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١١

العملياتوطبيعة القانونيالوضع.١

شركة   هي  ("الشركة")  السريعة  للوجبات  الشطيرة  بيت  في،مقفلةسعودية  مساهمة  مطعم  السعودية ،  الرياضمدينةمسجلة  العربية  اململكة 

.م٢٢/٠٥/٢٠٠٩هـ املوافق ٢٨/٠٥/١٤٣٠بتاريخ ١٠١٠٢٦٨٢٤١التجاري رقم بموجب السجل 

.مقفلةسعوديةولية محدودة إلى شركة مساهمةؤ غيرت الشركة شكلها القانوني من شركة ذات مس ،م٢٠١٩أغسطس٣١في 

درجة  املالشركة  وأسهم  ٪ من رأس املال في نمو  ٢٩سهم تمثل  ٧٢٥٫٠٠٠طرح  ل هيئة السوق املالية على طلب الشركة  وافقت،  م٢٠٢١يونيو  ٢١في

مقفلة. سعودية ، ومع ذلك، وفًقا للنظام األساسىي للشركة، ال يزال الوضع القانوني شركة مساهمة م٢٠٢١سبتمبر ٨في نمو في 

جبات سريعة.سلسة مطاعم و يتمثل نشاط الشركة الرئيسىي في 

.اململكة العربية السعودية١٢٥٦٢الرياض ٧٢٧٧.ص ب:عنوان الشركة املسجل هو

الفروع.١٫١

الفرع و موقعھ  التاريخ السجل التجاري للفرع 

فرع بيت الشطيرة للتجارة (الرياض) ١٤٣٢/١١/٠٢ هـ١٠١٠٣١٧٠١٤

السريعة (الرياض) مطعم بيت الشطيرة للوجبات ١٤٣٢/١٠/٠٨ هـ١٠١٠٣١٥٣٦٩

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٢/١٠/٠٨ هـ١٠١٠٣١٥٣٧٠

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٢/١٠/٠٨ هـ١٠١٠٣١٥٣٧١

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٢/١٠/١٤ هـ١٠١٠٣١٥٧٠٦

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٣/٠٩/٠٩ هـ١٠١٠٣٤٦٠٥٢

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٣/٠٩/١١ هـ١٠١٠٣٤٦٣٣٦

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٤/٠٣/١٠ هـ١٠١٠٣٦١٨٤٨

(الرياض) مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ١٤٣٤/٠٣/١٠ هـ١٠١٠٣٦١٨٤٩

) الدماممطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (١٤٤١/٠٥/٢٠ هـ٢٠٥٠١٣٢٣٩٨

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الرياض) ١٤٣٤/٠٨/٠٩ هـ١٠١٠٣٨٠٣٠٠

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ( الجبيل )١٤٣٩/٠٤/٢٢ هـ٢٠٥٥٠٢٦٤١٠

الشطيرة للوجبات السريعة (الخبر) مطعم بيت ١٤٣٩/٠٦/١١هـ٢٠٥١٢٢٠٤٥٥

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(الخبر) ١٤٣٩/٠٥/٠٧هـ٢٠٥١٠٦٥٥٧٣

)مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة( االحساء١٤٤١/٠٥/٢٠هـ٢٠٣١١٠٢٨٣٨

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ( الخبر )١٤٣٩/١٠/٢٠هـ٢٠٥١٢٢١٨٣٨

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة( الدمام )١٤٣٩/١٠/٢٠هـ٢٠٥٠١١٦٦٧٥

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ( الدمام ) ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ٢٠٥٠١١٦٦٧٤

)جدة مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (١٤٤١/٠٥/٢٠هـ٤٠٣٠٣٧٤٧٧٣

ظهران ) المطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (١٤٣٩/١٠/٢٠هـ٢٠٥٢١٠١٢٨٨

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (الخرج)ه ١٠١١١٣٩٥٩٧٠٢/٠٥/١٤٤٠

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ه ١١٣١٣٠٤٦٤٥٢٠/٠٥/١٤٤١

مطعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (حائل )ه ٣٣٥٠١٤٥٥٥٢٠٦/٠١/١٤٤١

السريعة (البكيرية )مطعم بيت الشطيرة للوجبات ه ١١٣٤١٠٢٥٤١٠٦/٠٤/١٤٤١
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١٢

(فيروس كورونا) ١٩-تأثير كوفيد ٢٫١

أيًضا سلًبا على االقتصاد العاملي. ت، بل أثر في جميع أنحاء العالم في تعريض حياة البشر للخطر فحسباملنتشرة ١٩-تسبب جائحة كوفيد  تلم  

وأخذت في االعتبار  ،ت إدارة الشركة اآلثار املحاسبية للتأثير املذكور ّيمقو على أعمالها ونتائجها املالية.  ١٩-تأثير كوفيد  الشركة طبيعة ومدى  وقّيمت

:املالية لهذا الغرضقوائمهااملجاالت التالية من 

املالية".، "هبوط قيمة األصول غير ٣٦هبوط قيمة األصول امللموسة وغير امللموسة بموجب املعيار الدولي للمحاسبة -

. ، "األدوات املالية"٩للتقرير املاليتعديل القرض بموجب املعيار الدولي -

. ١٦للتقريراملالي حق االستخدام فيما يتعلق بتعديل عقد اإليجار بموجب املعيار الدولي والتزاماتصول أ إثبات-

هااملحتملة"واألصول املحتملةاملخصصات وااللتزامات "٣٧للمحاسبة الدولي عيار املعلى تعديالت-  . ةاملجدي غيرد و العقبما ف

إعداد هذه القوائم املالية. ارية املستخدم في ر افتراض االستم-

لـو  يكن  الشركة، لم  إدارة  الشركة تقييم طبيعة  جوهري تأثير  ١٩-كوفيدنتيجة لتقييم مفصل أجرتھ  الشركة. ومع ذلك، ستواصل  على عمليات 

.والتأثير، إن وجد، على أعمالها ونتائجها املالية١٩-كوفيدومدى 

اإلعدادسسأ.٢

االلتزامبيان١٫٢

 باملعايير الدولية ار الدولي للتقرير املالي واملعايير الدولية للمحاسبة  يأعدت هذه القوائم املالية للشركة وفًقا للمع
ً
ها مجتمعة والتفسيرات (يشار إل

واإلصدارات املعتمدة من للتقرير املالي) الصادرة عن مجلس املعايير الدولية للمحاسبة املعتمدة في اململكة العربية السعودية، وغيرها من املعايير

.الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

العامةاالعتبارات٢٫٢

بأعدت املحددة  القياس  أسس  باستخدام  املالية  القوائم  من  لالدوليةعاييراملهذه  نوع  لكل  املالي  ، واإليرادات،وااللتزامات،األصول لتقرير 

قواعد القياس بشكل كامل في السياسات املحاسبية.ُتوصفواملصروفات. 

بقت. و قد  ٥إن السياسات املحاسبية الرئيسة املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية مبينة في إيضاح رقم  
ُ
هذه السياسات بصورة منتظمة على ط

السنوات املعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.  

ممارسة الشركة، كما يتطلب من إداراة  املهمةإعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي استخدام بعض التقديرات املحاسبية  يتطلب  

. ٤إيضاح رقم املتبعة في إعداد القوائم املالية في  املهمة، سيتم اإلفصاح عن األحكام و التقديرات للشركةاألحكام في تطبيق السياسات املحاسبية 

 أعدت
ً
ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء مايلي: القوائم املالية وفقا

.القروض بالتكلفة املطفأة

 توقعة. ئتمان املخطة املنافع املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة اال

اإليجارعقوداإليجار بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة املستقبلية من عقودالتزامات .
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١٣

(تتمة)العامةاالعتبارات

ديسمبر  ٣١م (٢٠٢١ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي كما في ١٣٫٣االلتزامات املتداولة للشركة أصولها املتداولة بمبلغ تجاوز على الرغم من 

وذلك ألن الشركة تحقق أرباًحا تشغيلية  ،االستمراريةمفهوم املالية على أساس القوائم هذه أعدتمليون ريال سعودي)، فقد ١٧٫٥م: ٢٠٢٠

هية في  هية في م إلى جانب وضع التدفقات النقدية التشغيلية ا ٢٠٢١ديسمبر٣١خالل السنة املن م، مما يشير ٢٠٢١ديسمبر٣١إليجابية للسنة املن

ها املستقبلية.   إلى قدرة الشركة على سداد التزاما

العرض وعملةظيفيةالو العملة٣٫٢

هذه القوائم املالية  بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للشركة.أعدت

املالية السنة٤٫٢

ديسمبر من كل سنة ميالدية.٣١يناير وتنتهي في ١فيتبدأ السنة املالية للشركة 

الحالية ، والتفسيرات، والتعديالت للمعايير املعايير.٣

في السنة الحالية املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة السارية ١٫٣
علىجوهري لم يكن لها أي تأثير ولكنبعدها، أوم ٢٠٢١يناير ١فيتبدأ السنويةللفترات مرة ألول ساريةوتعديالت معينة معاييرالشركةاعتمدت

(امتيازات اإليجار) أو التفسير أو التعديل  ١٦املالي  ريرلتقليار آخر باستثناء املعيار الدولي  لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معهذه القوائم املالية.

ساري بعد. الالصادر وغير

).٣٩لمحاسبة لالدوليواملعيار ٤و ٧و ٩و ١٦املاليللتقرير الدولية املعايير علىالتعديالت( ٢املرحلة–الفائدةسعر مؤشر تصحيح 
من خاٍل شبھبديلفائدة بسعر البنوكبين املعروضالفائدة سعريستبدلعندمااملاليالتقريرتأثير تتناول والتي مؤقتةإعفاءاتالتعديالتتوفر

:يليماالتعديالتتشمل، املخاطر

سارية خالل السنة الحالية جديدة وتعديالتوتفسيراتمعايير 

هاالتيالنقديةالتدفقاتفيتغييراتأوتعاقدية،تغييراتتتطلب عمليةوسيلة هاعلىمعها التعاملليتممباشرة،اإلصالحيتطل سعرفيتغييراتأ
. السوق فيالفائدةسعرفيالحركةيعادلبمااملتغير،الفائدة

هاالتيالتصاريحغييراتت . التحوطعالقةوقفدون التحوطووثائقالتخصيصاتمنللتحوط ؛ سعر فائدة خاٍل من املخاطرإصالحيتطل

سعر فائدة خاٍل  أداة ُتخصصعندمامنفصلبشكلللتحديدالقابلة املتطلباتتلبيةإلىاالضطرارمن للكياناتمؤقتإعفاءتوفير

. املخاطرملكون كتحوطمن املخاطر
املالية للشركة. تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات املستقبلية إذا أصبحت قابلة القوائم لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

للتطبيق.

١٦املاليللتقرير الدولياملعيار على تعديالتتتجاوز ١٩-بكوفيداملتعلقةاإليجار امتيازات

الدولي املعيارعلىتعديل-١٩-بكوفيداملتعلقاإليجارامتيازاتبشأنتخفيفاتللمحاسبةالدوليةاملعاييرمجلسأصدرم،٢٠٢٠مايو٢٨في

عقد تعديلمحاسبةبشأن١٦املاليللتقريرالدولياملعيارتطبيقمنللمستأجرينإعفاءً التعديالتوتوفر".  اإليجارعقود"١٦رقم املاليللتقرير

املرتبطةاألجرة لتحفظاتكانإذا ماتقييم املستأجريختارالقدعملية،كوسيلةو . ١٩-كوفيدلمباشرة كنتيجةالناشئةاألجرة لتخفيفاتاإليجار

 يعداملؤجرمن١٩-كوفيدب
ً
امتيازعنناتجاإليجاردفعاتفيتغييرألي بالحساباتاالختيارهذا يقومالذي املستأجرويحسب.  اإليجارلعقدتعديال

 التغييريكنلم إذا ،١٦املاليللتقريرالدولياملعياربموجبالتغييرهايفسرالتيالطريقةبنفس١٩-كوفيدباملرتبطاإليجار
ً
. اإليجارلعقدتعديال
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١٤

(تتمة)١٦املاليللتقرير الدولياملعيار على تعديالتتتجاوز ١٩-بكوفيداملتعلقةاإليجار امتيازات

الدولية عاييراملمجلس قام، م ٢٠٢١مارس ٣١في ١٩-كوفيدجائحة تأثيراستمرار معولكن ،م٢٠٢١يونيو ٣٠حتىالتعديلتطبيقاملقرر من كان

م ٢٠٢١أبريل١فيتبدأ التيالسنويةالتقاريرفتراتعلىالتعديلوينطبق. م٢٠٢٢يونيو٣٠حتىالعمليةالوسيلة تطبيق فترة بتمديدلمحاسبةل

ها. بعدأو

بعد سارية الغير الجديدة و تعديالتالو تفسيراتالو عايير امل

السريان تاريخ العنواناملعايير 

٣٧املعيار الدولي للمحاسبة 
واال ب-املحتملةاألصول و املحتملةلتزاماتاملخصصات  التي  شأن  التعديالت  التكاليف 

ها عند تقييم ما إذا كان العقد  مجديغيريجب تضمي
م٢٠٢٢يناير ١

١٦املعيار الدولي للمحاسبة 
واملعدات   خصم  -املمتلكات  من  الشركة  تمنع  املمتلكات مبالغتعديالت  تكلفة  من 

لالستخدام املقصود  ألصل  لالشركةإعداد  أثناء منتجة  موادواملعدات املستلمة من بيع  
منھ 

م٢٠٢٢يناير ١

١املعيار الدولي للتقرير املالي  
٤١و١٦و٩و 

م٢٠٢٢يناير ١م  ٢٠٢٠–م ٢٠١٨للتقرير املالي يار الدوليالسنوية للمعالتحسينات

للمحاسبة   الدولي  ١املعيار 
الدولياملعياربيان ممارسة  و 

٢املاليللتقرير
م٢٠٢٣يناير ١السياسات املحاسبيةاإلفصاح عن 

م٢٠٢٣يناير١ة املحاسبياتتعريف التقدير ٨ة املعيار الدولي للمحاسب

م٢٠٢٣يناير ١الناشئة عن معاملة واحدةوااللتزاماتالضريبة املؤجلة املتعلقة باألصول ١٢املعيار الدولي للمحاسبة 

والتقديرات األحكاماستخدام .٤

 ُتقيم و باملستقبل. املتعلقةتقوم الشركة ببعض التقديرات واالفتراضات 
ً
إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى،  األحكام والتقديرات باستمرار استنادا

ها معقولة في ظل هذه الظروف. وقد تختلف التجربة الفعلية في املستقبل عن  هذه التقديرات بما في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أ

للقيم الدفترية االفتراضات التي تنطوي على مخاطر كبيرة في حدوث تعديل جوهري األحكام والتقديرات و املعلومات املتعلقة بُتضمنواالفتراضات. 

.أدناه كما هو موضح التاليةاملاليةالسنةخالللألصول وااللتزامات

غير امللموسةاألصول للممتلكات واملعدات و األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية 

للممتلكات واملعدات و ُتقدر اإلنتاجية والقيم املتبقية  التوالي.  األصول األعمار  هالك واإلطفاء على  هذه  تعدغير امللموسة ألغراض احتساب االس

خبرة والبيانات القابلة للمالحظة  الالقيمة املتبقية بناًء على  ُتحدد.  ذات الصلةصول لأل التقديرات بناًء على االستخدام املتوقع لألعمار اإلنتاجية

 
ً
.حيثما كان ذلك متاحا

غير املالية صول اال قيمة في هبوط ال

لتحديد املبلغ القابل  و لنقد القيمة القابلة لالسترداد. ا توليدالقيمة للمبلغ الذي تتجاوز بھ القيمة الدفترية لألصل أو وحدة فيهبوطالخسارة ُتثبت

وتحدد معدل عمولة مناسب لحساب القيمة الحالية  ،للنقدتوليدلالسترداد، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من كل وحدة  

في عملية قياس التدفق النقدي املستقبلي املتوقع، تقوم اإلدارة بفرضيات حول نتائج التشغيل املستقبلية. تتعلق هذهوتدفقات النقدية. لتلك ال
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١٥

(تتمة) غير املاليةاالصول قيمة في هبوط ال

في إجراء تعديالت كبيرة على   تتسبب  الفعلية، وقد  النتائج  تختلف  الشركة خالل السنة أصول االفتراضات باألحداث والظروف املستقبلية. قد 

املالية القادمة. 

مخصصات املخزون بطيء الحركة واملتقادم 

هما أقل. القابلة للتحققيظهر املخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة  . ة للتحققالتعديالت لتقليل تكلفة املخزون إلى صافي املبلغ القابلُتجرى و ، أ

الحركة، وتعدل القيمة الدفترية للمخزون، إذا لزم األمر.وبطيئاملخزون املتقادم  مخصصاتالشركةتحتسب

عقود اإليجار

ها الشركة مستأجر تحديد مد   ة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون ف
ً
، بما في ذلك ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيارات  ا

وتحديد معدل االقتراض اإلضافي املستخدم لقياس التزامات اإليجار.،املستأجر

هاية الخدمة للموظفينمنافع

التزامات  ُتحدد وضع ومنافعاملوظفين  منافعتكلفة  االكتوارية  التقديرات  تتضمن  االكتواري.  التقييم  عمليات  األخرى من خالل  الخدمة  بعد  ما 

تتضمن هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية  و ن التطورات الفعلية في املستقبل. العديد من االفتراضات التي قد تختلف ع

األجل،   طويلة  ها  وطبيع األساسية  واالفتراضات  للتقديرات  املعقدة  الطبيعة  إلى  بالنظر  الرواتب.  كبير  باملنافعااللتزام  يتأثر  في  بشكل  املحددة 

.ةماليقائمةجميع حاالت التخلف عن السداد بحلول تاريخ إعداد كل راجعاالفتراضات. تُ بالتغيرات في هذه 

تقدير الزكاة 

هاتحديديمكنالالتيالبنودببعضيتعلقفيماوالحكم التقديرمندرجةذلك يتضمنو االعتياديةاألنشطةعلىالشركة  زكاة ُتحسب بشكلمعامل

قانونية.الالنظاميةجراءاتاإل خالل مناالقتضاء،حسب،أوالصلةذاتوالجماركوالضريبةالزكاة هيئةمعحلإلىالتوصليتم حتىهائي

وقياس املخصصات اإلثبات

ها، يعتمد قياس املخصصات على التقديرات والتقييمات فيما إذا كانت معايير اإلثبات قد   ، بما في ذلك تقديرات احتمالية استوفيتبحكم طبيع

األخرى املتاحة.تستند مخصصات التقاضىي على تقدير التكاليف، مع األخذ في االعتبار املشورة القانونية واملعلومات و التدفقات النقدية الخارجة. 

قياس القيمة العادلة  

املالية وغير املالية. لتزاماتواالاألصول واإلفصاحات قياس القيمة العادلة لكل من املحاسبية عدد من السياسات تتطلب
القيمة العادلة في مستويات مختلفة  وُتصنف، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة. لتزاماتواالل لألصو عند قياس القيمة العادلة 

 إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:ضمن
ً
تسلسل هرمى للقيمة العادلة استنادا

لة.مماثالتزاماتو صول : األسعار املدرجة (غير املعدلة) في األسواق النشطة أل ١املستوى •

ها بالنسبة  ١: املدخالت بخالف األسعار املدرجة املدرجة في املستوى  ٢املستوى  • إما مباشر لتزاماتواالصول لأل والتي يمكن مالحظ (مثل ة ، 
(أي املشتقة من األسعار).ة األسعار) أو غير مباشر 

بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).إلىتستندالالتزاماتأو لألصول : مدخالت ٣املستوى •

ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة، لتزاماتواالصول املدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة لأل ُصنفتفي حال 

لًتصنف الهرمى  التسلسل  في  املستوى  ذات  ضمن  بأكملھ  العادلة  القيمة  فيھ مدخالت  قياس  يكون  الذي  العادلة  أقل مستوى مهمةلقيمة  في 

للقياس. 
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١٦

(تتمة)قياس القيمة العادلة 

هاية فترة التقرير التي حدثت خاللها التغيرات.تعترف منمزيدتضمينتم الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة في 

املالية.  القوائم هذه من–٢٩فتراضات في تقييم القيمة العادلة في اإليضاح  رقم علومات حول اال امل

املهمة ملخص السياسات املحاسبية .٥

التي  املالية. فيما يلي أهم الســـياســـات املحاســـبية القوائم طبقت الشـــركة باســـتمرار الســـياســـات املحاســـبية على جميع الســـنوات املعروضـــة في هذه  

املالية:قوائمهاالشركة في إعداد تطبقها

١٩-كوفيدشأن امتيازات اإليجار ب١٫٥

لتوفير وسيلة عملية ملحاسبة املستأجرين عن امتيازات اإليجار التي تنشأ كنتيجة  ١٦املعيار الدولي للتقرير املاليُعدَل م، ٢٠٢٠يونيو ١اعتباًرا من 

وتلبية املعايير التالية:١٩–مباشرة لوباء كوفيد 

ل من مقابل عقد اإليجار الذي  يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل املقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقأ) (

. يسبق التغيير مباشرة 

.م أو قبلھ٢٠٢١يونيو ٣٠التخفيض هو أن مدفوعات اإليجار ال تؤثر إال على املدفوعات املستحقة في ب)(

ال يوجد أي تغيير جوهري على شروط عقد اإليجار وأحكامھ. ج)(

هذه املعايير وفًقا   ، مما يعني أن املستأجر ال يحتاج إلى تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ةالعملي للتجربةيمكن احتساب امتيازات اإليجار التي تفي 

از. لم تحصل الشركة،  في املحاسبة عن االمتي١٦يفي بتعريف تعديل عقد اإليجار. يطبق املستأجرون متطلبات أخرى في املعيار الدولي للتقرير املالي

ها املستأجر، على أي امتياز إيجار  م.٢٠٢٠خالل السنة املاليةبصف

ترجمة العمالت األجنبية٢٫٥

بالعمالت األجنبيةواألرصدةاملعامالت 

 ألسعار الصرف السائدة بتلةاملعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمُتترجم 
ً
أرباح ُتدرج واريخ املعامالت (سعر الصرف الفوري).  الوظيفية للشركة وفقا

هاية العام في الربح أو قائمةوخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية مثل هذه املعامالت وإعادة قياس البنود النقدية بأسعار صرف 

.الخسارة 

عاد ال  
ُ
هاية السنة  ت بالتكلفة التاريخية (مترجمة باستخدام أسعار الصرف في تاريخ املعاملة)، باستثناء البنود  وُتقاس ترجمة البنود غير النقدية في 

القيمة العادلة. ُحدَد فيھغير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي 

ات واملعدات املمتلك٣٫٥

والقياساإلثبات

اال  ها  م مطروًحا  املرسملة،  االقتراض  تكاليف  تشمل  والتي  بالتكلفة،  واملعدات  املمتلكات  هالكتقاس  خسائر  س وأي  قيمة الفيالهبوطاملتراكم 

مختلفة،  امل انتاجية  أعمار  لها  واملعدات  املمتلكات  من  كبيرة  أجزاء  كانت  إذا  للممتلكات  فُتحسبتراكمة.  رئيسية)  (مكونات  منفصلة  كعناصر 

عند تكبدها.  اآلخر الشاملالدخل و الربح أو الخسارة جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمةوُتدرجواملعدات. 

النفقات الالحقة 

هذه املصروفات إلى فالنفقات الالحقة فقط عندما يكون من املرجح أن تتدفق املناُترسمل . الشركةع االقتصادية املستقبلية املرتبطة 
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ثباتاإلإلغاء

ستبعد
ُ
رئبأي مكسب أو خساوُتثبت.  بيعهامنافع اقتصادية مستقبلية من استخدامھ أو  وجودبعدمالتوقعاملمتلكات واملعدات عند  جزء من  أي ت

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. قائمةناتجة عن استبعاد بند من املمتلكات واملعدات في 

هالكاال  س

هالكاال ُيحتسب الثابت على مدى أعمارها س القسط  املقدرة املتبقية باستخدام طريقة  ها   قيم
ً
تكلفة بنود املمتلكات واملعدات ناقصا لشطب 

هلك. اإلنتاجية املقدرة. األراضىي ال تس

هالكاال معدليليفيما :واملقارنةالحاليةللفتراتواملعداتللممتلكاتاملقدرس

هالكنسبة اال البندوصف س

٪ ٢٫٩املباني

٪١٠والتركيبات املنشآت

٪١٠تجهيزات الو األثاث

٪١٠عدات  واملدواتاأل 

٪٢٠التكييف 

٪١٢٫٥الكهربائية األدوات

٪١٢٫٥الحاسب أجهزة 

٪٢٥سيارات ال

هالك،واألعمار اإلنتاجية،القيم املتبقيةُتراجع عدلفي كل فترة تقرير و طرق االس
ُ
.مستقبلي بشكلوت

ً
حيثما يكون مناسبا

والتطوير اإلنشاء تحت صول أ٤٫٥

هلك. يبدأ  والتطويراإلنشاء  تحت  األصول تظهر   هالكبالتكلفة وال تس جاهزة لالستخدام األصول عندما تكون  والتطويراإلنشاء  تحت  األصول  اس

مؤهلة خالل  صول أ تكاليف التمويل على القروض من أجل تمويل إنشاء  ترسمل.  غير امللموسةاألصول  إلى املمتلكات واملعدات أو ُتحول .املقصود

.املقصودلالستخدام ه وإعداداألصل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال 

غير امللموسة األصول ٥٫٥

ها بشكل منفصل األصول ُتقاس  غير امللموسة املستحوذ عل
ً
 األصول األولي، تدرج اإلثباتبعد و بالتكلفة.مبدئيا

ً
غير امللموسة بالتكلفة ناقصا

غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة. لألصول األعمار اإلنتاجية وُتقدر.اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت

ها عند وجود مؤشر على  تقييما  جري وت،غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى العمر اإلنتاجياألصول ُتطفأ للتأكد من وجود هبوط في قيم

ها.  هبطتغير امللموسة قد  األصول أن   هاية كل فترة مالية.  غير امللصول فترة وطريقة اإلطفاء لأل ُتراجعقيم موسة ذات األعمار املحددة على األقل في 

هالكالتغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة ال ُتحسب املنافع االقتصادية املستقبلية الكامنة في األصل بتغيير فترة اإلطفاء أو  س

ها،    مالئمكانإنطريق
ً
الربح غير امللموسة ذات األعمار املحددة في قائمة  صول مصروف اإلطفاء لأل ُيثبت، وتعالج كتغيرات في التقديرات املحاسبية.  ا

غير امللموسة. األصول ضمن فئة املصاريف التي تتفق مع وظيفة اآلخرالدخل الشاملو الخسارة أو

محدد. غير ملموسة ذات عمر غير أصول ال تملك الشركة أي 

ها الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل  ة غير امللموساألصول إثباتاملكاسب أو الخسائر الناتجة عن عدم ُتقاس  وُتثبتعلى أ

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند استبعاد األصل. قائمةفي 
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(تتمة) امللموسةغير األصول 

فتراضىي                العمر اال أصل غير ملموس

سنوات                            ١٠برامج الحاسب اآللي 

عدلطرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في كل فترة تقرير ُتراجع
ُ
.وت

ً
حيثما يكون مناسبا

غير املالية األصول الهبوط في قيمةاختبار ٦٫٥

، أو  راملالية قد تعرض لهبوط في القيمة. في حال وجود مثل هذا املؤشصول األ إحدى م الشركة ما إذا كان يوجد مؤشر بأن  يتق، تقريركلتاريخ  في

الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة  در تق،  صول األ إلحدى إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القيمة  

أعلى،  القابلة لالسترداد   هما   تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية أ
ً
إلحدىوُتحددلألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا

أو مجموعة من صول أ الفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك املولدة من  صول األ 

إلى  وُيخفضتوليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة  ة األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدصول األ 

القيمة القابلة لالسترداد. 

ها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة   والذيعند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيم

تكاليف    
ً
ناقصا العادلة  القيمة  تحديد  عند  باألصل.  متعلقة  معينة  مخاطر  وأي  لألموال  الزمنية  للقيمة  السوق  في  الحالية  التقديرات  يعكس 

 في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك املعامالت، ُتأخذالستبعاد، ا 
ً
نموذج تقييم مناسب. ُيستخدماملعامالت املتداولة في السوق حديثا

ها على أساس املوازنات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي   عدتقوم الشركة باحتساب الهبوط في القيمة لد
ُ
ات  بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدت

التي   ها. تغطي هذه املوازنات والتوقعات بصورة عامة فترة خمس سنوات.  صول األ ُتخصصتوليد النقد لدى الشركة  معدل ُيحتسبالفردية عل

النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية املستقبلية بعد السنة الخامسة. 

ضمن البنود املتعلقة باملصاريف بما يتفق  اآلخرالدخل الشاملو الربح أو الخسارة في قائمةثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العمليات املستمرة تُ 

قيمتھ. هبطتمع وظيفة األصل الذي 

عكس
ُ
 فقط في حال حصول تغيير في االفتراضات املستخدمة ت

ً
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ  لخسارة الهبوط في القيمة املثبتة سابقا

ة  حد لعكس الخسارة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد، وال عن القيميوضعتثبيت آخر خسارة هبوط في القيمة. 

هالكالدفترية التي كان من املفترض تحديدها، بعد خصم اال  خسارة الهبوط في قيمة األصل في سنوات سابقة. يثبت مثل هذا ُتثبت، فيما لو لم س

اآلخر. الدخل الشاملو الخسارة أوالربحاالنعكاس في قائمة 

األدوات املالية ٧٫٥

املالية صول أ) أ

السياسة املحاسبية  إن.  األصلاقتناءتم أجلھمنالذي الغرضعلى  اعتماًدا الفئات املوضحة أدناه،  إحدى إلىاملالية  هاصولأ الشركةتصنف  

لكل فئة كما يلي:للشركة

من خالل الربح أو الخسارة املاليةصول األ 

قائمةالتغيرات في القيمة العادلة في ثبات إ معالعادلةبالقيمة املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة املركز املالياألصول تدرج

ها للمتاجرة ولم تحدد أي  صول أ أي  الشركة. ليس لدى  التمويلومصروفاتودخلالربح أو الخسارة   مالية بالقيمة العادلة من صول أ محتفظ 

خالل الربح أو الخسارة. 
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١٩

اآلخر الشامل الدخل خاللمنالعادلةالقيمة

خر آل الشامل ا التغيرات في القيمة العادلة في الدخل ثباتإ خر مع آل الدخل الشامل ا اللالعادلة من خبالقيمةاملالية  صول تدرج القيمة العادلة لأل 

تصنيف أي رصيد ضمن القيمة العادلة من خالل يعاد،خر. عند البيعآل ل حساب احتياطي الدخل الشامل ا الواملتراكمة في القيمة العادلة من خ

. والدخل الشامل اآلخرتصنيفھ إلى الربح أو الخسارة يعادوال املبقاة األرباحاحتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى 

مع إدراج أي تغير في القيمة العادلة  خر بتاريخ السداد  آل الدخل الشامل ا اللاملالية املقاسة بالقيمة العادلة من خصول مشتريات ومبيعات األ ُتثبت

مالية. صول أ ليس لدى الشركة أي خر.آل احتياطي الدخل الشامل ا اللبين تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية في القيمة العادلة من خ

ليس لدى الشركة أي أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

التكلفة املطفأة

األ  للعمالصول تنشأ هذه  أساسىي من توفير السلع والخدمات  أنواًعا أخرى من  ،ءبشكل  أيًضا  ها تتضمن  الهدف  صول األ ولك املالية حيث يكون 

هذه   ة مبدئًيا بالقيمُتثبت.  وفائدة من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات  صول األ االحتفاظ 

ها أو إصدارها،  سجلالعادلة زائًدا تكاليف املعاملة التي تنسب مباشرة إلى حياز
ُ
الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وت

.وجدإن،في القيمةالهبوطناقًصا مخصص 

في قائمة املركز املالي.واملستحق من أطراف ذات عالقة، والنقد وما يعادلھ ،املطفأة بالتكلفةللشركةاملالية صول األ تقاس

املالية صول لأل القياس الالحق 

الحًقا أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة املطفأة:ُتقاس

هدف إلى االحتفاظ  . مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية صول أب• األصل املالي محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال 

اسىي القائم. • تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األس

الحًقا أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:ُيقاس

.املاليةصول األ هدفھ من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع حقق باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يُ حتفظ• يُ 

تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األساسىي القائم. • تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في  

املالية األخرى الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.املوجدوداتجميع ُتقاسبشكل افتراضىي، 

الهبوط في القيمة عرض

صول األ قيمة فيالهبوط خسائر تعرضو .  صول لأل من إجمالي القيمة الدفترية ُتخصم املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة صول مخصصات الخسارة لأل 

الربح أو الخسارة. قائمةبشكل منفصل في 

املالية صول األ إثباتإلغاء 

األصل املالي وجميع مخاطر  تحول األصل املالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عندما  إثباتالشركةتلغي

بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا امللكية واستمرت في السيطرة على األصل تحتفظالشركة أو  تحول . إذا لم  ى خر أ جهةإلى  ه ومزاياملكية األصل  

ها دفعها. ا ثبتتفاملحول،  ها في األصل وااللتزام املرتبط باملبالغ التي قد يتعين عل ها املحتفظ  لشركة حص

املاليةلتزاماتاال)ب

كما يلي:هيلكل فئة للشركةالسياسة املحاسبية إن.املاليةلتزاماتاالعلىالحصول سببعلىبناءً فئتين،إلىاملاليةهاالتزاماالشركةتصنف

املالية من خالل الربح أو الخسارةلتزاماتاال

في العادلةالقيمةفيراتيالتغيإثباتمعالعادلةبالقيمةاملالياملركزقائمةفيالخسارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةاملاليةلتزاماتاالتصنف

أوالربحخالل منالعادلةبالقيمةماليةالتزاماتأي تحددولم للمتاجرة هامحتفظالتزاماتأي الشركةلدى ليس.  الخسارة أوالربحقائمة

. الخسارة 



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٠

أخرى ماليةالتزامات

 بالقيمة العادلة  بتكلفة التمويلاملحتسبة  تزاماتلاالُتثبت
ً
ُتقاس.ليةااملأي تكاليف معامالت منسوبة بشكل مباشر إلى األداة خصم بعدمبدئيا

 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. والتي تضمن أن أي مصروفات فوائد خالل فترة لتزاماتهذه اال
ً
التي تحمل فائدة الحقا

االتسدادها   املالية، تتضمن مصروفات الفائدة لتزاماتفي قائمة املركز املالي. فيما يخص جميع االاملدرجةلتزاماتكون بمعدل ثابت على رصيد 

. لتزاماتاالسداد أثناءضافة إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع تكاليف املعامالت املبدئية وأية عالوة مستحقة الدفع عند االسترداد، باإل 

 األجلقصيرة النقديةتزاماتلاالُتثبت
ً
سجلالعادلةبالقيمةمبدئيا

ُ
.الفعليةالفائدة طريقةباستخداماملطفأة بالتكلفةالحًقاوت

املالية للشركة املقاسة بالتكلفة املطفأة على ذمم تجارية دائنة وقرض مرابحة. لتزاماتتشتمل اال

ثباتاإلإلغاء 

قرض  بأخرى ةحالي الةاليامللتزاماتاالاستبدال  عند
ُ
امل بشكل جوهري، املاليةلتزاماتاالتعديل شروط  بأو  تماما،بشروط مختلفة  و من نفس 

قائمةالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في  ُيثبت.  الجديدةلتزاماتاالوإثباتة األصليصول األ إثباتإلغاء  كمع هذا التبادل أو التعديل  ُيتعامل

الربح أو الخسارة. 

مقاصة األدوات املالية

املثبتة وعندما يكون هناك نية لتزاماتواالصول األ ُتقاص نظامي ملزم لتسوية املبالغ  املالي عند وجود حق  الصافي في قائمة املركز  املالية ويدرج 

في آن واحد. لتزاماتوتسديد االصول على أساس الصافي من أجل بيع األ لتزاماتمع االصول لتسوية األ 

املخزون ٨٫٥

هما أقل. ،املخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحققُيثبت التكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح. صافي القيمة القابلة ُتحددو أ

 
ً
. تكاليف التجهيز ومصاريف البيعللتحقق هي سعر البيع املقدر خالل دورة األعمال العادية، ناقصا

يعادلھ النقد وما٩٫٥

.الصندوق في النقدو البنوك لدى النقد منفي قائمة املركز املالي يعادلھالنقد وما يتكون 

عقود اإليجار ١٠٫٥

:يجار باستثناء ما يلياإل التزاماتو صول حق استخدام األ بإثباتعقود اإليجار  ُتحتسب

.القيمةمنخفضةصول لأل يجار اإل عقود-

.أقلأوشهرا ١٢ملدة اإليجار عقود-

. اإليجارفترة مدى علىسدادهااملقرر اإليجارلدفعاتالحاليةبالقيمةاملقاسةاإليجارعقودالتزاماتالشركةتثبتاإليجار،عقدبدءتاريخفي

اإليجار ودفعاتالقبض،مستحقةإيجارحوافزأي ناقًصا)  الجوهريةالثابتةالدفعاتذلك فيبما(  ثابتةمدفوعاتعلىاإليجاردفعاتتشتمل

خيارممارسةسعرأيًضااإليجاردفعاتتتضمن. املتبقيةالقيمةضماناتبموجبدفعهااملتوقعواملبالغمعدل،أومؤشرعلىتعتمدالتياملتغيرة 

هاءعلىاملفروضة الغراماتودفعالشركةتمارسھ أنمعقول بشكل املؤكدالشراء الشركةممارسةتعكس اإليجار مدة كانتإذا اإليجار، عقدإ

هاءلخيار هايحدثالتيالفترة فيكمصروفاتمعدلأومؤشرعلىتعتمدالالتياملتغيرة اإليجاردفعاتُيثبت.  اإل أدىالذي الشرطأوالحدثف

.  الدفعإلى
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) عقود اإليجار (تتمة

: يليمااإليجار لتزاماتالالدفتريةالقيمةتشتمل املبدئي، ثباتاإلعند

.القيمة املتبقيةاملبلغ املتوقع أن يدفعھ املستأجر بموجب ضمانات •

.سعر ممارسة خيار الشراء، إذا كان املستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة الخيارات•

هاء عقد اإليجار. • هاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إ دفع غرامات إ

ها من أجل:صول األ حق استخدامُيقاس مبدئًيا بمبلغ التزام عقد اإليجار، مخفًضا ألي حوافز إيجار مستلمة، وتتم زياد

.ھأو قبلبدء عقد اإليجارمع• مدفوعات اإليجار التي تتم 

. • التكاليف األولية املباشرة املتكبدة

. تھأو استعادتھ،أو إزال،املؤجراألصل عندما تكون الشركة مطالبة تعاقدًيا بتفكيك ُمثبت• مبلغ أي مخصص 

ملدفوعات اإليجار املدفوعة. وُتخفضعقود اإليجار نتيجة للفائدة املحملة بمعدل ثابت على الرصيد القائم  التزامات، تزداد  القياس املبدئيبعد

على مدى العمر االقتصادي املتبقي لألصل  على أساس القسط الثابت على مدى الفترة املتبقية من عقد اإليجار أو املوجوادتحق استخدامُتطفأ

إذا كان نادًرا ما يعتبر أقصر من مدة عقد اإليجار.

ها، على سبيل املثالالشركة تتراجععندما   هاء املستأجر)، تعيد تقييم احتمالية ممارسقديرها ملدة أي عقد إيجار (أل ها تعدل  ة خيار تمديد أو إ ، فإ

ها. على مدى املدة املعدلةلتعكس املدفوعات التي يجب الق؛اإليجارلتزاماتالالقيمة الدفترية  بنفس معدل الخصم املطبق عند  ُتخصم والتي ،يام 

لية التي تعتمد على معدل املستقبالعنصر املتغير ملدفوعات اإليجار ُيعدلالقيمة الدفترية اللتزامات اإليجار باملثل عندما ُتراجع بدء عقد اإليجار. 

تغيير. في كلتا الحالتين  أو مؤشر بقاء معدل الخصم دون  الُيجرى ، باستثناء  الدفترية  تعديل مكافئ على  ، مع إطفاء  صول األ حق استخداملقيمة 

أي تخفيض إضافي في ُيثبت،  إلى صفرصول األ ستخدامحق ا لالقيمة الدفترية  ُعدلتالقيمة الدفترية املعدلة على مدى فترة اإليجار املتبقية. إذا  

الربح أو الخسارة. 

، تعتمد املحاسبة على طبيعة التعديل: لتعاقدية لعقد اإليجار مع املؤجرعندما تعيد الشركة التفاوض بشأن الشروط ا 

ُحصل م اإلضافية التي سعر املستقل لحقوق االستخدا أو أكثر بمبلغ يتناسب مع الاإلضافية لتزاماتاالإحدى • إذا أدت إعادة التفاوض إلى تأجير  

ها .التعديل كعقد إيجار منفصل وفًقا للسياسة املذكورة أعاله ُيحتسب، عل

ها إعادة التفاوض إلى زيادة نطاق عقد اإليجار (سواء ير أصل إضافي  ، أو تم تأجكان ذلك امتداًدا لفترة اإليجار• في جميع الحاالت األخرى التي تؤدي ف

. بنفس املقداراملوجوادت، مع تعديل حق استخدامل الخصم املطبق في تاريخ التعديلاإليجار باستخدام معدالتزاماتقياس يعاد، واحد أو أكثر)

التفاوض بنفس صول األ حق استخدامو اإليجار  لتزاماتاليمة الدفترية  كل من القيخفض،  إلى انخفاض في نطاق عقد اإليجار• إذا أدت إعادة 

هاء الكامل لعقد اإليجار مع  ؛النسبة عقد اإليجار للتأكد من أن قيمتھ التزاماتبعد ذلك  عدل  يبأي فرق في الربح أو الخسارة.  اإلثباتلتعكس اإل

ها على هاالدفترية تعكس مبلغ املدفوعات املعاد التفاوض عل ، مع خصم مدفوعات اإليجار املعدلة بالسعر املطبق في  مدى املدة املعاد التفاوض عل

بنفس املقدار.املوجوادتحق استخدام يعدلتاريخ التعديل. 

العقد ة حساب  ، فقد اختارت الشركتطلب خدمات يقدمها املؤجر للشركةوتة محددصول أ بالنسبة للعقود التي تنقل حق الشركة في استخدام  

ها ال تخصص أي مبلغ منبالكامل كعقد إيجار ، عن أي خدمات يقدمها املورد كجزء من  املدفوعات التعاقدية، والحساب بشكل منفصل، أي أ

العقد. 
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يات ومدفوعات توزيعات األرباح حتياطحقوق امللكية واال ١١٫٥

. املصدرة يمثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم 

السابقة. الفتراتتتضمن األرباح املبقاة جميع أرباح الفترة الحالية و 

سجل
ُ
جميع املعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية.ت

ي النظامي حتياطال ا 

في  ٪ من أرباحها الصافية  ١٠تحويل ، يتعين على الشركة السعودية والنظام األساسىي للشركةالشركات في اململكة العربية  نظام أحكاموفًقا للوائح  

. املساهمينعلىللتوزيعقابلغيراالحتياطيهذا ٪ من رأس املال. ٣٠ي حتياطي نظامي حتى يبلغ هذا اال احتياطلتكوين كل سنة 

توزيعات األرباح 

.  الشركةالتوزيع ويصبح خارج تصرف يعتمدالتزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مالكي حقوق امللكية عندما الشركةثبتت

املوظفين  منافع١٢٫٥

منافع املوظفين قصيرة األجل 

واإلجازات املرضية التي من ،وتذاكر الطيران،السنويةاتواإلجاز ،والرواتبااللتزام الخاص باملزايا املستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور  ُيثبت

ها املوظفون الخدمة ذات الصلة.   هاية الفترة التي يقدم ف ها بالكامل خالل اثني عشر شهًرا بعد  سجل املتوقع تسوي
ُ
لغ غير املخصوم  االلتزام باملبت

للمزايا املتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. 

خطط املنافع املحددة 

هاية كل فترة تقرير. تنعكس ُيحدد هاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة، مع إجراء التقييمات االكتوارية في  مخصص تعويض 

املركز املالي مع وجود رسوم أو ائتمان معترف بھ في قائمةعلى الفور في  عمليات إعادة القياس، التي تشتمل على املكاسب والخسائر االكتوارية

ها. لن   ثبتةتصنيف عمليات إعادة القياس  يعاد الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت ف
ُ
في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة في امل

الالحقة.   ا ُتثبتالفترات  تقليصھ مباشرة في  أو  النظام  الناتجة عن تعديالت  الخسارة  التغييرات في القيمة الحالية اللتزام املزايا املحددة  لربح أو 

التزام أو أصل املزايا املحددة.  ُتحتسبكتكاليف خدمة سابقة.   الفترة على صافي  تكاليف املزايا ُتصنفالفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية 

املحددة على النحو التالي: 

.ب والخسائر من التقليص والتسويات)، وكذلك املكاسبما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، وتكلفة الخدمة السابقة• تكلفة الخدمة (

.• مصروفات الفوائد

.• إعادة القياس

، في البنود ذات الصلة.ون الثالث في الدخل الشامل اآلخرتعرض الشركة أول عنصرين لتكاليف املزايا املحددة في الربح أو الخسارة واملك

التجاريةدائنةالالذمم١٣٫٥

هاية الفترة املالية، والتي لم   سددتمثل هذه املبالغ التزامات للسلع والخدمات املقدمة للشركة قبل 
ُ
عرض. املبالغ غير مضمونة.  ت

ُ
الدائنة  الذمم ت

ها العادلة و ُتثبتشهًرا بعد فترة التقرير.  ١٢متداولة ما لم يكن الدفع مستحًقا خالل  التزاماتوالذمم الدائنة األخرى ك الحًقا  ُتقاسمبدئًيا بقيم

بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
الزكاة ١٤٫٥

 ألنظمة هيئة  
ً
سجل في اململكة العربية السعودية.  الزكاة والضريبة والجماركتخضع الشركة للزكاة وفقا

ُ
هائي  وت أية فروقات بين املخصص والربط ال

.وإقفال املخصص،املوافقة عليھعند



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٣

املخصصات ١٥٫٥

ويمكن تقدير املبالغ بشكل  الشركةن حدث سابق إلى تدفق املوارد اإلقتصادية من  عالحالية الناتجة  لتزاماتاالاملخصصات عندما تؤدي  ُتثبت

غير مؤكد. وينشأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو ضمني ناشىئ عن أحداث سابقة. ه مقدار موثوق بھ. وقد يظل توقيت أو التدفق 

 لتاملخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االُتقاس
ً
األدلة األكثر موثوقية املتاحة بتاريخ التقرير، بما في زام الحالي، استنادا إلى 

هذا اال  ذلك املخاطر والشكوك املرتبطة 
ً
 ي احتمالية أن يكون التدفق الخارجُتحدد لتزامات املتماثلة،  من االلتزام. وعندما يكون هناك عددا

ً
مطلوبا

املخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.ُتخصم لتزامات ككل. للتسوية من خالل النظر في فئة اال

كأصل منفصل. ومع ذلك، ال يجوز أن يتجاوز هذا ُيثبتلھ من طرف ثالث في حكم املؤكد، فيما يتعلق بااللتزام، الشركةأي تعويض يكون تحصيل 

لغ املخصص ذي الصلة.األصل مب

عدلجميع املخصصات في تاريخ كل تقرير  ُتراجع
ُ
ها التدفق الخارج  فيأي التزام  ثبتوال يُ لتعكس أفضل التقديرات الحالية.وت الحاالت التي يعتبر ف

 
ً
. املحتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتمال أو بعيدا

تكاليف االقتراض١٦٫٥

 للغرض ھإنتاجأو  ئھ،إنشاأو  ،أصل مؤهلتكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء  ُترسمل
ً
 كي يكون جاهزا

ً
 طويال

ً
، يتطلب إنشاؤه أو إنتاجھ وقتا

ها.  ُتحملالذي أنشىئ من أجلھ أو بيعھ، كجزء من تكلفة ذلك األصل املعني.   كافة تكاليف االقتراض األخرى على املصاريف في الفترة التي تتكبد ف

كة فيما يتعلق باقتراض األموال. تتضمن تكاليف االقتراض العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشر 

اإليرادات  ١٧٫٥

.لسلع املباعة، أي صافي العائداتلاملستلم أو املستحق للمقابلتمثل اإليرادات القيمة العادلة 

البضائع إلى العميلاإليرادات في الوقت املناسب عند تسليم إثبات الشركة بوتقوم.اإليرادات على أساس املقابل املحدد في عقد مع عميلُتقاس

.عند الوفاء بالتزام األداء

. العميلالسيطرة على السلع إلى عند نقلالشركة اإليرادات وتثبت

تكلفة اإليرادات ١٨٫٥

هالك البضائع. اآلخرالشامل والدخلالربح أو الخسارة قائمةتكلفة اإليرادات في ُتثبت  عند اس

تكاليف التمويل  ١٩٫٥

اإليجار.عقودالتزاماتتكلفة التمويل على تتضمن تكاليف التمويل للشركة 

على التسهيالت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومصروفات العموالت على التسهيالت األخرى باستخدام طريقة الفائدة  مصاريف التورقُتحتسب

. الفعلية

دارية اإل صاريف املمصاريف البيع و ٢٠٫٥

 من  األخرى  واملصاريف ،اإلداريةاملصاريفو ،تشتمل مصاريف البيع
ً
ُيجرى يراد.  اإل تكلفة على التكاليف املباشرة وغير املباشرة التي ال تعتبر جزءا

.على أساس ثابت-إن لزم األمر -األخرى واملصاريفاإلدارية املصاريفمصاريف البيع و التوزيع بين 
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املمتلكات واملعدات .٦

تجهيزات أثاث و املنشآت والتركيبات مباني أراضىي  

األدوات  

كهربائيةالاألدواتتكييف الواملعدات 

أجهزة  

اإلجمالي سيارات الحاسبال

التكلفة: 

٣٤٬٩١٨٬٤٧٥٢٬٥٩٠٬٦٠٢١٬٠٣١٬١٥١٢٬٤٠٠٬٥٣٩١٣٬٧٦٤٬٢٦١٣٬٤٠٨٬٤٦٥٣٤١٬٧٦٥٦٢٬٢٢٨٬٠٧٠-٣٬٧٧٢٬٨١٢م ٢٠٢٠يناير١الرصيد في 

٨٬٠٤٤٬٣٣١-٩٦٠٬٩٥٢١٬٧٨٦٬٩٢٨٣٦٢٬٥٦٥٤٥٧٬٩٢٩١٬٠٠٣٬٩٩٥٢٬٠٣٠٬٨٣٨١٬٤٤١٬١٢٤-إضافات 

١١٬٤٥٧٬٢٣٩-٤٬١٤٥٬٠٨٠٤٬٩٩٨٬١٥١١٦٧٬٥١٨١١٨٬٢٦٦٦٥٧٬٤٤٠٩٩٥٬٩٦٦٣٧٤٬٨١٨-اإلنشاءتحت صول أمن  املحول 

-------(٣٬١٤٧٬٧٠٠)٣٬١٤٧٬٧٠٠األصول تصنيفعادةإ

(١٬٨٨٥٬٤٣٩)-(١٢٬٤٩٥)(١٣٥٬٣٠٠)(٣٢٬٢٨٢)--(١٬٧٠٥٬٣٦٢)--خالل السنة شطب/استبعادات 

٣٬٧٧٢٬٨١٢٨٬٢٥٣٬٧٣٢٣٦٬٨٥٠٬٤٩٢٣٬١٢٠٬٦٨٥١٬٦٠٧٬٣٤٦٤٬٠٢٩٬٦٩٢١٦٬٦٥٥٬٧٦٥٥٬٢١١٬٩١٢٣٤١٬٧٦٥٧٩٬٨٤٤٬٢٠١م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

٥٦٠٬٠٠٠٢٬٣٤١٬٥٤٩٣٦٠٬٢٨٨٩٤٧٬٠٠٩٢٥١٬١٣٧٢٬٨٥٨٬٣٤٤١,٢٩٥٬٧٥١٩٠٬٠٠٠٨٬٧٠٤٬٠٧٨-إضافات 

٥٦١٢٬٩٨٢٬--٤٩٥٬٧٣٢٨٬٧١٨٬٢٤١١٣٣,٠٧٦٥٦٥٬٣٩٦٩٨٣٬٥٥٠١٬٥٦٨٬٦٣٤٥١٧٬٩٣٣-اإلنشاء  تحتصول أمناملحول  ٢

(١٬٦٥٠٬٢٧٢)(٤١٬٧٩٩)(٩٠٬٢٨٠)(٩٬٠٠٠)(١٢٬٠٠٠)(٥٬١٠٠)(١٬٤٤٧٬٠٩٣)--خالل السنة  شطب/استبعادات 

٣٬٧٧٢٬٨١٢٩٬٣٠٩٬٤٦٤٤٦٬٤٦٣٬١٨٩٣٬٦٠٨٬٩٤٩٣٬١٠٧٬٧٥١٥٬٢٥٥٬٣٧٩٢٠٬٩٩٢٬٤٦٣٦٬٩٨٣٬٧٩٧٤٣١٬٧٦٥٩٩٬٩٢٥٬٥٦٩م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

هالك املتراكم:  االس

٨٬٠٤٠٬٨٠٥٦٥٣٬٧١١٣٥٤٬١٥٠١٬٠٣١٬٧٤٧٤٬٣٣١٬٤٥٣١٬٢٦٩٬٥٢٧٢٢١٬٢٣٨١٥٬٩٠٢٬٦٣١--م ٢٠٢٠يناير١الرصيد في 

٢٠١٬٨٩٧٣٬٤٤٠٬١٨٠٢٦٠٬٣٢٦٩١٬٤٢٣٦١٠٬٠٦٧١٬٨١٤٬٥٧٠٤٨٨٬٢٠٢٦١٬٨٢١٦٬٩٦٨٬٤٨٦-لسنة اخاللاملحمل 

(٩١٧٬٥٧١)-(١٢٬٤٩٥)(١٣٥٬٣٠٠)(٢٣٬٦٢١)--(٧٤٦٬١٥٥)--االستبعادات/ الشطب حذف

٢٠١٬٨٩٧١٠٬٧٣٤٬٨٣٠٩١٤٬٠٣٧٤٤٥٬٥٧٣١٬٦١٨٬١٩٣٦٬٠١٠٬٧٢٣١٬٧٤٥٬٢٣٤٢٨٣٬٠٥٩٢١٬٩٥٣٬٥٤٦-م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في

٢٤٤٬٢٧٧٤٬٠٥٨,١١٤٣٢٤٬٤٤٢٢٢٣٬٦٦١٧٨٦٬٣٥٨٢٬٢٢٦٬٦٥٩٧٥٠٬٠٦٠٥٦٬٨٢٤٨٬٦٧٠٬٣٩٥-لسنة اخاللاملحمل 

(٨٣٤٬٦٤٩)-(١١٬٠٥٠)(٨٩٬٤٩٧)(٩٬٠٠٠)(٧٨٢)(٥٠٠)(٧٢٣,٨٢٠)--الشطب /االستبعادات حذف

٤٤٦٬١٧٤١٤٬٠٦٩٬١٢٤١٬٢٣٧٬٩٧٩٦٦٨٬٤٥٢٢٬٣٩٥٬٥٥١٨٬١٤٧٬٨٨٥٢٬٤٨٤٬٢٤٤٣٣٩٬٨٨٣٢٩٬٧٨٩٬٢٩٢-م ٢٠٢١ديسمبر٣١الرصيد في 

٣١في الدفتريةصافي القيمة 

٣٬٧٧٢٬٨١٢٨٬٨٦٣٬٢٩٠٣٢٬٣٩٤٬٠٦٥٢٬٣٧٠٬٩٧٠٢٬٤٣٩٬٢٩٩٢٬٨٥٩٬٨٢٨١٢٬٨٤٤٬٥٧٨٤٬٤٩٩٬٥٥٣٩١٬٨٨٢٧٠٬١٣٦٬٢٧٧م ٢٠٢١ديسمبر 

٣١صافي القيمة الدفترية في 

٣٬٧٧٢٬٨١٢٨٬٠٥١٬٨٣٥٢٦٬١١٥٬٦٦٢٢٬٢٠٦٬٦٤٨١٬١٦١٬٧٧٣٢٬٤١١٬٤٩٩١٠٬٦٤٥٬٠٤٢٣٬٤٦٦٬٦٧٨٥٨٬٧٠٦٥٧٬٨٩٠٬٦٥٥م ٢٠٢٠ديسمبر 

م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٧٬٨٢٤٬١٨٦٦٬٣٧٢٬٢٧٨تكلفة اإليرادات 

٨٤٦٬٢٠٩٥٩٦٬٢٠٨مصاريف إدارية  

٨٬٦٧٠٬٣٩٥٦٬٩٦٨٬٤٨٦



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٥

صول األ حق استخدام.٧

:التكلفة

٤١٬٨٥٥٬١٠٠م  ٢٠٢٠يناير ١في الرصيد

١٤٬٩٨٦٬٦٦٦خالل السنةاإلضافات 

(٢٬٦٥٥٬٧١٤)اإليجار خالل السنةاستبعادات

٥٤٬١٨٦٬٠٥٢م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في الرصيد

١٧٬٣٦١٬٨٨٥خالل السنةاإلضافات 

(١٠٬٧١٨٬٤٥٦)اإليجار خالل السنةاستبعادات

٦٠٬٨٢٩٬٤٨١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في الرصيد

هالك :املتراكماالس

٩٬٥٣٤٬٠٣٧م  ٢٠٢٠يناير ١في الرصيد

هالك ١٢٬٥٩٠٬٩٢٩للسنةاالس

هيةالعقوداستبعادات (٨٧٦٬٧٥٢)خالل السنةاملن

٢١٬٢٤٨٬٢١٤م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في الرصيد

هالك ١٢٬٥٣١٬٧٦٧للسنةاالس

(٨٬٤٩٣٬٧٨٨)اإليجار خالل السنةستبعاداتا 

٢٥٬٢٨٦٬١٩٣م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في الرصيد

الدفترية القيمة صافي

٣٥٬٥٤٣٬٢٨٨م٢٠٢١ديسمبر ٣١في كما

٣٢٬٩٣٧٬٨٣٨م٢٠٢٠ديسمبر٣١في كما

والتطوير اإلنشاء تحت أصول .٨

٦٬٧٤٤٬٦٥٤م٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

٨٬١٩٥٬٠٩١)١٫٨يضاح رقم إ (خالل السنةاإلضافات 

(١١٬٤٥٧٬٢٣٩)تحويل إلى املمتلكات واملعدات 

(١٩٬١٤٩)تحويل إلى األصول غير امللموسة  

٣٬٤٦٣٬٣٥٧م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

١٣٬٤٢١٬٤١١)١٫٨يضاح رقم إ (خالل السنةإضافات

(١٢٬٩٨٢٬٥٦٢)تحويل إلى املمتلكات واملعدات 

(٥٢٨٬٤٦٣)غير امللموسة  ألصول التحويل إلى ا 

٣٬٣٧٣٬٧٤٣م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

ألف ريال سعودي)  ١٢١: م٢٠٢٠ألف ريال سعودي (١٥٨تكاليف االقتراض املرسملة لقروض محددة بمبلغ السنةمل اإلضافات خالل تتش١٫٨

.الفروعاتتتعلق بإنشاء



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٦

غير امللموسة  صول األ .٩

:التكلفة

١٬١٧٣٬٢٩٦م٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١٥١٬١٥٤خالل السنةإضافات

١٩٬١٤٩والتطويراإلنشاء تحت أصول محول من 

١٬٣٤٣٬٥٩٩م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٦١٬٨١٢خالل السنةإضافات

٥٢٨٬٤٦٣والتطوير اإلنشاء تحت أصول محول من 

٢٬١٣٣٬٨٧٤م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

هالك :املتراكماالس

٢٧٩٬٧٨٧م٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١٣٧٬٩٤٨طفاء للسنة اإل 

٤١٧٬٧٣٥م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

١٨٣٬٣٣١اإلطفاء للسنة 

٦٠١٬٠٦٦م ٢١٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

القيمة الدفترية صافي

١٬٥٣٢٬٨٠٨م٢٠٢١ديسمبر ٣١في كما

٩٢٥٬٨٦٤م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في كما

: التاليالنحوعلىللسنة طفاءاإل رسوموزعت

م  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م   ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٥٬٥٨٢٧٩٬٨٣٨تكلفة اإليرادات  

٩٧٬٧٤٩٥٨٬١١٠مصاريف إدارية  

١٨٣٬٣٣١١٣٧٬٩٤٨

املخزون .١٠

م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٬٨٥٥٬٣٦٥١٬٤٩٦٬٥٩١مواد خام 

١٬٦٦٢٬٥٢٧٢٬٣٠٠٬٦١٧واالستبعادات تعبئة مواد

٣٢٤٬٨١٩٣٣١٬٧٣٨مواد كيميائية 

٤٬٨٤٢٬٧١١٤٬١٢٨٬٩٤٦



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٧

 عات مقدمو دفامل.١١
ً
أخرى مدينةذممو ا

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

 اتمدفوع
ً
٦٬٠٧٦٬٥٨٩٦٬٦٩٩٬٩٦٨مقدما

٧٬٥٣٩٬١٦٤٥٬١٤٨٬٨٨٦للموردين  ة دفعات مقدم

١٬٦٦٥٬٠٠٠١٬١٤٠٬٠٠٠مقابل خطاب الضمان دفعات

٣٣٠٬٣٦١٤٢٧٬٧٩٠ودائع

٣٥٢٬٢٣٢٣٩١٬٥٥٣سلف موظفين 

٤٬٣٩٦٬٣٨٤٣٬٨٩٢٬٧٣٦خرى أ ذمم مدينة 

٢٠٬٣٥٩٬٧٣٠١٧٬٧٠٠٬٩٣٣

يعادلھالنقد وما.١٢

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٧١٢٬٧٦٦٢٨٤٬٢٥٥النقد في الصندوق 
٧٬١٧٣٬٥٩٤٦٬٠٣٠٬٢٣٦الحسابات الجارية -األرصدة لدى البنوك 

٧٬٨٨٦٬٣٦٠٦٬٣١٤٬٤٩١

اتيحتياطرأس املال و اال .١٣

املال رأس 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

أسهم عادية 

٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠بالكامل ةواملدفوعة املصدر األسهم عدد

م  ٢٠٢١ديسمبر٣١ريال سعودي لكل سهم في ١٠بواقعالقيمة االسمية

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠م٢٠٢٠ديسمبر ٣١و 

توزيعات األرباح 

املالية  للسنةنصف األول للريال سعودي مليون ٨على توزيع أرباح بقيمة م٢٠٢١سبتمبر٢١في في االجتماع املنعقد  ، وافق مجلس اإلدارة السنةخالل 

هية مليون ريال سعودي).١٠: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(م٢٠٢١ديسمبر٣١بتاريخاملن



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٨

القروض .١٤

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

القيمة الدفترية القيمة الدفترية سنة االستحقاق 

قروض مضمونة:

٥٬٢٧٢٬٥٠٢٣٬٧٧٢٬٥٠٠م ٢٠٢٤البنك العربي الوطني 

٧٬٣١٢٬٣٣٥٦٬٩٤٦٬٥٠٤م ٢٠٢٤الراجحي مصرف

٢٬٥٠٦٬٠٧٤٢٬٨٩٥٬٣٠٠م ٢٠٢٣جتماعية بنك التنمية اال 

-٨,٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠٢٤بنك الرياض

ائدتزاماتلالإجمالي ا ٢٣٬٠٩٠٬٩١١١٣٬٦١٤٬٣٠٤املحملة بالفو

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

غير املتداولةتزاماتلاال

١٣٬٩٥٢٬٠٥٠٤٬٨٢٨٬٦٤٩قرض بنكي مضمون 
١٬٥٩٧٬٨٨٠١٬٨١١٬٢٥٦قرض من بنك التنمية االجتماعية 

١٥٬٥٤٩٬٩٣٠٦٬٦٣٩٬٩٠٥
املتداولة تزاماتلالا

٦٬٦٣٢٬٧٨٧٥٬٨٩٠٬٣٥٥الجزء املتداول من قرض بنكي مضمون 

٩٠٨٬١٩٤١٬٠٨٤٬٠٤٤التنمية االجتماعية قرض من بنك 

٧٬٥٤٠٬٩٨١٦٬٩٧٤٬٣٩٩

درجت
ُ
). ٢٩ملخاطر أسعار العمولة ومخاطر تحويل العمالت األجنبية ومخاطر السيولة في اإليضاح رقم (الشركةاملعلومات حول تعرض أ

السدادجدول شروط

: هافيما يلي أحكام القروض غير املسددة وشروط

: م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٥٫٢٧تبلغأبرمت الشركة عقد تمويل التورق مع البنك العربي الوطني بقيمة دفترية

ديسمبر  ٣١(م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي. في  ٧٫٣١سلع باألجل مع مصرف الراجحي بقيمة دفترية  بيع مليون ريال سعودي) وعقد تمويل  ٣٫٧٧

مليون ريال سعودي ٩.٣٣هذه القروض مضمونة مقابل سندات إذنية بمبلغ  .سعودي ريالمليون ٨دفتريةبقيمةالرياضبنكومليون).  ٦٫٩٥:  م٢٠٢٠

مليون ريال سعودي) وهي مستحقة الدفع على مدى فترة القرض كما هو موضح في الجدول أعاله. ١٧٫٩:م٢٠٢٠ديسمبر٣١(م٢٠٢١ديسمبر٣١كما في  

تكلفة هامش تعتمد بشكل عام على أسعار السوق السائدة. م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١و م ٢٠٢١ديسمبر ٣١لقروض املضمونة القائمة كما في ا 

، وهو مضمون مقابل أرض مملوكة للشركة ال سعودي ريمليون ٢٫٥١بقيمة دفترية قدرها كما حصلت الشركة على قرض من بنك التنمية االجتماعية 

.مليون ريال سعودي)٢٫٧أرض م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي (٢٫٧بمبلغ 



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٢٩

لموظفينلالخدمةهايةمنافع.١٥

م  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٬٧٠٣٬٥٩١٢٬٧٨١٬٣٦٣املنافع املحددةالتزاماتصافي 

لموظف الذي أكمل أكثر لاملحددة  املنافعنظام  الالعمل في اململكة العربية السعودية. يمنح  لنظام هاية الخدمة للموظفين وفًقا  منافعتحتسب الشركة  

هائي عن كل سنة خدمة مكتملة. وباملثل، فإن املوظف الذي   أكمل من سنتين ولكن أقل من خمس سنوات من الخدمة، لتلقي دفعة تساوي ثلث راتبھ ال

هائي عن كل سنةأكثر من ،  كاملة من الخدمة. عالوة على ذلكخمس سنوات ولكن أقل من عشر سنوات من الخدمة، يتقاضىى دفعة تعادل ثلثي أجره ال

هائي عن كل سنة كاملة من الخدمة.  يتلقى املوظف الذي أكمل أكثر من عشر سنوات من الخدمة مبلًغا يساوي راتبھ ال

. خالل السنة املالية، لم تكن هناك تقلبات أو أحداث  م٢٠٢١ديسمبر ٣١هاية الخدمة كما في منافعآخر تقييم اكتواري للقيمة الحالية اللتزام أجرَي 

. جوهرية تؤثر على االفتراضات االكتوارية املستخدمة لحساب االلتزام

وتكلفة الخدمة السابقة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.،الحالية ذات الصلةوتكلفة الخدمة  ،املحددة املنافعالقيمة الحالية اللتزام  قيست

املنافع املحددة التزاماتالحركة في صافي 

ها. لتزاماتاليبين الجدول أدناه تسوية بين األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية  املنافع املحددة ومكونا

م  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٬٧٨١٬٣٦٣٢٬١٢٣٬٩١٩يناير ١الرصيد في 

الربح أو الخسارة قائمةمدرج في 

١٬٠١٣٬٥٩٥٧٠٥٬٨١٩تكلفة الخدمة الحالية  

٥٥٬٦٢٧٦٧٬٢١٨تمويلالتكلفة

٣٬٨٥٠٬٥٨٥٢٬٨٩٦٬٩٥٦

الدخل الشامل اآلخر قائمةمدرج في 

٢٧٦٬١٤٥٩٢٬٩٠٩ة الخسارة االكتواري

(٢٠٨٬٥٠٢)(٤٢٣٬١٣٩)منافع مدفوعة 
هاية السنة  ٣٬٧٠٣٬٥٩١٢٬٧٨١٬٣٦٣الرصيد في 

اللتزام املزايا املحددة االفتراضات االكتوارية

باملتوسط املرجح). معروضةفيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير (التقييمات االكتوارية بواسطة خبير اكتواري مستقل. أجريت

تحليل الحساسية 

يمثل املبلغ املوجب زيادة  ع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة، ، ماملناسبةالتغيرات املحتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى االفتراضات االكتوارية 

. في االلتزام بينما يمثل املبلغ السالب انخفاًضا في االلتزام

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٪٢٪٢٫٨٥معدل الخصم

٪١٫٥٪٢٫٥نمو الراتب املستقبلي



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣٠

(تتمة) الحساسيةتحليل 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

نقصزيادة نقصزيادة

٣٬٩٤١٬٢٢٧٣٬٤٩٤٬٧٣٥٢٬٦٢٦٬٠٥٣٢٬٩٥٣٬٩١٩٪)١حركةمعدل الخصم (

٣٬٩٥٧٬٨٦٩٣٬٤٧٥٬٧٧٠٣٬٢٢٩٬٠٠٧٢٬٨٦٨٬٩٤٥٪) ١حركةنمو الراتب املستقبلي (

للتدفقات   الكامل  التوزيع  االعتبار  في  يأخذ  ال  التحليل  أن  الرغم من  الخطة،وعلى  إطار  في  املتوقعة  تقريبًيا لحساسية  النقدية   
ً
تقديرا يوفر  أنھ  إال 

االفتراضات املوضحة.

االيجار  عقودالتزامات.١٦

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

: التكلفة

٣١٬٥٠٠٬٣٣٧م٢٠٢٠يناير ١كما قي الرصيد

١٣٬٢٨٤٬٩٨٢اإلضافات 

١٬٣٩٢٬٢٨٠التمويل تكلفة

(١١٬٣٤٤٬٤٥٦)السنةاملدفوعات خالل 

هاء عقد (١٬٩٠٦٬٢٢٠)اإليجارإ

(١٬٦١١٬١٤٩)امتياز اإليجار 

٣١٬٣١٥٬٧٧٤م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما قي الرصيد

١٥٬٥٠٠٬٦٥٤ضافات اإل 

١٬٢٦٢٬٨٩١التمويل تكلفة

(١١٬٣١٣٬٢٢٠)السنةاملدفوعات خالل 

هاء عقد اإليجار (٢٬٢٧٤٬٢٢٤)إ

٣٤٬٤٩١٬٨٧٥م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما قي الرصيد

مليون ريال ١١٫٥١مليون ريال سعودي والجزء املتداول بمبلغ٢٢٫٩٧اإليجار  عقودالتزامات، بلغ الجزء غير املتداول من  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

مليون ريال سعودي). ١٠٫٦٤مليون ريال سعودي و ٢٠٫٦٦: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١سعودي (

هاية السنة املالية إللتزامات اإليجار  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في 

التدفقات النقدية التعاقدية  

ديسمبر ٣١
م ٢٠٢١

القيمة  
اإلجمالي الدفترية  

٣خالل 
شهور أو أقل  

إلى  ٣خالل 
١٢ 

ً
شهرا

خالل سنة إلى  
سنتان  

خالل سنتان  
إلى خمس  

سنوات  

أكثر من 
خمس 

سنوات  

عقودالتزامات

اإليجار
٣٤٬٤٩١٬٨٧٥٣٤٬٤٩١٬٨٧٥٢٬٦٦٤٬٣٤٩٨٬٨٤٩٬٣٢٠١٣٬٦٦٢٬٢٦٤٩٬٣١٥٬٩٤٢-

ديسمبر٣١

م ٢٠٢٠

عقودالتزامات

اإليجار
٣١٬٣١٥٬٧٧٤٣١٬٣١٥٬٧٧٤٢٬٣٧٢٬٨١٦٨٬٢٧٣٬٩١٥٦٬٢٠٢٬٤٩٧١٣٬٦٦٣٬١٨٢٨٠٣٬٣٦٤



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣١

الزكاة.١٧

الربح أو الخسارة قائمةفياملدرجاملبلغ 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

الزكاة 

٥٠٩٬٩٧٥٦٢٩٬٣٩٨الزكاة–الحالية السنة

الحركة في املخصص

فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة: 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٥٤٠٬٧٠٢٤٣٣٬٤٥٠في بداية السنة 

٥٠٩٬٩٧٥٥٤٠٬٧٠٢خالل السنةاملحمل

٨٨٬٦٩٦-املخصص في العام السابق 

(٥٢٢٬١٤٦)(٥٣٤٬٧٢٣)خالل السنةاتاملدفوع

هاية السنة  ٥١٥٬٩٥٤٥٤٠٬٧٠٢في 

هائيالطالربموقف

الشركة  دق الزكاة والضربية والجمارك  إ الزكويةاإلقرارات  مت  شهادوحصلت،م٢٠٢٠ديسمبر  حتىلى هئية  هائيةة على  ال الزكاة د ق.الزكاة  مت هئية 

هائي   ها حتى اآل م٢٠٢٠وم٢٠١٩للسنوات ولكن ،م٢٠١٨لسنة والضربية والجمارك تقييم الربط ال ن.لم يتم تسوي

األخرى الدائنةالذمم الذمم الدائنة التجارية و .١٨

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٧٬٢٢٥٬٦٨٥١١٬٨٨٣٬٤٩٢ذمم دائنة تجارية 

٤٬٤٤٦٬١٣٩٤٬٧٦٠٬٦١٩مستحقات موظفين 

٤٬٥٢٨٬٣٩٩٤٬٢٦٩٬٦٠٥مصروفات مستحقة

٧٠٦٬١٩١١٬١٠٨٬٨٥٦ضريبة القيمة املضافة املستحقة

٢٦٬٩٠٦٬٤١٤٢٢٬٠٢٢٬٥٧٢

.٢٩يضاح رقم ملخاطر العمالت ومخاطر السيولة في اإل الشركةاملعلومات حول تعرض تم إدراج



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣٢

لتزاماتواالاالرتباطات.١٩

الرأسماليةااللتزامات

يتعلق ريال سعودي) فيما  ٥٣٤٬٥٦٤:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ريال سعودي (١٬٤٢٦٬٠٩١رأسمالية قدرها  التزاماتلدى الشركة  كان،  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  

.وتطوير البرمجياتبتحسينات العقارات املستأجرة 

األطراف ذات العالقة وأرصدةمعامالت.٢٠

العالقةذاتاألطرافاملعامالت مع ١٫٢٠

معامالت األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة والشروط وُتنفذالشركة في سياق األعمال العادية معامالت مع أطراف مختلفة ذات صلة.  تجري 

ها. لم تكن شروط هذه املعامالت   معقول أن تكون  أكثر مالءمة من تلك املتاحة، أو التي من املتوقع بشكل  هاوأحكام املعتمدة من الشركة ومجلس إدار

متاحة، في معامالت مماثلة مع موظفي اإلدارة غير الرئيسيين والشركات غير املرتبطة على أساس تجاري.

هاية السنة غير مضمونة ها نقًدا. ال توجد ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة ،وخالية من الفوائد،األرصدة املستحقة في  ويتم تسوي

صلة. ألطراف ذات 

موظفي اإلدارة العليامنافع

للسنةديرين التنفيذيين للشركة املقدمة إلى الرئيس التنفيذي، واملمكافآت، بما في ذلك جميع املنافعاملالية للفي القوائم املحملجمالي املبلغ بلغ إ 

هية في  هية في ريال سعودي (٣٬٣٨٣٬٢٨٠مبلغم٢٠٢١ديسمبر٣١املن ريال سعودي).٢٬١٧٧٬٢٨٧: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة املن

فيما يلي تفاصيل املعامالت واألرصدة الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١املعاملةطبيعة ة العالقة عطبيالعالقة ذو الطرف

يسوى للخدمات 

اللوجيستية 

خدماتزميلةشركة
(٤٬٢٧٠٬٢٣٠)(٢٬٦٢٠٬١٥٢)

(٦٢٬٣٣٩)(٤٤٬٩٦٤)خدماتزميلةشركةشركة سالدويتش 

ذات عالقة األطرافأرصدة٢٫٢٠

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١عالقة  ذاتلى أطرافإ/)من(مستحق

إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر املزيني 
-٥٬٣٣٦٬٠٠٠

--محمد علي محمد الرويغ

-(٣٨٬٣١٩)سامي بن محمد بن ناصر العبيد 

--علي محمد علي الرويغ

١٣٠٬٣٢١٨٥٬٣٥٦شركة سالدويتش 

١٣٢٬١٩٢١٥٬٥٤٥يسوى للخدمات اللوجيستية 

٢٢٤٬١٩٤٥٬٤٣٦٬٩٠١



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣٣

يرادات إل ا٢١

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٣٩٬٧٢٤٬٠٥٧١٩٦٬٤٦١٬١٠٨اإليرادات مجمل

(٦٣٥٬٩٥١)(٤٬٩٤١٬١٩٦)العوائد ناقصا: 

٢٣٤٬٧٨٢٬٨٦١١٩٥٬٨٢٥٬١٥٧يرادات إل اصافي

يرادات في نفس الوقت.جميع اإل ُتثبت

قطاعيةمعلومات

لم  ، . وبناًء على ذلكيعمل املطعم بالكامل في حدود اململكة العربية السعوديةو بيع الوجبات السريعة، ترتبط الشركة في قطاع تشغيلي واحد مرتبط في

قطاعات جغرافية أو تجارية مختلفة.املعلومات املالية إلى ُتقسم 

يرادات تكلفة اإل ٢٢

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٧٬٢٨٩٬٣١٣٧٣٬٠٨٩٬٢٣١)١٫٢٢يضاحإل ا (والتكاليف ذات العالقةلوجباتا تكاليف 

٤٢٬٤٢٦٬٦٨٧٢٩٬٩٠٨٬٨١٣يعادلهارواتب وأجور وما 

هالك واإل  ٢٠٬٤٤١٬٥٣٥١٩٬٠٤٣٬٠٤٥طفاءاالس

٧٬٨٥٩٬٥٩٧٤٬٩٧٦٬٥٦٧اإليجار واملرافق والصيانة 

٦٬٧٥٠٬٢٥٨٤٬٧٧٩٬٠٥٨الرسوم الحكومية واالشتراكات 

٤٬٠٥٠٬٢٩٥٣٬٠٩٨٬٦١٧خرى أ 

١٦٨٬٨١٧٬٦٨٥١٣٤,٨٩٥,٣٣١

هالك١٫٢٢ املخزوناس

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤٬١٢٨٬٩٤٦٣٬٢٩٥٬٦١١املخزون في بداية السنة 

٨٨٬٠٠٣٬٠٧٨٧٣٬٩٢٢٬٥٦٦املشتريات  

هالك (٧٣٬٠٨٩٬٢٣١)(٨٧٬٢٨٩٬٣١٣)االس

هاية  ٤٬٨٤٢٬٧١١٤٬١٢٨٬٩٤٦السنةاملخزون في 



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣٤

بيع الصروفاتم٢٣

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٬٠٩٢٬٣١٠  ٩٬٥٧٨٬٢٣٠إعالن

٢٬٣٣٨٬٣٠٣  ٣٬٧٣٦٬٧٨١اإللكترونيالتسويق

١١٬٥٨٧٬٨٣٢٩٬٨٧٣٬٨٢٦رسوم توصيل املبيعات

٥٬٩٢٥        ١٦٢أخرى 

٢٤٬٩٠٣٬٠٠٥٢٠٬٣١٠٬٣٦٤

إداريةروفاتمص٢٤

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٥٬١٣١٬٩٦٨١٢٬٣٦٤٬٢٢٣يعادلهارواتب وأجور وما 

١٬٩٨١٬٢٠٤٢٬٠١٤٬٩٨٥مكافأة اإلدارة

٢٬٧٤٤٬٧٠٦١٬٨٢١٬١٤٣رسوم حكومية واشتراكات 

هالك واإل  ٩٤٣٬٩٥٨٦٥٤٬٣١٨طفاء   االس

٦١٦٬٩٤٧٦٢٨٬١٢١اإليجار واملرافق والصيانة 

١٬٨٩٢٬٦٨٤١٬٣٣٧٬١٤٢خرى أ 

٢٣٬٣١١٬٤٦٧١٨٬٨١٩٬٩٣٢

التمويل تكلفة٢٥

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
١٬٢٦٢٬٨٩١١٬٣٩٢٬٢٨٠اإليجارلتزاماتالتمويل التكلفة 

-٢٦٩٬١٧٧تكلفة التمويل للقروض 

١٬٥٣٢٬٠٦٨١٬٣٩٢٬٢٨٠

أخرى روفاتمص٢٦

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
٩٦٧٬٨٦٨           ٧١٥٬٤٩٥املمتلكات واملعدات بيعائرخس

٨٢٬٢٩٣             -أخرى 

٧١٥٬٤٩٥١٬٠٥٠٬١٦١



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣٥

السهم ربحية٢٧

ساس واملخفض ربح السهم األ 

و املعدل املرجح لعدد األسهم العادية القائمة. ةالعادياألسهم أساس ربح علىربحية السهم األساسية و املخفضة ُتحتسب

ألسهم العادية لاملنسوبربح ال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٥٬٣٦٧٬٦٥٥١٩٬٠٠١٬٠٢٢ألسهم العاديةلاملنسوبربحال

املرجح لعدد األسهم العادية املتوسط 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

هاية املتوسط  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠السنةاملرجح لعدد األسهم العادية في 

ربحية السهم 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٫١٥٧٫٦٠ساسىي و املخفض  األ 

املعامالت غير النقدية٢٨

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح 

٨١٢٬٩٨٢٬٥٦٢١١٬٤٥٧٬٢٣٩لى املمتلكات واملعداتإ والتطويراإلنشاء تحتاألصول املحول من 

٨٥٢٨٬٤٦٣١٩٬١٤٩لموسة  املغير األصول ى إلوالتطويراإلنشاء تحتاألصول املحول من 

٧١٧٬٣٦١٬٨٨٥١٤٬٩٨٦٬٦٦٦األصول استخدامحق اتإضاف

١٦١٥٬٥٠٠٬٦٥٤١٣٬٢٨٤٬٩٨٢اإليجار عقودالتزاماتاتإضاف

٧٢٬٢٢٤٬٦٦٨١٬٧٧٨٬٩٦٢صافي األصول،حق استخدام استبعاد

هاء  ١٦٢٬٢٧٤٬٢٢٤١٬٩٠٦٬٢٢٠يجار  لتزامات عقود اإل ا إ

١٥٢٧٦٬١٤٥٩٢٬٩٠٩للموظفين الخدمةهايةمنافعإعادة قياس 



طعم بيت الشطيرة للوجبات السريعةم

مقفلة) سعودية(شركة مساهمة

املاليةالقوائمحول إيضاحات

هية  م١٢٠٢ديسمبر ٣١فيللسنة املن

)سعوديالريالبال(

٣٦

إدارة املخاطر –األدوات املالية ٢٩

ها التشغيلية للمخاطر املالية التالية: الشركة من خالل تتعرض  عمليا

مخاطر االئتمان

 الفائدةمعدلمخاطر

جنبياأل الصرفمخاطر

 األخرى مخاطر أسعار السوق

مخاطر السيولة

، هاوسياسا،الشركةيصف هذا اإليضاح أهدافو املالية.  دواتاألعمال، تتعرض الشركة للمخاطر التي تنشأ عن استخدامها لأل جميعفيالحالهوكما

دمتوالطرق املستخدمة لقياسها. ،املخاطرهذه إلدارة هاإجراءو 
ُ
هذه املخاطر في هذه القوائم املالية. ق معلومات كمية إضافية فيما يتعلق 

ها  ،وأهدافها،املاليةدواتهناك تغييرات جوهرية في تعرض الشركة ملخاطر األ لم تكن   هاو ،وسياسا أو الطرق املستخدمة  ،إلدارة تلك املخاطرإجراء

لقياسها من الفترات السابقة ما لم يذكر خالف ذلك في هذا اإليضاح.

املالية الرئيسة دواتاأل 

ها مخاطر األ التي تستخدمهااملالية الرئيسة دواتاأل  املالية، موضحة فيما يلي:دواتالشركة، والتي تنتج بسب

 األخرى الذمم املدينة

 النقد وما يعادلھ

 القروض

  الذمم الدائنة التجارية

عالقةذاتألطرافاملستحق

فئات األدوات املالية

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

املطفأةبالتكلفة املاليةاألصول 

٦٬٣٩١٬٧٤٥٥٬٤٦٠٬٥٢٦خرى أ دينة مذمم 

٧٬٨٨٦٬٣٦٠٦٬٣١٤٬٤٩١ھيعادلوماالنقد

١٤٬٢٧٨٬١٠٥١١٬٧٧٥٬٠١٧املاليةاألصول إجمالي

املطفأةبالتكلفةاملاليةتزاماتلاال

: املتداولةغير 

١٥٬٥٤٩٬٩٣٠٦٬٦٣٩٬٩٠٥القروض

:متداولة

٧٬٥٤٠٬٩٨١٦٬٩٧٤٬٣٩٩القروض

١٧٬٢٢٥٬٦٨٥١١٬٨٨٣٬٤٩٢والتزامات مستحقة ذمم دائنة تجارية 

٢٢٤٬١٩٤٥٬٤٣٦٬٩٠١عالقةذاتألطرافلىإ مستحق

٤٠٬٥٤٠٬٧٩٠٣٠٬٩٣٤٬٦٩٧املالية التزاماتإجمالي
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)سعوديالريالبال(

٣٧

هابحسب املاليةاألدوات فئ

،االعتبار بنود ب، تم األخذ سب الفئةاملالية حدواتلعرض األ 
ً
األخرى الذمم الدائنة و التجاريةوالذمم الدائنة ،األخرى الذمم املدينة و املدفوعات مقدما

التالية: 

ذمم مدينة أخرى 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح 

١١٣٣٠٬٣٦١٤٢٧٬٧٩٠الودائع

١١١٬٦٦٥٬٠٠٠١٬١٤٠٬٠٠٠مقابل خطاب الضمان املقدم

١١٤٬٣٩٦٬٣٨٤٣٬٨٩٢٬٧٣٦ذمم مدينة أخرى 

٦٬٣٩١٬٧٤٥٥٬٤٦٠٬٥٢٦

أخرى ذمم دائنة ذمم دائنة تجارية و 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح 

١٨١٧٬٢٢٥٬٦٨٥١١٬٨٨٣٬٤٩٢الذمم الدائنة التجارية 

املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة دواتاأل 

نظًرا  و والقروض.،الدائنة األخرى والذمم ،والذمم الدائنة،والذمم املدينة األخرى ،يعادلھاملالية غير املقاسة بالقيمة العادلة النقد ومادواتتتضمن األ 

ها قصيرة األجل، فإن القيمة  ها العادلة.،الدائنة األخرى والذمم ،والذمم املدينة األخرى ،يعادلھالدفترية للنقد ومالطبيع والقروض تقارب قيم

واإلجراءات سياسات الو العامةهداف أل ا

اإل  أهداف وسياسات  يتحمل مجلس  العامة عن تحديد  ها، فقد فوض  إ دارة املسؤولية  هائية ع ال باملسؤولية  داره املخاطر في الشركة، ومع االحتفاظ 

. ويتلقى املجلس تقارير شهريھ  لوظائف تمويل الشركةتصميم وتشغيل العمليات التي تضمن التنفيذ الفعال لألهداف والسياسات  الصالحية لكي يتم 

األهداف والسياسات التي يضعها. مناسبةى ومدوضعت ات التي العمليةمن املراقب املالي للشركة يستعرض من خاللها فعالي

العام   القدرة  عضاء املجلسأل الهدف  التأثير بشكل غير مناسب على  أقصىى حد ممكن دون  إلى  إلى الحد من املخاطر  هدف  التي  السياسات  هو وضع 

أدناه:التنافسية للشركة واملرونة. مزيد من التفاصيل حول هذه السياسات موضحة 

مخاطر االئتمان 

. التعاقديةبالتزاماتھ مالية في الوفاء ألداة طرف مقابل املالية للشركة إذا أخفق عميل أو الخسارة مخاطر االئتمان هي مخاطر 

ها في  ب محدود مخاطر االئتمان  يمكن أن تتعرض لھ الشركة من  االحد األقصىى مل م املالية، كما هو  تاريخ القوائالقيمة الدفترية لألصول املالية املعترف 

موضح أدناه:

م  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٧٬١٧٣٬٥٩٤٦٬٠٣٠٬٢٣٦) ١٢يضاح إ (البنوكلدى النقد 

٤٬٣٩٦٬٣٨٤٣٬٨٩٢٬٧٣٦)١١ذمم مدينة أخرى ( إيضاح 

٣٣٠٬٣٦١٤٢٧٬٧٩٠) ١١الودائع ( إيضاح 

١٬٦٦٥٬٠٠٠١٬١٤٠٬٠٠٠) ١١( ايضاح مقابل خطاب الضمان املقدم

١٣٬٥٦٥٬٣٣٩١١٬٤٩٠٬٧٦٢
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٣٨

مخاطر السوق 

السوق تنشأ واملتداولة.مخاطر  بفوائد  املحملة  املالية  لألدوات  الشركة  استخدام  العادلة  وتكون من  القيمة  تقلب  مخاطر 

الفائدة املالية بسبب التغيرات في  دواتلتدفقات النقدية املستقبلية لأل ا أو مخاطر (األجنبي الصرف)، أو تغير أسعار  معدل الفائدة (مخاطر  معدل 

: املخاطرلهذه ليتفصيشرحيليوفيما. )األسعار األخرى مخاطرتغير عوامل السوق األخرى (وأ )، األجنبيةالعمالت

الفائدةمعدلمخاطر 

الفائدة السائدة على املركز املالي للشركة والتدفقات معدالتالقيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض ملخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في 

النقدية. 

الفائدةمعدالتال تدخل إدارة الشركة في اتفاقية مستقبلية للتحوط من مخاطر 

مخاطر العمالت األجنبية 

بال أساسىي  بشكل  الشركة  تتم معامالت  األجنبية.  العمالت  صرف  أسعار  في  التغيرات  املالية بسبب  األداة  قيمة  تقلب  هي مخاطر  العملة  ريال  مخاطر 

مخاطر العملة تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار العمالت وتعتقد أن و السعودي والدوالر األمريكي. الريال السعودي هو عملة مربوطة بالدوالر األمريكي.  

غير مهمة. 

مخاطر السيولة 

. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة  املرتبطة باألدوات املاليةاملالية  هاالتزامابلوفاء جمع األموال للصعوبة فيالشركةتتمثل املخاطر في مواجهة  

السيولة عن طريق الرصد املنتظم لتوافر األموال الكافية من خالل التسهيالت على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمتھ العادلة. وتدار مخاطر 

ها للوفاء بأي التزامات مستقبل .يةاالئتمانية امللتزم 

هاية فترة كمافيما يلي االستحقاقات التعاقدية  العموالت التقديرية. سداد، وتشمل ةمهو صمخغيرو إجماليةاملالية. املبالغ لتزاماتاللتقرير الفي 

التدفقات النقدية التعاقدية  

٣١

اإلجمالي  القيمة الدفترية  م  ٢٠٢١ديسمبر 

شهور أو  ٣خالل 

أقل  

١٢إلى ٣خالل 

  
ً
شهرا

خالل سنة إلى  

سنتان  

خالل سنتان  

إلى خمس  

سنوات  

أكثر من خمس  

سنوات  

التزامات 

قروض 
٢٣٬٠٩٠٬٩١١٢٣٬٠٩٠٬٩١١١٬٤٤٢٬٣٣١٦٬٠٩٨٬٦٥٠١٤٬٤٩٠٬١١٣١٬٠٥٩٬٨١٧-

ذمم  نھ تجاريھ و ئذمم دا

أخرى دائنة 
٢٦٬٩٠٦٬٤١٤٢٦٬٩٠٦٬٤١٤٢٦٬٩٠٦٬٤١٤----

٤٩٬٩٩٧٬٣٢٥٤٩٬٩٩٧٬٣٢٥٢٨٬٣٤٨٬٧٤٥٦٬٠٩٨٬٦٥٠١٤٬٤٩٠٬١١٣١٬٠٥٩٬٨١٧-

التدفقات النقدية التعاقدية  

شهور أو أقل  ٣خالل  اإلجمالي القيمة الدفترية  م  ٢٠٢٠ديسمبر٣١

١٢إلى ٣خالل  

  
ً
شهرا

خالل سنة إلى  

سنتان  

خالل سنتان إلى  

خمس سنوات  

أكثر من خمس  

سنوات  

التزامات 

قروض 
١٣٬٦١٤٬٣٠٤١٣٬٦١٤٬٣٠٤٢٬٠٠١٬٨٤١٤٬٩٧٢٬٥٥٨٣٬٥٩٨٬٥٠٨٣٬٠٤١٬٣٩٧-

ذمم دائنة  نھ تجاريھ و ئذمم دا

أخرى 
٢٢٬٠٢٢٬٥٧٢٢٢٬٠٢٢٬٥٧٢٢٢٬٠٢٢٬٥٧٢----

٣٥٬٦٣٦٬٨٧٦٣٥٬٦٣٦٬٨٧٦٢٤٬٠٢٤٬٤١٣٤٬٩٧٢٬٥٥٨٣٬٥٩٨٬٥٠٨٣٬٠٤١٬٣٩٧-
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٣٩

أس املال إدارة ر 

فعالة للحفاظ على ثقة املستثمر والدائن والسوق والحفاظ على التطوير املستقبلي تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال 

ألعمالھ. يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس املال املستخدم ومستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين. 

أهداف املجموعة عند إدارة رأس املال هي:

ها االستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومزايا ألصحاب املصلحة اآلخرين ؛ و أ) لحماية قدرة املنشأة على االستمرار كمنش أة مستمرة ، بحيث يمك

ب) تقديم عائد مناسب للمساهمين.

والتسلسل الهرمي لها القيمة العادلة

ق بتاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمھ عند بيع أصل ما أو دفعھ عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السو 

قد تمت إما: لتزاماتا أو تحويل ألصول ا القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع 

 زاماتالتأولألصول في السوق الرئيس .

 والتزاماتصول لأل في حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر األسواق فائدة .

بافتراض أن املتعاملين  تزاماتالأو صول أل لمن الشركة. تقاس القيمة العادلة لھلوصول ا ممكنكون يالسوق الرئيس أو السوق األكثر فائدة يجب أن 

هم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.التزاماتأو صول األ في السوق سيستفيدون عند تسعير  وأ

األمثل  إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام 

أساليب  الشركةمن خالل بيعھ إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامھ االستخدام األفضل واألمثل. تستخدم واألفضل لذلك األصل أو

ة املعنية، التقييم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظ

استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.والتقليل من 

،األخرى الذمم الدائنة و ،الدائنة التجاريةالذمم و األخرى قصيرة األجل،املالية مثل الذمم املدينةدواتالقيمة العادلة لأل عنالشركة تفصح لم 

ها الدفترية قريبة من؛والتزامات اإليجار،القروضو ،البنكيةاألرصدة و ،والنقد ها العادلة لقصر ألن قيم . دواتهذه األ استحقاقمدة قيم

التصنيف املتداول / غير  املتداول 

في قائمة املركز املالي استنادا إلى التصنيف املتداول / غير املتداول.لتزاماتواالصول الشركة األ تعرض

عندما: متداولةصول األ كون ت

 هالكمن املتوقع أن يتحقق، أو تعتزم بيعھ، أو ھ في دورة التشغيل العادية. اس

 
ً
لغرض املتاجرة. محتفظ بھ أساسا

 
ً
بعد فترة التقرير. من املتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرا

على األقلالتزاماتتداولھ أو استخدامھ لتسوية يقييدنقد وما يعادلھ ما لم ال 
ً
بعد فترة التقرير. ملدة اثني عشر شهرا

 غير متداولة. صول أكاألخرى صول األ يتم تصنيف جميع
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٤٠

(تتمة) املتداول غير / ول املتداالتصنيف

عندما: ةمتداولالتزاماتكون تو 

 .يكون من املتوقع تسويتھ في دورة التشغيل العادية

 يتم اال 
ً
لغرض املتاجرة. حتفاظ بھ أساسا

 يكون من املقرر تسويتھ خالل 
ً
بعد فترة التقرير. اثني عشر شهرا

 
ً
على األقل بعد فترة التقرير. ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإللتزام ملدة اثني عشر شهرا

نيفإعادة التص٣٠

هية في ؛كما هو مذكور أدناه أرقام املقارنةتصنيفتم إعادة  .م٢٠٢١ديسمبر ٣١لتتوافق مع التصنيف املستخدم للسنة املن

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١لىإمن 

٩٬٨٧٣٬٨٢٦) مبيعات(رسوم توصيل بيعمصاريف)مبيعات(رسوم توصيلاإليرادات تكلفة 

األحداث الالحقة٣١

ها في هذه القوائم املالية املرفقة. ال توجد أحداث الحقة تتطلب التعديل أو اإلفصاح ع

ائم املالية٣٢ افقة على القو املو

.)م٢٠٢٢سمار ٣٠ه ( املوافق ١٤٤٣شعبان ٢٧بتاريخاملاليةالقوائم علىلس اإلدارة مجتمت موافقة
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