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  إيضاح   2019ديسمبر   31  2018ديسمبر  31

 ســـــــــــــــــعودي( )ريِــــــــــــــــــال                               

      ( 2إيضاح  –معدَلة )

 األصول      

 أصول غير متداولة      

 عقارات وآالت ومعدات  6  240,857,710  232,471,236

 أصول غير ملموسة  7  1,289,760  1,067,414

 أصول حق استخدام  8  74,671,120  -

 زميلة استثمار في شركة   9  82,122,665  81,247,361

314,786,011  398,941,255    

 أصول متداولة      

 مخزون  10  3,773,593  3,392,097

 مطلوب من اطراف ذات عالقة   29  7,652,249  3,812,475

 مدينون تجاريون   532,049  332,834

 مدفوعات مقدما ومدينون اخرون  11  10,790,131  13,111,365

 نقد وما في حكمه  12  2,228,194  6,033,605

26,682,376  24,976,216    

 مجموع األصول    423,917,471  341,468,387

 وااللتزامات   مساهمينحقوق ال           

 مساهمين حقوق ال     

 رأس المال  13  225,000,000  225,000,000

 احتياطي نظامي    27,413,798  27,413,798

 أرباح مبقاة    18,519,682  24,055,272

 احتياطي ترجمة عمالت اجنبية    451,942  230,584

 في الشركة  مجموع حقوق المساهمين   271,385,422  276,699,654

 الحصص غير المسيطرة    32,641  12,568

 مجموع حقوق الملكية    271,418,063  276,712,222

      
 االلتزامات      

 التزامات غير متداولة      

 التزامات عقود االيجار  17  65,882,356  -

 قرض طويل االجل  18  16,451,629  10,655,143

 منافع إنهاء التوظيف مخصص  19  17,590,155  17,608,123

28,263,266  99,924,140    

 التزامات متداولة      

 التزامات عقود االيجارالجزء المتداول من  17  10,933,162  -

 الجزء المتداول من قرض طويل االجل  18  7,597,708  4,192,508

  دائنون تجاريون 20  23,860,416  15,549,736

 ذات عالقة اطراف مطلوب إلى  29  10,183,982  16,224,315

 زكاة مستحقة  21  -  526,340

36,492,899  52,575,268    

 مجموع االلتزامات    152,499,408  64,756,165

 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات    423,917,471  341,468,387
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 ( شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 
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  إيضاح   2019  2018

    )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي( 

      ( 2إيضاح  –)معدَلة 

 المستمرة : العمليات      

 إيرادات من العقود مع العمالء 22  230,483,559  233,687,745

 تكلفة اإليرادات    ( 210,771,699)  (191,404,733)

 اجمالي الربح    19,711,860  42,283,012

 مصاريف بيع وتسويق  23  ( 3,297,675)  (2,065,503)

 وإدارية مصاريف عمومية   24  ( 21,071,887)  (24,277,964)

 دخل تشغيلي آخر   25  3,477,305  2,250,731

 الربح التشغيلي  خسارة( / ال)   ( 1,180,397)  18,190,276

 أرباح شركة زميلة  فيحصة ال 9  875,304  729,905

 تكاليف تمويلية 26  ( 3,978,499)  (490,278)

 مكافآت مجلس االدارة     ( 250,000)  (311,500)

 خسائر فروقات عمالت أجنبية    -  (15,592)

 وضريبة الدخل   الربح قبل الزكاةخسارة( / ال)   ( 4,533,592)  18,102,811

 وضريبة الدخل  الزكاة 21  ( 227,311)  (381,462)

 الربح من العمليات المستمرة خسارة( / ال)   ( 4,760,903)  17,721,349

 العمليات غير المستمرة :      

 خسائر من استبعاد العمليات غير المستمرة 2  -  (4,606,241)

 مستمرة، بعد الزكاةالمن العمليات غير  الربح   -  1,605,941

 الربح  )الخسارة(/  صافي   ( 4,760,903)  14,721,049

 العائد الى:      

 المساهمين في الشركة     ( 4,778,735)  14,713,820

 الحصص غير المسيطرة    17,832  7,229

14,721,049  (4,760,903 )    

 الدخل الشامل االخر      

 بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة      

 فروق ترجمة عمالت أجنبية تتعلق بالعمليات األجنبية   223,599  (18,027)

 يُعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة بنود لن      

 إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين 19  ( 756,855)  509,049

 مجموع الدخل الشامل اآلخر    ( 533,256)  491,022

 مجموع الدخل الشامل    ( 5,294,159)  15,212,071

 العائد الى:      

 المساهمين في الشركة     ( 5,314,232)  15,215,035

 الحصص غير المسيطرة    20,073  (2,964)

15,212,071  (5,294,159 )    

 ربحية السهم االساسية والمخفضة:      

 من العمليات المستمرة 16  ( 0,21)  0.79

 الربح )الخسارة(/ من صافي 16  ( 0,21)  0.65
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 ( شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة الملكية التغيرات في حقوق قائمة 

 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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    العائد إلى المساهمين في الشركة     

مجموع حقوق  

  الملكية 

حقوق الملكية  

  غير المسيطرة 

مجموع حقوق  

المساهمين  في  

  الشركة 

احتياطي  

ترجمة 

عمليات  

  ايضاح   رأس المال   االحتياطي النظامي   األرباح المبقاة   أجنبية

 )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(

 : 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في                 

 )معدلة(  2019يناير  1كما في  2  225,000,000  27,413,798  24,055,272  230,584  276,699,654  12,568  276,712,222

 للسنة   الخسارة   -  -  ( 4,778,735)  -  ( 4,778,735)  17,832  ( 4,760,903)

 ى االخر ةالشامل  الخسارة   -  -  ( 756,855)  221,358  ( 535,497)  2,241  ( 533,256)

 ى االخر ةالشامل  الخسارةمجموع    -  -  ( 5,535,590)  221,358  ( 5,314,232)  20,073  ( 5,294,159)

 2019ديسمبر   31كما في    225,000,000  27,413,798  18,519,682  451,942  271,385,422  32,641  271,418,063

                

 : 2018ديسمبر   31للسنة المنتهية في                 

 8201يناير  1كما في    225,000,000  25,481,792  22,014,409  238,418  272,734,619  15,532  272,750,151

 )معدلة(  الربح للسنة 2  -  -  14,713,820  -  14,713,820  7,229  14,721,049

 الدخل الشامل االخر    -  -  509,049  (7,834)  501,215  (10,193)  491,022

 مجموع الدخل الشامل    -  -  15,222,869  (7,834)  15,215,035  (2,964)  15,212,071

 توزيعات ارباح    -  -  (11,250,000)  -  (11,250,000)  -  (11,250,000)

-  -  -  -  (1,932,006)  1,932,006  -   

تحمل المساهمين المؤسسين لتكاليف 

 االكتتاب العام

 )معدلة(  8201ديسمبر  31كما في  2  225,000,000  27,413,798  24,055,272  230,584  276,699,654  12,568  276,712,222
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 ( مساهمة سعوديةشركة )

 الموحدة  التدفقات النقديةقائمة 
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2018  2019    

ســـــــــــــــــعودي( )ريِــــــــــــــــــال       
      

 األنشطة التشغيلية      ( 2إيضاح  –معدَلة )

      

 الربح للسنة خسارة( /ال)   (4,760,903)  14,721,049

 تعديالت لبنود غير نقدية:     

 استهالك عقارات وآالت ومعدات    14,264,049  15,632,441

 ملموسة إطفاء اصول غير    265,916  289,861

 أصول حق استخدام  استهالك   8,723,561  -

 خسائر من استبعاد العمليات غير المستمرة    -  4,606,241

 من بيع عقارات وآالت ومعدات  (أرباحخسائر /)   221,817  (1,168)

 زميلة  ةأرباح شرك  فيحصة ال   (875,304)  (729,905)

 التوظيف المتكبدةمنافع إنهاء    2,215,123  3,089,762

 المتكبدة تكاليف التمويل   3,978,499  490,278

 زكاة محملة    227,311  434,305

38,532,864  24,260,069    

 تغيرات في رأس المال العامل:      

 المخزون    (381,496)  1,190,949

 مدينون تجاريون   (199,215)  302,617

 مطلوب من أطراف ذات عالقة    (3,839,774)  (3,205,493)

 مدفوعات مقدما ومدينون اخرون    470,647  71,859

 دائنون تجاريون   8,310,680  884,245

 مطلوبات إلى أطراف ذات عالقة    (6,040,333)  77,434

37,854,475  22,580,578    

 المدفوعة  منافع إنهاء التوظيف   (2,989,946)  (1,487,797)

 زكاة مدفوعة    (753,651)  (763,441)
 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية    18,836,981  35,603,237

    

  

 األنشطة االستثمارية      

 شراء اصول غير ملموسة    (488,262)  (1,851,010)

 شراء عقارات وآالت ومعدات    (22,460,161)  (21,095,230)

 متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات    49,619  268,526

 استثمار في شركة زميلة    -  )17,250,000)

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية    (22,898,804)  )39,927,714)
    

 

 

 األنشطة التمويلية      

 توزيعات ارباح مدفوعة    -  (11,186,561)

 سداد التزامات عقود االيجار    (7,708,999)  -

 قروض مضافة / )مسددة(  خالل السنة    10,280,117  14,357,373

 المدفوعة  تكاليف التمويل   (2,538,305)  -

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    32,813  3,170,812
      

 النقد وما في حكمه صافي التغير في    (4,029,010)  (1,153,665)

 النقد وما في حكمه في بداية السنة    6,033,605  7,334,416

 المستبعد مع العمليات غير المستمرةالنقد    -  (129,119)

 ه في حكم  أثر ترجمة عمالت اجنبية على النقد وما   223,599  (18,027)

 السنة النقد وما في حكمه في نهاية    2,228,194  6,033,605
 

 

` 
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 معلومات عن الشركة  -1

المملكة العربية السعودية بموجب  مسجلة في ساهمة سعودية مهي شركة  ريدان الغذائية )سابقاً: شركة مطابخ ومطاعم ريدان(شركة إن 

  .م2008يونيو  15هـ الموافق 1429جمادى االخر  11بتاريخ جدة في مدينة   الصادر 4030180055رقم السجل التجاري 

 ٪ من اسهمها في سوق المال الموازي "نمو". 30حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية الدراج  2017فبراير  26بتاريخ 

السوق الموازي الى  على تحويل شركة ريدان الغذائية من  حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية 2019 رب نوفم 17بتاريخ 

 . الرئيسيادراج اسهمها في سوق المال تالي الوب  السوق الرئيسي

ــركة من  ــم الش ــركةتم تغيير اس ــركةمطابخ ومطاعم ريدان الى    ش ــادر خالل اجتماع الجمعية   ش ريدان الغذائية، وذلك نتيجة للقرار الص

 (.2019يونيو  18هـ ) الموافق 1440شوال  15العمومية غير العادية المنعقد في 

 . المطاعم مع الخدمة، مطابخ إعداد الوالئم للحفالتيتمثل نشاط الشركة في 

 شطة الشركة وفروعها التالية: أصول والتزامات وأن  الموحدة تتضمن هذه القوائم المالية

 تاريخ السجل   الموقع   رقم السجل 

 هـ1432جمادى األخر  8  جدة   4030212391

 هـ1432جمادى األخر  8  جدة   4030212394

 هـ1432جمادى األخر  11  جدة   4030212441

 هـ1432جمادى األخر  11  جدة   4030212445

 هـ1432جمادى األخر  11  جدة   4030212448

 هـ1432جمادى األخر  11  جدة   4030212449

 هـ1439محرم  25  جدة   4030212451

 هـ1435ربيع األول  14  جدة   4030263433

 هـ1435ربيع األول  14  جدة   4030263435

 هـ1435ربيع األول  14  جدة   4030263437

 هـ 1436ربيع األول  7  جدة   4030279635

 هـ1436ربيع األول  7  جدة   4030279637

 هـ1436ربيع األول  7  جدة   4030279638

 هـ1436جمادى األول  11  جدة   4030280791

 هـ1436جمادى األول  12  جدة   4030280822

 هـ1436جمادى األول  12  جدة   4030280823

 هـ1437ربيع الثاني  24  جدة   4030287534

 هـ1439محرم  25  جدة   4030297019

 هـ1440جمادى األول  23  جدة   4030318833

 هـ 1440ربيع الثاني  27  جدة   4030321190

 هـ1435ربيع األول  14  مكة المكرمة   4031082499

 هـ1437ربيع الثاني  24  مكة المكرمة   4031095136

 هـ1438ربيع األول  6  مكة المكرمة   4031098223

 هـ1438ربيع األول  6  مكة المكرمة   4031098224

 هـ1439محرم  25  مكة المكرمة   4031101247

 هـ1439محرم  25  مكة المكرمة   4031101248

 هـ1439جمادى األخر  3  مكة المكرمة   4031212516

 هـ1440شعبان  13  مكة المكرمة   4031226245

 هـ1440شعبان  13  القنفذة  4603149025

 هـ1435رمضان  16  الرياض  1010419814

 هـ1437صفر  17  الدمام  2050107466

 هـ1439جمادى األول  25  المدينة المنورة  4650083053

  



 شركة ريدان الغذائية )سابقا: شــركة مطابخ ومطاعم ريدان(  
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 )تتمة(   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

11 

 )تتمة(   معلومات عن الشركة -1

)التي يشار اليهما   2018ديسمبر    31و  2019ديسمبر    31التابعة لها كما في    والشركةتشتمل القوائم المالية الموحدة على حسابات الشركة  

 )"المجموعة"( كما يلي: بـ فيما بعد 

 اسم الشركة التابعة 

 

 بلد التأسيس 

   نسبة الملكية 

 المباشرة  

 

 األنشطة الرئيسية 
        

مطاعم  مطابخ وشركة 

 ريدان مصر

جمهورية مصر   

 العربية

 99٪ وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع وتقديم الوجبات اقامة   

 الجاهزة واالستثمار العقاري 

 تعديل سنوات سابقة   -2

المجموعة م بتوقيع اتفاق شـراكة تحصـل من خالله  2018سـبتمبر  1هــــــ الموافق  1439ذو الحجة   21قام مجلس ادارة الشـركة بتاريخ 

ــبة   ــركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت   ٪30على نسـ ــة العالمية للحلويات   المحدودةمن شـ ــة عينية وهي فروع الروشـ مقابل حصـ

دـية بمبلغ والحفالت الـخارجـية وهي فروع ـتا ــة نـق ــرـكة الجوـنة المتميزة   33,250,000بـعة للمجموـعة وحصــ اً ـبأن مالك شــ لاير. علـم

للحلويات والحفالت المحدودة حالياً هم السـيد/ مشـعل عوض ا السـلمي والسـيد/ نصـار عوض ا السـلمي مناصـفة وهما من مسـاهمي 

 شركة ريدان الغذائية الرئيسيين.

  فروع تابعة للمجموعة (واإللتزامات المتعلقة بها  المحدودةل فروع الروشة العالمية للحلويات والحفالت بناء على ذلك، تم تحويل أصو 

كجزء من تكلفة االستحواذ على حصة في الشركة الزميلة. تم   2018سبتمبر  30( كما في ويشار لها الحقا بـ "العمليات غير المستمرة"

لم ينتج عن ولذلك لاير سعودي  51,873,697 تها الدفترية البالغةرة في تاريخ االستبعاد بقيممستمالتقدير القيمة العادلة للعمليات غير 

هـ 1441محرم  5قامت المجموعة باستالم خطاب تقييم العمليات غير المستمرة بتاريخ  .في حينه عملية االستبعاد اي ربح او خسارة

)تاريخ   2018سبتمبر    30فإن القيمة العادلة للعمليات غير المستمرة كما في    م(. بموجب خطاب التقييم المذكور،2019سبتمبر    4)الموافق  

لاير سعودي. وحيث أن القيمة العادلة كانت أقل من القيمة الدفترية في ذلك التاريخ بمبلغ  47,267,456كانت  استبعاد الفروع(

 كما يلي: 2018ديسمبر  31لاير سعودي، فقد تم تعديل أرقام المقارنة كما في  4,606,241

 بعد التعديل   التعديل  قبل التعديل   

 )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(   

       
 81,247,361  (4,606,241)  85,853,602   استثمار في شركة زميلة

 24,055,272  (4,606,241)  28,661,513  أرباح مبقاة

 14,721,049  (4,606,241)  19,327,290  صافي الربح 

 0.65  (0,21)  0,86  ربحية السهم من صافي الربح

 س اإلعداد اأس -3

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   2019ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

العربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ان اهم السياسات المحاسبية  

 . 33تم توضيحها في إيضاح رقم  المجموعةالمتبعة من قبل 

بالريال السعودي والذي يعتبر العملة   الموحدةعلى أساس التكلفة التاريخية. يتم عرض القوائم المالية  الموحدة الية تم اعداد القوائم الم

 الوظيفية للشركة ويتم تقريب كافة المبالغ القرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4

  مصاريف من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والللمجموعة  الموحدةمالية يتطلب إعداد القوائم ال

عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات  يمكن أن ينتج من  واألصول واإللتزامات واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة.  

 المستقبلية. الفتراتفي ثر تأوالتي ست الدفترية لألصول أو اإللتزامات  تتطلب تعديالت جوهرية على القيم نتائج

 للمخاطر وعدم التأكد ما يلي: المجموعة تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض 

 32إيضاح    مخاطر االدوات المالية إدارة  -

 19إيضاح       افصاحات تحليل الحساسية  -
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 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 أحكام  1- 4

على المبالغ المدرجة في القوائم  جوهري  ، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أثر للشركةفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية 

 : الموحدة  المالية

 مفهوم االستمرارية المحاسبي 
من  تمكنهاقامت اإلدارة بتقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وتوصلت إلى قناعة أن لدى المجموعة مصادر كافية 

الموحدة على أساس مفهوم االستمرارية والذي يفترض أن  المالية على ذلك، تم إعداد القوائم  االستمرار في المستقبل المنظور. وبناء

 قادرة على الوفاء بشروط السداد اإللزامية للقرض طويل األجل وااللتزامات اآلخرى. المجموعة سوف تكون 

وتعتقد اإلدارة أن سداد أقساط    مليون لاير سعودي  27,9تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بمبلغ    2019ديسمبر    31كما في  

وهي واثقة من أن تدفقاتها النقدية من األنشطة التشغيلية ستكون كافية   . القرض طويل اآلجل وااللتزامات األخرى، سيتم كما هو مطلوب

 م.2020لتلبية متطلبات السداد عند استحقاقها خالل عام 

 التقديرات واالفتراضات  2- 4

تقرير يتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديرات بتاريخ ال

ت  المالي والتي لها مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية التالية. استند 

في افتراضاتها وتقديراتها على البيانات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات   المجموعة

. تنعكس هذه التغيرات على  المجموعةالحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة 

 د حدوثها. االفتراضات عن 

 لمخصص منافع إنهاء التوظيف    االفتراضات طويلة االجل

االلتزامات التي سيتم سدادها مستقبال. يتعين على اإلدارة وضع افتراضات بشأن المتغيرات مثل معدالت  يمثل مخصص منافع التوظيف

بأخذ المشورة دوريا من خبراء   المجموعة . وتقوم إدارة الموظفينالخصومات ونسبة الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ودوران 

قيمة االلتزامات أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا جوهريًا على اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن 

 المتوقعة والتكاليف المتكبدة خالل العام.

 والمعدات للعقارات واالالت  األعمار االنتاجية  
والمعدات لغرض احتساب االستهالك بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل    للعقارات واالالتاألعمار االنتاجية المقدرة    المجموعةتحدد  

تراجع اإلدارة األعمار  لم تضع اإلدارة أي قيمة تخريدية حيث أنها اعتبرتها غير جوهرية.  أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال.  

 .اإلنتاجية سنويا

 خصم مدفوعات اإليجار 
عند   الهامشياالقتراض  معدل   بتقديراإلدارة    قامت"(.  IBR)"  للمجموعة  الهامشياستخدام معدل االقتراض  يتم خصم مدفوعات اإليجار ب 

 بدء عقد اإليجار.

   ة للمجموع  ةالتغيرات في السياسات المحاسبي -5

مع تلك  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدةتتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية 

فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز   2018ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  الموحدة  المتبعة في إعداد القوائم المالية

بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز   المجموعة م. لم تقم 2019يناير  1ذ في التنفي 

 التنفيذ.

( "عقود األيجار". كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  16المعيار الدولي للتقرير المالي ) للمرة االولى  ةتطبق المجموع 

 وتأثير هذه التعديالت أدناه. ةاإلفصاح عن طبيع(، تم 34)

   ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )   1- 5

( "عقود اإليجار" وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير  17( محل معيار المحاسبة الدولي ) 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

( "عقود اإليجار  15للتقرير المالي ) ةالترتيب ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولي ( "فيما إذا كان 4المالي )

( "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يعدد المعيار 27الحوافز"، وتفسير لجنة تفسير المعايير )  .التشغيلي

واالفصاح لعقود االيجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج    مبادئ االعتراف والقياس والعرض 

 .  الموحدة منفرد داخل قائمة المركز المالي

  



 شركة ريدان الغذائية )سابقا: شــركة مطابخ ومطاعم ريدان(  

 ( مساهمة سعوديةشركة )

 )تتمة(   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

13 

 )تتمة(  ة للمجموع  ةالتغيرات في السياسات المحاسبي -5

 )تتمة(   ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 1- 5

(. يستمر 17( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )16تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار )

 (. 17في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود ايجار تشغيلي او تمويلي باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي )  المؤجرون

م. بموجب تلك 2019يناير    1  فيخدام طريقة األثر الرجعي المعدل للتطبيق في تاريخ التطبيق االولي  ت ( باس16تطبق المجموعة المعيار )

في تاريخ التطبيق األولي، إن وجد. نتيجة    للمعيار  يالتأثير التراكمي للتطبيق األولاالعتراف ب الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع  

غير معدلة. اختارت المجموعة استخدام   2018ديسمبر  31وكما في  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة لذلك، فإن بيانات المقارنة 

( وتفسير  17المعيار ) تحت الوسائل العملية للتحول، والتي تسمح للمعيار ان يتم تطبيقه فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود ايجار

( في تاريخ التطبيق األولي. اختارت المجموعة استخدام اعفاءات االعتراف لعقود االيجار  4لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )

"( وعقود إيجار بها  شهر او أقل وال تنطوي على خيار الشراء )"عقود إيجار قصيرة األجل   12ذات، في تاريخ بدء اإليجار، مدة إيجار لـ  

 أصل أساسي منخفض القيمة )"اصول منخفضة القيمة"(. 

 ( 16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )    2- 5

 م:2019يناير  1( كما في 16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 كما في

  أثر التطبيق  2018ديسمبر  31

 كما في 

 2019يناير  1

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
      

 11,260,778  ( 1,850,587)  13,111,365 مدفوعات مقدما ومدينون اخرون 

 58,837,804  58,837,804  - اصول حق اإلستخدام  

 13,111,365  56,987,217  70,098,582 
      

 56,987,217  56,987,217  - التزامات عقود إيجار 

 -  56,987,217  56,987,217 

 -  -  - التعديالت على حقوق الملكية  أثر

(، قامت المجموعة بتصنيف كل عقد من عقود االيجار 16لدى المجموعة عقود ايجار لفروع ومواقع عديدة. قبل تطبيق المعيار )

م تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمة الربح أو  ت )كمستأجر( في بداية العقد كعقد إيجار تشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي،  

مبالغ  يجار مستحق الدفع تحت بند "سط الثابت طوال مدة عقد اإليجار. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقا وإالخسارة على أساس الق

 ً  على التوالي.  و"مصاريف مستحقة" "مدفوعة مقدما

لتلك العقود التي  (، اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

بإستثناء عقود االيجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات االصول منخفضة القيمة. تم االعتراف   ،سبق تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي

ع بأصول حق االستخدام على اساس المبلغ المساوي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة مقابل أي دفعات إيجار مدفوعة مسبقاً ومستحقة الدف

  والتي سبق االعتراف بها. تم االعتراف بالتزامات عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام 

 1للمستأجر المطبق على التزامات عقود اإليجار في  الهامشيفي تاريخ التطبيق األولي. كان معدل االقتراض الهامشي معدل االقتراض 

 %.4.5هو  2019يناير 

( على تلك العقود التي سبق تصنيفها بموجب معيار  16قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

لدولي للتقرير  (. عند تطبيق المعيار ا4( وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير للمعيار الدولية للتقرير المالي )17المحاسبة الدولي )

 (، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية: 16المالي )

 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متاشبهة الى حد معقول، -

اإليجار المتبقية فترة عقد    إذا كانت( كعقد إيجار قصير األجل  17المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ) -

 م،2019يناير  1شهر كما في   12اقل من 

 استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس اصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، -

 للعقد،في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد او إنهاء بعد معرفة الحقائق استخدام التقدير  -

خيار، وفقاً لفئة األصل األساسي، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، وبدالً من ذلك احتساب كل  استخدام  -

 مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية ذات عالقة كمكون إيجاري منفرد.

 يجار المتبقية.قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التحول بالقيمة الحالية لمدفوعات اإل -

 .33ضمن اإليضاح  (16السياسات المحاسبية الجديدة وفقاً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )تم اإلفصاح عن 
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 عقارات وآالت ومعدات  -6

  مباني   أراضي  

تحسينات على  

  المأجور 

االت ومعدات  

  اثاث وتجهيزات   وسائل نقل   التشغيل 

اعمال رأسمالية  

 االجمالي   تحت التنفيذ 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  التكلفة: 
                

 348,660,711  17,287,478  7,429,686  14,056,849  23,747,460  32,318,418  141,663,720  112,157,100 2018يناير  1في 

 21,095,230  18,455,386  287,304  531,295  794,119  880,334  146,792  - إضافات 

 (630,900)  -  (48,852)  (287,897)  (216,464)  (77,687)  -  - استبعادات

 (51,616,750)  -  (1,146,557)  (2,919,753)  (7,842,192)  (20,064,450)  (11,643,798)  (8,000,000) عمليات استبعادات

 -  (14,310,262)  320,594  -  811,233  12,383,525  794,910  - تحويالت 

 (44,667)  (44,667)  -  -  -  -  -  - إعادة تصنيف

 317,463,624  21,387,935  6,842,175  11,380,494  17,294,156  25,440,140  130,961,624  104,157,100 2018ديسمبر  31في 

 22,921,959  15,904,199  373,632  880,997  4,066,063  697,155  999,913  - إضافات 

 ( 323,927)  ( 240,148)  ( 900)  ( 57,550)  ( 25,329)  -  -  - استبعادات 

 -  ( 20,209,912)  -  -  -  -  20,209,912  - تحويالت 

 340,061,656  16,842,074  7,214,907  12,203,941  21,334,890  26,137,295  152,171,449  104,157,100 2019ديسمبر   31في 
                

                مجمع االستهالك: 

 88,700,681  -  4,030,736  9,533,525  12,272,928  14,340,141  48,523,351  - 2018يناير  1في 

 15,632,441  -  746,924  1,300,020  2,381,521  4,051,445  7,152,531  - محمل خالل السنة 

 (363,542)  -  (35,807)  (239,357)  (88,095)  (283)  -  - استبعادات

 (18,977,192)  -  (375,817)  (2,106,165)  (2,638,718)  (11,680,727)  (2,175,765)  - استبعادات عمليات

 84,992,388  -  4,366,036  8,488,023  11,927,636  6,710,576  53,500,117      - 2018ديسمبر  31في 

 14,264,049  -  665,186  1,007,493  1,930,227  3,087,735  7,573,408  - محمل خالل السنة 

 ( 52,491)  -  ( 50)  ( 48,917)  ( 3,524)  -  -  - استبعادات 

 99,203,946  -  5,031,172  9,446,599  13,854,339  9,798,311  61,073,525  - 2019ديسمبر   31في 
                

                صافي القيمة الدفترية: 

 240,857,710  16,842,074  2,183,735  2,757,342  7,480,551  16,338,984  91,097,924  104,157,100 2019ديسمبر   31في 

 232,471,236  21,387,935  2,476,139  2,892,471  5,366,520  18,729,564  77,461,507  104,157,100 2018ديسمبر  31في 

 . المجموعةلاير سعودي مسجلة باسم مالكها السابق وجاري استكمال إجراءات نقل الملكية الى  1,923,000البالغة قيمتها الدفترية  14يتضمن بند األراضي ارض فرع كيلو  -

 .(18)ايضاح  تمويل طويل االجل كضمان مقابل  مرهونةسعودي  لاير 12,825,000قيمتها الدفترية  يضايتضمن بند االراضي ار -

 لاير سعودي(  الشي: 2018لاير سعودي )الف  461مبلغ  2019ديسمبر  31التي تم رسملتها خالل السنة المنتهية في التمويل بلغت قيمة تكاليف  -

 ومصنع األطعمة. وع المجموعة الجديدة  ت ومعدات لفرالتكاليف المتكبدة النشاء ديكورات وتجهيزات المطاعم وشراء اال 2019ديسمبر  31تمثل االعمال الراسمالية تحت التنفيذ كما في  -
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 غير ملموسة  أصول -7

 االجمالي   عالمة تجارية   برامج ونظم إدارة  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  التكلفة: 
      

 5,000,000  5,000,000  - 2018يناير  1في 

 1,851,010  -  1,851,010 إضافات 

 44,667  -  44,667 أعادة تصنيف

 (5,621,232)  (5,000,000)  (621,232) استبعادات عمليات

 1,274,445  -  1,274,445 2018ديسمبر  31في 

 488,262  -  488,262 إضافات 

 1,762,707  -  1,762,707 2019ديسمبر   31في 

      مجمع اإلطفاء في القيمة: 

 2,244,103  2,244,103  - 2018يناير  1في 

 289,861  -  289,861 محمل خالل السنة 

 (2,326,933)  (2,244,103)  (82,830) استبعادات عمليات

 207,031  -  207,031 2018ديسمبر  31في 

 265,916  -  265,916 محمل خالل السنة 

 472,947  -  472,947 2019ديسمبر   31في 

      صافي القيمة الدفترية: 

 1,289,760  -  1,289,760 2019ديسمبر   31في 

 1,067,414  -  1,067,414 2018ديسمبر  31في 

   10  5 العمر اإلنتاجي )سنة( 

       أصول حق االستخدام  -8

  

  مواقع فروع

 االجمالي   ومستودعات 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

     
 58,837,804  58,837,804  ( 5ايضاح )  2019يناير   1في 

 24,556,877  24,556,877  إضافات 

 ( 8,723,561)  ( 8,723,561)  استهالك 

 74,671,120  74,671,120  2019ديسمبر   31في 

 سنة. 35و 3. تتراوح مدة عقود إيجار هذه بين ومواقع فروعباستئجار مستودعات  المجموعةتقوم  -

 زميلة االستثمار في شركة  -9

 المحدودة شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالتاالستثمار في 

اقامة هي ـشركة ذات مـسؤولية محدودة مـسجلة في المملكة العربية الـسعودية وتعمل في    المحدودةللحلويات والحفالت   المتميزة  الجونةـشركة  

  الجونةفي رأس مال شركة    المجموعة. بلغت حصة  حفالت خارجية للغير وتقديم الوجبات الغذائية وخدمات االعاشة المطهية والغير مطهية

 ٪( وكانت حركة االستثمار كما يلي:30: 2018ديسمبر  31٪ )30نسبة  2019 ديسمبر 31كما في 

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 ( 2إيضاح  –معدَلة )   

 -  81,247,361 يناير  1في 

 80,517,456  - اضافات، بالصافي 

 729,905  875,304 الحصة في االرباح  

 81,247,361  82,122,665 ديسمبر  31

.  
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 مخزون  -10

 2019   2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 1,974,672  2,656,405 مواد أولية طعام وشراب 

 1,372,210  1,056,942 لوازم وأدوات مستهلكة  

 45,215  60,246 بضاعة جاهزة 

 3,773,593  3,392,097 

 مدفوعات مقدما ومدينون اخرون  -11

  2019   2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 9,806,697  7,670,837 مصاريف مدفوعة مقدما 

 1,216,420  849,150 دفعات مقدما لموردين 

 1,417,864  1,369,687 ذمم موظفين

 118,450  - تأمينات خطاب ضمان بنكي

 551,934  900,457 ذمم مدينة أخرى 

 10,790,131  13,111,365 

 في حكمه النقد وما  -12

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 1,939,393  1,361,519 نقد في الصندوق 

 4,094,212  866,675 نقد لدى البنوك

 2,228,194  6,033,605 

 رأس المال  -13

لاير سعودي    10قيمة كل منها    الف سهم(  22,500:  2018)  سهم  الف  22,500من    2019ديسمبر    31يتكون رأس مال الشركة كما في  

 لاير سعودي(.  10: 2018)

 توزيعات األرباح  -14

: تم اإلعالن عن ودفع توزيعات أرباح بقيمة 2018)، ، لم يكن هنالك أي توزيعات أرباح معلن عنها او مدفوعة2019خالل عام 

 لاير سعودي(.  11,250,000

 إدارة رأس المال  -15

لغرض إدارة رأس المال، يشتمل رأس المال على رأس المال واإلحتياطي النظامي وجميع احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة إلى  

 .للمساهمين. إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال هو تعظيم القيمة الشركةفي  المساهمين

ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس المال   تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت في

 وتعديل مستوى االقتراض من البنوك. المساهمينأو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى 

 ربحية السهم االساسية والمخفضة  -16

على اساس عدد االسهم القائمة    2019ديسمبر    31تم احتساب ربحية السهم من صافي الربح ومن ربح العمليات المستمرة للسنة المنتهية في  

 مليون سهم(. اليوجد لدى المجموعة ادوات مخفضة.  22.5: 2018مليون سهم ) 22.5بذلك التاريخ والبالغة 
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 التزامات عقود اإليجار  -17

 ا يلي:ديسمبر كانت كم 31ات عقود اإليجار للسنوات التي تنتهي في إن حركة التزام

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 -  56,987,217 (5)إيضاح  يناير 1

 -  24,556,877 إضافات 

 -  2,980,423 استحقاق الفائدة 

 -  ( 7,708,999) مدفوع 

 -  76,815,518 ديسمبر 31

 -  ( 10,933,162) المتداول من التزامات عقود االيجار يخصم: الجزء 

 -  65,882,356 الجزء غير المتداول 

  المجموعة باستخدام معدل االقتراض الهامشي لدى  2019ديسمبر  31تم خصم التزامات عقود اإليجار المضافة خالل السنة المنتهية في 

 . ٪4.5والبالغ 

 ديسمبر كما يلي: 31كما في تستحق التزامات عقود االيجار 

  2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي   
      

 -  10,933,162  خالل سنة 

 -  44,733,848  أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 

 -  21,148,508  أكثر من خمس سنوات 

  76,815,518  - 

 طويل االجل  قرض -18

مليون لاير سعودي على شكل تاجير تمويلي طويل   18.9بمبلغ  2018ابريل  15في تاريخ  قرض طويل األجلعلى  المجموعةحصلت 

لمعدل   القرض  اخضع هذي (.  6)ايضاح  المجموعة  ممنوح بضمان رهن قطع اراضي من    القرض  ااالجل لتمويل توسعات رأس مالية. ان هذ

 .٪4.49 يبلغ مرابحة

لاير سعودي قد خصمت بالكامل مقدماً من المبلغ المستلم. يسدد  3,460,786والبالغة  ضالقرإن اجمالي االعباء التمويلية المتعلق بهذا 

والقسط   2018اكتوبر  10لاير سعودي ويستحق القسط االول في  1,048,127على اقساط ربع سنوية قيمة كل قسط  المسحوب المبلغ

 . لقرض طويل األجل مقوم بالريال السعودياإن . 2023ابريل  13االخير في 

إن اجمالي كدفعة ثانية من اتفاقية التمويل.  2019يونيو  25مليون لاير سعودي في تاريخ  16,2كما وقد حصلت المجموعة على مبلغ 

 لاير سعودي قد خصمت بالكامل مقدماً من المبلغ المستلم. 2,482,085االعباء التمويلية المتعلقة بهذا التمويل والبالغة 

  2019  أغسـطس 25لاير سـعودي ويسـتحق القسـط االول في  851,300على اقسـاط ربع سـنوية قيمة كل قسـط    المسـحوب المبلغيسـدد 

 . 2024 فبراير 11والقسط االخير في 

 :ديسمبر 31ا التمويل كما في االرصدة القائمة التالية المتعلقة بهذ المجموعةكان لدى 

  2019   2018 
  

 لاير سعودي   لاير سعودي 
     

 17,818,159  28,098,276  تمويل طويل األجل  

 (2,970,508)  ( 4,048,939)  ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة 
     

 14,847,651  24,049,337  الصافي

 (4,192,508)  ( 7,597,708)  ينزل: الجزء المتداول
     

 10,655,143  16,451,629  الجزء الغير متداول
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 إنهاء التوظيف منافع مخصص  -19

 ، خالل العام هي كما يلي:محدد المنفعةبرنامج  وهو ،منافع إنهاء التوظيفمخصص  ان حركة

 2019 
 

2018 

 لاير سعودي  
 

 لاير سعودي 

     
 17,608,123 يناير  1

 

18,492,077 

 2,215,123 مصروف محمل في الربح او الخسارة
 

3,089,762 

 756,855 االكتواري محملة في الدخل الشامل االخر إعادة القياس 
 

(509,049) 

 - استبعاد عمليات
 

(1,976,870) 

 ( 2,989,946) مدفوع 
 

(1,487,797) 

 17,590,155 ديسمبر 31
 

17,608,123 

 ان المصروف المحمل ضمن الربح او الخسارة يتكون مما يلي:

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

      
 2,492,649  1,559,385 تكاليف الخدمات الحالية 

 597,113  655,738 تكاليف الفوائد

 3,089,762  2,215,123 التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 

 2019  2018 

      
      

 ٪4.20  ٪ 4.60 معدل الخصم المستخدم 

 ٪4.20  ٪ 4.10 الرواتب معدل زيادة 

 مرتفع  مرتفع  معدل دوران الموظفين

 : فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية

 2019  2018 

 لاير سعودي   %   لاير سعودي   % 

        معدل الخصم 

 16,727,717  ٪0.50+  16,381,850  ٪ 0.50+ الزيادة

 18,488,529  ٪0.50-  18,922,075  ٪ 0.50- النقص

        النسبة المتوقعة لزيادة الراتب 

 19,698,626  ٪0.50+  18,922,075  ٪ 0.50+ الزيادة

 16,144,836  ٪0.50-  16,370,745  ٪ 0.50- النقص

 دائنون تجاريون  -20

 2019   2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 10,618,004  15,574,928 ذمم دائنة 

 577,824  3,851,973 مصاريف مستحقة 

 2,957,259  2,910,392 منافع موظفين مستحقة  

 444,370  - دفعات مقدمة من عمالء

 250,000  - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 

 63,439  63,439 توزيعات أرباح دائنة  

 638,840  1,459,684 ذمم دائنة أخرى 

 23,860,416  15,549,736 
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 والضريبة الدخل زكاة  ال -21

   مكونات الوعاء الزكوي

٪ من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعدّل، أيهما أعلى. إن أهم مكونات الوعاء  2.5تخضع الشركة للزكاة. تستحق الزكاة بواقع 

وصافي الربح المعدّل مخصوماً  والقروض طويلة األجل مخصصات الو الملكيةالزكوي وفقاً ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئيسي من حقوق 

من صافي الربح  ٪20سبة بن وتخضع الشركة التابعة لضريبة الدخل والتي تستحق  .لألصول غير المتداولةقيمة الدفترية منها صافي ال

 . الخاضع للضريبة

 المحملة على قائمة الربح أو الخسارة مما يلي: وضريبة الدخل تتكون الزكاة 

   2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي    
      

 381,462  196,396   وضريبة الدخل الحالية الزكاة 

 -  30,915   تعديالت متعلقة بزكاة وضريبة دخل لسنوات سابقة 

 52,843  -   مستمرةالالزكاة على الدخل من العمليات غير 

   227,311  434,305 

 ان حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة هي كما يلي: 

   2019  2018 

 لاير سعودي   سعودي لاير    
      

 855,476  526,340  يناير 1

 434,305  227,311  محمل خالل السنة 

 (763,441)  ( 753,651)  مدفوع 

 526,340  -  ديسمبر 31

 ربوطات قائمة 

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان 

  .2011ديسمبر  31حتى ربوطاتها الزكوية الشركة   أنهت

وتم استالم شهادات زكاة ولم ترد للشركة اي   2018الى  2012ديسمبر من  31قدمت الشركة اقراراتها الزكوية عن االعوام المنتهية في 

 استفسارات او ربوطات عن االعوام المذكورة حتى تاريخه. 
 

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر 
 ضرائب الدخل: لم يتم فحص الشركة.  -

 وسداد الفروق الناتجة عن الفحص.  2018ديسمبر  31تم فحص الشركة حتى ضرائب القيمة المضافة:  -

 ضرائب المرتبات: لم يتم فحص الشركة.  -

 ضرائب الخصم واالضافة: لم يتم فحص الشركة.  -

 ضريبة الدمغة: لم يتم فحص الشركة. -

 إيرادات من العقود مع العمالء  -22

 المعلومات التفصيلية لاليرادات حسب المناطق الجغرافية 

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
      

 209,785,564  205,466,032 المنطقة الغربية 

 4,568,189  4,189,540 المنطقة الوسطى 

 7,491,488  7,174,239 المنطقة الشرقية 

 11,842,504  12,632,301 جمهورية مصر العربية  

 -  1,021,447 اخرى 

 230,483,559  233,687,745 

 مصاريف بيع وتسويق  -23

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
      

 940,149  911,028 دعاية وإعالن

 126,900  698,614 ضيافة وعالقات عامة مصاريف تسويقية و 

 998,454  1,688,033 أخرى 

 3,297,675  2,065,503 
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 مصاريف عمومية وادارية  -24

 2019  2018 

 لاير سعودي   سعودي لاير  
    

 16,637,320  15,544,448 منافع الموظفين

 1,408,644  1,552,911 وأطفاء  استهالك

 555,914  343,256 كهرباء ومياه ومنافع أخرى 

 338,306  723,501 واصالح  صيانة

 1,438,835  582,213 أتعاب مهنية واستشارية 

 542,780  105,236 تذاكر سفر

 1,254,662  1,178,194 حكومية  مصاريف

 2,101,503  1,042,128 أخرى 

 21,071,887  24,277,964 

 دخل تشغيلي آخر  -25

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 318,994  214,353 مبيعات الجلود 

 830,067  2,280,833 قسم الحلويات  ايراد ايجار

 516,595  430,488 تأمين اطباق غير معادة

 585,075  551,631 أخرى 

 3,477,305  2,250,731 

 تكاليف التمويل  -26

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 490,278  1,750,297 عمولة مرابحة قرض طويل االجل  

 -  2,980,423 عقود اإليجارالتزامات إلغاء الخصم على 

 4,730,720   

   ( 461,798) المرسملة خالل السنة ناقصاً: تكاليف التمويل 

 -  ( 290,423) ايرادات فوائد بنكية

 3,978,499  490,278 

   المدرجة في الربح او الخسارةوااليجارات  منافع الموظفين واالستهالك واالطفاء  -27

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    مدرجة ضمن تكلفة المبيعات 

 32,363,172  31,537,091 منافع الموظفين

 14,541,658  13,316,878 استهالك

 -  3,370 إطفاء 

 -  8,723,561 استهالك اصول حق االستخدام 

 -  214,300 عقود قصيرة االجل ايجارات 

    
    مدرجة ضمن مصاريف بيع وتسويق

 -  - منافع الموظفين

 -  - استهالك

 -  - إطفاء 

 -  - االستخدام استهالك اصول حق 

    
    مدرجة ضمن مصاريف عمومية وادارية 

 16,637,320  15,544,448 منافع الموظفين

 1,118,783  947,171 استهالك

 289,861  262,546 إطفاء 

 -  - استهالك اصول حق االستخدام 
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 المعامالت غير النقدية   -28

 تتمثل المعامالت النقدية خالل السنة مما يلي :

2018  2019    

    لاير سعودي   لاير سعودي 

 إضافات أصول حق االستخدام    24,556,877  -

 الجزء غير المدفوع من استثمار في شركة زميلة    -  16,000,000

 االستثمار في شركة زميلة من خالل حصة عينية   -  47,267,456

 توزيعات ارباح غير مدفوعة    -  63,439

-  1,750,297    ً  اطفاء مصاريف تمويل مدفوعة مقدما

 إلغاء الخصم على التزامات عقود اإليجار   2,980,423  

ً وعة مقدمف ايجارات مد   1,850,587    اصول حق استخدام  الىمحولة  ا

 طراف ذات عالقة أافصاحات تتعلق ب -29

 أطراف ذات عالقة: يوضح الجدول التالي اجمالي مبالغ المعامالت الهامة التي تمت مع 

   

ايجارات/  

مبيعات ألطراف  

  ذات عالقة 

مشتريات من  

أطراف ذات  

  عالقة 

مطلوب من  

أطراف ذات  

  عالقة 

مطلوب الى  

أطراف ذات  

 عالقة 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي    
          

          شركات شقيقة  

 للمأكوالتشركة القلزم 

 -  34,259  20,185  -  2019 البحرية 

 2018  9,574  6,921  54,443  - 
          

الجونة المتميزة شركة 

 9,837,289  3,988,850  454,990  2,814,286  2019  للحلويات والحفالت 

 2018  1,246,858  2,199,287  1,397,279  16,121,449 
          
          

   3,448,917  -  2,107,452  2019 قاعة فرح للحفالت 

 2018  830,112  -  2,114,559  - 
          

 174,744  -  834,797  -  2019 مؤسسة خالد السلمي التجارية 

 2018  -  752,322  -  102,866 
          

 -  175,164  -  9,188  2019 مطعم الكباب والكبدة 

 2018  20,134  -  165,978  - 
          

 -  5,059  -  -  2019 اخرى 

 2018  -  -  -  - 

          المساهمين 

 171,949  -  -  -  2019 منصور السلمى 

 2018  -  -  80,216  - 
          

 االجمالي 
2019      7,652,249  10,183,982 

2018      3,812,475  16,224,315 

          

 ما يلي:اإلدارة الرئيسيين ممنافع موظفي تتمثل 

  2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

      
 2,908,000  3,481,583  منافع موظفين قصيرة االجل 

 1,721,018  2,169,392  منافع إنهاء التوظيف 

 4,629,018  5,650,975  مجموع منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين
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 واالرتباطات الرأسمالية محتملة  ال تزاماتلاإل -30

ألف لاير  2,550المجموعة بلغت قيمتها يوجد على المجموعة ارتباطات تتعلق بنفقات رأسمالية والتي تتعلق بتجهيز فروع ومطاعم 

 بالكاملكما يوجد خطابات ضمان بنكية مغطاة  (،  2018ديسمبر    31لاير سعودي كما في  ألف    935) 2019ديسمبر    31سعودي كما في  

 .(2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في  الف 118) 2019ديسمبر  31لاير سعودي كما في  صفربلغت قيمتها بتأمينات نقدية 

 معلومات القطاعات  -31

 :  قطاعات األعمال التاليةإن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها. يوجد لدى المجموعة 

   مركز الرئيسي ال-1

 الوجبات الشعبية   -2

 القطاعات االخرى   -3

، والتي 2018و  2019ديسمبر  31وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال كما في وللسنوات المنتهية في  

 تم تلخيصها حسب قطاعات األعمال المذكورة أعاله : 

 : وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ    2019ديسمبر   31كما في 

  

 المركز

  الرئيسي 

الوجبات  

  الشعبية 

القطاعات  

 المجموع   االخرى 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   سعودي لاير   

 230,483,559  1,021,447  229,462,112  -  اإليرادات 

 ( 210,771,699)  -  ( 210,771,699)  -  تكلفة االيرادات 

 ( 25,348,067)  -  ( 3,297,675)  ( 22,050,392)  المصاريف االدارية والبيعية 

 875,304  -  -  875,304  حصة من ارباح شركة زميلة

 ( 4,760,903)  1,021,447  15,392,738  ( 21,175,088)  )الخسارة(/ الربحصافي 

 22,898,804  -  22,898,804  -  المصاريف الرأسمالية 
         

 82,122,665  -  -  82,122,665  االستثمار في شركة زميلة 

 423,917,471  -  316,397,777  107,519,694  مجموع األصول 

 152,757,818  -  118,524,499  34,233,319  مجموع االلتزامات 
 

 :وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ  2018ديسمبر  31كما في 

 
 المركز 

  الوجبات الشعبية  الرئيسي

القطاعات  

 المجموع   * االخرى
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 233,687,745  -  233,687,745  -  اإليرادات  

 (191,404,733)  -  (191,404,733)  -  تكلفة االيرادات  

 (23,685,627)  1,605,941  (2,065,503)  (23,226,065)  المصاريف االدارية والبيعية 

 729,905  -  -  729,905  حصة من ارباح شركة زميلة

 19,327,290  1,605,941  40,217,509  (22,496,160)  صافي الربح 

 22,946,240  -  22,946,240  -  المصاريف الرأسمالية 

         

 81,247,361  -  -  81,247,361  االستثمار في شركة زميلة 

 341,468,387  -  234,549,056  106,919,331  مجموع األصول 

 64,756,165  -  33,094,420  31,661,745  مجموع االلتزامات 

  2018سبتمير  30* تم استبعاد القطاعات األخرى بتاريخ 
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 )تتمة(    معلومات القطاعات -31

 القطاعات الجغرافية: 

تمارس المجموعة أعمالها بشكل رئيسي في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية وتمارس ايضاً نشاطها في مناطق اخرى من 

  ديسمبر   31العربية . فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق الجغرافية كما في  المملكة العربية السعودية وجمهرية مصر  

 وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ:  م2018 م2019

 المجموع   المناطق االخرى   المنطقة الغربية   

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

المنتهية في ذلك  وللسنة    2019  ديسمبر31كما في 

       :  التاريخ

 230,483,559  25,017,527  205,466,032  اإليرادات

 240,857,710  24,318,810  216,538,900  عقارات وآالت ومعدات

وللسنة المنتهية في ذلك  2018 ديسمبر31كما في        

       : التاريخ

 233,687,745  23,902,181  209,785,564  اإليرادات

       
 232,471,236  23,497,404  208,973,832  عقارات وآالت ومعدات

 القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية  -32
 

 قياس القيمة العادلة لالدوات المالية  32-1

 (. شيء: ال 2018أي أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة ) المجموعة، لم يكن لدى 2019ديسمبر  31كما في 

 إدارة مخاطر األدوات المالية  32-2

ومخاطر العمالت ومخاطر التغير   السوق  سعر  ائتمان ومخاطرسيولة ومخاطرمخاطرمثل  مالية متعددة  تعرضها لمخاطر  المجموعة  أنشطة  

 . في أسعار الفائدة

 مخاطر االئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

 كما يلي:ارصدة البنوك والتجاريون  مدينونالمطلوب من جهات ذات عالقة ولمخاطر االئتمان على  المجموعةتتعرض 

 2019  2018 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 3,812,475  7,652,249 مطلوب من جهات ذات عالقة  

 332,834  532,049 مدينون تجاريون

 4,094,212  866,675 ارصدة البنوك

 9,050,973  8,239,521 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية  

من خالل وضع حدود ائتمانية والمدينون التجاريون  مطلوب من اطراف ذات عالقةلبابإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق  المجموعةتقوم 

 .  جوهرية  ديون معدومة   المجموعةتتكبد  لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال  

 يتم االحتفاظ بارصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.
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 )تتمة(   القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية -32

 )تتمة(  إدارة مخاطر األدوات المالية  32-2

 مخاطر السيولة 

المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر  مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه 

السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير 

 :  لإللتزامات المالية

 2019ديسمبر   31 

  اقل من سنة   القيمة الدفترية  

أكثر من سنة  

واقل من خمس  

  سنوات 

أكثر من خمس  

 سنوات 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

        التزامات مالية 

 -  16,451,629  7,597,708  24,049,337 طويل االجل   قرض

 -  -  23,860,416  23,860,416 دائنون تجاريون

 -  -  10,183,982  10,183,982 مطلوب إلى اطراف ذات عالقة 

 58,093,735  41,642,106  16,451,629  - 

 

 2018ديسمبر  31 

  اقل من سنة   القيمة الدفترية  

أكثر من سنة واقل  

  من خمس سنوات 

أكثر من خمس  

 سنوات 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

        التزامات مالية 

 -  10,655,143  4,192,508  14,847,651 طويل االجل   قرض

 -  -  15,549,736  15,549,736 دائنون تجاريون

 -  -  16,224,315  16,224,315 مطلوب إلى اطراف ذات عالقة 

 46,621,702  35,966,559  10,655,143  - 

المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيالت مصرفية كافية للوفاء بااللتزامات  تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق 

 المستقبلية للمجموعة. 

 مخاطر سعر السوق 

سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  مخاطر  

التعرض لمخاطر السوق    إبقاءالهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإن    المالية.  هاصولأأو قيمة    مجموعةالربح  مما يؤثر على    ،الفائدة

 ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

 مخاطر العمالت 

الت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العم

. إن تعرض  الوظيفية المجموعة بعملة مختلفة عن عملة مقومة تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها 

  مجموعة الوتعتقد إدارة مصري والجنية اللمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي   مجموعة ال

. يتم مراقبة  ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي  ةأن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود

 التذبذب في أسعار الصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر. 

 مخاطر أسعار الفائدة 

وتدفقاتها  مجموعةللالموحد إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي 

 :الشئ(.  2018أي أصول أو إلتزامات مالية ذات معدل متغير )  المجموعةم، لم يكن لدى 2019ديسمبر  31النقدية. كما في 

 مل معدل فائدة ثابت.إن القرض طويل األجل يح
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  السياسات المحاسبية الهامة  -33

 : الموحدة  في اعداد هذه القوائم الماليةمجموعة الفيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها 

 أساس توحيد القوائم المالية   

 تشتمل القوائم المالية الموحدة على حسابات الشركة والشركات التابعة لها. 

المستثمر بها، ولدى  مجموعةتتحقق السيطرة عندما تصبح الشركة عرضة او لها الحق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطها في ال

المستثمر بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة  الشركة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها على الشركة

 المستثمر بها إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر: 

 سلطة على المنشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطيها القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها(. -

 مخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطها مع المنشأة المستثمر بها.التعرض ل -

 القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر بها للتأثير على عوائدها. -

االفتراض وعندما يكون لدى بشكل عام، هناك افتراض ان حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدي الى السيطرة. ومن اجل تعزيز هذا 

الشركة مستوى اقل من غالبية حقوق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق 

 ا يلي: والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى الشركة سيطرة على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل م

 الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. -

 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية االخرى.  -

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للشركة.  -

ا اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيراً على تقوم الشركة باعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال إذا م

عنصر او أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة الشركة عليها وتستمر حتى زوال تلك 

ة او المباعة خالل السنة في القوائم المالية السيطرة. يتم ادراج األصول وااللتزامات وااليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المقتنا

 الموحدة من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ فقدان الشركة للسيطرة على الشركة التابعة. 

يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على المساهمين في الشركة والحصص غير المسيطرة حتى لو  

 يؤدي الى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. كان هذا التوزيع س

  عند اللزوم، يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من اجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المحاسبية 

ات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين للمجموعة. يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريف والتدفق

 شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

 يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي الى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 

والحصة غير المسيطرة وعناصر   الشهرة( وااللتزامات إذا فقدت الشركة السيطرة على شركة تابعة فانها تقوم باستبعاد األصول )بما فيها

 .عادلةالملكية األخرى، في حين يتم االعتراف بالربح او الخسارة الناتجة في الربح او الخسارة. يتم االعتراف باإلستثمار المتبقي بالقيمة ال

 تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول 

على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف   الموحدةاألصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي  مجموعةتعرض ال

 االصل ضمن األصول المتداولة في حالة: 

 توقع تحقق االصل او هناك نية لبيعه او استخدامه خالل دورة العمل العادية -

 محتفظ باالصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة  -

 و أ، الموحدة ز الماليشهراً بعد تاريخ قائمة المرك 12حقق االصل خالل توقع ت  -

شهراً على االقل من تاريخ قائمة   12كونه نقداً او في حكم النقد اال إذا كان محظوراً تبادل االصل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل  -

 . وحدةالم المركز المالي

 غير متداولة. يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول 

 يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة: 

  توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية -

 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة  -

 ، أو الموحدة شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي 12توقع تسوية االلتزام خالل  -

 . الموحدة شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي  12لتأجيل تسوية االلتزام لمدة عدم وجود حق غير مشروط  -

 بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.  مجموعةتقوم ال

 يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة كأصول والتزامات غير متداولة. 
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 العمالت األجنبية 

 المعامالت واالرصدة 
عادة تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم ا

. الموحدة ائد في تاريخ اعداد القوائم الماليةترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر الس

 وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة. 

التكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود غير ب  هايتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياس

القيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم معاملة االرباح  ب   هاتم قياسي النقدية بالعمالت األجنبية التي  

مة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة عن التغير او الخسائر الناتجة عن ترج

ل االخر  في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشام

ف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في االرباح والخسائر يتم االعتراف  يتم االعترا

 بها في االرباح والخسائر. 

      شركات المجموعة 

التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية،  عند التوحيد يتم ترجمة األصول وااللتزامات للعمليات األجنبية الى الريال السعودي بسعر 

رة  ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة من الترجمة مباش

لمتعلق بها من الدخل الشامل االخر في الربح أو  في الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد احدى العمليات األجنبية فيتم االعتراف بالجزء ا

 الخسارة. 

 عقارات وآالت ومعدات 

  يتم تسجيل العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم و/ او الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة ان وجدت، 

الجزء المستبدل من العقارات واآلالت والمعدات وتكاليف اإلقتراض   وال يتم استهالك مشروعات تحت التنفيذ. تتضمن التكلفة تكلفة

لمشروعات االنشاءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات اإلعتراف. عندما يتم استبدال اجزاء هامة من العقارات واآلالت  والمعدات  

فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول  المجموعةعلى فترات معينة، تقوم 

 اإلعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

 تقيد االراضي والمباني بالتكلفة ويخصم منها االستهالك المتراكم للمباني واي خسائر هبوط في القيمة. 

 طريقة القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي: يتم احتساب اإلستهالك باستخدام 

 سنة 20المباني:  -

 سنوات    7الى  5التحسينات على المأجور:  -

 سنة  10الى  5االت ومعدات التشغيل:  -

 سنوات   5الى  4وسائل النقل:  -

 سنة  10الى  5االثاث والتجهيزات:  -

الت والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من اآلالعقارات ويتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود 

استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد  

 عند استبعاد األصل.  لموحدةاوالقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة 

الت والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت اآلوطرق استهالك العقارات و يمة المتبقية واألعمار االنتاجيةيتم مراجعة الق

 على أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر.

 األصول غير الملموسة 

منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة األصول غير الملموسة التي تم اقتنائها يتم قياس األصول غير الملموسة المقتناة بصورة  

صا  بناًء على عملية تجميع اعمال هي القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد األصول غير الملموسة بالتكلفة ناق

في القيمة، ان وجدت. اما األصول غير الملموسة المطورة داخليا فال يتم رسملتها وتدرج  أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة للهبوط 

 المصاريف في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 يتم تقدير االعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول غير الملموسة بفترة زمنية محددة او لمدة غير محددة. 

عمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم الهبوط  بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات ال

في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العمر  

النمط المتوقع لإلستفادة من المنافع التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او    يتم معالجةة مالية. واإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سن 

 االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء، وفق الحاجة، وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم

ضمن المصروفات  الموحدة  الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة الربح أو الخسارة    االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير

 . ةالتي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس
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 )تتمة(    األصول غير الملموسة

اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سواء  بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم 

ام  بصورة منفردة او على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما إذا ما زال الستخد

يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي الى عمر انتاجي محدد على  العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره. وفي حالة عدم استمرار هذه المبررات 

 أساس مستقبلي. 

تقاس األرباح او الخسائر الناشئة من استبعاد األصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم 

 االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل. 

 جارات اإلي

أصل او  بالسيطرة على حق  كان يمنحإذا  اأو يتضمن إيجارالعقد بدايته. يمثل عند  ايمثل أو يتضمن إيجارعقد يعتمد تحديد ما إذا كان أي 

 .لفترة زمنية مقابل عوضأصول معينة 

 كمستأجر   المجموعة

 اصول حق االستخدام   - أ

بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(.    المجموعةتقوم  

في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود   الهبوط يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر 

حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار   اصولة اإليجار. تتضمن تكلف

على  على أساس القسط الثابت  االستخدامالمنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق 

 المقدر. العمر االنتاجي  مدى

 التزامات اإليجار  - أ

مدة عقد  خاللبتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم  المجموعةفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم 

ومدفوعات  مها قد يتم استالاإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار 

اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن 

ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط    المجموعةممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن  

لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل   المجموعةإليجار تنص على ممارسة ا

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.

ي تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما ف الهامشيباستخدام معدل االقتراض  المجموعةوفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم 

س  كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعك

كان  فترية اللتزامات اإليجار اذا ماالفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الد  استحقاق

 هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي. 

 عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمة  - ب

أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة   اشهر 12مدتها عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود 

ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار    الموحدة  وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي  مجموعةبال

 . الموحدة ح او الخسارةذات االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الرب 

 كمؤجر  المجموعة

. يتم ليي تشغ ري تأج بشكل جوهري كعقود ةي مخاطر ومنافع الملك عي جم لي بموجبها بتحو المجموعةالتي ال تقوم  جاري عقود اال في تصن تمي 

الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف  إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة 

 عند اكتسابها. باإليجارات المحتملةإيرادات اإليجار. يتم اإلعتراف على نفس أساس  فترة اإليجار اربها على مد
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 استثمارات في شركات زميلة  

تأثيراً هاماً. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والسياسات   المجموعة الشركة الزميلة هي تلك التي تمارس عليها 

 التشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يصل الى السيطرة، او السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 

 ستخدمة لتحديد ما إذا كانت الشركة تمارس تأثير هام في تقييم السيطرة على الشركات التابعة. ويتم استخدام نفس االعتبارات الم

 في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.   المجموعةيتم حساب استثمارات 

  المجموعة لطريقة حقوق الملكية، تدرج االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة مضافا اليها التغيرات التي تحدث نتيجة تغير نصيب    وفقا

صافي أصول الشركات الزميلة. تدرج الشهرة المرتبطة بالشركات الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اجراء اختبار هبوط  في  

 بصورة مستقلة.  في قيمتها

ويدرج التغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك  الموحدة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الحصة من نتائج عمليات الشركات الزميلة تدرج 

  المجموعة . وفي حال وجود اي تغييرات مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة تعترف للمجموعةاآلخر الشركات ضمن الدخل الشامل 

. اما المكاسب او الخسائر  الموحدة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية –اذا كان ذلك مناسبا  –من هذه التغييرات وتفصح عنها بحصتها 

 في الشركة الزميلة.  المجموعةحصة والشركة الزميلة فيتم استبعادها في حدود   المجموعةغير المحققة الناتجة من عمليات بين 

  المجموعة ويمثل حصة  يالتشغيلالربح بعد الموحدة تائج الشركات الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة في ن  المجموعةيتم عرض حصة 

 من نتائج الشركة الزميلة بالصافي من ضريبة الشركة الزميلة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة. 

. ويتم اجراء التعديالت عند الضرورة لتتفق السياسات المحاسبية  للمجموعةفترة المالية  يتم اعداد القوائم المالية للشركات الزميلة عن نفس ال

 . للمجموعةللشركات الزميلة مع السياسات المحاسبية 

ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسارة هبوط في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. تحدد    المجموعةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد  

مدى وجود دليل موضوعي على الهبوط في قيمة االستثمار في الشركات الزميلة وفي   الموحدة في تاريخ اعداد القوائم المالية جموعةالم

باحتساب الهبوط وهو الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من قيمة االستثمار والقيمة الدفترية   المجموعةحالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم 

 . الموحدة في ارباح وخسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة  المجموعةه الخسائر ضمن حصة ويتم قيد هذ

بقياس واالعتراف بأي استثمارات متبقية بالقيمة العادلة. يعترف بأي اختالف   المجموعةعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة تقوم 

ومتحصالت االستبعاد في قائمة الربح أو  تبقية والقيمة العادلة لالستثمارات الم الهامالتأثير  انبين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد

 . الموحدة الخسارة

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية

بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر  الموحدة في تاريخ إعداد القوائم المالية  مجموعةتقوم ال

بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل. وتتمثل   المجموعةتقوم مطلوبا، إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل يكون  ماعلى ذلك، أو عند

 .أيهما أعلى ،لقابلة لإلسترداد لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصلالقيمة ا

وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات المتولدة من أصول أو مجموعات  

قيمته  إلى  القابلة لإلسترداد يتعين تخفيض قيمة األصل  قيمته  ألصول. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد  أخرى من ا

 القابلة لإلسترداد. 

الضريبة بما يعكس وعند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل 

ً التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع، يتم مراعاة المعامالت  ا

ات التقييم وأسعار األسهم  عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعف، السوقية الحديثة

 المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة. 

تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد  

التي يتم توزيع األصول الفردية عليها. وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات. لتغطية   مجموعةبال

 فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة. 

للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن المصاريف المالئمة لوظيفة االصول    يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة

 التي تعرضت لهبوط في القيمة. 

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الهبوط المثبتة مسبقًا لألصول غير المالية، عدا  

 موجودة أو قد انخفضت. يتم إدراج عكس خسارة الهبوط في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الشهرة، لم تعد 

 مخزون 

 يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل. يتم احتساب سعر التكلفة على اساس متوسط التكلفة المرجح. 
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 ألصول المالية ا

 االعتراف االولي والقياس 
، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، التكلفة المستنفدةتصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً ب 

 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة  يعترف بجميع األصول المالية عند 

 العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

 القياس الالحق 
 حق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي: اليعتمد القياس ال

 التكلفة المستنفدة أصول مالية ب 

سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يتم طريقة ولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام بعد القياس اال

 . ته، او هبوط قيمت عليهتعديالأو دخول  ،األصل عند استبعادالموحدة االعتراف باألرباح او الخسائر في قائمة الربح او الخسارة 

 المالية استبعاد األصول 

 يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية: 

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او  -

بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف ثالث   المجموعة قيام  -

  المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو )ب( ان    المجموعةمن خالل اتفاقية "تحويل" وسواء )أ( حولت  

 بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه. لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية 

م إلى أي حد ما زالت تحتفظ  دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقي بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو  المجموعةإذا قامت 

به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع  المجموعةى المدى الذي تستمر عالقة بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل ال

  المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة 

 . المجموعةعلى أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها به االلتزامات المرتبطة األصل المحول وقاس ي . وبه

  المجموعة ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة  

 يهما أقل. أبسداده، 

 الهبوط في قيمة األصول المالية 

 ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. بمخصص خسائر  مجموعةتعترف ال

مخاطر االئتمان   لم يشهد زيادة جوهرية فيبالنسبة للتعرض االئتماني الذي   يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين.

)خسائر    شهرا  12في السداد خالل  المحتمل  مان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر  منذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئت 

، شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي تماني الذي ئ ما بالنسبة للتعرض االأ. شهرا( 12ائتمانية متوقعة على مدى 

لى مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر ائتمانية يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة ع

 متوقعة على مدى العمر(. 

ً   المجموعةن، تطبق  ين التجاري ي بالنسبة للمدين  باستخدام مصفوفة    المجموعةمبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، قامت    منهجا

 ن والبيئة االقتصادية. ي المخصص التي تستند على خبرتها التاريخية في خسائر االئتمان، والتي تم تعديلها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدين 

 النقد وما في حكمه 

من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع ألجل والتي لها تواريخ استحقاق  الموحدة يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي

 خالل ثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر جوهرية للتغير في القيمة. 

 احتياطي نظامي 

يبلغ هذا االحتياطي  ٪ من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى 10تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 

 ٪ من راس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كارباح.  30
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 مخصصات 

 عام 
ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب    المجموعةيتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على  

لتي  األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت ا

استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل   المجموعةفيها  تتوقع

  الموحدة مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أوالخسارة  

 ة. بعد خصم أية مبالغ مسترد

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون  

 ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل. 

 فع إنهاء التوظيف منا

 يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. 

رباح  وضمن األ  الموحدةيتم االعتراف بإعادة القياس، والتي تتكون من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي  

في الفترات   الموحدةالمبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أوالخسارة 

 الالحقة. 

 االلتزامات المالية 

 االعتراف االولي والقياس 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او تصنف االلتزامات المالية، عند اإلعتراف األولي، كالتزامات مالية 

 كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر. 

يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف  

 الت المرتبطة مباشرة بها. المعام

 القياس الالحق 
 حق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:اليعتمد القياس ال

 القروض والسلف 

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

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

 ذمم دائنة ومستحقات  

فواتير بها أم   المجموعة لقاء البضائع أو الخدمات المستلمة، سواٍء تسلمت  بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعين دفعها مستقبالً االعتراف  يتم  

 ال.

 استبعاد االلتزامات المالية 
 يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد. 

 المقاصة بين األدوات المالية 

في حال وجود حق يكفله   الموحدة األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالييتم اجراء مقاصة بين 

 القانون لمقاصة المبالغ المعترف بها، وتوافر النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت. 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 

 تتحقق االيرادات عند اصدار الفاتورة وتوصيل الوجبات وتقديمها الى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري. 

 المدينون التجاريون 
في مبلغ العوض غير المشروط )أي ان استحقاق العوض يعتمد على مضى الفترة الزمنية(. انظر سياسة   المجموعةيمثل المدينون حق 

 األصول المالية. المحاسبة الخاصة ب 

 القطاعات التشغيلية 

إن القطاع هو جزء منفصل ومميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح  

التشغيلية الرئيسي وهو الشخص المسؤول  عن القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرارات 

تبرز عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي  

 ر عنها.فيها سمات اقتصادية مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبيهة متى أمكن ذلك كقطاعات يتم التقري 
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 المصاريف 

يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام  

 . المجموعةعوامل توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع أنشطة 

 والضريبة الزكاة  

 وضريبة الدخل   الزكاة

. يحمل المخصص  الجهات التنظيمية في المناطق التي تعمل بهاوفقا لتعليمات وضريبة الدخل بتجنيب مخصص للزكاة  المجموعةتقوم 

 .الموحدة على قائمة الربح أو الخسارة

 غير مؤكدة وضريبية أوضاع زكوية  
 .الجهات التنظيمية معربوطاتها  المجموعةتنهي تتم المحاسبة عن الفروقات التي قد تنشأ من الربوطات النهائية عندما 

 ضريبة القيمة المضافة 
 يتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية: 

بالضرائب، وفي هذه الحالة  إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة  -

 .يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند المصاريف بحسب الحالة

 .تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة -

 و األخرى أهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة الذي يمكن استرداده من او دفعه الى الجالقيمة المضافة صافي ضرائب إدراج يتم 

 . الموحدة في قائمة المركز المالياألخرى الدائنة الذمم 

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد  -34

موضحة أدناه. تنوي    للمجموعة  الموحدة  الماليةالقوائم  حتى تاريخ إصدار  بعد  سارية المفعول  ولكنها غير  ن المعايير والتفسيرات الصادرة  إ

  الموحدة  المالية القوائمعلى  كبيراً  تأثيراً لها ال يتوقع أن يكون و عندما تصبح سارية المفعول إذا انطبقت، المعايير،هذه  تطبيق المجموعة

 للمجموعة: 

 تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي. -

 "تجميع االعمال"  3ي للتقرير المالي تعديالت على المعيار الدول -

   8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 "عقود التامين". 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 االحداث الالحقة لتاريخ التقرير  -35

الجهات المختصة في حكومة المملكة العربية السعودية وذلك للحد من وفقاً لإلجراءات اإلحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها 

(، تعلن شركة ريدان الغذائية بأن بعض نشاطاتها مازالت تعمل بالحد األدنى في الفترة COVID-19انتشار فيروس كورونا المستجد )

وسيكون هنالك تأثير على أعمال الشركة ونشاطاتها  السابقة. وبالرغم من ذلك فإن حظر التجوال قد أثر على إيراداتها بشكل مباشر وكبير

 ونتائجها المالية خالل فترة اإلجراءات اإلحترازية المفروضة. 

ونظراً لعدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك اإلجراءات االحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا األثر المالي في الوقت الحالي. أما فيما  

بدعم القطاع الخاص للحد من اآلثار المترتبة على اإلجراءات  في المملكة العربية السعودية يتعلق بالقرارات السامية الكريمة الخاصة 

ً بمتابعة  االحترازي  ً مع الجهات ذات العالقة لمعرفة مدى استحقاقها من عدمه، حيث تقوم الشركة حاليا ة، تنوه الشركة بأنها تعمل حاليا

 .المتغيرات بهذا الشأن

 الموحدة  تاريخ اعتماد القوائم المالية -36
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