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٧ 

 

 التكوين�و�طبيعة�النشاط� .١

الرياض�با�ملكة�العربية�السعودية�بموجب��مدينة�مسجلة�7ي�مساهمة�مقفلةمطعم�بيت�الشط:9ة�للوجبات�السريعة�("الشركة")�jي�شركة�

  .م٢٢/٠٥/٢٠٠٩هـ�ا�وافق��٢٨/٠٥/١٤٣٠بتاريخ��١٠١٠٢٦٨٢٤١السجل�التجاري�رقم�

ا�ملكة�العربية��١٢٥٦٢الرياض���٧٢٧٧بالنشاط�الرئي©�uvللشركة�هو�سلسلة�مطاعم�وجبات�سريعة.�عنوان�ا�كتب�ا�سجل�للشركة�هو�ص.

  السعودية.

الشركة�7ي�البداية�بسبب�حظر�التجول�والقيود�ا"خرى�ولكن�الطلب�عOى�منتجات�الشركة�لم�يتأثر�إ�ى�حد�كب:�9،�عOى�قد�تأثرت�عمليات�

عOى�عمليا¯Uا.�و١٩��q-الرغم�من�وجود�بعض�التغ:9ات�الصغ:9ة�7ي�مزيج�ا�نتجات�وقنوات�البيع.�وراقبت�ا\دارة�باستمرار�حالة�وتأث:9ات�كوفيد

�الوقا �ا\جراءات �تزال �أبريل �7ي �الشركة �اتخذ¯Uا uال�� �وعم�٢٠٢٠ئية �موظف°Uا �وس�مة �صحة �لضمان � �وذلك �اqن �ح�² �ا�فعول �U³ا�سارية

  .ا\ضافة�إ�ى�ضمان�استمرار�عمليا¯Uا�من�منظور�دافع�النمو�وا�سUVلك:ن�وا�جتمع�ككل

.�٢٠٢١يونيو��٣٠ة��للشركة�لف9Wة�الستة�أشهر�ا�نUVية�7ي�لم�يكن�له�أي�تأث:�9جوهري�عOى�النتائج�ا�الي�١٩-تعتقد�ا\دارة�أن�جائحة�كوفيد

  .وستواصل�الشركة�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث:�9عOى�أعمالها�ونتائجها�ا�الية

 أساس�اHعداد .٢

 بيان�اTل'�ام�با�عاي���الدولية�للتقرير�ا�اYي� ١٫٢

��عيار�ا�حاسبة� �وفًقا �هو�معتمد�7ي�ا�ملكة�العربية��- �٣٤الدو�ي�تم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة التقارير�ا�الية�ا"ولية�كما

�ا"ولية �ا�الية �القوائم �هذه �قراءة �يجب �القانوني:ن. �للمحاسب:ن �السعودية �الهيئة �عن �الصادرة �ا�عاي:�9والتصريحات �من �وغ:9ها �السعودية

م�("آخر�قوائم�مالية�سنوية").��qتتضمن�٢٠١٩ديسم�٣١��9لسنة�ا�نUVية�7ي�ا�ختصرة�باqق9Wان�مع�آخر�قوائم�مالية�سنوية�للشركة�كما�7ي��وا

Uا�الهيئة��القوائم�ا�الية�ا�رفقة�جميع�ا�علومات�ا�طلوبة�\عداد�مجموعة�كاملة�من�القوائم�ا�الية�وفًقا��عاي:�9التقارير�ا�الية�الدولية ال��uأق̄ر

م�تضم:ن�ا\يضاحات�التوضيحية�ا�ختارة�لشرح�ا"حداث�وا�عام�ت�ا�همة�لفهم�التغي:9ات�7ي�السعودية�للمحاسب:ن�القانوني:ن.�ومع�ذلك،�يت

  الوضع�ا�ا�ي�للشركة�وأداU³ا�منذ�آخر�قوائم�مالية�سنوية.

  ا�الية�القوائمإعداد� ٢٫٢

ا�حددة�ال��uيتم�قياسها�بالقيمة�الحالية�ع�ا�نافعOى�أساس�التكلفة�التاريخية،�باستثناء�خطة��ا"ولية�ا�ختصرةا�الية��القوائمتم�إعداد�هذه�

  .ل�لW امات�ا�ستقبلية�باستخدام�طريقة�ائتمان�الوحدة�ا�توقعة

�٣١(�م٢٠٢١يونيو��٣٠مليون�ريال�سعودي�كما�7ي��١٧٫٦ا�تداولة�بمبلغ��موجودا¯UاعOى�الرغم�من�أن�ا�طلوبات�ا�تداولة�للشركة�تجاوزت�

�وذلك�"ن��ا"ولية�ا�ختصرةا�الية��القوائممليون�ريال�سعودي)،�فقد�تم�إعداد�هذه��١٧٫٥:�م٢٠٢٠ديسم��9 عOى�أساس�مبدأ�اqستمرارية.

�تشغيلية�خ�ل�ف9Wة�الستة�أشهر�ا�نUVية�7ي� �إ�ى�جنب�مع�وضع�التدفقات�النقدية�التشغيلية��م٢٠٢١يونيو��٣٠الشركة�تحقق�أرباًحا جنًبا

،�مما�يش:�9إ�ى�قدرة�الشركة�عOى�سداد�الW اما¯Uا�ا�ستقبلية.�با\ضافة�إ�ى�ذلك،�تقوم��م٢٠٢١يونيو��٣٠ة�أشهر�ا�نUVية�7ي�ا\يجابية�لف9Wة�الست

  الشركة�بتوسيع�أعمالها،�وهو�ما�يتضح�من�الزيادة�7ي�ا"رباح�التشغيلية�وبالتا�ي�من�ا�توقع�أن�تزيد�تدفقا¯Uا�النقدية�بشكل�أك�9.

  .باستخدام�مبدأ�اqستحقاق�7ي�ا�حاسبة�ومفهوم�اqستمرارية�ا"ولية�ا�ختصرةا�الية��القوائمم�إعداد�هذه�ع�وة�عOى�ذلك،�يت

  .وjي�العملة�الوظيفية�وعملة�العرض�للشركة بالريال�السعودي�ا�ختصرة�ا"وليةا�الية��القوائمتم�عرض�هذه�

  استخدام�الحكم�والتقديرات ٣٫٢

� �ا�الية �القوائم �إعداد �ا�حاسبية�عند �السياسات �تطبيق �تؤثر�عOى �واف9Wاضات �وتقديرات �أحكام �ا\دارة �أصدرة �للشركة �ا�ختصرة ا"ولية

  للشركة�وا�بالغ�ا�بلغ�ع¼Uا�من�ا"صول�والخصوم�وا\يرادات�وا�صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.

  .ا"خ:9ةا�الية�السنوية��القوائمة�بشكل�مستمر�وjي�مماثلة�لتلك�ال��uتم�وصفها�7ي�ف9Wاضات�الهاما\ والتقديرات�و ا"حكام�يتم�مراجعة�
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٨ 

 

 ملخص�السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٣

 ا�عاي���والتفس��ات�والتعديwت�الجديدة�ا�طبقة�من�قبل�الشركة

ا�الية�السنوية�ا"خ:9ة،��القوائممع�تلك�ا�تبعة�7ي��ا"ولية�ا�ختصرةا�الية��القوائمتتوافق�السياسات�ا�حاسبية�ا�ستخدمة�7ي�إعداد�هذه�

،�وال��uتسري�اعتباًرا�م٢٠٢١يونيو��٣٠بعد��١٩-امتيازات�ا\يجار�ا�تعلق�بكوفيد�:١٦باستثناء�التعدي�ت�عOى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�

 .م٢٠٢١يناير��١من�

عدلة�ا"خرى�الصادرة�عن�مجلس�معاي:�9ا�حاسبة�الدولية�وال��uسيتم�تطبيقها�"ول�مرة�7ي��qُيتوقع�أن�تؤثر�ا�عاي:�9والتفس:9ات�الجديدة�وا�

ا�الية�السنوية�التالية�عOى�الشركة�"�Uا�إما�غ:�9ذات�صلة�بأنشطة�الشركة�أو�تتطلب�محاسبة�وال��uتتفق�مع�السياسات�ا�حاسبية��القوائم

 معيار�أو�تفس:�9أو�تعديل�آخر�تم�إصداره�ولكنه�لم�يصبح�ساري�ا�فعول�بعد.�الحالية�للشركة.�لم�تطبق�الشركة�7ي�وقت�مبكر�أي

 م٢٠٢١يونيو��٣٠�ا�بعد��١٩-امتيازات�اHيجار�ا�تعلق�بكوفيد:�١٦رقم�ا�عيار�الدوYي�للتقرير�ا�اYي�تعديwت�ع�ى�

لعقود�ا\يجار�،�لتمديد�الوسيلة�العملية�للسماح��١٦رقم��ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي،�عدل�مجلس�معاي:�9ا�حاسبة�الدولية�م7٢٠٢١ي�مارس�

�7ي�أو�قبل�
ً
يونيو��٣٠للمستأجرين�بتطبيقه�عOى�امتيازات�ا\يجار�ال��uتؤثر�التخفيضات�7ي�مدفوعات�ا\يجار�عOى�ا�دفوعات�ا�ستحقة�أص�

،�بما�7ي�ذلك�،�مع�السماح�بالتطبيق�ا�بكرم٢٠٢١أبريل��١.�هذا�التعديل�ينطبق�عOى�التقارير�السنوية�الف9Wات�ال��uتبدأ�7ي�أو�بعد�م٢٠٢٢

 .م٢٠٢١مارس��٣١ا�الية�غ:�9ا�صرح�بإصدارها�7ي��القوائم

 ،�عOى�أي�امتياز�إيجار�خ�ل�الف9Wة�وبالتا�ي�لم�تتأثر��Uذا�التعديل.لم�تحصل�الشركة،�بصفUVا�ا�ستأجر

 ا�ستقبليةأثر�ا�عاي���ا�حاسبية�ال���سيتم�تطبيقها�+ي�الف'�ات�

�م٢٠٢١ديسم�٣١��9هناك�عدد�من�ا�عاي:�9والتفس:9ات�ال��uأصدرها�مجلس�معاي:�9ا�حاسبة�الدولية�وال��uتسري�عOى�الف9Wات�ال��uتبدأ�بعد�

.��qتعتقد�ا�الية�السنوية�التالية�للشركة)�ال��uقامت��Uا�الشركة�قررت�عدم�اعتمادها�7ي�وقت�مبكر�القوائم(التاريخ�الذي�سيتم�فيه�إعداد�

  ا�الية�بمجرد�تطبيقها.�القوائمالشركة�أن�هذه�ا�عاي:�9والتفس:9ات�سيكون�لها�تأث:�9مادي�عOى�

 أمور�مهمة�خwل�الف'�ة�: .٤

�(ا�وافق��١١/١١/١٤٤٢حصلت�الشركة�عOى�موافقة�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ� � �ل¿دراج�7ي�السوق�ا�وازية�("نمو")�من�٢١/٠٦/٢٠٢١هـ (

٪�من�أسهم�الشركة،�وسـوف�يكـون�الطـرح�علـى�ا�سـتثمرين�ا�ؤهليـن�خ�ل�ف9Wة�الطرح�كما�هو�منصوص�٢٩سهم�تمثل��٧٢٥٫٠٠٠خ�ل�طرح�

هـ��١٤٤٣/٠١/٠٧عليه�7ي�مسرد�ا�صطلحات�ا�حددة�7ي�لوائح�وقواعد�هيئة�السوق�ا�الية.�وسيتم�الطرح�خ�ل�الف9Wة�من�يوم�ا"حد�ا�وافق�

   )�٢٣/٨/٢٠٢١هـ�(ا�وافق��١٥/١/١٤٤٣)�وح��²يوم�ا\ثن:ن�١٥/٨/٢٠٢١(ا�وافق�

.
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٩ 

 

 وا�عداتا�متلكات� .٥

 مباني أرا����  

ا�نشآت�

 وال'�كيبات

ا$ثاث�

 والتجه��ات

ا$دوات�

 وا�عدات�

أجهزة�

 تكييف

أجهزة�

 اHجماYي سيارات أجهزة�حاسب كهربائية

                      التكلفة:

 ٦٢٬٢٢٨٬٠٧٠ ٣٤١٬٧٦٥ ٣٬٤٠٨٬٤٦٥ ١٣٬٧٦٤٬٢٦١ ٢٬٤٠٠٬٥٣٩ ١٬٠٣١٬١٥١ ٢٬٥٩٠٬٦٠٢ ٣٤٬٩١٨٬٤٧٥ - ٣٬٧٧٢٬٨١٢  م ٢٠٢٠ يناير�١الرصيد�+ي�

 ٨٬٠٤٤٬٣٣١ -  ١٬٤٤١٬١٢٤  ٢٬٠٣٠٬٨٣٨  ١٬٠٠٣٬٩٩٥  ٤٥٧٬٩٢٩  ٣٦٢٬٥٦٥  ١٬٧٨٦٬٩٢٨  ٩٦٠٬٩٥٢ -  إضافات

تحويل�من�أعمال�إنشائية�تحت�
 ١١٬٤٥٧٬٢٣٩ -  ٣٧٤٬٨١٨  ٩٩٥٬٩٦٦  ٦٥٧٬٤٤٠  ١١٨٬٢٦٦  ١٦٧٬٥١٨  ٤٬٩٩٨٬١٥١  ٤٬١٤٥٬٠٨٠ -  التنفيذ

 - - - - - - - (٣٬١٤٧٬٧٠٠) ٣٬١٤٧٬٧٠٠ -  ا�وجودات�إعادة�تصنيف

 (١٬٨٨٥٬٤٣٩)   (١٢٬٤٩٥)  (١٣٥٬٣٠٠)  (٣٢٬٢٨٢) - - (١٬٧٠٥٬٣٦٢) - -  خ�ل�السنة�/�ا�عدوم�استبعادات

 ٧٩٬٨٤٤٬٢٠١  ٣٤١٬٧٦٥  ٥٬٢١١٬٩١٢  ١٦٬٦٥٥٬٧٦٥  ٤٬٠٢٩٬٦٩٢  ١٬٦٠٧٬٣٤٦  ٣٬١٢٠٬٦٨٥  ٣٦٬٨٥٠٬٤٩٢  ٨٬٢٥٣٬٧٣٢  ٣٬٧٧٢٬٨١٢  م ٢٠٢٠ديسم\���٣١الرصيد�+ي�

  ٤٬٩٩٦٬٣٩٩    -                ٨٤٨٬١٧٢  ١٬٤٧٨٬٣٢٢  ٢١٣٬٥٣٠  ٦٤٦٬٣٦٨  ٢٧٩٬٧٨٤  ١٬٥٣٠٬٢٢٣    -    -  إضافات

تحويل�من�أعمال�إنشائية�تحت�
  -   التنفيذ

                       

٤٩٥٬٧٣٢  

                           

٣٬٦٢٥٬٠٧١  

                            

٥٥٬٢٨٦  

                        

٢٣١٬٧٠٨  

                 

٥٤٣٬٠٥٠  

                     

٦٬٦١١٬٣٨١            -                ٢٣٩٬٤١٠           ١٬٤٢١٬١٢٤  

  (١٢٬٥٣٨)  -   (١٢٬٥٣٨)  -   -   -   -   -   -   -   �الف9Wةخ�ل��ا�عدوم

  ٩١٬٤٣٩٬٤٤٣  ٣٤١٬٧٦٥  ٦٬٢٨٦٬٩٥٦  ١٩٬٥٥٥٬٢١١  ٤٬٧٨٦٬٢٧٢  ٢٬٤٨٥٬٤٢٢  ٣٬٤٥٥٬٧٥٥  ٤٢٬٠٠٥٬٧٨٦  ٨٬٧٤٩٬٤٦٤  ٣٬٧٧٢٬٨١٢  م٢٠٢١يونيو���٣٠الرصيد�+ي�

            اTس-,wك�ا�'�اكم:

 ١٥٬٩٠٢٬٦٣١    ٢٢١٬٢٣٨  ١٬٢٦٩٬٥٢٧   ٤٬٣٣١٬٤٥٣  ١٬٠٣١٬٧٤٧    ٣٥٤٬١٥٠    ٦٥٣٬٧١١   ٨٬٠٤٠٬٨٠٥  - -  م ٢٠٢٠ يناير�١الرصيد�+ي�

 ٦٬٩٦٨٬٤٨٦ ٦١٬٨٢١ ٤٨٨٬٢٠٢ ١٬٨١٤٬٥٧٠ ٦١٠٬٠٦٧ ٩١٬٤٢٣ ٢٦٠٬٣٢٦ ٣٬٤٤٠٬١٨٠ ٢٠١٬٨٩٧ -  رسوم�للسنة

 (٩١٧٬٥٧١) - (١٢٬٤٩٥)  (١٣٥٬٣٠٠)  (٢٣٬٦٢١)   -   -  (٧٤٦٬١٥٥)  - -  استبعادات�خ�ل�السنة�

 ٢١٬٩٥٣٬٥٤٦ ٢٨٣٬٠٥٩   ١٬٧٤٥٬٢٣٤  ٦٬٠١٠٬٧٢٣  ١٬٦١٨٬١٩٣  ٤٤٥٬٥٧٣   ٩١٤٬٠٣٧  ١٠٬٧٣٤٬٨٣٠   ٢٠١٬٨٩٧ -  م ٢٠٢٠ ديسم\���٣١الرصيد�+ي

  ٤٬٠٤٩٬٧٠٥  ٢٥٬٢٨٤  ٣٥١٬٥٨٤  ١٬٠٣٤٬٢١٤  ٣٦٥٬٨٨٨  ٩١٬٧٥٦  ١٥٢٬٧٤٣  ١٬٩١٠٬٢١٠  ١١٨٬٠٢٦  -   الف9Wةرسوم�

  -   �الف9Wةخ�ل��ا�عدوم

                                

-    - 

                                    

-    

                                  

-    

                           

-    

                                  

-     (٢٬١٢٥) -     (٢٬١٢٥) 

  ٢٦٬٠٠١٬١٢٦  ٣٠٨٬٣٤٣  ٢٬٠٩٤٬٦٩٣  ٧٬٠٤٤٬٩٣٧  ١٬٩٨٤٬٠٨١  ٥٣٧٬٣٢٩ ١٬٠٦٦٬٧٨٠  ١٢٬٦٤٥٬٠٤٠  ٣١٩٬٩٢٣    -  م ٢٠٢١ يونيو��٣٠الرصيد�+ي�

            صا+ي�القيمة�الدف'�ية�

  ٦٥٬٤٣٨٬٣١٧  ٣٣٬٤٢٢  ٤٬١٩٢٬٢٦٣  ١٢٬٥١٠٬٢٧٤  ٢٬٨٠٢٬١٩١  ١٬٩٤٨٬٠٩٣  ٢٬٣٨٨٬٩٧٥  ٢٩٬٣٦٠٬٧٤٦  ٨٬٤٢٩٬٥٤١  ٣٬٧٧٢٬٨١٢  (غ���مراجعة)�م ٢٠٢١يونيو��٣٠+ي�

 ٥٧٬٨٩٠٬٦٥٥   ٥٨٬٧٠٦   ٣٬٤٦٦٬٦٧٨  ١٠٬٦٤٥٬٠٤٢  ٢٬٤١١٬٤٩٩  ١٬١٦١٬٧٧٣  ٢٬٢٠٦٬٦٤٨  ٢٦٬١١٥٬٦٦٢  ٨٬٠٥١٬٨٣٥  ٣٬٧٧٢٬٨١٢  (مراجعة)�م ٢٠٢٠ديسم�7٣١��9ي�



  (شركة�مساهمة�مقفلة)�مطعم�بيت�الشط��ة�للوجبات�السريعة

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ���ا�راجعة)

  م٢٠٢١�يونيو�٣٠أشهر�ا�ن-,ية�+ي��ستةلف'�ة�

 )سعودي�ريال(�

١٠ 

 

  أعمال�إنشائية�تحت�التنفيذ .٦

 اHجماYي  

    ٦٬٧٤٤٬٦٥٤  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�+ي�

  ٨٬١٩٥٬٠٩١  ا\ضافات�

  (١١٬٤٥٧٬٢٣٩)  تحويل�إ�ى�ا�متلكات�وا�عدات

  (١٩٬١٤٩)  تحويل�إ�ى�ا�وجودات�غ:�9ا�لموسة�

  ٣٬٤٦٣٬٣٥٧  م٢٠٢٠ديسم\���٣١الرصيد�+ي�

  ٥٬٤٢١٬٦١٦  إضافات

 (٦٬٦١١٬٣٨١)   تحويل�إ�ى�ا�متلكات�وا�عدات

 (٥١٨٬٦٦٣)   التحويل�إ�ى�ا�وجودات�غ:�9ا�لموسة�

 ١٬٧٥٤٬٩٢٩  م��٢٠٢١يونيو��٣١الرصيد�+ي�

  ا�خزون� .٧

  م���٢٠٢١يونيو��٣٠� 

  (غ���مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسم�٣١�9  

  (مراجعة)

 ٢٬٤٧٠٬٩٥٣ مواد�خام�
 

١٬٤٩٦٬٥٩١ 
   ١٬٢١١٬٧٤٧  مواد�كيميائية

٢٬٣٠٠٬٦١٧ 
 ٣١٨٬١٣٦  مواد�تعبئة�و�مس�UVكات

 
٣٣١٬٧٣٨  

  ٤٬١٢٨٬٩٤٦  ٤٬٠٠٠٬٨٣٦  

 القروض� .٨

  م���٢٠٢١يونيو��٣٠�  

  (غ���مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسم�٣١�9  

  (مراجعة)

 ٤٬٨٢٨٬٦٤٩  ٣٬٧٣٣٬٦٣٦  ا�طلوبات�غ���ا�تداولة

 ١٬٨١١٬٢٥٦  ١٬٢٦٩٬٢٣٤  قرض�بنكي�مضمون 
  ٦٬٦٣٩٬٩٠٥  ٥٬٠٠٢٬٨٧٠  قرض�من�بنك�التنمية�اqجتماعية

     ا�طلوبات�ا�تداولة
 ٥٬٨٩٠٬٣٥٥  ٦٬٧٥٦٬٢٠٣  مضمون الجزء�ا�تداول�من�قرض�بنكي�

  ١٬٠٨٤٬٠٤٤  ١٬٦٢٦٬٠٦٦  قرض�من�بنك�التنمية�اqجتماعية
  ٦٬٩٧٤٬٣٩٩  ٨٬٣٨٢٬٢٦٩   

:�٢٠٢٠ديسم�٣١��9(�٢٠٢١يونيو��٣٠مليون�ريال�سعودي�كما�7ي���٣٬٥أبرمت�الشركة�عقد�تمويل�التورق�مع�البنك�العربي�الوط�uÂبقيمة�دف9Wية�

ديسم�٣١��9(�٢٠٢١يونيو��٣٠مليون�ريال�سعودي.�7ي��٧٬٠مليون�ريال�سعودي)�وعقد�تمويل�باي�العجل�مع�مصرف�الراجÄي�بقيمة�دف9Wية��٣٫٨

٢٠٢٠� �هذه�القروض�مضمونة�مقابل�سندات�إذنية�بمبلغ��٦٬٩: �7ي�١٧٬٩مليون). :�٢٠٢٠ديسم�٣١��9(�٢٠٢١يونيو��٣٠مليون�ريال�سعودي�كما

 وjي�مستحقة�الدفع�عOى�مدى�ف9Wة�القرض.�سعودي)مليون�ريال�١٧٬٩أرض�

 تكلفة�هامش�وال��uتعتمد�بشكل�عام�عOى�أسعار�السوق�السائدة.�م٢٠٢٠ديسم�٣١�9م�و٢٠٢١يونيو��٣٠للقروض�ا�ضمونة�القائمة�7ي�

مليون�ريال�سعودي).�هذا��٢٫٩:�م٢٠٢٠ديسم�٣١��9مليون�ريال�سعودي�(�٢٫٩الشركة�لدUÇا�قرض�من�بنك�التنمية�اqجتماعية�بقيمة�دف9Wية�تبلغ�

  مليون�ريال�سعودي).�٢٫٧:�أرض�م٢٠٢٠ديسم�٣١��9(�مليون�ريال�سعودي�٢٫٧القرض�مضمون�مقابل�أرض�مملوكة�للشركة�بمبلغ�

  



  (شركة�مساهمة�مقفلة)�مطعم�بيت�الشط��ة�للوجبات�السريعة

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ���ا�راجعة)

  م٢٠٢١�يونيو�٣٠أشهر�ا�ن-,ية�+ي��ستةلف'�ة�

 )سعودي�ريال(�

١١ 

 

  معامwت�وأرصدة�ا$طراف�ذات�العwقة .٩

 معامwت�ا$طراف�ذات�العwقة

 مكافآت�اHدارة�العليا

ا�ستحقة�للرئيس�التنفيذي�(الرئيس�التنفيذي)��ا�نافع،�بما�7ي�ذلك�جميع�للمكافآت�ا"ولية�ا�ختصرةا�الية��القوائمبلغ�إجما�ي�ا�بلغ�ا�حتسب�7ي�

� �وا�ديرين�التنفيذي:ن�للشركة��دة�ستة�أشهر�ا�نUVية�7ي ��٢٠٢١يونيو��٣٠وأعضاء�مجلس�ا\دارة :�٢٠٢٠يونيو��٣٠ريال�سعودي�(١٬٧٦٨٬٤٦٤،

 ريال�سعودي).�٧٦٧٫٢٣٨

 تمثل�ا�عام�ت�مع�ا"طراف�ذات�الع�قة�بشكل�رئي©�uvالخدمات�ا�قدمة�،�وال��uتتم�وفًقا�لشروط�متفق�عل°Uا�ومعتمدة�من�قبل�ا\دارة.

  :ا�عامwت

  طبيعة�ا�عاملة  طبيعة�العwقة  الطرف�ذو�العwقة
 ٣٠�يونيو�٢٠٢١�م

 (غ���مراجعة)

 �٣٠يونيو��٢٠٢٠م

 (مراجعة)

 ٩٨٩٬٦٥٥ ١٬٩٥٧٬٩٣٥  خدمات  شركة�زميلة  التكنلوجياشركة�ابتكار�

 ٣٧٬٨٠١ ١٨٬٧٠٠  خدمات  شركة�زميلة  شركة�سالدويتش

  أرصدة:

 مستحق�$طراف�ذات�عwقة�

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠

   (غ���مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��9

  (مراجعة)

uÂ٥٬٣٣٦٬٠٠٠   ٥٬٣٣٦٬٠٠٠  إبراهيم�بن�عبد�العزيز�بن�ناصر�ا�زي 

 ٨٥٬٣٥٦   ١٠٤٬٠٥٦  شركة�سالدويتش

 ١٥٬٥٤٥   ٦٧٬٢٢٧  التكنلوجياشركة�ابتكار�

  ٥٬٤٣٦٬٩٠١   ٥٬٥٠٧٬٢٨٣ 

 ربحية�السهم� .١٠

  ربح�السهم�ا$سا ���وا�خفض�

  تم�احتساب�ربحية�السهم�ا"ساسية�و�ا�خفضة�عOى�أساس�ربح�ا"سهم�العادية�و�ا�عدل�ا�رجح�لعدد�ا"سهم�العادية�القائمة�.

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠  

   مراجعة)�(غ�� 

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��9

  (مراجعة)

 ٥٬٦١٨٬٦٤٩       ٦٬٤٩٩٬١٥٤  ربح�ا"سهم�العادية

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠   ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ا�رجح�لعدد�ا"سهم�العادية�7ي��Uاية�الف9Wةا�توسط�

 ٢٫٢٥   ٢٫٦٠  ا"سا�uvwوا�خفض�ربحية�السهم

  

  

  

  

 



  (شركة�مساهمة�مقفلة)�مطعم�بيت�الشط��ة�للوجبات�السريعة

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ���ا�راجعة)

  م٢٠٢١�يونيو�٣٠أشهر�ا�ن-,ية�+ي��ستةلف'�ة�

 )سعودي�ريال(�

١٢ 

 

  القيمة�العادلة�والتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة .١١

  الشركة�بقياس�ا"دوات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�7ي�تاريخ�كل�قائمة�مركز�ما�ي.تقوم�

س.�يستند�القيمة�العادلة�jي�السعر�الذي�يتم�است�مه�لبيع�أصل�أو�دفعه�لتحويل�الW ام�7ي�معاملة�منظمة�ب:ن�ا�شارك:ن�7ي�السوق�7ي�تاريخ�القيا

  ا"صل�أو�نقل�اqلW ام�يتم�إما:قياس�القيمة�العادلة�إ�ى�اف9Wاض�أن�ا�عاملة�لبيع�

  7ي�السوق�الرئي©�uvلËصل�أو�اqلW ام،�أو •

  .7ي�حالة�عدم�وجود�سوق�رئي©uv،�7ي�السوق�ا"ك�9Ìفائدة�لËصل�أو�اqلW ام •

م�اqف9Wاضات�يجب�أن�يكون�الوصول�إ�ى�السوق�الرئي©�uvأو�ا"ك�9Ìفائدة�من�قبل�الشركة.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�لËصل�أو�اqلW ام�باستخدا

  ال��uيستخدمها�ا�شاركون�7ي�السوق�عند�تسع:�9ا"صل�أو�اqلW ام،�عOى�اف9Wاض�أن�ا�شارك:ن�7ي�السوق�يتصرفون�7ي�صالحهم�اqقتصادي.

 Ëى�استخدام�لOى�تحقيق�فوائد�اقتصادية�من�أعOعتبار�قدرة�ا�شارك�7ي�السوق�عqصل�غ:�9ا�ا�ي�7ي�اËصل�وأفضل�يأخذ�قياس�القيمة�العادلة�ل

  استخدام�له

  لغرض�إفصاحات�القيمة�العادلة،�حددت�الشركة�فئات�ا"صول�والخصوم�عOى�أساس�طبيعة�وخصائص�ومخاطر�ا"صول�أو�ا\لW امات.

  ا$دوات�ا�الية�T�تقاس�بالقيمة�العادلة

�بالقيمة�العادلة�عOى�النقد�ومايعادله�والذمم ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ا"خرى�والذمم�الدائنة��تشتمل�ا"دوات�ا�الية�ال��q�uيتم�قياسها

  .التجارية�والذمم�الدائنة�ا"خرى�وطلوبات�اqيجار�وا�ستحق�ا�ى�أطراف�ذات�ع�قة�والقروض�والسلف

  نظًرا�لطبيعUVا�قص:9ة�ا"جل،�فإن�القيمة�الدف9Wية�لهذه�ا"دوات�ا�الية�تقارب�قيمUVا�العادلة.

  ا�اليةفئات�ا$دوات�

 
  م��٢٠٢١يونيو��٣٠

 (غ���مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��9

  (مراجعة)
  ا$صول�ا�الية:

   
 التكلفة�ا�طفأة

   
 ٥٬٤٦٠٬٥٢٦  ٦٬١٧٧٬٨٠٦ ذمم�مدينة�أخرى�

  ٦٬٣١٤٬٤٩١  ٧٬٩٥٥٬٤٤٣  نقد�وما�يعادله

  
١١٬٧٧٥٬٠١٧  ١٤٬١٣٣٬٢٤٩ 

     ال'�امات�مالية:

    التكلفة�ا�طفأة

    غ���متداولة��

 ٦٬٦٣٩٬٩٠٥    ٥٬٠٠٢٬٨٧٠  قروض�

    متداولة:��

 ٦٬٩٧٤٬٣٩٩    ٨٬٣٨٢٬٢٦٩ قروض�

 ١١٬٨٨٣٬٤٩٢  ١٤٬٠٣٤٬٩٠١ ذمم�دائنة�تجارية��

 ٥٬٤٣٦٬٩٠١  ٥٬٥٠٧٬٢٨٣ مستحق�ا�ى�اطراف�ذات�ع�قة

 ٢٤٬٢٩٤٬٧٩٢  ٢٧٬٩٢٤٬٤٥٣ 

 ٣٠٬٩٣٤٬٦٩٧  ٣٢٬٩٢٧٬٣٢٣ ا�اليةاجماYي�اHل'�امات�

 



  (شركة�مساهمة�مقفلة)�مطعم�بيت�الشط��ة�للوجبات�السريعة

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ���ا�راجعة)

  م٢٠٢١�يونيو�٣٠أشهر�ا�ن-,ية�+ي��ستةلف'�ة�

 )سعودي�ريال(�

١٣ 

 

  اHحتماTت�واHل'�امات .١٢

  إل'�امات�رأسمالية

ريال�سعودي)�فيما��٥٣٤٬٥٦٤:�م٢٠١٩ديسم�٣١��9ريال�سعودي�(�٦٧٧٬٧٦٧،�يوجد�لدى�الشركة�ارتباطات�رأسمالية�قدرها��٢٠٢١يونيو��7٣٠ي�

  يتعلق�بتحسينات�العقارات�ا�ستأجرة�وتطوير�ال�9مجيات�وإنشاء�مباني�مكتبية�جديدة.

 ا$حداث�الwحقة .١٣

  ا�رفقة.�ا"ولية�ا�ختصرةا�الية��القوائم�qتوجد�أحداث�qحقة�تتطلب�إفصاحا�أو�تعدي�ت�عOى�

      إعتماد�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة� .١٤

  م).�٢٠٢١سبتم�٠٨�9هـ�(ا�وافق��١٤٤٣صفر�٠١تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة�من�قبل�إدارة�الشركة�7ي�

 

 

 

 


