لایر سعودي   لایر سعودي 
 إضافات أصول حق االستخدام    ۱٬۰۱۳٬٤۳۲  ۳٬٤۰۰٬۹۳٦

۱۷٬۸۹۸۲۲٬   ۱٬۸٥۱٬٥۰۳    ً  اطفاء مصاریف تمویل مدفوعة مقدما
 إلغاء الخصم على التزامات عقود اإلیجار   ۲٬۸۳٦٬۱۱۸  ۳٬٤٦۹٬۱۲۸

 تكالیف تمویل مرسملة    -  ٥٤٤٬٦٤۹
 تحویل أصول الى محتفظ بھا للبیع   ۹٬۰۰۳٬۱٤۷  - 
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١٩ 

 طراف ذات عالقة أافصاحات تتعلق ب -۲۷
 :دیسمبر ۳۱واألرصدة المتعلقة بھا كما في   مبالغ المعامالت الھامة التي تمت مع أطراف ذات عالقةیوضح الجدول التالي اجمالي 

   

ایجارات/  
مبیعات ألطراف  

  ذات عالقة 

مشتریات من  
أطراف ذات  

  عالقة 

مطلوب من  
أطراف ذات  

  عالقة 

مطلوب الى  
أطراف ذات  

 عالقة 
 سعودي لایر   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي    
          

          شركات شقیقة  
المتمیزة شركة   الجونة 

 ۱۰٬۸۰۳٬۱۸٥  ۸٬٤۸۲٬۰۳۸  ۹۱۱٬٦۱٤  ۲٬٤٤۳٬۷٥۰  ۲۰۲۱ المحدودة  للحلویات والحفالت 
 ۲۰۲۰  ۲٬۷۳۲٬۳۸۲  ٥۰۷٬۱۷۱  ٦٬۲۱٦٬۹۲۹  ۹٬۸۹۱٬٥۷۱ 
          

 ۳٥۸٬٥٤٥  -  -  ۱٬۰۷۳٬۲٤٥  ۲۰۲۱ قاعة فرح للحفالت 
 ۲۰۲۰  ۲٬۳۱۳٬۲٥۸   -   -  ۱٬۰۷۸٬٥۰۰ 
          

          المساھمین 
 -  -  -  -  ۲۰۲۱ ي منصور السلم

 ۲۰۲۰  -  -  -  ۲۳۷٬۷٤۰ 
          

 ۱۱٬۱٦۱٬۷۳۰  ۸٬٤۸۲٬۰۳۸      ۲۰۲۱ االجمالي 

۲۰۲۰      ٦٬۲۱٦٬۹۲۹  ۱۱٬۲۰۷٬۸۱۱ 

          

 ما یلي:الرئیسیین ممنافع موظفي اإلدارة تتمثل 
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   
 ۳٬۱۱۱٬۲۸٥  ۲٬۹٤۰٬٦٤۷  منافع موظفین قصیرة االجل       

 ۲۰۰٬۱۱۰  ۱۷۹٬۹۹٤  منافع إنھاء التوظیف 
 ۳٬۳۱۱٬۳۹٥  ۳٬۱۲۰٬٦٤۱  مجموع منافع موظفي اإلدارة الرئیسیین 
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 الرأسمالیة واالرتباطات محتملة  ال تزاماتلاإل -۲۸
لایر سعودي    ملیون  ٤٬۳ المجموعة بلغت قیمتھایوجد على المجموعة ارتباطات تتعلق بنفقات رأسمالیة والتي تتعلق بتجھیز فروع ومطاعم  

 .)۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  ملیون ۱٬۲( ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 معلومات القطاعات  -۲۹
 :  قطاعات األعمال التالیةإن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبیعة منتجاتھا وخدماتھا بھدف إدارتھا. یوجد لدى المجموعة 

 الوجبات الشعبیة   - ۱

 القطاعات االخرى   - ۲

، والتي  ۲۰۲۰و    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وفیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة حسب قطاعات األعمال كما في وللسنوات المنتھیة في   
 تم تلخیصھا حسب قطاعات األعمال المذكورة أعاله : 

 : وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ    ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في 

 المجموع   القطاعات االخرى   الوجبات الشعبیة  
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

 ۱۳۱٬۱٦۸٬۰٤۳  ۲٬۷٦۱٬۲۷٦  ۱۲۸٬٤۰٦٬۷٦۷  اإلیرادات 
 ) ۱۳۷٬٦٤۸٬٥۹۲(  -  ) ۱۳۷٬٦٤۸٬٥۹۲(  تكلفة االیرادات 

 ) ۲۰٬۸٥٤٬٤۸۰(  -  ) ۲۰٬۸٥٤٬٤۸۰(  المصاریف االداریة 
 ) ٥٬۱۹۲٬٥۳۷(  ) ٥٬۱۹۲٬٥۳۷(  -  حصة في نتائج شركة زمیلة

 ) ۹٬٦۹٥٬۹۳۹(  -  ) ۹٬٦۹٥٬۹۳۹(  أخرى
 ) ٤۲٬۲۲۳٬٥۰٥(  ) ۲٬٤۳۱٬۲٦۱(  ) ۳۹٬۷۹۲٬۲٤٤(  الخسارةصافي 

 ۳٬۹۲٦٬۹٥۰  -  ۳٬۹۲٦٬۹٥۰  المصاریف الرأسمالیة 
       

 ٦۱٬٦۲٥٬۳٤۱  ٦۱٬٦۲٥٬۳٤۱  -  االستثمار في شركة زمیلة 
 ۳۲٤٬۸۳۹٬٦۱٤  ٦۱٬٦۲٥٬۳٤۱  ۲٦۳٬۲۱٤٬۲۷۳  مجموع األصول 

 ۱۱٦٬۹۱۹٬۲۹۷  -  ۱۱٦٬۹۱۹٬۲۹۷  مجموع االلتزامات 
 

 :وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 المجموع   القطاعات االخرى   الوجبات الشعبیة  
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

 ۱۲۷٬۸۱٥٬٥۷٦  ۲٬۰٤٦٬۳۲۱  ۱۲٥٬۷٦۹٬۲٥٥  اإلیرادات 
 )۱٤۰٬۲٤٥٬۹۰٦(  -   )۱٤۰٬۲٤٥٬۹۰٦(  تكلفة االیرادات 

 )۱۸٬۳۳٤٬۰۷۳(  -   )۱۸٬۳۳٤٬۰۷۳(  المصاریف االداریة 
 ) ۳٬٤۸۱٬٦۲۳(  ) ۳٬٤۸۱٬٦۲۳(  -   شركة زمیلة في نتائج اعمالحصة ال

 )۸۲٬٥۲٤٬۱٤۷(  -   )۸۲٬٥۲٤٬۱٤۷(  أخرى
 )۱۱٦٬۷۷۰٬۱۷۳(  ) ۱٬٤۳٥٬۳۰۲(  )۱۱٥٬۳۳٤٬۸۷۱(  الخسارةصافي 

 ۲٬۱٤۱٬٥۱٦  -   ۲٬۱٤۱٬٥۱٦  المصاریف الرأسمالیة 
       

 ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲  ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲  -   االستثمار في شركة زمیلة 

 ۲۹۰٬۰۹۳٬۲٤٤  ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲  ۲۲۲٬٥٥۱٬٦٤۲  مجموع األصول 

 ۱٤۸٬۷۲۳٬۰۰۰  -   ۱٤۸٬۷۲۳٬۰۰۰  مجموع االلتزامات 
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 (تتمة)   معلومات القطاعات -۲۹

 القطاعات الجغرافیة: 
الغربیة في المملكة العربیة السعودیة وتمارس ایضاً نشاطھا في مناطق اخرى من تمارس المجموعة أعمالھا بشكل رئیسي في المنطقة  

  دیسمبر   ۳۱المملكة العربیة السعودیة وجمھریة مصر العربیة . فیما یلي ملخص لبعض المعلومات المالیة حسب المناطق الجغرافیة كما في  
 وللسنوات المنتھیة في ذلك التاریخ:  م۲۰۲۰ م۲۰۲۱

 المجموع   * المناطق االخرى  المنطقة الغربیة   

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   
وللسنة المنتھیة في ذلك    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
       :  التاریخ

 ۱۳۱٬۱٦۸٬۰٤۳  ٥٬۱٦۸٬۰٥۳  ۱۲٥٬۹۹۹٬۹۹۰  اإلیرادات
 ۱۲۷٬۷۷۹٬۲۱۲  ۲٬۹۷۱٬٥٦٤  ۱۲٤٬۸۰۷٬٦٤۸  عقارات وآالت ومعدات

وللسنة المنتھیة في ذلك    ۲۰۲۰  دیسمبر ۳۱كما في        
       :  التاریخ

 ۱۲۷٬۸۱٥٬٥۷٦  ٦٬۳۱٦٬٥۹۷  ۱۲۱٬٤۹۸٬۹۷۹  اإلیرادات
 ۱٥۲٬۸۸۹٬۳۲۲  ۱٤٬۸٤٤٬۹٤٤  ۱۳۸٬۰٤٤٬۳۷۸  عقارات وآالت ومعدات

 ).۱۱(ایضاح رقم  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰بتاریخ  المناطق األخرى قطاعفروع جمھوریة مصر العربیة من استبعاد   *تم

 القیمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالیة  -۳۰
 

 قیاس القیمة العادلة لالدوات المالیة  ۳۰-۱
 ). شيء: ال ۲۰۲۰أي أدوات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة ( المجموعة، لم یكن لدى ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة  ۳۰-۲
ومخاطر العمالت ومخاطر التغیر   السوق  سعر  ائتمان ومخاطرسیولة ومخاطرمخاطرمثل  مالیة متعددة  تعرضھا لمخاطر  المجموعة  أنشطة  

 . في أسعار الفائدة

 مخاطر االئتمان 
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.  

 كما یلي:ارصدة البنوك والتجاریون  مدینونالمطلوب من جھات ذات عالقة ولمخاطر االئتمان على  المجموعةتتعرض 

 
دیسمبر    ۳۱

۲۰۲۱  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

    

 ۱٬٤۲۳٬۲۳٥  ۳٬۳۳۱٬٤۹۲ مدینون تجاریون 
 ٦٬۲۱٦٬۹۲۹  ۸٬٤۸۲٬۰۳۸ مطلوب من أطراف ذات عالقة  
 ۲٬۳۲۰٬٤٦۹  ۱٬۷۳۳٬۱۸۸ ذمم موظفین وذمم مدینة اخرى 

 ٤٬٦۱٤٬٦۰٦  ۷٥٬٤۲۲٬٤٤۲ ارصدة البنوك

 ۸۸٬۹٦۹٬۱٦۰  ۱٤٬٥۷٥٬۲۳۹ 

 تمثل القیمة الدفتریة لألصول المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.

من خالل وضع حدود ائتمانیة مطلوب من اطراف ذات عالقة والمدینون التجاریون  لبابإدارة مخاطر االئتمان فیما یتعلق    المجموعة تقوم  
 .  جوھریة   دیون معدومة  المجموعةتتكبد  لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة غیر المحصلة بشكل مستمر. یتم مراقبة األرصدة المدینة بحیث ال  

 صنیف ائتماني عاٍل. یتم االحتفاظ بارصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالیة ذات ت 

  



 شركة ریدان الغذائیة  
 ) مساھمة سعودیة(شركة 
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 (تتمة)   القیمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالیة -۳۰

 (تتمة)  إدارة مخاطر األدوات المالیة  ۳۰-۲

 مخاطر السیولة 
مخاطر  مخاطر السیولة ھي مخاطر أن تواجھ المنشأة صعوبة في تحصیل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج  

التقریر  فترة  نھایة  في  التعاقدیة  یلي االستحقاقات  فیما  العادلة.  قیمتھ  یقارب  بمبلغ  بسرعة  بیع أصل مالي  القدرة على  السیولة عن عدم 
 :  لإللتزامات المالیة

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 

  اقل من سنة   القیمة الدفتریة  

أكثر من سنة  
واقل من خمس  

  سنوات 
أكثر من خمس  

 سنوات 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

        التزامات مالیة 
 -  ۱٤٬۳۱۸٬۷۳۸  ٦٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۰٬۳۱۸٬۷۳۸ طویل االجل   قرض

 -  -  ۱٦٬۳۹۷٬۷٤٤  ۱٦٬۳۹۷٬۷٤٤ دائنون تجاریون
 -  -  ۱۱٬۱٦۱٬۷۳۰  ۱۱٬۱٦۱٬۷۳۰ مطلوب إلى اطراف ذات عالقة 

 ٤۷٬۸۷۸٬۲۱۲  ۳۳٬٥٥۹٬٤۷٤  ۱٤٬۳۱۸٬۷۳۸   - 
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

  اقل من سنة   القیمة الدفتریة  
أكثر من سنة واقل  
  من خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 سنوات 

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  
        التزامات مالیة 

 -   ۱۸٬٤٦۷٬۲۳٥  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۲٬٤٦۷٬۲۳٥ طویل االجل   قرض
 -   -   ۲۱٬۹۱٦٬۰٤۹  ۲۱٬۹۱٦٬۰٤۹ دائنون تجاریون

 -   -   ۱۱٬۲۰۷٬۸۱۱  ۱۱٬۲۰۷٬۸۱۱ مطلوب إلى اطراف ذات عالقة 
 ٥٥٬٥۹۱٬۰۹٥  ۳۷٬۱۲۳٬۸٦۰  ۱۸٬٤٦۷٬۲۳٥   - 

للوفاء   أموال وتسھیالت مصرفیة كافیة  توفر  والتأكد من  المراقبة على أساس منتظم  السیولة عن طریق  إدارة مخاطر  بااللتزامات  تتم 
 المستقبلیة للمجموعة. 

 مخاطر سعر السوق 
سعر السوق ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار  مخاطر  

التعرض لمخاطر السوق    إبقاءالسوق ھو إدارة والھدف من إدارة مخاطر  إن    المالیة.  ھاصولأأو قیمة    مجموعةالربح  مما یؤثر على    ،الفائدة
 ضمن حدود مقبولة، مع تحسین العائد.

 مخاطر العمالت 
إن مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تنشأ مخاطر العمالت عندما  

. إن تعرض  الوظیفیة  المجموعة بعملة مختلفة عن عملة  مقومة  االلتزامات المعترف بھا  تكون المعامالت التجاریة المستقبلیة واألصول و
  مجموعة الوتعتقد إدارة والجنیة المصري لمخاطر العمالت األجنبیة یقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمریكي   مجموعة ال

. یتم مراقبة  ألن سعر صرف الریال السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي  ةدأن تعرضھا لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمریكي محدو
 التذبذب في أسعار الصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر. 

 مخاطر أسعار الفائدة 
وتدفقاتھا   مجموعةللالموحد  إن مخاطر أسعار الفائدة ھي التعرض المرتبط بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي  

إن القرض    ).  يءش :ال۲۰۲۰أي أصول أو إلتزامات مالیة ذات معدل متغیر (   المجموعةم، لم یكن لدى  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱النقدیة. كما في  
 یحمل معدل فائدة ثابت. طویل األجل 

 

  



 شركة ریدان الغذائیة  
 ) مساھمة سعودیة(شركة 

 (تتمة)   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

٢٣ 

  لسیاسات المحاسبیة الھامة ا -۳۱
 : الموحدة  في اعداد ھذه القوائم المالیةمجموعة الفیما یلي ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة التي استخدمتھا 

 أساس توحید القوائم المالیة   
 تشتمل القوائم المالیة الموحدة على حسابات الشركة والشركات التابعة لھا. 

المستثمر بھا، ولدى  مجموعةتتحقق السیطرة عندما تصبح الشركة عرضة او لھا الحق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطھا في ال 
المستثمر بھا. وبشكل خاص فإن المجموعة تسیطر على المنشأة  الشركة القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل سلطتھا على الشركة
 المستثمر بھا إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة بشكل مباشر أو غیر مباشر: 

 سلطة على المنشأة المستثمر بھا (مثل: وجود حقوق قائمة تعطیھا القدرة الحالیة لتوجیھ النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بھا). -
 مخاطر ولدیھا حقوق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطھا مع المنشأة المستثمر بھا.التعرض ل -
 القدرة على استخدام سلطتھا على المنشأة المستثمر بھا للتأثیر على عوائدھا. -

ا یكون لدى بشكل عام، ھناك افتراض ان حیازة غالبیة حقوق التصویت ستؤدي الى السیطرة. ومن اجل تعزیز ھذا االفتراض وعندم
الشركة مستوى اقل من غالبیة حقوق التصویت او حقوق مشابھة في الشركة المستثمر بھا، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جمیع الحقائق 

 والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدى الشركة سیطرة على المنشأة المستثمر بھا، وھذه الحقائق والظروف تشمل ما یلي: 

 التعاقدي مع االخرین ممن یحق لھم التصویت في الشركة المستثمر بھا. الترتیب -
 الحقوق التي تنشأ عن الترتیبات التعاقدیة االخرى.  -
 حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة للشركة.  -

ق والظروف ان ھناك تغیراً على تقوم الشركة باعادة تقییم ما إذا كانت تمارس سیطرة على المنشأة المستثمر بھا ام ال إذا ما اشارت الحقائ 
عنصر او أكثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة اعتباراً من تاریخ سیطرة الشركة علیھا وتستمر حتى زوال تلك 

الل السنة في القوائم المالیة السیطرة. یتم ادراج األصول وااللتزامات واالیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التابعة المقتناة او المباعة خ
 الموحدة من تاریخ بدء السیطرة وحتى تاریخ فقدان الشركة للسیطرة على الشركة التابعة. 

یتم توزیع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على المساھمین في الشركة والحصص غیر المسیطرة حتى لو  
 ي رصید الحقوق غیر المسیطرة. كان ھذا التوزیع سیؤدي الى عجز ف 

المحاسبیة  والسیاسات  المحاسبیة  سیاساتھا  بین  التوفیق  اجل  التابعة من  للشركات  المالیة  القوائم  التعدیالت على  اجراء  یتم  اللزوم،    عند 
تعلقة بالمعامالت ما بین  للمجموعة. یتم استبعاد جمیع األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة واالیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الم

 شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.
 یتم احتساب اي تغیر في حصة التملك في شركة تابعة ال یؤدي الى فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة. 

والحصة غیر المسیطرة وعناصر   تزاماتإذا فقدت الشركة السیطرة على شركة تابعة فانھا تقوم باستبعاد األصول (بما فیھا الشھرة) واالل
 .عادلةالملكیة األخرى، في حین یتم االعتراف بالربح او الخسارة الناتجة في الربح او الخسارة. یتم االعتراف باإلستثمار المتبقي بالقیمة ال

 تصنیف األصول وااللتزامات إلى متداول او غیر متداول 
على اساس تصنیفھا إلى متداول أو غیر متداول. یتم تصنیف    الموحدةة المركز المالي  األصول وااللتزامات في قائم  مجموعةتعرض ال

 االصل ضمن األصول المتداولة في حالة: 

 توقع تحقق االصل او ھناك نیة لبیعھ او استخدامھ خالل دورة العمل العادیة -
 محتفظ باالصل بشكل رئیسي من اجل المتاجرة  -
 و أ، الموحدة ز الماليشھراً بعد تاریخ قائمة المرك ۱۲توقع تحقق االصل خالل  -
شھراً على االقل من تاریخ قائمة   ۱۲كونھ نقداً او في حكم النقد اال إذا كان محظوراً تبادل االصل او استخدامھ لتسویة التزام ما خالل  -

 . وحدةالم المركز المالي

 یتم تصنیف جمیع األصول االخرى كأصول غیر متداولة. 

 تزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة: یعتبر االل
  توقع تسویة االلتزام خالل دورة العمل العادیة -
 محتفظ بااللتزام بشكل رئیسي من اجل المتاجرة  -
 ، أو الموحدة شھراً بعد تاریخ قائمة المركز المالي ۱۲توقع تسویة االلتزام خالل  -
 . الموحدة شھراً على االقل بعد تاریخ قائمة المركز المالي  ۱۲عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة  -

 بتصنیف جمیع االلتزامات االخرى كالتزامات غیر متداولة.  مجموعةتقوم ال

 یتم تصنیف أصول والتزامات الضریبة المؤجلة كأصول والتزامات غیر متداولة. 

  



 شركة ریدان الغذائیة  
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 (تتمة)   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

٢٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -۳۱
 العمالت األجنبیة 

 المعامالت واالرصدة 
عادة تسجل المعامالت بالعملة االجنبیة مبدئیا بالسعر السائد للعملة الوظیفیة في التاریخ التي تكون فیھ المعاملة مؤھلة لالعتراف. ویتم ا

. الموحدة  القوائم المالیة  ترجمة األصول وااللتزامات النقدیة القائمة بالعمالت االجنبیة الى العملة الوظیفیة بالسعر السائد في تاریخ اعداد
 وتسجل جمیع الفروق الناشئة من التسویات او المعامالت على البنود النقدیة على الربح او الخسارة. 

التكلفة التاریخیة بعملة اجنبیة بسعر العملة السائد في تاریخ المعامالت أساسا. أما البنود غیر ب   ھایتم ترجمة البنود غیر النقدیة التي تم قیاس
القیمة العادلة فیتم ترجمتھا بسعر العملة السائد في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة. یتم معاملة االرباح  ب   ھاتم قیاسی النقدیة بالعمالت األجنبیة التي  

مة البنود الغیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة عن التغیر او الخسائر الناتجة عن ترج
ل االخر  في القیمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي یتم االعتراف بارباح وخسائر قیمتھا العادلة في قائمة الدخل الشام

ف بھا في الدخل الشامل االخر، والبنود التي یتم االعتراف بارباح وخسائر قیمتھا العادلة في االرباح والخسائر یتم االعتراف  یتم االعترا
 بھا في االرباح والخسائر. 

      شركات المجموعة 
 ائد في تاریخ اعداد القوائم المالیةعند التوحید یتم ترجمة األصول وااللتزامات للعملیات األجنبیة الى الریال السعودي بسعر التحویل الس

بسعر التحویل السائد في تاریخ المعامالت. یتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة    الموحدة  ، ویتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارةالموحدة
جزء المتعلق بھا من الدخل الشامل  من الترجمة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد احدى العملیات األجنبیة فیتم االعتراف بال

 االخر في الربح أو الخسارة. 

 عقارات وآالت ومعدات 
  یتم تسجیل العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منھا االستھالك المتراكم و/ او الخسائر المتراكمة للھبوط في القیمة ان وجدت، 

التكلفة   تتضمن  التنفیذ.  تحت  مشروعات  استھالك  یتم  اإلقتراض  وال  وتكالیف  والمعدات  واآلالت  العقارات  من  المستبدل  الجزء  تكلفة 
لمشروعات االنشاءات طویلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات اإلعتراف. عندما یتم استبدال اجزاء ھامة من العقارات واآلالت  والمعدات  

تقوم   معینة،  فترات  باعتبارھا    المجموعةعلى  األجزاء  بتلك  ویتم باالعتراف  محدد.  واستھالك  محدد  انتاجي  عمر  ذات  فردیة  أصول 
 عند تكبدھا.  الموحدة اإلعتراف بجمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة

 تقید االراضي والمباني بالتكلفة ویخصم منھا االستھالك المتراكم للمباني واي خسائر ھبوط في القیمة. 

 اإلستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي: یتم احتساب 
 سنة ۲۰المباني:  -
 سنوات    ۷الى  ٥التحسینات على المأجور:  -
 سنة  ۱۰الى  ٥االت ومعدات التشغیل:  -
 سنوات   ٥الى  ٤وسائل النقل:  -
 سنة  ۱۰الى  ٥االثاث والتجھیزات:  -

الت والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادیة من اآلاالعتراف بأي بند من بنود العقارات ویتم الغاء  
استخدامھ أو بیعھ في المستقبل. یتم تسجیل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل (تحسب بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد  

 عند استبعاد األصل.  الموحدةقائمة الربح أو الخسارة   والقیمة الدفتریة لألصل) في

الت والمعدات في نھایة كل سنة مالیة ویتم إجراء التعدیالت اآلوطرق استھالك العقارات و  یمة المتبقیة واألعمار االنتاجیةیتم مراجعة الق
 على أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر.

 األصول غیر الملموسة 
لموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة األصول غیر الملموسة التي تم اقتنائھا یتم قیاس األصول غیر الم

صا  بناًء على عملیة تجمیع اعمال ھي القیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقید األصول غیر الملموسة بالتكلفة ناق
خسائر متراكمة للھبوط في القیمة، ان وجدت. اما األصول غیر الملموسة المطورة داخلیا فال یتم رسملتھا وتدرج  أي إطفاء متراكم واي  

 عند تكبدھا.الموحدة المصاریف في قائمة الربح أو الخسارة 

 یتم تقدیر االعمار اإلنتاجیة المتوقعة لألصول غیر الملموسة بفترة زمنیة محددة او لمدة غیر محددة. 

وط  بالنسبة لألصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فیتم اطفاؤھا على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لھا ویتم تقییم الھب 
في القیمة عند وجود مؤشر على احتمال الھبوط في القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصول غیر الملموسة ذات العمر  

النمط المتوقع لإلستفادة من المنافع التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او    یتم معالجةجي المحدد على األقل في نھایة كل سنة مالیة. واإلنتا
  االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل بتغییر فترة او طریقة اإلطفاء، وفق الحاجة، وتعامل كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. ویتم

ضمن المصروفات  الموحدة  عتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة الربح أو الخسارة  اال
 . ةالتي تتناسب مع وظیفة األصل غیر الملموس
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 (تتمة)    األصول غیر الملموسة
القیمة سنویا سواء  بالنسبة لألصول غیر   لقیاس الھبوط في  یتم اختبارھا  العمر اإلنتاجي غیر المحدد فال یتم اطفاؤھا بل  الملموسة ذات 

ام  بصورة منفردة او على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. ویتم مراجعة تقییم العمر غیر المحدد لألصل سنویا لتحدید فیما إذا ما زال الستخد
دد ما یبرره. وفي حالة عدم استمرار ھذه المبررات یتم تغییر تقدیر العمر اإلنتاجي الى عمر انتاجي محدد على  العمر اإلنتاجي غیر المح

 أساس مستقبلي. 

تقاس األرباح او الخسائر الناشئة من استبعاد األصول غیر الملموسة بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل ویتم 
 عند استبعاد األصل.  الموحدة قائمة الربح أو الخسارة االعتراف بھا في

 تكالیف االقتراض 
 یتم االعتراف بتكالیف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معین یستغرق بالضرورة فترة زمنیة إلعداده لالستخدام 

في فترة استحقاقھا. وتتمثل تكالیف االقتراض    كمصاریفاألخرى  اض  اإلقترأو البیع كجزء من تكلفة ذلك األصل. ویتم تسجیل جمیع تكالیف  
 في تكالیف الفائدة وغیرھا من التكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق بعملیة إقتراض األموال. 

 اإلیجارات 
أصل او  بالسیطرة على  حق    كان یمنح إذا    اإیجارأو یتضمن  العقد  بدایتھ. یمثل  عند    ایمثل أو یتضمن إیجارعقد  یعتمد تحدید ما إذا كان أي  

 .لفترة زمنیة مقابل عوضأصول معینة 

 كمستأجر  المجموعة 
 اصول حق االستخدام   - أ

بإدراج اصول حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي اصبح فیھ األصل األساسي جاھزاً لالستعمال).    المجموعةتقوم  
في القیمة، وتعدیلھا بأي اعادة قیاس اللتزامات عقود    الھبوط االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استھالك متراكم وخسائر  یتم قیاس اصول حق  

حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإلیجار المسجلة والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة ودفعات اإلیجار    اصولاإلیجار. تتضمن تكلفة  
على  على أساس القسط الثابت    االستخدامالمنفذة في أو قبل تاریخ بدایة العقد ناقصاً اي حوافز إیجار مستلمة. ویتم استھالك اصول حق  

 المقدر. العمر االنتاجي  مدى

 ات اإلیجار التزام  - أ
مدة عقد   خاللبتسجیل التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي تتم    المجموعةفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم  

دفوعات  ومقد یتم استالمھا اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما فیھا دفعات ثابتة في جوھرھا) ناقصاً أي حوافز إیجار 
اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار ثمن 

ستمارسھ ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإلیجار في حال كانت شروط    المجموعةممارسة خیار الشراء عندما یكون ھناك تیقن معقول بأن  
لخیار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنھا تسجل    المجموعةتنص على ممارسة    اإلیجار

 كمصروف في الفترة التي یتم الدفع خاللھا.

خ بدایة عقد اإلیجار إذا ما في تاری   الھامشيباستخدام معدل االقتراض    المجموعةوفي سیاق احتساب القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار، تقوم  
س  كان معدل الفائدة ضمن عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة العقد، یتم زیادة مبلغ التزامات عقود اإلیجار لیعك

كان   اللتزامات اإلیجار اذا ماالفائدة ویتم خفض المبلغ بدفعات اإلیجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة    استحقاق
 ھناك تعدیل أو تغیر في مدة العقد أو تغیر في دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو تغیر في التقییم لشراء األصل األساسي. 

 عقود اإلیجار قصیرة االجل وعقود ایجار ذات اصول منخفضة القیمة  - ب
ل. االصول منخفضة القیمة ھي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  أو أق  اشھر  ۱۲مدتھا  عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود  

ككل. یتم االعتراف بمدفوعات عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار    الموحدة  وتعتبر غیر جوھریة لقائمة المركز المالي  مجموعةبال
 . الموحدة ذات االصول منخفضة القیمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة

 كمؤجر  المجموعة
. یتم  ليی تشغ  ری تأج  وھري كعقودبشكل ج  ةی مخاطر ومنافع الملك  عی جم  لی بموجبھا بتحو  المجموعةالتي ال تقوم    جاری عقود اال  فی تصن  تمی 

اف  إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم االعتر
 اكتسابھا. عند  باإلیجارات المحتملةإیرادات اإلیجار. یتم اإلعتراف على نفس أساس  فترة اإلیجار اربھا على مد
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 استثمارات في شركات زمیلة  
تأثیراً ھاماً. التأثیر الھام ھو القدرة على المشاركة في القرارات المالیة والسیاسات    المجموعة الشركة الزمیلة ھي تلك التي تمارس علیھا  

 التشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، لكنھ ال یصل الى السیطرة، او السیطرة المشتركة على تلك السیاسات. 

 م في تقییم السیطرة على الشركات التابعة. ویتم استخدام نفس االعتبارات المستخدمة لتحدید ما إذا كانت الشركة تمارس تأثیر ھا

 في شركات زمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.   المجموعةیتم حساب استثمارات 

  المجموعة لطریقة حقوق الملكیة، تدرج االستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة مضافا الیھا التغیرات التي تحدث نتیجة تغیر نصیب    وفقا
صافي أصول الشركات الزمیلة. تدرج الشھرة المرتبطة بالشركات الزمیلة ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم اجراء اختبار ھبوط  في  

 بصورة مستقلة.  في قیمتھا

الزمیلة  تدرج   الشركات  نتائج عملیات  الخسارة  الحصة من  أو  الربح  قائمة  لتلك  الموحدة  ضمن  الشامل اآلخر  الدخل  في  التغیر  ویدرج 
  المجموعة . وفي حال وجود اي تغییرات مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة تعترف  للمجموعةاآلخر  الشركات ضمن الدخل الشامل  

. اما المكاسب او الخسائر  الموحدة  في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  –اذا كان ذلك مناسبا    –من ھذه التغییرات وتفصح عنھا  بحصتھا  
 في الشركة الزمیلة.  المجموعةحصة والشركة الزمیلة فیتم استبعادھا في حدود   المجموعةغیر المحققة الناتجة من عملیات بین 

  المجموعة ویمثل حصة    يالتشغیلالربح  بعد  الموحدة  تائج الشركات الزمیلة في قائمة الربح أو الخسارة  في ن   المجموعةیتم عرض حصة  
 من نتائج الشركة الزمیلة بالصافي من ضریبة الشركة الزمیلة والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركات الزمیلة. 

. ویتم اجراء التعدیالت عند الضرورة لتتفق السیاسات المحاسبیة  للمجموعةیتم اعداد القوائم المالیة للشركات الزمیلة عن نفس الفترة المالیة  
 . للمجموعةللشركات الزمیلة مع السیاسات المحاسبیة 

ھبوط في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة. تحدد    ما إذا كان ھناك ضرورة لقید خسارة  المجموعةبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد  
مدى وجود دلیل موضوعي على الھبوط في قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة وفي    الموحدة  في تاریخ اعداد القوائم المالیة  المجموعة

داده من قیمة االستثمار والقیمة الدفتریة  باحتساب الھبوط وھو الفرق بین المبلغ الممكن استر  المجموعةحالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم  
 . الموحدة في ارباح وخسائر الشركة الزمیلة في قائمة الربح أو الخسارة  المجموعةویتم قید ھذه الخسائر ضمن حصة 

بقیاس واالعتراف بأي استثمارات متبقیة بالقیمة العادلة. یعترف بأي اختالف    المجموعةعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة تقوم  
ومتحصالت االستبعاد في قائمة الربح أو  تبقیة  والقیمة العادلة لالستثمارات الم  الھامالتأثیر    انبین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقد

 . الموحدة الخسارة

 الھبوط في قیمة األصول غیر المالیة
بتقدیر ما إذا كان ھناك مؤشر على ھبوط قیمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر  الموحدة  في تاریخ إعداد القوائم المالیة    مجموعةتقوم ال

بتقدیر القیمة القابلة لإلسترداد لألصل. وتتمثل   المجموعةتقوم مطلوبا، إجراء اختبار سنوي لھبوط قیمة األصل یكون  ماعلى ذلك، أو عند 
 .أیھما أعلى ،لقابلة لإلسترداد لألصل في القیمة العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد ناقصا تكلفة البیع أو القیمة قید االستخدام لألصلالقیمة ا

وتحدد لألصل المفرد ما لم یكن األصل یتولد عنھ تدفقات نقدیة غیر مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات المتولدة من أصول أو مجموعات  
قیمتھ  إلى  القابلة لإلسترداد یتعین تخفیض قیمة األصل  قیمتھ  ألصول. وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد  أخرى من ا

 القابلة لإلسترداد. 

ة بما یعكس وعند تحدید القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى القیمة الحالیة باستخدام سعر الخصم قبل الضریب 
ً التقدیرات السوقیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقص تكالیف البیع، یتم مراعاة المعامالت  ا

قییم وأسعار األسھم  عند توافرھا، أو یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. ویتم التحقق من ھذه القیم بمقارنتھا بمضاعفات الت ،  السوقیة الحدیثة
 المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمھور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقیمة العادلة. 

نقد   تولید  یتم إعدادھا بشكل منفصل لكل وحدة  تقدیریة  القیمة على موازنات تفصیلیة وحسابات  الھبوط في  تعتمد المجموعة في حساب 
التي یتم توزیع األصول الفردیة علیھا. وعادة ما تغطي ھذه الموازنات التفصیلیة والحسابات التقدیریة خمس سنوات. لتغطیة    مجموعةبال

 فترات أطول، یتم حساب معدل نمو طویل األجل ویطبق على التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشروع بعد السنة الخامسة. 

للعملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن المصاریف المالئمة لوظیفة االصول    یتم االعتراف بخسائر الھبوط في القیمة
 التي تعرضت لھبوط في القیمة. 

یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر الھبوط المثبتة مسبقًا لألصول غیر المالیة، عدا  
 موجودة أو قد انخفضت. یتم إدراج عكس خسارة الھبوط في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الشھرة، لم تعد 

 األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة 
د بصورة رئیسیة  تصنف الشركة األصول غیر المتداولة والمجموعات المستبعدة كأصول محتفظ بھا للبیع إن كانت قیمتھا الدفتریة ستستر

من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر. وتقاس األصول غیر المتداولة والمجموعات المستبعدة المصنفة كأصول محتفظ  
ستبعاد األصل بھا للبیع بقیمتھا الدفتریة أو قیمتھا العادلة، أیھا اقل، ناقصاً تكالیف البیع. تمثل تكالیف البیع اإلضافیة المرتبطة مباشرة با

 (المجموعة المستبعدة)، باستثناء تكالیف التمویل ومصروف ضریبة الدخل. 
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 (تتمة)  األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة

البیع محتمالً بدرجة عالیة ویكون األصل أو المجموعة  تعتبر معاییر تصنیف األصل إلى أصل محتفظ بھ للبیع مستوفاة فقط عندما یكون  
المرجح إجراء   أنھ من غیر  إلى  البیع  اإلتمام عملیة  الالزمة  تشیر اإلجراءات  أن  الحالیة. ویجب  بحالتھا  الفوري  للبیع  المستبعدة متاحة 

 األصل خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف.تعدیالت كبیرة على عملیة البیع أو سحب قرار البیع. ویجب ان تلتزم اإلدارة بخطة لبیع 

محتفظ    غیر متداولة  االصول واالالت والمعدات واألصول غیر الملموسة بمجرد تصنیفھا كأصولعلى    أطفاء أو    ال یتم احتساب استھالك
 . الموحدة بھا للبیع. تعرض األصول وااللتزامات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل كبنود متداولة في قائمة المركز المالي

 مخزون 
 یظھر المخزون بسعر التكلفة او صافي القیمة القابلة للتحقق ایھما اقل. یتم احتساب سعر التكلفة على اساس متوسط التكلفة المرجح. 

 المتوقعة وتكالیف البیع المتوقعة.  المخزونة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المتوقع في سیاق االعمال االعتیادیة ناقصا تكالیف إكمال القیم

 األصول المالیة 

 االعتراف االولي والقیاس 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، تصنف األصول المالیة عند اإلعتراف األولي على أنھا ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة، أو  

 أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

قیمة  یعترف بجمیع األصول المالیة عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة مضافا الیھا تكالیف المعاملة اال في حالة قید األصول المالیة بال
 العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

 یاس الالحق الق
 یعتمد القیاس الالحق لألصول المالیة على تصنیفھا على النحو التالي: 

 أصول مالیة بالتكلفة المستنفدة 
م بعد القیاس االولي، تقاس تلك األصول المالیة بالقیمة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للھبوط في القیمة. یت 

 عند استبعاد األصل، أو دخول تعدیالت علیھ، او ھبوط قیمتھ. الموحدة خسائر في قائمة الربح او الخسارة االعتراف باألرباح او ال

 استبعاد األصول المالیة 
 یتم استبعاد األصول المالیة في الحاالت التالیة: 

 انتھاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من األصل، او  -
نقدیة من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدیة بالكامل بدون تأخیر الى طرف ثالث    بتحویل حقوقھا باستالم تدفقات  المجموعة قیام   -

  المجموعة بصورة جوھریة جمیع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو (ب) ان    المجموعةمن خالل اتفاقیة "تحویل" وسواء (أ) حولت  
 باألصل اال انھا حولت حقھا في السیطرة علیھ.  لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوھریة بجمیع المخاطر والمنافع الخاصة

بتحویل حقوقھا باستالم التدفقات النقدیة من األصل أو دخلت في اتفاقیة تحویل فإنھا تقیم إلى أي حد ما زالت تحتفظ    المجموعةإذا قامت  
بھ إذا لم تحول ولم تحتفظ بجمیع   موعةالمجبالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. یتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة  

  المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقھا في السیطرة علیھ. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أیضا بااللتزامات المرتبطة 
 . المجموعةا بھ. ویقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھ

  المجموعة ویقاس استمرار العالقة الذي یتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل وأقصى مبلغ یمكن مطالبة  
 بسداده، أیھما أقل. 

 الھبوط في قیمة األصول المالیة 
 القیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. تعترف المجموعة بمخصص خسائر ائتمانیة متوقعة لجمیع أدوات الدین الغیر مدرجة ب 

بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم یشھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان   یتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانیة متوقعة على مرحلتین.
شھرا (خسائر    ۱۲التعثر المحتمل في السداد خالل  منذ االثبات االولي، یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من  

تماني الذي شھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي ، ئ شھرا). أما بالنسبة للتعرض اال  ۱۲ائتمانیة متوقعة على مدى  
عن توقیت التعثر (خسائر ائتمانیة یجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر  

 متوقعة على مدى العمر). 

ً   المجموعةبالنسبة للمدینین التجاریین، تطبق   باستخدام مصفوفة    المجموعةمبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، قامت    منھجا
 یة. المخصص التي تستند على خبرتھا التاریخیة في خسائر االئتمان، والتي تم تعدیلھا للعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصاد

 النقد وما في حكمھ 
ع ألجل والتي لھا تواریخ استحقاق من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائ   الموحدة  یتكون النقد وما في حكمھ في قائمة المركز المالي

 خالل ثالثة شھور أو أقل والتي لیست معرضة لمخاطر جوھریة للتغیر في القیمة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -۳۱
 احتیاطي نظامي 

ى یبلغ ھذا االحتیاطي ٪ من ربحھا للسنة لالحتیاطي النظامي حت   ۱۰تماشیا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحویل  
 ٪ من راس المال. ان ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع كارباح.  ۳۰

 مخصصات 

 عام 
ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتطلب    المجموعةیتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ضمنیة) على  

لتي  األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ. وفي الحاالت ا
فإنھ یتم اثبات المبالغ المستردة كأصل    استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین،  المجموعةتتوقع فیھا  

  الموحدة مستقل وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعالً. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أوالخسارة  
 بعد خصم أیة مبالغ مستردة. 

ام معدل ما قبل الضریبة الحالي والذي یعكس، عندما یكون  وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریاً، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخد
 ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یتم اثبات الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكالیف تمویل. 

 منافع إنھاء التوظیف 
 المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة. یتم تحدید تكلفة المنافع للموظفین بموجب برامج محددة 

وضمن األرباح    الموحدةیتم االعتراف بإعادة القیاس، والتي تتكون من المكاسب والخسائر اإلكتواریة، على الفور في قائمة المركز المالي  
في الفترات    الموحدةة تصنیف إعادة القیاس في قائمة الربح أوالخسارة  المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثھا. ال یتم إعاد

 الالحقة. 

 االلتزامات المالیة 

 االعتراف االولي والقیاس 
 تصنف االلتزامات المالیة، عند اإلعتراف األولي، كالتزامات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او 

 كمشتقات مالیة تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطیة المخاطر. 

تكالیف   بالصافي من  الدائنة  القروض والسلف والذمم  العادلة، وفي حالة  بالقیمة  المالیة بصورة مبدئیة  االلتزامات  بجمیع  یتم االعتراف 
 المعامالت المرتبطة مباشرة بھا. 

 القیاس الالحق 
 زامات المالیة على تصنیفھا على النحو التالي:حق لاللت الیعتمد القیاس ال

 القروض والسلف 
باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. ویتم االعتراف باالرباح او الخسائر   التكلفة المستنفدةبعد االعتراف األولي، تقاس القروض والسلف ب 

 الفعلي.الفائدة عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خالل عملیة اطفاء معدل الموحدة  في قائمة الربح أو الخسارة 

 ذمم دائنة ومستحقات  
 لقاء البضائع أو الخدمات المستلمة، سواٍء تسلمت المجموعة فواتیر بھا أم  بااللتزامات بشأن المبالغ التي یتعین دفعھا مستقبالً االعتراف  یتم  
 ال.

 استبعاد االلتزامات المالیة 
 یتم استبعاد االلتزامات المالیة عندما یتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتھاء االلتزام بموجب العقد. 

 المقاصة بین األدوات المالیة 
بین   الماليیتم اجراء مقاصة  قائمة المركز  المبلغ في  المالیة مع اظھار صافي  یكفلھ    الموحدة  األصول وااللتزامات  في حال وجود حق 

 القانون لمقاصة المبالغ المعترف بھا، وتوافر النیة الى التسویة بالصافي او أن تحقق األصول وتسویة االلتزامات تحدثان في نفس الوقت. 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء 
 االیرادات من مبیعات االطعمة والمشروبات 

 وتقدیمھا الى العمالء وتظھر بالصافي بعد الخصم التجاري. أ تتحقق االیرادات عند اصدار الفاتورة وتوصیل الوجبات 

 ایرادات االمتیاز التجاري 
 االولیة.تتكون ایرادات االمتیاز التجاري من النسب المئویة للمبیعات ورسوم االمتیاز 

على النسب المتفق علیھا في عقد االمتیاز ویتم االعتراف بھا عند نقطة   یتم احتساب النسب المئویة من اجمالي مبیعات وكیل االمتیاز بناءً 
 الرسوم االولیة بالتساوي على مدة عقد االمتیاز. ب زمنیة محددة. ویتم االعتراف 

 المدینون التجاریون 
زمنیة). انظر سیاسة  في مبلغ العوض غیر المشروط (أي ان استحقاق العوض یعتمد على مضى الفترة ال  المجموعةیمثل المدینون حق  

 المحاسبة الخاصة باألصول المالیة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -۳۱
 القطاعات التشغیلیة 

إن القطاع ھو جزء منفصل وممیز من المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب إیرادات أو تكبد مصاریف. یتم اإلفصاح  
التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرارات التشغیلیة الرئیسي وھو الشخص المسؤول  عن القطاعات 

تبرز عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات االستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة. یتم تجمیع وتسجیل القطاعات التشغیلیة التي  
 ادیة مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبیھة متى أمكن ذلك كقطاعات یتم التقریر عنھا. فیھا سمات اقتص

 المصاریف 
یتم توزیع جمیع المصاریف التشغیلیة بشكل ثابت على تكلفة اإلیرادات ومصاریف بیع وتسویق ومصاریف عمومیة وإداریة باستخدام  

 . المجموعةعوامل توزیع ثابتة یتم تحدیدھا بما یتناسب مع أنشطة 

 والضریبة الزكاة  

 وضریبة الدخل   الزكاة
. یحمل المخصص  الجھات التنظیمیة في المناطق التي تعمل بھاوفقا لتعلیمات  وضریبة الدخل  بتجنیب مخصص للزكاة    المجموعةتقوم  

 .الموحدة على قائمة الربح أو الخسارة

 غیر مؤكدة وضریبیة أوضاع زكویة  
 .الجھات التنظیمیة معربوطاتھا  المجموعةتنھي تتم المحاسبة عن الفروقات التي قد تنشأ من الربوطات النھائیة عندما 

 ضریبة القیمة المضافة 
 یتم االعتراف باالیرادات والمصاریف واألصول بالصافي من قیمة ضریبة القیمة المضافة باستثناء الحاالت االتیة: 

لحالة  إذا استحقت ضریبة القیمة المضافة على اقتناء أصول او خدمات ال یتم استردادھا من الجھة المختصة بالضرائب، وفي ھذه ا -
 .یعترف بضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند المصاریف بحسب الحالة

 .تظھر الذمم المدینة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضریبة القیمة المضافة -

 و األخرى أالذي یمكن استرداده من او دفعھ الى الجھة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدینة القیمة المضافة صافي ضرائب إدراج یتم 
 . الموحدة في قائمة المركز المالياألخرى الدائنة الذمم 

 تعدیل أرقام المقارنة  -۳۲

 تم تعدیل أرقام المقارنة كما یلي : 

م.  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰م بتاریخ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱قامت الشركة الزمیلة بإصدار قوائمھا المالیة المراجعة عن السنة المنتھیة بتاریخ   - أ
المنتھیة في   بھ من قبل المجموعة خالل السنة  تم االعتراف  المالیة خسائر إضافیة تزید عّما  القوائم  دیسمبر   ۳۱وقد أظھرت ھذه 

 لایر سعودي.   ۱٬۱۱۸٬۰۷٦م بمبلغ ۲۰۲۰

بمبلغ    القوائمتبین للمجموعة وجود أخطاء محاسبیة في    السنةخالل   -ب لایر سعودي تخص السنة    ٦۸۰٬۳۱۰المالیة للشركة الزمیلة 
 .لتلك السنة  األرباح والخسائروتم تعدیل ھذه األخطاء وتسجیلھا على حساب  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتتھیة في 

تخص سنوات  لایر سعودي    ۱۱٬۰۹۹٬٤٤۰بمبلغ  المالیة للشركة الزمیلة  القوائم  تبین للمجموعة وجود أخطاء محاسبیة في    السنةخالل   -ج
 .۲۰۲۰ینایر  ۱كما في  وتم تعدیل ھذه األخطاء وتسجیلھا على حساب الخسائر المتراكمة ۲۰۲۰ینایر  ۱لتاریخ سابقة 

 ۳۱، قامت االدارة بإجراء اختبار للھبوط في قیمة العقارات واآلالت والمعدات وأصول حق اإلستخدام كما في  ۲۰۲۲خالل مارس   -د
نتیجة تسجیل ھبوط إضافي في قیمة    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱یة في  تعدیل أرقام للسنة المنتھ). ونتج عن ذلك  ٤یضاح  (إ  ۲۰۲۰دیسمبر  

 ملیون لایر سعودي، على التوالي.  ۱۷٬٥ملیون لایر سعودي و  ۱٤٬۱العقارات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام بمبلغ 

 یلي: كما  ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في  لقائمة المركز المالي الموحدة ولذلك فقد تم تعدیل أرقام المقارنة 
 بعد التعدیل   التعدیل  التعدیل  قبل  

 (ریِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي)   
       

 ۷۱٬۰۲۳٬۲۲٥  ) ۱۱٬۰۹۹٬٤٤۰(  ۸۲٬۱۲۲٬٦٦٥  ) ج( استثمار في شركة زمیلة 
 ۷٬٤۲۰٬۲٤۲  ) ۱۱٬۰۹۹٬٤٤۰(  ۱۸٬٥۱۹٬٦۸۲  ) ج( االرباح المبقاه
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 المقارنة (تتمة) تعدیل أرقام  -۳۲

 كما یلي:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في لقائمة المركز المالي الموحدة تم تعدیل أرقام المقارنة كما 
 بعد التعدیل   التعدیل  التعدیل  قبل  

 (ریِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي)   
       

 ۱٥۲٬۸۸۹٬۳۲۲  )۱٤٬۱۰۱٬۱٤٥(  ۱٦٦٬۹۹۰٬٤٦۷  ) د ( عقارات وآالت ومعدات
 ٤۸٬۹۰٦٬۹۳٦  )۱۷٬٥۳۱٬۷۱۳(  ٦٦٬٤۳۸٬٦٤۹  ) د(  أصول حق استخدام

 ٦۷٬٥٤۱٬٦۰۲  )۱۲٬۸۹۷٬۸۲٦(  ۸۰٬٤۳۹٬٤۲۸  ) ج (أ، ب،  استثمار في شركة زمیلة
 ) ۷۹٬۹۳۹٬۰٥۱(  ) ۱۲٬۸۹۷٬۸۲٦(  ) ٦۷٬۰٤۱٬۲۲٥(  ) د، ج(أ، ب،  خسائر متراكمة

 كما یلي: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنةالموحدة الخسارة و قائمة الربح االمقارنة لارقام كما تم تعدیل 
 بعد التعدیل   التعدیل  قبل التعدیل   

 (ریِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي)   
       

 ) ۳٥٬٦۸۹٬٦۷۹(  )۱٤٬۱۰۱٬۱٤٥(  )۲۱٬٥۸۸٬٥۳٤(  ) د ( ھبوط في قیمة عقارات وآالت ومعدات
 ) ۱۷٬٥۳۱٬۷۱۳(  )۱۷٬٥۳۱٬۷۱۳(  -  ) د(  ھبوط في قیمة أصول حق استخدام

 ) ۳٬٤۸۱٬٦۲۳(  ) ۱٬۷۹۸٬۳۸٦(  ) ۱٬٦۸۳٬۲۳۷(  (أ، ب)  الحصة في نتائج شركة زمیلة
 ) ۱۱٦٬۷۷۰٬۱۷۳(  )۳۳٬٤۳۱٬۲٤٤(  )۸۳٬۳۳۸٬۹۲۹(  ) د(أ، ب،  خسارة السنة

 ) ٥٬۱۹(  )۱٬٤۹(  )۳٬۷۰(  صافي الخسارة من  خسارة السھم االساسیة والمخفضة

 .م اإلفصاح عنھا بشكل مستقلت غیر النقدیة وعلیھ لم ی  للمعامالت ان اثر التعدیالت أعاله في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة ھي 

 المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد  -۳۳
موضحة أدناه. تنوي    الموحدة للمجموعةالمالیة  القوائم  حتى تاریخ إصدار  بعد  ساریة المفعول  ولكنھا غیر  ن المعاییر والتفسیرات الصادرة  إ

الموحدة    المالیة  القوائمعلى    كبیراً   تأثیراً لھا  ال یتوقع أن یكون  و  عندما تصبح ساریة المفعول  إذا انطبقت،  المعاییر،ھذه    تطبیق  المجموعة
 : للمجموعة 

بخصوص التطبیق األولي من قبل "  تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  "۱  تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي -
 شركة تابعة. 

 المفاھیمي. "تجمیع االعمال" بخصوص اإلشارات المرجعیة إلى اإلطار   ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -
إللغاء االعتراف بااللتزامات   ٪۱۰"األدوات المالیة" بخصوص الرسوم في اختبار ال  ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي   -

 المالیة. 
 "عقود التامین"  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -
 تصنیف االلتزامات المالیة بین متداول وغیر متداول.  " بخصوصعرض القوائم المالیة " ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
 " بخصوص المتحصل قبل جاھزیة األصل. العقارات واآلالت والمعدات " ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
 خسرة. " بخصوص تكلفة العقود المالمخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة  "  ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   -
 الزراعة" بخصوص الضرائب على القیاس بالقیمة العادلة.  " ٤۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
الدولي   - المحاسبة  معیار  على  واألخطاء    ۸تعدیالت  المحاسبیة  التقدیرات  في  والتغییرات  المحاسبیة  التقدیرات   - السیاسات  تعریف 

 المحاسبیة 
 

 الموحدة  المالیةتاریخ اعتماد القوائم  -۳٤
 م.۲۰۲۲ مارس ۳۰  ھـ الموافق ۱٤٤۳ شعبان ۲۷في الموحدة باعتماد والموافقة على اصدار ھذه القوائم المالیة  الشركةقام مجلس إدارة 
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