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 لوضع القانوني والنشاطا .1

 

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

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

الخبز، وبيع وشراء و الحلوياتوبيع  وتصنيعالمطبوخة،  مواد الغذائيةكات وغيرها بالالشر وإمدادالمطاعم،  وإدارة إقامةيتمثل نشاط الشركة في 

 .حفظ األغذية ثالجاتو المستودعاتوصيانة وتأجير  عليها وتملك واستعمال المباني إلقامةاألراضي 

ً مطعماً مم 40وتستأجرها الشركة  التي تملكهابلغ إجمالي عدد المطاعم م، 2021سبتمبر  30كما في  على التوالي مطعماً مستأجراً،  345و لوكا

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

 ("هرفي/ دوكة  "مخابز) .المخابز لبيع منتجات تقوم الشركة بتشغيل مخابز ومحالتكما 

 عمل بموجب السجل التجاري رقمي والذيالرياض )"مصنع اللحوم"(.  مدينة مصنع للحوم في تأسيسب م قامت الشركة2005عام خالل 

 16صادرة بتاريخ  س/  249رقم  وبموجب الترخيص الصناعي( م2004أغسطس  2هـ )1425ثانيى الجماد16 بتاريخ الصادر 7006522085

 م.2005في أكتوبر  إنتاجهاللحوم في  (. بدأ مصنعم2001مايو  9هـ )1422صفر 

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

ال شو 18 صدر بتاريخ/ ت  11583رقم  وبموجب الترخيص الصناعي( م2010سبتمبر  29هـ )1431شوال  20صدر بتاريخ  7012209644

 م.2012 سبتمبر(. بدأ مصنع الكيك اإلنتاج في م2010سبتمبر  27هـ )1431

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

 

 يقع المكتب الرئيسي للشركة على العنوان التالي:

 

 رفي للخدمات الغذائيةهشركة 

 المروج حي

 86958ص ب: 

 11632الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 الشركة الفروع التالية: لدى

 التاريخ  رقم السجل التجاري  اسم الفرع

 هـ1441صفر  25  7006522085  لمنتجات اللحوم مصنع شركة هرفي

 هـ1441 رمضان 25  7012209644  مصنع شركة هرفي للكيك والمعجنات
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 أسس اإلعداد .2

 االلتزام بيان .22-1

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واالصدارات للشركة تم إعداد هذه القوائم المالية 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. من المعتمدةاألخرى 

 

 ساس القياسأ .2-2

 -التالي: تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 

 .العادلة بالقيمة تقاس التي االستثمارات -أ

 .المتوقعة االئتمانطريقة وحدة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام  نهاية الخدمة للموظفين مكافأةبيتم االعتراف  -ب
 

 والنشاط العرض عملة. 2-3

ذكر تم تقريب جميع المبالغ ألقرب لاير سعودي، مالم ي   .للشركة الوظيفية وعملة العرضالعملة  وهوتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي 

 خالف ذلك.

 

 

 )تتمة( . أسس اإلعداد2

 . المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة2-4

 

 السارية فسيراتوالت المعدلة الجديدة المعايير

 

 2021تطبيقها في العام فسيرات الجديدة المعدلة التي تم المعايير والت

 

لمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح الم تقم الشركة بتطبيق  ،المالية القوائمي تاريخ اعتماد هذه ف

 سارية المفعول بعد:

 

على  تعديالت

 راالمعي

 للسنوات تطبق الوصف

 بعد أو في تبدأ التي

 التعديل عن صلخم

 يمعيار الدولال

 المالي للتقرير

ومعيار 16،7،4،9

المحاسبة الدولي 

39 

 م2021 يناير 1 2المرحلة  – سعر الفائدة قياس تصحيح

تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة 

حوط للتحوط المتأثر خالل للسماح بمواصلة محاسبة الت

فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط 

المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة لإلصالحات 

 ً  القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضا

متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير 

لتحوط التي تخضع لالستثناءات لعالقات ا 7المالي رقم 

التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

 .9المالي 

 المحاسبة معيار

 37 الدولي
 م2022 يناير 1 العقدب الوفاءتكلفة  –العقود المجحفة 

العقد تشمل ب" الوفاءتحدد التعديالت أن "تكلفة 

"التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه 

المنشأة بها بعد جميع  يالتعديالت على العقود التي لم تف

التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها 

 المنشأة التعديالت أوالً.
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 )تتمة( . أسس اإلعداد2

 . المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة )تتمة(2-4

 

 بعد )تتمة(سارية لم تصبح وها التي تم إصدار المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة

 
 

تطبق للسنوات  الوصف راتعديالت على المعي

 التي تبدأ في أو بعد

 خص عن التعديللم

 يمعيار الدولال

، 16 المالي للتقرير

 ومعيار 1، 9

 41 الدولي المحاسبة

ت السنوية للمعايير الدولية الالتعدي

 –م 2018للتقرير المالي )دورة 

 ) م2020

 م2022 يناير 1

: يزيل التعديل 16لتقرير المالي رقم لالمعيار الدولي 

تحسينات على العقارات الالرسم التوضيحي لسداد 

 المستأجرة

 

: يوضح التعديل أنه عند 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  10تطبيق اختبار "

الرسوم  فقطأة تشمل المنش المالي،االعتراف بااللتزام 

المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( 

والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على 

التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي 

 تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.

 

: يلغي التعديل مطلب معيار 41الدولي  ةمعيار المحاسب

للمنشآت الستبعاد التدفقات  41رقم  المحاسبة الدولي

 النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة.

 

 : يوفر التعديل إعفاءاً 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً إضافي ألول مرة بعد  تطبيقهالشركة تابعة تصبح بعد  ا

 الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.

معيار المحاسبة 

 16الدولي 

الممتلكات واآلالت والمعدات: 

  االستخدام المقصود قبلالمتحصالت 

تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود  م2022 يناير 1

الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود 

 ً لالستخدام.  المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا

يًضا معنى توضح التعديالت أ ذلك،باإلضافة إلى 

 "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح".

 الدولي المعيار

 3 المالي للتقرير

بحيث  3لتقرير المالي للمعيار الدولي احدث التعديل ككل  م2022 يناير 1 إشارة إلى اإلطار المفاهيمي

بدالً من إطار  م2018يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

 .م1989عام 

 المحاسبة معيار

 1 الدولي

أو  كالمتداولة اتبالمطلو تصنيف

 متداولةالغير 

وضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، ي م2023 يناير 1

في نهاية  وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوداً 

، وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية رفترة التقري

ك فقط إذا ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به، وذل

كان مضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها 

 أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها

 المعيار على تعديالت

 للتقرير الدولي

 ومعيار 10المالي

 28 الدولي المحاسبة

بيع أو المساهمة في األصول بين 

المستثمر والشريك أو المشروع 

 المشترك

 

 10تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  طبقين ال

مع المواقف التي يكون  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

فيها بيع أو مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة 

الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد، تنص 

قدان التعديالت على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن ف

 السيطرة على شركة تابعة.

 

المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه  القوائمتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في 

 .ةالمالية للشركة في فترة التطبيق األولي القوائمالتفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على 
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  ألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةا .3

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

طة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتب

ر في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصاد

 أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

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

 ستقبلية.والم

 

 للشركة المحاسبية السياسات تطبيق فيالهامة  حكاماأل

ً  ولها طبيق السياسات المحاسبية للشركةفي عملية ت بها اإلدارةوالتي قامت  أدناه الموضحة التقديرات باستثناء الهامة، األحكام يلي فيما  تأثيراً جوهريا

 .المالية القوائم في بها المعترف المبالغ على

 

 دل الخصم الحتساب القيمة الحاليةتحديد مع

طر الفردية تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخا

 .خصم إلى الظروف المحددة للشركةللموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب معدل ال

 
 نهاية الخدمة للموظفين لمنافعالتقييم االكتواري 

. يشمل طريقة وحدة االئتمان المتوقعةباستخدام المحددة  برنامج المكافآتالموظفين"( بموجب  مكافأةيتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين )"

التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم،  راضاتاالفتالتقييم اإلكتواري إجراء العديد من 

منافع المحددة والزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل؛ فإن التزام ال

 رات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات على أساس سنوي، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمر.يعتبر شديد الحساسية للتغي

 

 

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم

م التقيي مدخالت وأساليبالشركة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد ومطلوبات تم قياس بعض موجودات 

 .القيمة العادلة لقياسالمناسبة 
 

يمكن مالحظتها في السوق بالقدر المتاح. في حالة عدم توفر مدخالت  بياناتتستخدم الشركة  المطلوبات،عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو 

لشركة عن قرب مع المقيمين الخارجيين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة ا معتمدينمقيمين  توظيفتعمل الشركة على  األول،المستوى 

 ج.التقييم المناسبة في النموذ المعتمدين لتحديد المدخالت وأساليب

 

 للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة اإلنتاجي العمر

يتم  .سنوي تقرير فترة كل نهاية في الملموسة غير والموجودات والمعدات للممتلكات اإلنتاجية األعمار الشركة تقدر، 4هو موضح في إيضاح  كما

ادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية متحديد هذه التقديرات بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال ال

 األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. الفباختواألعمار اإلنتاجية سنوياً وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة 
 

 مخصص الزكاة

 المراسيم تفسير يكون ال. واالتفاقيات دوري بشكل الصادرة والقرارات المحلية الزكاة تشريعات مراعاة مع الزكاة موقف بتقييم اإلدارة قامت

 .والدخل للزكاة العامة ةالهيئ قبل من التقييم إكمال ويستلزم دائًما واضًحا التشريعية واالتفاقيات
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 المهمةالسياسات المحاسبية  .4

 ممتلكات واآلالت ومعدات4-1

ً  بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات تظهر  التنفيذ قيد الرأسمالية واألعمال األراضي باستثناء القيمة، في واالنخفاض المتراكم االستهالك ناقصا

 رسملتها وتتم التنفيذ قيد الجديدة بالمشاريع مباشرة المتعلقة التكاليف التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال تمثل. الكهااسته يتم وال بالتكلفة تظهر والتي

ً  األصل يصبح عندما اإلنشاء تحت األصول هذه استهالك يبدأ ذلك، ومع. المشروع اكتمال عند ومعدات وآالت كممتلكات  .لالستخدام متاحا
 

 بشكل المبلغ قياس ويمكن الشركة إلى بالنفقات المرتبطة المستقبلية االقتصادية المنافع تتدفق أن المحتمل من كان إذا فقط حقةالال النفقات رسملة تتم

 .موثوق
 

 المؤهل األصل وإعداد إلكمال المطلوبة الزمنية الفترة خالل ، إن وجدت،المؤهلة األصول إنشاء لتمويل القروض على التمويل تكاليف رسملة تتم

 .لالستخدام
 

 المكونات/  األجزاء لهذه يكون وحيث للبند، اإلجمالية بالتكلفة مقارنة التكلفة حيث من مهمة والمعدات واآلالت الممتلكات من أجزاء تكون عندما

 إنتاجي عمر ذات فردية كأصول األجزاء تسجل تلك الشركة فإن مختلفة، فترات على استبدالها ويتعين األخرى األجزاء عن مختلف إنتاجي عمر

 .تكبدها عند الربح أو الخسارة قائمة في األخرى والصيانة اإلصالح تكاليف بجميع االعتراف يتم. لذلك وفقًا وتستهلكها محدد
 

 هذه هزيةجا تاريخ من ذاتيًا، المنشأة باألصول يتعلق فيما أو لالستخدام والمعدات واآلالت الممتلكات بند توفر تاريخ من االستهالك احتساب يتم

 .لالستخدام األصول
 

 :يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي

 السنوات تصنيف االصل

 35إلى  20 مباني على اراضي مملوكة

 أو مدة اإليجار إيهما أقل 35إلى  5 مباني على اراضي مؤجرة

 20-4 االت ومعدات

 7-6 دات مكتبيةأثاث ومع

 15-5 سيارات

 

 التقديرات ليعكس المستقبل في االستهالك مراجعة تتم ما، لبند المتبقية القيمة أو اإلنتاجي العمر في جوهري تغيير وجود على مؤشر هناك كان إذا

 .الجديدة
 

 من مستقبلية اقتصادية منافع توقع عدم عند أو عادهاستب عند مبدئيًا به معترف جوهري جزء وأي والمعدات واآلالت الممتلكات بند استبعاد يتم

ً  باألصل االعتراف عدم عن ناتجة خسارة أو مكسب أي تضمين يتم. استخدامه  الدفترية والقيمة االستبعاد عائدات صافي بين الفرق أنه على )محسوبا

 .الربح او الخسارة قائمة في( لألصل

 

ً  ، إن وجدت،ت االحتياطية ومعدات الخدمةيتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار والمعدا تقرير المالي عندما تستوفي تعريف لللهذا المعيار الدولي  وفقا

 يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون. ذلك،الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف 
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 االستثمارات العقارية 4-2

 بالتكلفة إدراجها ويتم كليهما، أو األجل طويلة إيجارات عوائد أو الرأسمالية قيمتها لزيادة بها محتفظ ممتلكات علىاالستثمارات العقارية  تتضمن

 ً ً  االستثمارات العقارية تشمل. وجدت إن القيمة، في نخفاضلال المتراكمة خسائرالو المتراكم االستهالك ناقصا  أو إنشاؤها يتم التي العقارات أيضا

. باإلضافة إلى ذلك، يتم تصنيف األرض، إن وجدت، المحتفظ بها لالستخدام غير المحدد عقارية كاستثماراتمها في المستقبل الستخدا تطويرها

" حتى مشروعات تحت التنفيذيتم تصنيفها على أنها " ،االستثمارات العقاريةوال يتم استهالكها. عندما يبدأ تطوير  عقارية استثماراتعلى أنها 

ر، وفي ذلك الوقت يتم تحويلها إلى الفئة المعنية، ويتم استهالكها باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت محسوبة لخفض تكلفة األصول اكتمال التطوي

جرة على مدى فترة ستأيتم استهالك المباني على األراضي الم .سنة 21إلى  15 منإلى قيمتها المتبقية المقدرة على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع 

 اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل.

 

 .تكبدها عند الربح أو الخسارة قائمة في جوهري بشكل لألصل المقدر اإلنتاجي العمر تمد ال التي العادية واإلصالحات الصيانة تحميل يتم

 

الربح أو  قائمة ضمن منفصل بشكل وعرضها بها االعتراف يتم. الدفترية القيمة مع المتحصالت بمقارنة االستبعادات وخسائر أرباح تحديد يتم

 .الخسارة

 

 ملموسة غير موجودات 4-3
 

 الملموسة غير الموجودات إثبات يتم ،األولي اإلثبات بعد. بالتكلفة التسجيل األولي عند منفصل بشكل المقتناة الملموسة غير الموجودات قياس يتم

ً  بالتكلفة  .وجدت إن المتراكمة، مةالقي انخفاض وخسائر المتراكم اإلطفاء ناقصا
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ويتم تقييمها لالنخفاض في القيمة كلما كان  واتسن 7 إلى 6إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى عمرها االقتصادي  يتم

الملموس ذي العمر اإلنتاجي  لألصل غير هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء

ع االقتصادية المحدد على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاسبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المناف

معها كتغييرات في التقديرات المحاسبية.  المستقبلية المضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، ويتم التعامل

والمصروفات في فئة المصروفات  الربح أو الخسارة قائمةيتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في 

 المتوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
 

 

 مستقبالً، وتعديلها مالية سنة كل نهاية في القيمة في االنخفاض ومؤشرات اإلنتاجية واألعمار وسةالملم غير للموجودات المتبقية القيم مراجعة تتم

 .األمر لزم إذا

 

 مخزون  4-4

 عالسل تكلفة تشمل. المرجح، أيهما أقل، ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط لقابلة للتحققاتقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة  يتم

 يتكون. نهائي منتج إلى الخام المواد تحويل في تساهم التي المباشرة غير الصناعية والنفقات والعمالة الخام المواد تكلفة المصنعة وشبه الصنع التامة

 مطلوبة أخرى تكلفة وأي إلكمالها اإلضافية اإلنتاج تكاليف خصم بعد العادية، األعمال سير خالل المقدر البيع سعر من تحقيقها الممكن القيمة صافي

 أو لقابلة للتحققا القيمة صافي إلى المخزون تخفيض يتم الضرورة، عند. منتظم بشكل للمخزون الدفترية القيمة بمراجعة الشركة تقوم. البيع إلتمام

 .الصلة ذي للمخزون المادي الشكل أو االستخدام نمط في تغيير أي حدوث حالة في للتقادم مخصص تكوين يتم

 

 مخصص وتكوين التقديرات استخدام وقت في موثوقية األكثر الدليل االعتبار في األخذ مع للمخزون، القابلة للتحقق القيمة صافي اإلدارة درتق

 لذلك، وفقًا. واألسعار الجودة وتقلبات التكنولوجية والتغيرات السلع على الطلب في التغيرات االعتبار في التقديرات هذه تأخذ. المتقادم للمخزون

 .والتالف الحركة وبطيء المتقادم المخزون مخصص الحتساب االعتبار في وتأخذها العوامل هذه االعتبار في الشركة تأخذ

 

ص التكلفة المرجح. يتم تقدير مخصأيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط  للتحقق،القابلة يتم تقييم قطع الغيار بسعر التكلفة أو صافي القيمة 

 الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير. وبطيءالمتقادم  المخزون

 

 النقد وما في حكمه 4-5

ً  ويشمل. وجدت إن أقل،البنوك والودائع البنكية والتي تستحق بعد ثالثة أشهر أو  فييشمل النقد وما في حكمه النقد   من المكشوف على السحب أيضا

 .موجبة أرصدة إلى مكشوفة أرصدة من تتقلب أن المرجح ومن للشركة النقد ةإدار من يتجزأ ال جزًءا تشكل التي البنوك
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 االنخفاض قيمة الموجودات غير مالية 4-6

ت خسائر انخفاض في تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة الموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تكبد

من الموجودات في القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر )أو مجموعة 

لى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد، ( ومقارنتها بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إالمماثلة

 .الربح أو الخسارةفي قائمة  بخسائر انخفاض القيمةاالعتراف فوراً ويتم 

والتي هي أعلى من قيمتها العادلة  لالسترداد،انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة  حدثي

الخصم المستخدم لنموذج )التدفقات النقدية  لمعدلوالقيمة المستخدمة. يكون المبلغ القابل لالسترداد حساًسا  االستبعادتكاليف  مطروًحا منها

 المخصومة( وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

من الموجودات بالمخزون )أو مجموعة  موجودألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل وبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزون 

( من الموجودات المماثلةالمخزون )أو مجموعة  موجوداتإذا حدث إنخفاض في أحد . البيعومال إلك( بسعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لالمماثلة

الربح بخسارة انخفاض في القيمة في قائمة  فورا البيع ويتم االعترافو إلكمالبيع ناقصاً التكاليف الالزمة ليتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر ال

 .أو الخسارة

الصلة( إلى التقدير األصول ذات من )أو مجموعة عندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم عندها زيادة القيمة الدفترية للموجودات 

على أال تزيد القيمة الدفترية  ،، في حالة المخزون(لإلكمال والبيع)سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة جعته لقيمتها القابلة لالسترداد الذي تم مرا

سنة للالتي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات 

 الخسارة الشاملة على الفور. الدخل الشامل أو السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة
 

 احتياطات حقوق الملكية 4-7

 تسجيل يتم. والسابقة الحالية للفترة المبقاة األرباح جميع المبقاة األرباح تشمل. إصدارها تم التي لألسهم)االسمية(  االسمية القيمة المال رأس يمثل

 .الملكية حقوق ضمن منفصل بشكل الشركة مالكي مع المعامالت جميع
 

 االحتياطي النظامي. 4-8

 حتى ي٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظام10 تحويل يتم السعودية، العربية المملكة في الشركات لقانونو طبقاً للنظام األساسي للشركة

 بعد المال رأس لزيادة استخدامه يمكن ذلك، ومعمن رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.  ٪30يصل االحتياطي إلى 

 .المساهمين موافقة على الحصول
 

 المخصصات 4-9

من المحتمل أن تكون نتيجة لحدث سابق، و قانوني أو استداللي()التقرير يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام في تاريخ 

 .الشركة ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق
 

 المخاطر االعتبار في األخذ مع التقرير، تاريخ في الحالي االلتزام لتسوية المطلوب للمقابل تقدير أفضل هو كمخصص به المعترف المبلغ

 القيمة هي الدفترية قيمته فإن الحالي، االلتزام لتسوية المقدرة النقدية التدفقات باستخدام المخصص قياس يتم عندما .بااللتزام المحيطة والشكوك

ً  للنقود الزمنية القيمة تأثير يكون)عندما  النقدية التدفقات لتلك الحالية  (.جوهريا
 

 كأصل المدينة بالذمم االعتراف يتم ثالث، طرف من المخصص لتسوية بةالمطلو االقتصادية المنافع كل أو بعض استرداد المتوقع من يكون عندما

ً  المؤكد من كان إذا  .موثوق بشكل المستحق مبلغ قياس ويمكن استالمه سيتم السداد أن تقريبا

 

 المجحفة عقودال4-10

 الشركة لدى يكون عندما قائمة المجحفة دوقالع عتبرت. كمخصصات وقياسها المجحفة عقودال بموجب الناشئة الحالية بااللتزامات االعتراف يتم

 .بموجبه استالمها المتوقع االقتصادية المنافع عقد بموجب بااللتزامات للوفاء تجنبها يمكن ال التي التكاليف بموجبه تتعدى عقد

 المحتملة المطلوبات 4-11

 األحداث من أكثر أو حدث وقوع عدم أو حدوث خالل من طفق تأكيدها سيتم والتي الماضية األحداث عن المحتملة الطارئة االلتزامات جميع

 إثباتها يتم لم ولكن الماضية األحداث عن الناشئة المتداولة المطلوبات جميع أو بالكامل الشركة عليها تسيطر ال التي المؤكدة غير المستقبلية

 :التالية لألسباب
 

 .االلتزام لتسوية مطلوبًا االقتصادية للمنافع المالزمة الخارجية الموارد تدفق يكون أن احتمال هناك ليس (1

 

 ضمن للشركة المالية القوائم في عنها واإلفصاح مالي مركز كل تاريخ في جميعًا تقييمها يجب موثوق، بشكل االلتزام مبلغ قياس يمكن ال (2

 .المحتملة االلتزامات
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 القروض 4-12

 فرق بأي االعتراف يتم. المطفأة بالتكلفة الحقًا القروض تقاس. المتكبدة المعاملة تكاليف خصم بعد العادلة بالقيمة مبدئيًا قروضبال االعتراف يتم

 .الفعلية الفائدة طريقة باستخدام القروض فترة مدى على الخسارة أو الربح في االسترداد ومبلغ( المعاملة تكاليف من)صافية  المتحصالت بين
 

 القروض تصنيف يتم. صالحيته انتهاء أو إلغاؤه أو العقد في المحدد االلتزام من الذمة إبراء عند المالي المركز قائمة من االفتراضات زالةإ تتم

 .شهراً  12 من أقل المتبقي االستحقاق تاريخ يكون عندما متداول كالتزام

 الزكاة 4-13

 الزكاة احتساب يتم. االستحقاق أساس على الزكاة تقديم يتم. السعودية العربية المملكة في لدخلوا للزكاة العامة للهيئة وفقا للزكاة خاضعة الشركة

 الوقت ذلك وفي النهائي، الربط على الموافقة عند التقدير في فرق أي تسجيل يتم. أعلى أيهما المعدل، الدخل صافي أو الزكاة وعاء أساس على

 .المخصص تسوية يتم

 مزايا الموظفين 4-14

 االجل قصيرة التزامات

المتراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبدل تعليم  واإلجازاتيتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية 

وظفون الخدمة ذات الصلة فيما األطفال، وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الم

 .مطلوباتيتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية ال

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين

مة المحددة هي القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخد

 .المتوقعة االئتمان وحدةفي نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 
 

ية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبل

 الجودة التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة.
 

 يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

 تكلفة الخدمة

 مباشرة.  الربح أو الخسارةقائمة  فيلية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة تكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحا

 الربح أو الخسارةيتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة 

 كتكاليف خدمة سابقة.

 تكلفة الفائدة

تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في حساب  يتم احتساب صافي

 .الربح أو الخسارةاستحقاقات الموظفين في قائمة 

 إعادة قياس المكاسب أو الخسائر

في الفترة التي تحدث فيها في  اإلكتواريةوالتغيرات في االفتراضات  يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة

 قائمة الدخل الشامل.
 

 . العمالت األجنبية4-15

 المعاملة فيه تكون الذي التاريخ في بها الخاصة الوظيفية للعملة الفورية باألسعار الشركة قبل من مبدئيًا األجنبية بالعمالت المعامالت تسجيل يتم

 .التقرير تاريخ في الوظيفية للعملة الفورية الصرف بأسعار األجنبية بالعمالت النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل يتم. بها ترافلالع مؤهلة
 

 .الشامل الدخل قائمة في النقدية البنود تحويل أو التسوية عن الناتجة الفروق إثبات يتم

 . األدوات المالية4-16

 الموجودات المالية 4-16-1

 . تصنيف الموجودات المالية4-16-1-1

القيمة  اآلخر أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ، المطفأةبالتكلفة مقاسه  اعلى أنه الموجودات الماليةيتم تصنيف  المبدئي،عند االعتراف 

 والقيمة بالتكلفة المطفأةالمالية المدرجة  جوداتبالموفإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط  ذلك،ومع  .الخسارة وأالعادلة من خالل الربح 

 .الخسارةأو العادلة من خالل الربح 
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية . 4

 . األدوات المالية )تتمة(4-16

 . الموجودات المالية )تتمة(4-16-1

 . تصنيف الموجودات المالية )تتمة(4-16-1-1

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أ

 و الخسارة:أيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و تحصيلتحتفظ الموجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات ل• 

واألرباح على المبلغ  المبلغ األساسيالمالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات الشروط التعاقدية للموجودات •

 األصلي المستحق
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب
 

 أدوات حقوق الملكية

للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم التغييرات  اغير محتفظ به ملكية حقوقفي  لالستثمارالمبدئي، بالنسبة  اإلعترافعند 

 .لالستثمار على أساس االستثمار االختيارالالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا 
 

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات( ت  

)على سبيل المثال حقوق الملكية المحتفظ  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مقاسة أنها على األخرى المالية اتالموجود جميع تصنف

 أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.بالتكلفة المطفأة بها للمتاجرة وسندات الدين غير المصنفة على أنها غير مصنفة 
 

بخالف ذلك بالمتطلبات الواجب قياسها  يفيك، عند االعتراف المبدئي، يجوز للشركة تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض باإلضافة إلى ذل

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل  أو المطفأة بالقيمة

 .دم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلككبير من ع
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية. 4-16-1-2

 :عندما المالي األصل من جزء أو المالي باألصل االعتراف إلغاء يتم
 

 أو األصل، من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهى -

ً  تحملت أو األصل من النقدية التدفقات تلقي في حقها بتحويل الشركة قامت -  جوهري تأخير دون بالكامل المستلمة النقدية التدفقات بدفع التزاما

 :وإما"مرور":  ترتيب بموجب ثالث طرف إلى

 أو كبير، بشكل األصول ومزايا مخاطر جميع بتحويل الشركة قامت (أ

 المالي األصل على رةبالسيط تحتفظ وال األصل ومنافع مخاطر بكافة االحتفاظ أو بتحويل الشركة فيها تقوم ال (ب
 

 . انخفاض قيمة الموجودات المالية4-16-1-3

 .المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية بموجوداتها والمرتبطة الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر بتقييم استشرافي أساس على الشركة تقوم
 

 مدى على المتوقعة بالخسائر االعتراف يتطلب والذي ،9 المالي للتقرير وليالد المعيار به يسمح الذي النحو على المبسط النهج الشركة تطبق

 .المدينة بالذمم األولي االعتراف من العمر
 

 العمر، مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر لتقدير المدينة الذمم على المتوقعة االئتمان خسائر حساب في مخصص مصفوفة الشركة تستخدم

 في األخذ مع المخصصات مصفوفة تطوير تم. استحقاقها موعد فات التي التعاقدية التقادم مجموعات على معينة صاتمخص معدالت تطبيق مع

 المستقبلية النتيجة لتعكس تعديلها وتم للشركة التاريخية القوائم من اشتقاقها تم والتي السداد في التعثر حالة في والخسارة التعثر احتمالية االعتبار

 .الكلي االقتصاد عوامل تتضمن تيوال المتوقعة
 

 .المتوقعة االئتمان خسائر حساب في مؤقتة مصفوفة الشركة وتستخدم المخاطر منخفضة األخرى األدوات تعتبر
 

 :عندما فقط المالي األصل شطب يتم
 

 و استحقاقه، موعد فات -أ
 

 للتعافي معقول توقع يوجد ال -ب

 

 االستردادات، إجراء عند. المستحقة المدينة الذمم استرداد لمحاولة اإلنفاذ أنشطة في نخراطاال الشركة تواصل المالية، األصول شطب حالة في

 .الربح أو الخسارة قائمة في بها االعتراف يتم الشطب، بعد
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية . 4

 . األدوات المالية )تتمة(4-16

 . المطلوبات المالية4-16-2

 

 ولي. االعتراف األ4-16-2-1

ً  المالية بالمطلوبات االعتراف يتم ً  المستلم للمقابل العادلة القيمة فإن والتسهيالت، القروض حالة وفي العادلة بالقيمة مبدئيا  المباشرة التكاليف ناقصا

 .للمعاملة المنسوبة

 

 . القياس الالحق4-16-2-2

ً  المالية المطلوبات قياس يتم ،األولي االعتراف بعد  والخسائر باألرباح االعتراف يتم. الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا

 .اإلطفاء عملية خالل من وكذلك بالمطلوبات االعتراف إلغاء عند الربح أو الخسارة قائمة في

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية. 4-16-2-3

 مالي التزام استبدال يتم عندما. صالحيته انتهاء أو إلغاؤه أو االلتزام بموجب االلتزام من فاءاإلع يتم عندما المالي بااللتزام االعتراف إلغاء يتم

 يتم التعديل أو التبادل هذا مثل فإن جوهري، بشكل قائم التزام شروط تعديل يتم أو كبير حد إلى مختلفة بشروط الم قرض نفس من بآخر حالي

الربح أو  قائمة في الصلة ذات الدفترية القيم في بالفرق االعتراف ويتم جديد، بالتزام واالعتراف صلياأل لاللتزام استبعاد أنه على معه التعامل

 .الخسارة

 

 مقاصة االدوات المالية 4-16-3

 النفاذ واجب حق هناك يكون عندما المالي المركز قائمة في المبلغ صافي تسجيل ويتم المالية والمطلوبات الموجودات بين المقاصة إجراء يتم

 ً  الحق يكون أال يجب. واحد وقت في االلتزام وتسوية األصل تحقيق أو صافي أساس على للتسوية نية وهناك بها المعترف المبالغ لمقاصة قانونا

ً  النفاذ واجب ً  قانونيا  إفالس أو اإلعسار أو التقصير حالة وفي العادي العمل سياق في للتنفيذ قابالً  يكون أن ويجب المستقبلية األحداث على متوقفا

 .المقابل الطرف أو الشركة

 

 المالية لألدوات العادلة لقيمةل الهرمي تسلسلال 4-16-4

 :تقييمها في المستخدمة المدخالت على بناءً  التالي، الهرمي التسلسل في المالية ألدواتها العادلة القيمة الشركة تصنف

 

 المستوى األول

 مشتقات األمثلة تشمل. المالي المركز قائمة تاريخ في المدرج اإلغالق سعر إلى النشطة األسواق في المدرجة ليةالما لألدوات العادلة القيمة تستند

 .الدين وسندات الملكية حقوق في االستثمارات مثل األخرى المالية والموجودات المتداولة السلع

 

 المستوى الثاني

. مالحظتها يمكن التي السوق بيانات باستخدام التقييم تقنيات باستخدام نشط سوق في تداولها يتم ال التي المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد يتم

 أسعار أو العائد ومنحنيات الفائدة، ألسعار السوق معايير على بناءً  القياسية التقييم ونماذج المخصومة، النقدية التدفقات هذه التقييم أساليب تتضمن

 .للمقارنة قابلة تجارية معامالت واستخدام مماثلة، ألدوات املينالمتع وأسعار األجنبي، الصرف

 

 المستوى الثالث

 يمكن التي السوق بيانات إلى تستند ال مدخالت باستخدام بالمنشأة الخاصة التقييمات أساس على قياسها يتم التي المالية لألدوات العادلة القيمة

 (.للرصد قابلة غير)مدخالت  مالحظتها

 

 ريقة الفائدة الفعالة. ط4-16-5
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على مدى 

لك جميع الرسوم المدفوعة الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذ

وقع أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى( من خالل العمر المت

 .ألداة الدين، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي
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 )تتمة( المهمةت المحاسبية السياسا. 4

 

 اإليجار عقود. 4-17

 المستأجركالشركة   (أ

 مقابل إيجار والتزامالشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف الشركة بحق استخدام األصول  تقوم

 أشهر 12 إيجار بمدة إيجار كعقود)المعرفة  األجل قصيرة اإليجار عقود باستثناء .المستأجر هو فيها يكون التي اإليجار ترتيبات بجميع يتعلق فيما

(. والهواتف المكاتب أثاث من الصغيرة واألشياء الشخصية الكمبيوتر وأجهزة اللوحية األجهزة)مثل  القيمة منخفضة األصول إيجار وعقود( أقل أو

 يكن لم ما اإليجار عقد مدة مدى على الثابت القسط أساس على تشغيل كمصروفات إليجارا بمدفوعات الشركة تعترف هذه، اإليجار لعقود بالنسبة

 .المؤجرة األصول من االقتصادية المنافع استهالك فيه يتم الذي الزمني للنمط تمثيالً  أكثر آخر منتظم أساس هناك

 عقد في المتضمن السعر باستخدام مخصومة البدء، تاريخ في دفعها يتم مل التي اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة مبدئيًا اإليجار عقد التزام قياس يتم

 .المتزايد االقتراض معدل الشركة تستخدم بسهولة، تحديده يمكن ال المعدل هذا كان إذا. اإليجار

 

 :على اإليجار التزام قياس في المدرجة اإليجار دفعات تشمل

ً (، الجوهرية بتةالثا الدفعات ذلك في)بما  الثابتة اإليجار دفعات •  القبض؛ مستحقة إيجار حوافز أي ناقصا

ً  قياسها يتم معدل، أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار دفعات •  البدء؛ تاريخ في السعر أو المؤشر باستخدام مبدئيا

 .المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من يدفع أن المتوقع المبلغ •

 و الخيارات؛ ممارسة من معقول بشكل متأكدًا المستأجر كان إذا ،الشراء خيارات ممارسة سعر •

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

 

 لتعكس الدفترية القيمة دةزيا طريق عن الحقًا اإليجار عقد التزام قياس يتم. المالي المركز قائمة في منفصل كبند اإليجار عقد التزام عرض يتم

 .المدفوعة اإليجار دفعات لتعكس الدفترية القيمة تخفيض طريق وعن( الفعلية الفائدة طريقة)باستخدام  اإليجار التزام على الفائدة

 

 :عندما( الصلة ذي األصول استخدام حق على مماثل بتعديل)وتقوم  اإليجار التزام قياس الشركة تعيد

 الحالة هذه وفي الشراء، خيار ممارسة تقييم في تغيير إلى أدى الظروف في هام تغير أو حدث هناك كان أو جاراإلي عقد مدة تغيرت •

 .المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار دفعات بخصم اإليجار التزام قياس إعادة يتم

 الحاالت هذه وفي مضمونة، متبقية قيمة ظل في المتوقع السداد في تغيير أو معدل أو مؤشر في التغيرات بسبب اإليجار مدفوعات تتغير •

 ناتج اإليجار مدفوعات تتغير لم)ما  متغير غير خصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات بخصم اإليجار التزام قياس إعادة يتم

 (.معدل خصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي المتغير، الفائدة سعر في تغيير عن

 على بناءً  اإليجار التزام قياس إعادة يتم الحالة هذه وفي منفصل، إيجار كعقد اإليجار عقد تعديل احتساب يتم وال اإليجار عقد تعديل يتم •

 .التعديل تاريخ السارية في المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم طريق عن المعدل اإليجار عقد مدة

 

 .تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضةلم تقم الشركة بإجراء أي 

 

ً  البدء، يوم قبل أو في تتم التي اإليجار دفعات المقابل، اإليجار اللتزام األولي القياس على األصول استخدام حق تضمني  إيجار حوافز أي ناقصا

ً  يتم. أولية مباشرة تكاليف وأي مستلمة ً  بالتكلفة قياسها الحقا ً  الشركة تتكبد عندما. القيمة انخفاض وخسائر لمتراكما االستهالك ناقصا  التزاما

 عقد وأحكام شروط تتطلبها التي الحالة إلى األساسي األصل إعادة أو فيه يوجد الذي الموقع استعادة أو مؤجر، أصل وإزالة تفكيك بتكاليف

 يتم ،األصول حق استخدامب التكاليف فيه تتعلق الذي المدى إلى. 37 الدولي المحاسبة ريامع بموجب وقياسه بالمخصص االعتراف يتم اإليجار،

 .المخزون إلنتاج التكاليف هذه تكبد يتم لم ما الصلة، ذي األصل حق استخدام في التكاليف تضمين

 

 األصل ملكية ينقل راإليجا عقد كان إذا .األصل حق استخدامل اإلنتاجي والعمر األقصر اإليجار فترة مدى على األصول حق استخدام استهالك يتم

 مدار على الصلة اتذ األصول حق استخدام استهالك يتم الشراء، خيار ممارسة تتوقع الشركة أن األصل حق استخدام تكلفة تعكس أو األساسي

 .اإليجار عقد بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. األساسي لألصل اإلنتاجي العمر

 

 .المالي المركز ائمةق في منفصل كبند األصول حق استخدام عرض يتم

 

 في انخفاض خسارة أي وتحسب ال أم قيمته انخفضت قد األصول حق استخدام أحد كان إذا ما لتحديد 36 الدولي المحاسبة معيار الشركة تطبق

 ".والمعدات واآلالت"الممتلكات  سياسة في موضح هو كما محددة القيمة
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 )تتمة( اإليجار عقود. 4-17

 )تتمة( المستأجرك الشركة أ(

 ذات بالدفعات االعتراف يتم. األصل استخدام وحق اإليجار التزام قياس في تضمينها يتم ال معدل أو مؤشر على تعتمد ال التي المتغيرة اإليجارات

 قائمة في" أخرى"مصروفات  بند في تضمينها ويتم اتالدفع تلك إلى أدت التي الحالة أو الحدث فيها يحدث التي الفترة في كمصروف الصلة

 .الشامل الدخل

 

للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدالً من ذلك يقوم بالمحاسبة عن  16رقم المالي  للتقريرالمعيار الدولي عملية، يسمح  وكوسيلة

 عنصر علىالشركة هذه الوسيلة العملية. بالنسبة للعقود التي تحتوي  أي عقد إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم

 على إيجار عنصر لكل العقد في المقابل بتخصيص الشركة تقوم اإليجارية، غير أو اإلضافية اإليجار مكونات من أكثر أو وواحد اإليجار عقد

 .اإليجارية غير للمكونات المستقل اإلجمالي والسعر اإليجار لعنصر المستقل النسبي السعر من أساس

 

 كمؤجر الشركة (ب

ً  الشركة تقوم. استثماراتها العقارية ببعض يتعلق فيما كمؤجر إيجار عقود في الشركة تدخل  لعرض الالزمة التجزئة لتجار المعدات بتأجير أيضا

 .الشركة تصنعها التي والمعدات األحذية واختبار العمالء وتجهيز

 

 جميع كبير حد إلى اإليجار عقد شروط تنقل عندما. تشغيلية أو تمويلية إيجار كعقود لها مؤجراً  الشركة تكون يالت اإليجار عقود تصنيف يتم

 .تشغيلية إيجار عقودل األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. تمويلي إيجار عقد أنه على العقد تصنيف يتم المستأجر، إلى الملكية ومزايا مخاطر

 

ً  جراً مؤ الشركة تكون عندما  من اإليجار عقد تصنيف يتم. منفصلين كعقدين الباطن من اإليجار وعقد الرئيسي اإليجار عقد تحسب فإنها ،وسيطا

 .األساسي إيجار عقد من الناشئ األصل استخدام حق إلى بالرجوع تشغيلي أو تمويلي إيجار عقد أنه على الباطن

 

 التكاليف إضافة يتم. الصلة ذات اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على لتشغيليةا اإليجار عقود من اإليجار بإيرادات االعتراف يتم

 الثابت القسط أساس على بها االعتراف ويتم المؤجر لألصل الدفترية القيمة إلى تشغيلي إيجار عقد وترتيب التفاوض في المتكبدة المباشرة األولية

 .اإليجار فترة مدى على

 

 يتم. اإليجار عقود في الشركة استثمار صافي بقيمة مدينة كذمم التمويلي اإليجار عقود بموجب المستأجرين من المستحقة بالغبالم االعتراف يتم

 بعقود يتعلق فيما القائم الشركة استثمار صافي على الدوري العائد معدل ثابتًا يعكس بحيث المحاسبية للفترات التمويلي التأجير دخل تخصيص

 .اإليجار

 

 الدولي للمعيار وفقًا القيمة انخفاض متطلبات يطبقو المضمونة غير المقدرة المتبقية القيمة بمراجعة بانتظام الشركة تقوم األولي، االعتراف بعد

 .اإليجار عقدالمستحق من  على المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص االعتراف مع ،9 رقم المالي للتقرير

 

 القيمة منخفضة المالية الموجودات باستثناء اإليجار، عقدللمستحق من  الدفترية القيمة إجمالي إلى بالرجوع التمويلي اإليجار دخل احتساب يتم

 (.الخسارة مخصص خصم بعد)أي  المطفأة تكلفتها إلى بالرجوع عليها الفوائد دخل احتساب يتم التي االئتمانية

 

 العقد بموجب المقابل لتخصيص 15 المالية للتقارير الدولي المعيار الشركة تطبق اإليجار، وغير اإليجار مكونات من كالً  العقد يتضمن عندما

 .مكون لكل

 

 . تكلفة التمويل4-18

 األصل وإعداد إلكمال الالزمة الزمنية الفترة خالل المؤهلة األصول إنتاج أو إنشاء أو اقتناء إلى مباشرة المنسوبة االقتراض تكاليف رسملة تتم

"مصاريف  أنها على تسجيلها ويتم فيها تكبدها يتم التي الفترة في كمصروف األخرى التمويل تكاليف تحميل يتم. البيع أو دالمقصو لالستخدام

 .األموال باقتراض يتعلق فيما الشركة تتكبدها التي األخرى والتكاليف الفوائد من التمويل تكاليف تتكون". تمويلية
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 باإليراد عترافاإل. 4-19

 . وحجم الخصومات التجاري والخصم ناقصاً المرتجعات المباعة ةالبضاع مقابل المستحق أو المستلم للمقابل العادلة القيمة اإليرادات تمثل

 

ل على السيطرة على السلع أو الخدمات. حصل العميي عقد مع العميل ويتم االعتراف بها عندمااليتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في 

  .أحكاميتطلب  -أو بمرور الوقت  معينفي وقت  عند نقطة -تحديد توقيت نقل السيطرة 

 

 :يلي كما هي للشركة للدخل المدرة األنشطة

 اإليرادات من بيع البضائع (أ

مخاطر والخسارة إلى العميل، وعندما يكون العميل قد الحويل الربح أو الخسارة عندما يتم ت قائمةيتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع في 

ً وافق على المنتجات وفق  تكون شروط القبول قد انقضت، أو لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. البيع،لعقد  ا

 

 إيرادات اخرى (ب

 العقد. شروط بموجب الثابت القسط أساس على اإليجارات بإيرادات اإلعتراف يتم .1

 االمتياز على نسبة مئوية من إيرادات االمتياز. بدخليتم االعتراف  .2
 

 خصم المبيعات (ت

 ً . يتم االعتراف باإليرادات من هذه شهراً  12حجم بأثر رجعي بناًء على المبيعات اإلجمالية على مدى فترة الما يتم بيع البضائع بخصم  غالبا

 وتخصيصها،عد خصم حجم التخفيضات المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير الخصومات ب العقد،المبيعات على أساس السعر المحدد في 

ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل للغاية عدم حدوث انعكاس كبير. يتم االعتراف  المتوقعة،باستخدام طريقة القيمة 

والذمم الدائنة األخرى( لخصم الحجم المتوقع المستحق للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التي التجارية ائنة بااللتزام ذي الصلة )المتضمن في الذمم الد

 تمت خالل السنة.

 

 حسم المبيعات (أ

 يبلكل ترت المالي،المركز  قائمةبشكل أساسي كخصم من إجمالي المبيعات بناًء على االستحقاق الذي تم اكتسابه حتى تاريخ  الحسوماتيتم تقديم 

 ذي صلة.مستحق 

 مرتجعات المبيعات (ب

 ةالمتوقع المرتجعاتالمبيعات المتوقعة بناًء على  مرتجعاتيتم بيع المنتجات بشكل أساسي على أساس البيع أو اإلرجاع. يتم حساب مخصصات 

 والمطلوباتالتجارية ي "الذمم الدائنة المبيعات المتوقعة مقابل اإليرادات مع التأثير المقابل ف مرتجعاتللمنتجات منتهية الصالحية. يتم خصم 

 .اآلجلاألخرى" للمبيعات النقدية و "الذمم المدينة التجارية" لمبيعات 
 
 

 بما يتفق مع ممارسات السوق.األجل أو على أساس  حيث أن المبيعات تتم إما نقداً  ال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجوداً 
 

 زيعية والمصروفات العمومية واإلدارية. مصروفات البيعية والتو4-20

 تكلفة من جزءاً  التحديد وجه على تشكل ال التي المباشرة وغير المباشرة التكاليف واإلدارية والعمومية يةوالتوزيع يةالبيع مصاريف تشمل

تعترف الشركة . ثابت أساس على ،اللزوم عند واإلدارية، ةيمموالعو يةوالتوزيع يةالبيع والمصروفات المبيعات تكلفة بين التخصيص يتم. المبيعات

  .على أساس االستحقاق يةوالتوزيع يةمصاريف البيعالبالدعم التسويقي من البائعين في 

 منح حكومية 4-21

إثبات المنح  ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية ما لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط الملحقة لهم والمنح سيتم تلقيها. يجب

المنح، الحكومية ضمن الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبت فيها الشركة التكاليف المتعلقة بها، التي يقصد أن تعوضها 

 على أنها مصروف.

م دعم مالي فوري إلى الشركة المنحة الحكومية مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقدي

 في قائمة الدخل الشامل للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل. أخرى إيراداتدون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن 
 

 . التقارير القطاعية4-22

 والمصروفات اإليرادات ذلك في بما نفقات، دوتتكب إيرادات منها تحقق قد تجارية أنشطة تمارس التي الشركة مكونات أحد هو التشغيل قطاع

 الرئيس قبل من منتظم بشكل التشغيل قطاعات لجميع التشغيلية النتائج مراجعة تتم. عناصر أخرى في الشركة أي مع بالمعامالت تتعلق التي

 .منفصلة مالية معلومات لها توفرت والتي. أدائه ولتقييم للقطاع تخصيصها سيتم التي الموارد بشأن قرارات التخاذ للشركة التنفيذي

 

 التي تلك إلى باإلضافة قطاع إلى مباشرة تنسب أن يمكن التي البنود للشركة التنفيذي الرئيس إلى عنها اإلبالغ يتم التي القطاعات نتائج تتضمن

 .معقول أساس على تخصيصها يمكن

 

 



  للخدمات الغذائية  هرفيشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

25 
 

 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية . 4

 . ربحية السهم4-23

ة )إن وجدت( للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح أو الخسارة ضشركة ربحية السهم األساسية والمخفال تعرض

لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة بعدد  المرجحبتقسيم الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط 

الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بة ضهم العادية المعاد شراؤها أو الصادرة خالل عام. يتم تعديل ربحية السهم المخفاألس

 .إصدارها المحتمل من التي العادية األسهم جميع تأثير مع السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجحللشركة والمتوسط 

 اح. توزيعات األرب4-24

 .الشركة مساهمي قبل من اعتمادها فيها يتم التي الفترة في المالية القوائم في األرباح توزيعات تسجيل يتم

 .كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة األوليةتوزيعات األرباح  إثبات يتم
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 األطراف ذات العالقة  معامالت وأرصدة .5

 المالية هي كما يلي: القوائمالمعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في مكان آخر في 

 

 م2020 م2021 ايضاح المعاملة طبيعة العالقة طبيعة عالقة ذو طرفال

 شركة شقيقة شركة بندة للتجزئة

 قيقةمبيعات للشركة الش
مصاريف دعائية محملة من قبل الشركة 

 الشقيقة على الشركة

 

26 

29,938,553 

(2,544,988) 

37,943,140 

(1,519,798) 

اإليجار المحمل من قبل الشركة الشقيقة 
 إلى الشركة

 
(3,242,144) (2,875,395) 

 شركة بزبزة الدولية

 للتجارة
 شركة شقيقة

 مبيعات للشركة الشقيقة
 575,460 490,310 

اإليجار المحمل من قبل الشركة الشقيقة 
 إلى الشركة

 (435,000) (435,000) 

اإليجار المحمل من قبل الشركة إلى 
 الشركة الشقيقة

 
 

247,167 

 

247,167 

شركة مطاعم الطازة 

 المحدودة
 1,571,944 1,429,009  مساهممبيعات لشركة  مساهم

 شركة مسالن لإلستثمار
عضو مجلس 

 دارةاإل
 33,258 -  عضو المجلسمبيعات لشركة 

شركة األوراق 

 اءالخضر

عضو مجلس 
 دارةاإل

 13,490 162,745  عضو المجلسمبيعات لشركة 

شركة الكافية المزدوج 

 كافيه اوبو
عضو مجلس 

 دارةاإل
 - 42,099  عضو المجلسمبيعات لشركة 

 السعيد حمد السيد/ أحمد 

 

 مساهم

 

 إدارية أتعاب 

 أخرى ومزايارواتب  

 (496,300) 

(169,880) 

(1,657,079) 

(1,061,671) 

 مبيعات لمساهم
 

29,814 - 

اإليجار المحمل من قبل المساهم إلى 

 الشركة

  

630,000 

 

630,000 

 كنان شركة
 شركة شقيقة

اإليجار المحمل من قبل الشركة الشقيقة 

 إلى الشركة

 
157,413 162,744 

و مجلس عض شركة المذاق األمثل
 دارةاإل

من قبل الشركة إلى اإليجار المحمل 
 العضوشركة 

 
350,000 - 

 لالستثمارشركه قطاف  

 يوالتطوير العقار
عضو مجلس 

 دارةاإل

عضو  اإليجار المحمل من قبل شركة

 إلى الشركة المجلس

 
2,200,000 

 

2,000,000 

عضو مجلس  
 دارةاإل

  مبيعات لعضو المجلس
21,829 - 

 د السعيدالسيد/ خال
عضو مجلس 

 دارةاإل

اإليجار المحمل من قبل عضو مجلس 

 دارة إلى الشركةاإل

  

200,000 

 

200,000 

 (2,810,639) (5,629,436)  من الشركة الشقيقة مشتريات شركة شقيقة دوليةشركة عافية ال

 مصنع ماما صوص

 للصناعات الغذائية
عضو مجلس 

 عضو المجلس شركةمن  مشتريات دارةاإل
 

(13,879,040) )13,562,482( 

 (2,628,752) (2,913,115)  من الشركة الشقيقة مشتريات شركة شقيقة للسكر المتحدة الشركة

 (3,714,245) (2,260,545)  من الشركة الشقيقة مشتريات شركة شقيقة المراعي شركة

الشركة الدولية 

 للصناعات الغذائية
 شركة شقيقة

 من الشركة الشقيقة مشتريات
 

(4,743,537) (3,943,974) 
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 )تتمة( معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .5

 أتعاب إدارية

اإلدارة بموجب النظام األساسي للشركة، فإن مجلس اإلدارة مفوض بتحديد األتعاب اإلدارية التي تدفع للعضو المنتدب. وبناًء عليه فقد قرر مجلس 

. يتم تحميل هذا المبلغ حتى تاريخ إنهاء تكليفه مقابل أتعاب إدارة للعضو المنتدب، السيد أحمد السعيد، ٪ من صافي الدخل سنوياٌ وذلك 3تقديم 

 ويدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. الربح أو الخسارةعلى قائمة 

 

 مجلس اإلدارة مكافآة

مليون لاير  2.6: 2020مليون لاير سعودي ) 2.4بمبلغ  2021ديسمبر  31تم صرف مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 

 سعودي(. تمت الموافقة على هذه المكافآت من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

 

 لشركةل الرئيسيين اإلدارة موظفي ةمكافآ

مليون  8.05: 2020ليون لاير سعودي )م 8.76م مبلغ 2021ر ديسمب 31للشركة للسنة المنتهية في الرئيسيين موظفي اإلدارة  مكافأةإجمالي  بلغ

 سياسات الشركة.بموجب والمزايا األخرى  والعموالتالرواتب األساسية  المكافأةلاير سعودي(. تشمل هذه 

 ومسئوليات حول اتلطبس يتمتعون الذين التنفيذيين وكبار المنتدب والعضو اإلدارة مجلس أعضاء يهمف بما هم األشخاص نالرئيسي ينموظفإن ال

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

 

 األرصدة كما في 

 ديسمبر 31 كما في   

   
 م2020 م2021

   

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة  -المستحق من أطراف ذات عالقة 

 وذمم مدينة أخرى
   

 9,366,019 7,690,484    شركة بندة للتجزئة

 - 310,871   السيد / أحمد حمد السعيد

 346,049 216,578   شركة مطاعم الطازة المحدودة

 23,356 45,185   السيد/ خالد السعيد

 - 33,042   القهوة المزدوج ) كافيه اوبو ( شركة

 13,490 32,062   اءشركة األوراق الخضر

 31,671 31,671   شركة مسالن لإلستثمار

   8,359,893 9,780,585 

 

 ديسمبر 31 كما في  

  
 م2020 م2021

  

    ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون -المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

     

 419,925 1,019,492   يوالتطوير العقار لالستثمارشركه قطاف 

 309,781 995,106   الدوليةشركة عافية 

 743,023 724,010   الشركة الدولية للصناعات الغذائية

 290,051 527,319   للتجارة شركة بزبزة الدولية

 171,898 414,130  المتحدة للسكرشركة 

 1,313,348 376,020  مصنع ماما صوص للصناعات الغذائية

 295,171 222,130   شركة كنان

 910,310 30,299   شركة المراعي

 2,093,577 -   السيد/ أحمد حمد السعيد

   4,308,506 6,547,084 
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 )تتمة( معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .5

 

 ألرصدة كما في )تتمة(ا

    

   
  

   

    صافي االستثمار في اإليجار التمويلي -المستحق من أطراف ذات عالقة 

 250,840 200,000   للتجارة شركة بزبزة الدولية

   200,000 250,840 

    

   
  

   

    ذمم مدينة أخرى –المستحق من أطراف ذات عالقة 

 800,000 800,000   تنفيذي(ئيس الرال)  بدر سام

   800,000 800,000 

 

 

 

 

 

 

 
    

  
  

  

    اإليجار التزامات -المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

     

 26,037,271 24,327,525   يوالتطوير العقار لالستثمارشركه قطاف 

 4,752,162 2,529,442   ندة للتجزئةشركة ب

 721,524 630,000   السيد/ أحمد حمد السعيد

 950,845 440,595   للتجارة شركة بزبزة الدولية

   27,927,562 32,461,802 

     

    أخرى ذمم دائنة –المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

     

 3,300,000 3,143,998   مكأفات لجان ومجليس اإلدارة



 للخدمات الغذائية  هرفيشركة 

 (كة مساهمة سعودية)شر

 حول القوائم المالية إيضاحات

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 ومعدات آالتوممتلكات   .6

 

 اراضي

 مباني

والتحسينات على 

 ومعدات التآ مباني مستأجرة

 ومعدات اثاث

  سيارات مكتبية

 تحت مشروعات

 م2020 م2021 التنفيذ

         التكلفة

 1,704,528,272 1,747,097,966 105,640,395 85,929,108 131,797,755 499,802,409 746,667,386 177,260,913 يناير 1

 54,766,631 83,809,107 71,820,185 21,572 340,634 3,224,743 8,401,973 -  ضافاتاإل

 (12,196,937) (11,886,833) (4,211,996) (2,345,411) 283,872) (4,658,848) (386,705) -  استبعادات

 مشروعات من المحول

 - - (31,502,600) 7,102,751 7,358,071 16,323,197 718,581 - التنفيذ تحت

تحويل لإلستثمارات 

 - (4,582,156) - - - - (4,582,156) - العقارية

 1,747,097,966 1,814,438,084 141,745,983 90,708,020 139,212,588 514,691,501 750,819,078 177,260,913 ديسمبر 31

         االستهالك مجمع

 661,030,935 744,674,704 - 60,670,667 81,759,368 294,744,744 307,499,925 - يناير 1

 92,583,622 85,552,951 - 5,747,190 14,162,346 29,481,322 36,162,093 - للسنة محمل

 (8,939,853) (6,660,845) - (2,177,188) (155,570) (3,965,823) (362,265) - استبعادات 

تحويل لإلستثمار 

 -  العقاري
(381,449) - - 

- 
- 

(381,449) 
- 

 744,674,704 823,185,361 - 64,240,669 95,766,144 320,260,244 342,918,304 - ديسمبر 31

 مخصص: ناقصا  

 القيمة انخفاض
- - - (249,127) - (3,026,506) (3,275,633) (3,275,633) 

         الدفترية القيمة صافي

  987,977,090 138,719,477 26,467,351 43,197,317 194,431,258 407,900,774 177,260,913 م2021 ديسمبر 31

 999,147,629  102,613,889 25,258,441 49,789,260 205,057,665 439,167,461 177,260,913 م2020 ديسمبر 31
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 االستهالك كما يلي:تم توزيع 

 م2020 م2021 إيضاح 

 87,630,968 80,222,990 24 االيرادات تكلفة

 2,967,558 3,213,769 26 فات بيعية وتوزيعيةمصرو

 1,985,096 2,116,192 27 مصروفات عمومية وإدارية

  85,552,951 92,583,622 

 

 .17ضاح يرجى الرجوع إلى إي التفاصيل،مليون لاير سعودي لمصنع اللحوم مرهونة مقابل قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لمزيد من  38األصول البالغة  6-1



 للخدمات الغذائية  هرفيشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 بالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك()جميع الم
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 اإليجارحق استخدام األصول والتزامات  .7

 

 صول. حق استخدام األ7-1

 
 م2020 م2021 مباني  اراضي

     فةلالتك

 659,842,946 687,186,655 385,369,553 301,817,102 يناير 1

 27,343,709 29,710,408 29,710,408 - ضافات اإل

 - - - - االستبعادات والتحويل

عات المحول من مشرو

 - - - - تحت التنفيذ

 687,186,655 716,897,063 415,079,961 301,817,102 ديسمبر 31

     مجمع االستهالك

 76,978,699 150,565,163 90,110,964 60,454,199 يناير 1

 73,586,464 69,424,237 38,183,330 31,240,907 محمل للسنة

 - 92,523 92,523 - االستبعادات والتحويل

 150,565,163 220,081,923 128,386,817 91,695,106 ديسمبر 31

     صافي القيمة الدفترية

  496,815,140 286,693,144 210,121,996 م2021ديسمبر  31

 536,362,903  295,258,589 241,362,903 م2020ديسمبر  31

 

 

 االستهالك كما يلي:تم توزيع 

 م2020 م2021 مباني اراضي  إيضاح 

 70,277,334 66,615,828 36,680,341 29,935,487 24 فة االيراداتتكل

 214,006 212,554 116,905 95,649 26 مصروفات بيعية وتوزيعية

 3,095,124 2,688,378 1,478,608 1,209,770 27 مصروفات عمومية وإدارية

  31,240,906 38,275,854 69,516,760 73,586,464 

 
 

 اإليجار التزامات. 7-2
 

 م2020 م2021 إيضاح 

 579,327,885 549,903,395   الرصيد في بداية السنة  

 27,343,709 29,710,408 1-7 اإلضافات خالل السنة

 27,882,731 26,308,435 28 المحمل للسنة

 (84,650,930) (89,368,087)  اإليجار خالل السنة دفعات

 549,903,395 516,554,151   الرصيد في نهاية السنة  

 

 

 ديسمبر  31كما في   

 م2020 م2021  

 92,517,463 58,933,274   المتداول 

 457,385,932 457,620,877  غير المتداول

  516,554,151 549,903,395 
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 )تتمة( اإليجاروالتزامات  حق استخدام األصول .7

 . التزامات اإليجار7-2

 :الخسارة أو الربح ةقائم في بها المعترف المبالغ هي أدناه، المبينة

 م2020 م2021 إيضاح 

 73,586,464 69,516,760 1-7 مصروف استهالك حق استخدام األصول

 27,882,731 26,308,435 28 التمويل( ةفللعقود اإليجار )مدرجة في تك تكلفة التمويل

مصاريف متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل )مدرجة في 
 (الخسارة أو الربح قائمة

 28,371,697 25,855,560 

 127,324,755 124,196,892  الخسارة أو الربح في بها المعترف المبالغ إجمالي

 

 ٪( لجميع عقود اإليجار للشركة بناًء على شروط اإليجار المختلفة.7٪ إلى 4: 2020٪ )7٪ إلى 4المعدل المطبق هو 

 

 
 

 31كما في 

 ديسمبر

  م2021  

  58,933,274  السنة األولى

  58,183,406  السنة الثانية

  50,366,173  السنة الثالثة

  45,340,934  السنة الرابعة

  486,823,307  وما يليهاالسنة الخامسة 

  699,647,094  إجمالي التزامات اإليجار غير المخفضة

  (183,092,943)  ناقصاً: تكلفة التمويل

  516,554,151  

 

 

 .5 اإليضاحإليجار المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. يرجى الرجوع إلى االتزامات يتضمن رصيد  7-3

 

 أنشطة التأجير في الشركة وكيف يتم احتسابها 7-4

 

سنة ولكن قد  25إلى  2تقوم الشركة بتأجير العديد من المباني للمطاعم. عادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات محددة من 

أدناه. يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي  5-7هو موضح في اإليضاح  يكون لها خيارات تمديد كما

ولكن ال يجوز استخدام األصول  تعهدات،على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي 

 المؤجرة كضمان ألغراض التمويل.

 

ً األصل خدام حق استكيتم االعتراف بعقود اإليجار  لالستخدام  والتزام مقابل في التاريخ الذي يكون فيه األصل المؤجر متاحا

الربح أو  قائمة من قبل الشركة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكاليف التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على

 الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. الخسارة على مدى فترة اإليجار وذلك إلنتاج معدل ربح دوري ثابت على

 

 .، أيهما أقلل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابتوصاأل يتم استهالك حق استخدام
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 عقود اإليجار )تتمة( .7

 )تتمة( أنشطة التأجير في الشركة وكيف يتم احتسابها 7-4

 

ً  يتم قياس الموجودات والمطلوبات اإليجار صافي  التزاماتعلى أساس القيمة الحالية. تشمل  الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا

 القيمة الحالية لدفعات اإليجار التالية:

 

ً (، الجوهرية الثابتة الدفعات ذلك في)بما  الثابتة اإليجار دفعات •  القبض؛ مستحقة إيجار حوافز أي ناقصا

  معدل، أو مؤشر لىع تعتمد التي المتغيرة اإليجار دفعات •

 .المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من يدفع أن المتوقع المبلغ •

 و الخيارات؛ ممارسة من معقول بشكل متأكدًا المستأجر كان إذا الشراء، خيارات ممارسة سعر •

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

 

فسيتم استخدام معدل  السعر،إذا تعذر تحديد هذا  اإليجار،يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الربح الضمني في عقد 

 .% ( 7% إلى 4:  2020)  ٪7٪ إلى 4التمويل اإلضافي للشركة. استخدمت الشركة معدل التسهيالت المالية اإلضافية من 

 

 فة التي تشمل ما يلي:بالتكل صولاأل يتم قياس حق استخدام

 ؛مبلغ القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار •

ً  دفعاتأي  •  ؛أي حوافز إيجار مستلمة إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصا

 ؛أي تكاليف أولية مباشرة، و •

 تكاليف الترميم. •

ضة القيمة على أساس القسط الثابت يتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخف

أو أقل. األصول منخفضة  شهراً  12كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها 

 القيمة تشمل المباني الصغيرة للمطعم واألشياء الصغيرة األخرى من أثاث المكاتب.

 

 خيارات التمديد واإلنهاء 7-5

ت التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار المباني عبر الشركة. ت ستخدم هذه الشروط لتعظيم المرونة يتم تضمين خيارا

التشغيلية من حيث إدارة العقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها يمكن ممارستها فقط من قبل الشركة وليس من 

 قبل المؤجر المعني.

 

 ضمانات القيمة المتبقية 7-6

ً  العقد،تحسين تكاليف اإليجار خالل فترة ل  .ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بعقود إيجار مبنى المطعم تقدم الشركة أحيانا

 

 صافي االستثمار في اإليجار التمويلي   .8

 م2020 م2021  

 12,463,006 12,055,114  صافي القيمة الدفترية في بداية السنة

 - (1,780,279)    خالل السنةءات إضفا

 (731,290) (1,085,000)  دفعات اإليجار المستلمة

 323,398 212,350  دخل تمويلي

  9,402,185 12,055,114 

 (1,116,707) (1,169,484)  ناقصاَ: مخصص االنخفاض في القيمة

  8,232,701 10,938,407 
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 )تتمة(صافي االستثمار في اإليجار التمويلي  .8

 مبر ديس 31كما في   

 م2020 م2021  

     المتداول  الجزء

 2,685,880 1,073,831  صافي االستثمار في اإليجار التمويلي

    

    المتداول غير الجزء

 8,252,527 7,158,870  صافي االستثمار في اإليجار التمويلي

  8,232,701 10,938,407 

 

 

 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 االستثمار إجمالي

 (مخفضالغير )

 غير تمويل تكلفة

 مكتسبة

صافي االستثمار 

 (المخفض)

دفعات اإليجار المستقبلية التدفقات النقدية 

 التعاقدية
  

 

 1,073,831 441,169 1,515,000 السنة األولى

 1,025,566 339,434 1,365,000 السنة الثانية

 777,627 257,373 1,035,000 السنة الثالثة

 717,520 237,480 955,000 السنة الرابعة

 4,638,157 1,449,343 6,087,500 السنة الخامسة وما يليها

 10,957,500 2,724,799 8,232,701 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31كما في 

 االستثمار إجمالي

 (غير المخفض)
 غير تمويل تكلفة

 مكتسبة

صافي االستثمار 

 (المخفض)

اإليجار المستقبلية التدفقات النقدية  دفعات

 التعاقدية
  

 

 2,685,880 280,827 2,966,707 السنة األولى

 1,547,173 280,827 1,828,000 السنة الثانية

 1,408,673 280,827 1,689,500 السنة الثالثة

 1,046,173 280,827 1,327,000 السنة الرابعة

 5,367,215 1,290,785 6,658,000 وما يليهاالسنة الخامسة 

 14,469,207 2,414,093 12,055,114 
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 مخصص االنخفاض في صافي اإلستثمار في اإليجارحركة    8-1

 ديسمبر  31كما في   

 م2020 م2021  

 - 1,116,707  الرصيد اإلقتتاحي

 1,116,707 52,777  مخصص مكون خالل الفترة

  1,169,484 1,116,707 

 

 

عقود اإليجار من الباطن الممنوحة من اإليجار التمويلي للشركة. ال تتضمن ترتيبات  يمثل صافي االستثمار في اإليجار التمويلي 8-2

 اإليجار التمويلي للشركة المدفوعات المتغيرة.

 

 ٪( لجميع عقود الشركة بناًء على شروط إيجار مختلفة7٪ إلى 4: م2020٪ )7٪ إلى 4المعدل المطبق هو  8-3

 

 

 تقييم في الحالي التقرير فترة خالل إجراؤها تم التي الهامة االفتراضات أو التقدير أساليب في تغيير أي هناك يكن لم 8-4

 .التمويلياإليجار  مستحقاتل الخسارة مخصص

 

.5 اإليضاحعالقة. يرجى الرجوع إلى  ويتضمن صافي االستثمار في اإليجار التمويلي المبالغ المستحقة من طرف ذ 8-5
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 موجودات غير ملموسة  .9

 سب أليبرامج حا  

 م2020 م2021  

     التكلفة:

 25,722,476 27,866,228  في بداية السنة

 2,153,672 530,508  اإلضافات

 (9,920) -  االستبعادات

 27,866,228 28,396,736  في نهاية السنة

    

    طفاءمجمع اإل

 10,279,888 13,163,787  في بداية السنة

 2,893,819 2,982,002  محمل للسنة

 (9,920) -  االستبعادات

 13,163,787 16,145,789  في نهاية السنة

    

 (3,627,242) (2,854,009)  ناقصاً: مخصص انخفاض في القيمة

    

 11,075,199 9,396,938  صافي القيمة الدفترية

 

 

 طفاء كما يلي:تم توزيع اإل

 م2020 م2021 إيضاح 

 1,106,389 998,813 24 تكلفة االيرادات

 282,683 282,627 26 وتوزيعية بيعيهمصروفات 

 1,504,747 1,700,562 27 مصروفات عمومية وإدارية

  2,982,002 2,893,819 
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 العقارية االستثمارات .10

                 

 األراضي

                     

 المباني

معدات        

 وآليات

و معدات أثاث 

 م2020 م2021 مكتبية

 

        التكلفة

  54,390,896 54,701,869 351,959 1,143,850 47,608,100 5,597,960 يناير 1

  310,973 - - - - - اإلضافات

من   تحويالت

 الممتلكات والمعدات

-  
4,200,707 

 
- 

 
- 4,200,707 - 

 

  54,701,869 58,902,576 351,959 1,143,850 51,808,807 5,597,960 ديسمبر 31

        االستهالك مجمع

  24,510,006 28,025,143 226,804 702,802 27,095,537 - يناير 1

  3,515,137 2,842,495 37,506 89,190 2,715,799 - للسنة محمل

 - 29,811,336 791,992 264,310 30,867,638 28,025,143  

        

       الدفترية القيمة صافي

   28,034,938 87,649 351,858 21,997,471 5,597,960 م2021 ديسمبر 31

 26,767,726  125,155 441,048 20,512,563 5,597,960 م2020ديسمبر  31

 
 

ً  ليست جزءاً  المكتبيةمعدات الاآلالت والمعدات واألثاث و   10-1  الت والمعدات.رية وبالتالي ال يتم عرضها بشكل منفصل في الممتلكات واآلستثمارات العقامن اال مهما

 رية ألغراض كسب إيرادات اإليجار.ستثمارات العقاتم االحتفاظ بجميع اال 10-2

 .27يرجى الرجوع إلى إيضاح  على المصاريف العمومية واإلدارية. االستهالكتحميل  يتم 10-3

 ون لاير سعودي(.يمل 30.59م: 2020مليون لاير سعودي ) 43.3 العقارية ستثماراتتبلغ القيمة العادلة اال 10-4

 

 قياس القيمة العادلة 10-5

مرخص من الهيئة السعودية للمقيمين  المقيمالعقاري باستخدام نهج رسملة الدخل الذي يمثل المستوى الثاني من القيمة العادلة.  قييمللت شركة إماميتم تحديد تقييم االستثمارات العقارية )"العقارات"( من قبل 

ديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه.المعتمدين )"تقييم"( ول
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 مخزونال  .11

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 58,909,140 83,739,607   مواد خام

 26,818,785 26,853,315  قطع غيار، غير معدة للبيع

 20,922,637 26,479,172  لوازم تشغيلية

 13,702,356 13,863,315   مواد تغليف

  150,935,297 120,352,918 

 (15,408,692) (16,128,910) 1-11 ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة

  134,806,387 104,944,226 

 

 الحركة كما يلي:بطيء . الحركة في مخصص مخزون 11-1

 م2020 م2021  

 724,110 15,408,692  الرصيد قي بداية السنة

 14,684,582 720,218  مخصص مكون خالل السنة 

 15,408,692 16,128,910  السنة نهايةالرصيد قي 

 

 

 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  .12

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 9,780,585 8,359,893 5 أطراف ذات عالقة –ذمم مدنية تجارية 

 46,220,011 71,698,919  اخرى –ذمم مدنية تجارية 

 12-1 80,058,812 56,000,596 

 52,070,043 56,365,604 2-12 مدفوعات مقدمة

 - - 3-12 دفعة مقدمة لإلستثمار 

 45,187,113 27,394,408 4-12 ذمم مدينة اخرى

  163,818,824 153,257,752 

 (15,305,335) (14,982,342) 5-12 ناقصاً: مخصص انخفاض الذمم المدنية التجارية

  148,836,482 137,952,417 

 

 

 . أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي:12-1

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021   

 31,118,096 52,593,482   يوم 1-30

 20,560,825 12,279,726   يوم 31-90

 4,694,707 5,346,645   يوم 91-365

 626,968 9,838,959   أكثر من سنة واحدة

   80,058,812 56,000,596 
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى .12

 . مدفوعات مقدمة12-2

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

ً  عالقات ريفمصا  30,558,181 31,262,432  حكومية مدفوعة مقدما

 - 10,543,081  مصاريف دعائية مدفوعة مقدما

 ً  14,565,321 6,421,617   إيجار مدفوع مقدما

 ً  1,757,391 2,003,333   تأمين مدفوع مقدما

 5,189,150 6,135,141  اخرى

  56,365,604 52,070,043 

 

 دفعة مقدمة لإلستثمار . 12-3

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 4,000,000 4,000,000  ستثمار مقدمة لإلدفعة 

    

 (4,000,000) (4,000,000)  ارمخصص اإلنخفاض في اإلستثم

  - - 

يناير  16بتاريخ  أراضيفي االستثمار في وحدات  شراكةالتفاقية  العالقة،أحد األطراف ذات  السعيد،يمثل هذا المبلغ المدفوع لخالد  12-3-1

 لغرض استخدامها كمستودع. م2005

 

م بتخصيص 2014يوليو  14قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  نفيذلتم 2015مايو  24بناًء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ  12-3-2

فقد تم  االسترداد،وبسبب الحيازة المتعثرة الحالية مع زيادة احتمالية الفشل في  االستثمار،مليون لمواجهة االنخفاض المحتمل في قيمة  2مبلغ 

 المبلغ بالكامل. تكوين

 

 . ذمم مدينة اخرى 12-4

 

 سمبردي 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 36,096,390 15,154,840  دفعات مقدمة للموردين

 1,037,701 7,730,028  قروض الموظفين*

 8,053,022 4,509,540  ذمم مدينة أخرى

  27,394,408 45,187,113 

 
 

 .5 اإليضاح. يرجى الرجوع إلى عالقة و* يشمل ذلك السلف للموظفين والمبالغ المستحقة من طرف ذ

 

 . الحركة في مخصص إنخفاض الذمم المدينة التجارية كما يلي:12-5

 م2020 م2021  

 4,009,146 15,305,335  الرصيد قي بداية السنة

 11,296,189 (322,993)  ) عكس مخصص(مخصص مكون خالل السنة 

 15,305,335 14,982,342  السنة نهاية فيالرصيد 
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 الخسارة أو الربح خالل لعادلةا بالقيمة مدرجة استثمارات  .13

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 2,243,203 - 1-13 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 548,161 811,681 2-13 استثمارات في أسهم مدرجة 

  811,681 2,791,364 
 

سعودي المدار من قبل الراجحي المالية. إن هذه االستثمارات بالريال ال-استثمرت الشركة في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  .13-1

بالريال السعودي. إن الحركة في االستثمارات في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  ةأو الخسارمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 كما يلي:

 م2020 م2021 

 26,515,939 2,243,203 رصيد أول السنة

 195,000,000 90,000,000 شراء خالل السنة

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

 802,888 190,570 ربح محقق خالل السنة

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

 2,243,203 - السنة نهايةرصيد 

 

 كما يلي: ستثمارات في أسهم مدرجةاالحركة . 13-2

 م2020 م2021 

 - 548,161 صيد أول السنةر

 276,595 - شراء خالل السنة

 271,566 263,520 ربح غير محقق خالل السنة

 548,161 811,681 رصيد أخر السنة

 

 حكمه في وما النقد .14

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021  

    ك والبنلدى نقد 

 109,114,917 19,812,165  العملة المحلية-

 3,560,935 1,744,569  العملة األجنبية-

 6,254,662 8,928,981  نقد في الصندوق

  30,485,715 118,930,514 

 

 .األرصدة هذه من دخل أي الشركة تحقق وال جارية حسابات في بالنقد لدى البنوك االحتفاظ يتم 

 

 رأس المال  .15

 لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم( بقيمة  64.680م: 2020ديسمبر  31مليون سهم ) 64.680رأس المال الشركة المدفوع يتكون من 

 

 االحتياطي النظامي   .16

٪ من رأس مالها. 30حتى يعادل هذا االحتياطي من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي ٪ 10على الشركة تحويل ما ال يقل عن  يتوجب

 .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين
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 جلاآل طويلة قروض .17

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

    المطفأة بالتكلفة مضمونة األجل طويلة قروض

تمويل غير هادف  - قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
  للربح

 - 3,642,000 

    

    المطفأة بالتكلفة مضمونة غير األجل طويلة قروض

 57,455,580 30,528,251 1-17 مرابحة

  30,528,251 61,097,580 

 

 

سنوات. هذه التسهيالت البنكية  خمس إلى ستقساط نصف سنوية خالل فترة إن هذه التسهيالت غير المضمونة تستحق السداد على أ  .17-1

 تتحمل تكاليف التمويل بأسعار السوق السائدة.

 

 م،2021 ديسمبر 31في  كما تتطلب من الشركة االحتفاظ بنسب مالية معينة. أخرى،من بين أمور  تعهدات،تتضمن اتفاقيات التسهيالت . 17-2

تعتقد  فقد حصلت اإلدارة على التنازل الضروري من البنك المعني وبالتالي ذلك،ومع عض شروط اتفاقيات التمويل. لم تكن الشركة ملتزمة بب

  .اإلدارة أن الممولين لن يمارسوا حقهم في المطالبة بالسداد السريع / الفوري للرصيد المستحق من الشركة

 

 لاير سعودي(. 2,778,196م: 2020سعودي ) لاير 598,143لغ تتضمن القروض طويلة األجل تكلفة تمويل مستحقة بمب .17-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 31كما في  

 م2020 م2021 

   الجز المتداول

 24,317,472 15,222,068 طويلة األجل قروض

   

   الجزء الغير متداول

 36,780,108 15,306,183 طويلة األجل قروض

 30,528,251 60,097,580 
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  مزايا نهاية الخدمة للموظفين .18

المنافع المحددة بموجب طريقة وحدة االئتمان المخططة االفتراضات الهامة  اللتزامات اإلكتواريةتم إجراء التقييمات  السنةخالل  .18-1

 التالية:
 

 ديسمبر 31 في كما                                                                  

 م2020  م2021 

 93,527,855  101,843,814 القيمة الحالية اللتزامات المنفعة المحددة 

 

 م2020  م2021 

 5,403  5,586 عدد الموظفين-

 %2.00  %2.70 سنويا(%)معدل التغير في الرواتب -

 32.77  32.79  بالسنوات(متوسط عمر الموظفين )-

 5.14  5.70 متوسط عدد السنوات من الخبرة السابقة-

 %2.00  %2.70 معدل الخصم-
 متوسط  متوسط معدل دوران الموظفين )سحب(

 

  المنافع المحددة اللتزامات . التغير في القيمة الحالية18-2

 م2020 م2021  

 72,900,362 93,527,855  االفتتاحيالرصيد 

    :كلفة الخدمةت

 8,041,374 10,043,267  تكلفة الخدمة الحالية

 2,122,566 1,778,084  فائدة االلتزامات للمنافع المحددة

 (3,175,882) (1,601,224)  تحويل الرصيد

 (4,042,874) (9,247,283)   الفترةمدفوعة خالل  منافع

 17,682,309 7,343,115   قياسإعادة  خسائر

 93,527,855 101,843,814  لختاميا الرصيد
 

  منتهيةال سنةلل الربح أو الخسارة قائمة المبلغ المعترف به في. 18-3

 م2020 م2021  

 8,041,374 10,043,267  ةالخدم تكلفة

 2,122,566 1,778,084  المحددة المنافع/)الموجودات( تااللتزاماصافي الفائدة على صافي 

  11,821,351 10,163,940 
 

  منتهيةال سنةللاآلخر  الدخل الشامل قائمة المبلغ المعترف به في. 18-4

 م2020 م2021  

 6,499,340 8,514,024  الناتجة عن التغيير في االفتراضات المالية اإلكتواريةالخسائر 

 - -  إحصاءات السكان افتراضاتالناتجة عن التغيير في  اإلكتواريةالخسائر 

 11,182,969 (1,170,909)  بسبب التسويات الناتجة عن الخبرة ةاإلكتواريالخسائر 

  7,343,115 17,682,309 
 

 الهامة  اإلكتواريةالحساسية لالفتراضات  تحليل .18-5

  

 التغير في االفتراضات
( في القيمة الحالية اللتزامات االنخفاضالزيادة / )

نهاية الخدمة للموظفين   مزايا  

 % المبلغ  

%1+ لخصما معدل  94,104,324 (7.60%) 

%1- الخصم معدل  110,929,725 8.92% 

%1+ الراتب طويل األجل  111,274,330 9.26% 

%1- الراتب طويل األجل  93,649,491 (8.05%) 

%10+ السحب معدل  100,422,476 (1.40%) 
%10- السحب معدل  103,423,544 1.55% 
سنة 1+ الوفيات معدل  101,797,396 (0.05%) 
سنة 1- الوفيات معدل  101,890,625 0.05% 



  للخدمات الغذائية  هرفيشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

43 
 

 )تتمة( مزايا نهاية الخدمة للموظفين .18

 )تتمة(الهامة  اإلكتواريةالحساسية لالفتراضات  تحليل .18-5

المحددة  يستند تحليل الحساسية أعاله إلى تغيير في االفتراض مع إبقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. عند حساب حساسية التزام المنفعة

 المخططة ئتمانالا الهامة، تم تطبيق نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة المحسوبة على طريقة وحدة اإلكتواريةلالفتراضات 

 .في نهاية فترة إعداد التقارير( كما هو الحال عند حساب التزام جميع البنود المعترف بها في قائمة المركز المالي

 

 :االستحقاقدول ج. 18-6

 
  

 31كما في 

 م2021ديسمبر 

 16,870,161   السنة األولى

 7,467,238   السنة الثانية

 8,190,833   السنة الثالثة

 7,073,669   السنة الرابعة

 6,743,625   السنة الخامسة

 84,096,709   السنة السادسة والسنوات الالحقة

 130,442,235   غير المخصومةإجمالي التزام االستحقاقات المحددة 

 (28,598,421)   يخصم: تكلفة التمويل

   101,843,814 

 

 سنوات. 7.53المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة هو 

 
 

 

 31كما في 

 م2021 ديسمبر

    الجزء المتداول

 18,232,490   مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

    

    الجزء غير المتداول

 83,611,324   مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

   101,843,814 

 

 

 اآلجل قصيرة قروض .19

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

 بأسعار السوق السائدة.

 

  ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون .20

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 6,547,084 4,308,506 5  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة تجارية 

 81,183,154 56,171,292  ثطرف ثال –ذمم دائنة تجارية 

 63,965,516 59,951,179 1-20 مصروفات مستحقة

 19,512,148 18,558,634 2-20 ذمم دائنة اخرى

  138,989,611 171,207,902 
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 )تتمة( ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون. 20

 

 . مصروفات مستحقة20-1

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021 إيضاح 

 22,621,819 24,309,176  سنوية وتذاكر مستحقةالإجازة الموظفين 

 2,380,482 9,089,052  إيجار مستحق

 3,369,471 4,895,921  عمولة المبيعات المستحقة

 7,336,028 4,630,222  مكافأة مستحقة

 7,410,407 3,382,311  مصاريف دعاية و تسويقية

 3,300,000 3,143,998 5 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المستحقة

 7,329,370 2,930,028  خدمات مستحقة

 2,382,825 1,990,908  التأمينات االجتماعية مستحقة

 3,181,495 400,250  المستحقة يةمهنية واستشارأتعاب 

 4,653,619 5,179,313  مستحقات اخرى

  59,951,179 63,965,516 

 

 . ذمم دائنة اخرى20-2

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021  

 8,155,339 7,977,592   ضريبة قيمة المضافة مستحقة

 2,262,893 5,441,535  سداد نهائي–مستحقات لعاملين 

 231,366 1,681,835  لموردينمستحقات 

 7,823,462 1,473,498   ايراد غير مكتسب

 709,260 793,368  دفعات مقدمة من عمالء

 329,828 1,190,806  ذمم دائنة اخرى

  18,558,634 19,512,148 

 

 مخصص الزكاة  .21

 . حركة الزكاة:21-1

 :فيما يلي حركة مخصص الزكاة

 م2020  م2021                                                                             

 13,667,451  13,667,451 الرصيد بداية السنة

 5,057,700  667,079 خالل السنة  المكون

 302,097  - سنة السابقةللتعديل محمل 

 667,079  5,359,797 

 (5,359,797)  (5,062,185) المسدد خالل السنة

 13,667,451  9,272,345 هاية السنةالرصيد في ن

 

 الزكوي الربط موقف. 21-2

لتقدير التزام الزكاة اإلضافي بمبلغ  م2018-م2014برفع الربوط الزكوية عن السنة المالية  الهيئة العامة للزكاة والدخل، قامت السنةخالل 

19.4  ً  القوائممليون لاير سعودي في هذه  6.4الفعل مخصص بمبلغ ضدها. لدى الشركة ب مليون لاير سعودي والتي قدمت الشركة استئنافا

 .الشأنالمالية في هذا 
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 )تتمة( مخصص الزكاة .21

 )تتمة( الزكوي الربط موقف. 21-2

 م.2013 – م2008الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات  من ال يوجد حالياً أي ربط مقدم

ً  م2020 ديسمبر 31تم تقديم إقرار الزكاة للسنة المنتهية في  لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. حصلت الشركة على  وهو قيد المراجعة حاليا

 م.2022أبريل  30هـ الموافق 1443رمضان  29العامة للزكاة والدخل صالحة حتى شهادة من الهيئة 

 

 واالرتباطات الرأسمالية المحتملة االلتزامات  .22

 

 المحتملة االلتزامات (أ

 8.13: م2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 9.9عن الشركة بمبلغ  باإلنابةالصادرة  البنكيةالضمانات عن  التزاماتالشركة لدى 

 مليون 0.3: م2020ديسمبر  31)لاير سعودي  مليون 1.4عن الشركة بمبلغ  باإلنابةمليون لاير سعودي( وخطابات االعتماد الصادرة 

 ( في سياق العمل العادي.لاير سعودي

 

 الرأسمالية االرتباطات (ب

 31مليون لاير سعودي ) 5.6حوالي  م2021 ديسمبر 31الرأسمالية التي تعاقدت عليها الشركة ولم يتم تكبدها حتى  االرتباطاتبلغت 

 .مليون لاير سعودي( 9.95: م2020ديسمبر 

 

 

 

 اإليرادات  .23

 

 
 

 

 

 5 اإليضاحتشمل المبيعات المبالغ المكتسبة من األطراف ذات العالقة. يرجى الرجوع إلى  23-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 م2020 م2021  .9

   إجمالي المبيعات

   

 1,184,767,133 1,427,403,514 (1-23)-المبيعات المحلية -

 1,444,385 9,583,455 مبيعات التصدير -

 1,436,986,969 1,186,211,518 

   ناقصاً:

 68,336,857 80,245,216 خصم المبيعات -

 15,264,760 13,331,964 الحسومات -

 26,526,567 29,553,468 المبيعات مرتجعات -

 123,130,648 110,128,184 

 1,076,083,334 1,313,856,321 صافي المبيعات
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 اإليرادات تكلفة .24

 
 

 .5 اإليضاحلمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى  عالقةيتضمن هذا اإليجار المدفوع لألطراف ذات  24-1

 

 صافي ،ىاخر إيرادات .25

 

ً  للمبيعات المئوية النسبة أساس على المحسوبة المستحقة اإليرادات من أساسي بشكل االمتياز إيرادات تتكون 25-1  واألحكام للشروط وفقا

 .ديشبنغالالو الكويت دولة في االمتياز وأطراف الشركة بين عليها المتفق

 يةوتوزيع بيعيهمصروفات   .26

 

 يتضمن ذلك دعم التسويق من البائعين. 26-1

 

 

 

 

 م2020 م2021 إيضاح  .10

 312,492,612 387,293,161  مواد مستهلكة

 213,041,038 252,891,085  تكلفة الموظفين

 87,630,968 80,222,990 6 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 70,277,334 66,615,828 1-7 استهالك حق استخدام األصول

 50,098,979 53,526,786   تكلفة الكهرباء وخدمات االخرى

 25,180,661 28,782,778 1-24 مصروف إيجار

 23,601,791 22,744,464   إصالح وصيانة

 1,106,389 998,813 9  غير الملموسة الموجودات إطفاء

 14,684,582 720,218 1-11 لمخزون بطيء الحركةمخصص ا

 28,380,007 34,568,222  تكاليف عامة اخرى

  928,364,345 826,494,361 

 م2020 م2021 إيضاح  .11

 8,701,239 5,236,115  ات العقاريةر من االستثماراإليجا دخل

 3,532,134 3,758,407   الخردة اتبيعم

 11,465,704 3,734,699 4-2 تخفيض اإليجار

 809,553 1,039,811 1-25 دخل االمتياز

 (1,905,285) 206,420  )خسائر(/ مكاسب من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 1,031,263 - 3 منحة حكومية

 301,486 1,968,328   رىأخ

  15,943,780 23,936,094 

 م2020 م2021 إيضاح  .12

 33,968,614 59,892,886  عموالت المبيعات

 15,309,805 38,041,455 1-26  مصروفات التسويق

 21,007,957 23,107,479  تكلفة الموظفين

 4,023,863 4,447,452  إصالح وصيانة

 2,967,558 3,213,769 6 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 282,683 282,627 9 لموسةاطفاء موجودات غير م

 214,006 212,554 1-7 استهالك حق استخدام األصول

 6,228,882 7,146,616  مصاريف اخرى

  136,344,838 84,003,368 
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 وإدارية عمومية مصروفات .27

 

 

 التمويل فةكلت  .28

 

 السهم ربحية .29

 :يلييتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض كما 

 

 

 أساسية أسهم إلى للتحويل قابلة ةضمخف أسهم توجد ال. سهم مليون 64.68 على السنة ربح صافي قسمة طريق عن السهم ربحية احتساب تم

.السنة نهاية في

 م2020 م2021 إيضاح  .13

 48,409,880 52,014,875  تكلفة الموظفين

 3,300,000 3,766,664 5 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 3,515,137 2,842,495 10 استهالك استثمارات عقارية

 3,095,124 2,688,378 1-7 اطفاء حق استخدام األصول

 6,740,223 2,345,093  أتعاب مهنية واستشارية

 1,985,096 2,116,192 6 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 1,504,747 1,700,562 9 اطفاء موجودات غير ملموسة

 1,429,929 1,499,558  هاتف وكهرباء

 1,187,403 953,008  مصروفات سفر

 1,657,079 496,300 5 أتعاب إدارية

 219,610 475,729  إصالح وصيانة

 3,627,242 (773,233) 9 مخصص انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة

 3,275,633 - 6 ض في قيمة ممتلكات وآالت ومعداتمخصص انخفا

 6,829,496 5,633,030  أخرى

  75,758,651 86,776,599 

 م2020 م2021 إيضاح  .14

 27,882,731 26,308,435 2-7 التزامات اإليجار –تكلفة التمويل 

 5,249,645 2,243,880 17,19 مرابحة –تكلفة تمويل 

  28,552,315 33,132,376 

 م2020 م2021  .15

 52,838,861 160,837,179 دخل السنة

 64,680,000 64,680,000  المخفضة /ألغراض ربحية السهم األساسية العاديةاألسهم  لعدد المرجح المتوسط

   لريال السعودي(ربحية السهم )با

 0.82 2.49 اساسي-

 0.82 2.49 مخفض-
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 المعلومات القطاعية  .30

 يسية التالية:الرئ التشغيلتعمل الشركة بشكل رئيسي في قطاعات 

 تقديم خدمات التموين وتشغيل المطاعم. .1

 إنتاج وبيع منتجات اللحوم من مصنع اللحوم؛ و .2

  إنتاج وبيع منتجات المعجنات والمخابز وغيرها .3

 

يعتمد على الطريقة التي تنظم  اإلدارة إن مدخل اإلدارة". مدخل" أدائها يملقطاعات وتقيعلى االموارد لتحميل المالي بانتظام  المدير تعرض علىالتقارير الداخلية التي  أساس على العملتم تحديد قطاعات ي

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

 ت والمصروفات بتلك القطاعات.اإليرادا

 

 ملخصة حسب قطاعات التشغيل المذكورة أعاله، على النحو التالي: )باأللف لاير سعودي( ،م2020ديسمبر  31و م2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المختارة المالية المعلومات كانت. 30-1

 ليإجما واخرى مخابزال اللحوم مصنع المطاعم والخدمات التموينية 

 م2020 م2021 م2020 م2021 م2020 م2021 م2020 م2021 

 1,173,373 1,456,025 186,165 194,634 155,799 178,870 831,409 1,082,521 القطاع إيرادات إجمالي

 (97,290) (142,169) (16,846) (21,757) (80,444) (120,412) - - اإليرادات الداخلية بين القطاعات

 1,076,083 1,313,856 169,319 172,877 75,355 58,458 831,409 1,082,521  اإليرادات صافي

 5,360 667 - - - - 5,360 667 زكاة

 52,839 160,837 32,752 36,781 50,910 63,244 (30,823) 60,812 )الخسارة( / الدخل صافي

 33,132 28,552 662 544 157 97 32,313 27,911 التمويل تكلفة

 172,579 160,894 18,388 18,526 6,585 5,879 147,606 136,489 إلطفاءوا االستهالك

 1,581,774 1,529,383 178,494 171,338 42,718 42,355 1,360,562 1,315,690 غير المتداولة تالموجودا

 1,949,078 1,845,397 239,838 251,162 95,332 118,235 1,613.908 1,476,000 الموجودات إجمالي

 989,683 797,188 50,962 78,297 24,324 35,506 914,397 683,385 المطلوبات إجمالي

 

 .السعودية العربية المملكة في فقط الشركة عمليات تتم
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 المالية لألدوات العادلة القيمة .31

ين في السوق في تاريخ القياس. في معاملة منظمة بين المشارك التزامأو دفعه لتحويل  أصلالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع 

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

 .مجحفةإجراء معاملة بشروط 

تاحة بشكل منتظم من تاجر أو وسيط أو مجموعة ي نظر إلى األداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة م

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

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

 .في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي
 

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

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، إما مباشرة )أي كأسعار(  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 2ى المستو

 .أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(

 .ت غير القابلة للمالحظة(: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخال3المستوى 
 

المطلوبات المالية  كونتتكون الموجودات المالية للشركة من النقد واألرصدة البنكية واالستثمار والودائع النقدية المقيدة والمدينين اآلخرين، وتت

 .من الذمم التجارية الدائنة والتسهيالت المالية وغيرها من المطلوبات

 .واإلجراءات الخاصة بقياس القيمة العادلة الدوري والقياس غير الدوريتحدد إدارة الشركة السياسات 

. إن الخسارة أو الربحالقيمة العادلة من خالل بيتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة 

 .ى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلةالقيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخر

 

 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة

 المستوى

 إجمالي 3 2 1

     موجودات مالية

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 811,681 - - 811,681 مدرجةفي أسهم  اتاستثمار

 811,681 - - 811,681 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة

 المستوى

 إجمالي 3 2 1

     موجودات مالية

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

 548,161 - - 548,161 في أسهم مدرجة اتاستثمار

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

 

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

  المالية والمطلوبات المالية الموجوداتالعادلة لهذه  ةتحديد القيم

الموجودات المالية/ المطلوبات 

 المالية
 أساس التقييم والمدخالت الرئيسية

غير  المهمة المدخالت

 الملحوظة

عالقة وحساسية 

المدخالت غير الملحوظة 

 بالقيمة العادلة

صندوق الراجحي للمضاربة 

 بالبضائع
 ال ينطبق ال ينطبق صافي قيمة الموجودات
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 إدارة مخاطر األدوات المالية  .32

مخاطر إدارة  ومن المخاطر المالية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق  لمجموعة متنوعة الشركة أنشطة عرضتت

 رأس المال.

 . مخاطر االئتمان32-1

 تتعرض. مالية خسارة اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما بالتزامه الوفاء في المالية األدوات أطراف أحد فشل مخاطر هي االئتمان مخاطر

 :التالي النحو على األخرى المدينة والذمم المدينة التجارية والذمم البنوك لدى أرصدتها على تماناالئ لمخاطر الشركة

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021  

 112,675,852 21,556,734  نقد لدى البنوك

 85,882,374 92,470,878  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى

  114,027,612 198,558,226 

 

 واألرصدة األخرى المدينة والذمم المدينة الذمم على االئتمان مخاطر إن. االئتمان لمخاطر األقصى الحد المالية للموجودات الدفترية القيمة تمثل

 :التالي النحو على محدودة لدى البنوك

 

 .2أ إلى  2أ أ ب تتراوح من  عاليةنقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية  أرصدة •

 .المبيعات ومرتجعاتالتجارية المدينة  الذمم قيمة انخفاض مخصصخصم  بعد بالصافي المدينة الذمم رتظه •

 

ً  المراقبة خالل من العمالء من بالغ المستحقةبالم يتعلق فيما االئتمان مخاطر الشركة تدير  .المحددة واإلجراءات للسياسات وفقا

 

 القائمة المدينة الذمم مراقبة خالل ومن لكل عميل ائتمانية حدود وضع خالل من بالعمالء قتعلت التي االئتمان مخاطر من للحد الشركة تسعى

 الرصيد يتكون. جوهريًا ليس الرديئة لديونا لمخاطر الشركة تعرض أن إلى يؤدي مما المدينة الذمم أرصدة مراقبة تتم مستمر، أساس على

 .م2021ديسمبر  31في  السعودية العربية المملكة في٪ 100 من التجارية المدينة للذمم القائم

 

 االئتمانية الخسائر في الخسارة مخصص لقياس 9 المالي للتقرير الدولي المعيار في المبسط النهج الشركة طبقت ،للموجودات المالية بالنسبة

 الخبرة على بناءً  المقدرة المخصص، فوفةمص باستخدام البنود هذه على المتوقعة االئتمانية الخسائر الشركة تحدد. العمر مدى على المتوقعة

 الظروف وتقديرات الحالية الظروف لتعكس االقتضاء حسب تعديلها مع للمدينين، االستحقاق تأخر حالة على بناءً  االئتمان لخسارة التاريخية

. المخصص مصفوفة حيث من استحقاقها خرتأ حالة على بناءً  األصول لهذه االئتمان مخاطر ملف عرض يتم لذلك، وفقًا. المستقبلية االقتصادية

 .التوالي على األصول لهذه الخسارة مخصص حول التفاصيل من مزيداً  4 إيضاح يتضمن

 . مخاطر السيولة32-2

 مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة 

للمطلوبات  عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة إعداد التقارير

 وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة. باإلجماليالمالية. المبالغ 

 م2021ديسمبر  31كما في  

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  1من   ن سنةأقل م  القيمة الدفترية 

 - 15,306,183 15,222,068 30,528,251 قروض طويلة األجل

 - - - - قروض قصيرة األجل

 - - 138,989,611 138,989,611 ذمم دائنة تجارية

 169,517,862 154,211,679 15,306,183 - 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة( .32

 مخاطر السيولة )تتمة(. 32-2

 م2020ديسمبر  31كما في  

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  1من   أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 - 36,780,108 24,317,472 61,097,580 قروض طويلة األجل

 - - 100,278,955 100,278,955 قروض قصيرة األجل

 - - 171,207,902 171,207,902 ذمم دائنة تجارية

 332,584,437 295,804,329 36,780,108 - 

 

والتسهيالت االئتمانية األخرى للوفاء  البنكيةوالتسهيالت  الالزمةتتم إدارة مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة على توفر األموال 

 .البيع باألجلأو على أساس  عند التسليم بااللتزامات المستقبلية للشركة. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع مبالغ إما نقداً 

 

 . مخاطر السوق32-3

ئد واالف ومعدالتمخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي 

إدارة ومراقبة التعرض  إلىارة مخاطر السوق إد تهدفلكه من األدوات المالية. توالتي ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تم األسهم،وأسعار 

 مع تحسين العائد. مقبولة،لمخاطر السوق ضمن معايير 

 

 العمالت. مخاطر 32-4

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بشكل أساسي 

. لدى جوهريةعرض لمخاطر تت لنر األمريكي. بما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، فإن الشركة بالريال السعودي والدوال

 ً  جوهرية.بعض المعامالت باليورو والجنيه االسترليني والدوالر األسترالي والدرهم اإلماراتي، والتي لم تكن  الشركة أيضا

 

 

 إماراتي درهم جنيه استرليني اليورو األمريكي دوالر 

 - - 135,819 318,696 نقد في البنوك

 (37,460) (1,238) (296,033) (3,090,864) ذمم دائنة تجارية

 (2,772,168) (160,214) (1,238) (37,460) 

 

 

 

 درهم إماراتي جنيه استرليني اليورو دوالر األمريكي 

 - - 261,922 655,399 نقد في البنوك

 (269) (6,037) (343,399) (2,640,427) ذمم دائنة تجارية

 (1,985,028) (81,477) (6,037) (269) 
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 )تتمة( المالية األدوات مخاطر إدارة. 32

 

 الفائدةأسعار . مخاطر 32-5

 معدل ينشأ. النقدية دفقاتوالت للشركة المالي المركز على السائدة الفائدة أسعار في التقلبات بتأثير المرتبطة المخاطر هي الفائدة أسعار مخاطر

 تعتبر ةالنقدي اتالتدفق على الفائدة معدل مخاطر فإن وبالتالي ثابت، فائدة معدل أساس على تكون التي قروضها من رئيسي بشكل الشركة فائدة

 .جوهرية ستلي العادلة القيمة أن اإلدارة تعتقد وبالتالي السوق، معدالت من قريبة القروض على الفائدة معدالتإن . ضئيلة

 

 . إدارة رأس المال32-6

 المستقبلي التطور على والحفاظ والسوق والدائن المستثمر ثقة على للحفاظ فعالة مال رأس قاعدة على الحفاظ في اإلدارة مجلس سياسة تتمثل

 .العاديين ينللمساهم الموزعة األرباح ومستوى المستخدم المال رأس على العائد بمراقبة اإلدارة مجلس يقوم. ألعماله

 

 :هي المال رأس إدارة عند الشركة أهداف

 

 المصلحة ألصحاب ومزايا للمساهمين عوائد تقديم في االستمرار يمكنها بحيث مستمرة، كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة لحماية (1

 و اآلخرين،

 للمساهمين مناسب عائد لتوفير (2

 

 المال رأس هيكل على الحفاظ أجل من. األساسية لألصول المخاطر وخصائص تصاديةاالق الظروف سياق في المال رأس هيكل الشركة تدير

 .جديدة أسهم وإصدار للمساهمين المدفوعة األرباح توزيعات مبلغ بتعديل المثال، سبيل على ،لشركةتقوم ا .تعديله أو

 

 الرأسمالية هانفقات لتغطية النقدية والمبيعات األجل طويلة القروض على كبير بشكل الشركة تعتمد

 

 . فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية32-7

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021  

    موجودات مالية

 والمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  الموجوداتإجمالي 

 خسارةال
   

 2,791,364 811,681  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات

  811,681 2,791,364 

    إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 118,930,514 30,485,715  النقد وما في حكمه

 85,882,374 92,470,878  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى

  122,956,593 204,812,888 

  123,768,274 207,604,252 

 

 ديسمبر 31كما في   

 م2020 م2021  

    مطلوبات مالية

    إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

 61,097,580 30,528,251  قروض طويلة اآلجل

 100,278,955 -  قرض قصير اآلجل

 171,207,902 138,089,611  وذمم دائنة اخرىذمم مدينة تجارية 

  168,617,862 332,584,437 
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 السابقة السنةقام / تعديل أر تبويبإعادة  .33

 .الحالية السنةتم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع عرض 

 

 توزيعات األرباح  .34

لاير  1وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية على توزيع أرباح بقيمة  م،2021أبريل  25هـ الموافق 1443رمضان  13في 

رمضان  27( والتي تم دفعها في نيلاير سعودي للسهم خالل الربع الثا 1خالل الربع الثاني و سهملدي للاير سعو 1.1: م2020سعودي للسهم )

 م.2021مايو  9هـ الموافق 1442

 

 األحداث الالحقة .35

 .(3المنتهية قد تتطلب إفصاحاً إضافياً أو تعديالً في هذه القوائم المالية )إيضاح  السنةلم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ 

 

 تاريخ اعتماد القوائم المالية .36

 من قبل مجلس إدارة الشركة. (هـ1443 شعبان 17م )الموافق 2022مارس  20 بتاريخ ولإلصدار القوائم المالية الموافقة على هذه تتم


