
للمطاعم

تأسست شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( في سوق أبوظبي 
العالمي بتاريخ 27 مايو 2022م كشركة خاصة )مسجلة سابقاً تحت اسم »شركة أمريكانا للمطاعم المحدودة«( ثم 
تحولت إلى شركة عامة محدودة باألسهم )شركة منطقة حرة( بموجب الرخصة التجارية رقم )000007712( وعنوان 
أبوظبي  سوق  مربعة  الماريا،  جزيرة   ،128666 السلع، ص.ب.:  برج   ،24 مكتب2447،الطابق  في  الرئيسي  مركزها 

العالمي، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتخضع الشركة لالئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

وتأسست المجموعة في عام 1964م في دولة الكويت وبدأت أعمالها في عام 1970م، وذلك من خالل الشركة الكويتية 
أعمالها  المجموعة  وسعت  كما  السابقة«(،  األم  »الشركة  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  )األمريكانا( ش.م.ك.م  لألغذية 
لتشمل افتتاح مطاعم في اإلمارات العربية المتحدة في عام 1979م والمملكة العربية السعودية في عام 1980م وغيرها 
من الدول األخرى. وفي 29 سبتمبر 1984م، تم إدراج الشركة األم السابقة في السوق المالية في الكويت. وفي الربع 
األخير من عام 2016م، قامت شركة أدبتيو إيه دي انفستمنتس المحدودة )»المساهم البائع«( المملوكة بشكل غير 
مباشر من األستاذ محمد علي راشد العبار )بنسبة خمسون بالمائة )50%(( والشركة السعودية لالستثمارات الغذائية 
الخليجية )بنسبة خمسون بالمائة )50%(( المملوكة بالكامل من صندوق االستثمارات العامة باالستحواذ على حصة 
األغلبية من أسهم الشركة األم السابقة، وقد تبع هذا االستحواذ عرض الطرح اإللزامي )بموجب األنظمة والتعليمات 
المعمول بها في دولة الكويت( ألسهم الشركة األم السابقة، مما أدى إلى زيادة الملكية الفعلية للمساهم البائع في 
الشركة األم السابقة إلى ما نسبته )96,03%( من رأس مالها. ونتيجة لذلك، قامت الشركة األم السابقة بتاريخ 23 ابريل 
2018م بإلغاء إدراج أسهمها في األسواق المالية الكويتية بشكل اختياري. وبعد ذلك، فقد تم تأسيس المصدر في مايو 
2022م كشركة تابعة للشركة األم السابقة ومملوكة بالكامل منها )مسجل سابقاً تحت اسم »شركة أمريكانا للمطاعم 
المحدودة«((، وقامت الشركة األم السابقة في 27 يونيو 2022م بنقل كافة أعمال المطاعم إلى المصدر. وفي 25 
أغسطس 2022م، نقلت الشركة األم السابقة ما نسبته )96,03%( من مساهمتها في رأس مال المصدر إلى المساهم 
البائع، كما تم نقل نسبة الـ)3,97%( المتبقية من رأس مال المصدر إلى مساهمي األقلية في الشركة األم السابقة كجزء 
من عملية إعادة التنظيم الهيكلي للمجموعة والذي يهدف إلى الوصول إلى الهيكل األمثل للطرح. وفي 29 أغسطس 
2022م، تم إعادة تسجيل المصدر وتحويله إلى شركة عامة محدودة باألسهم، وتم تغيير اسم المصدر من »أمريكانا 

للمطاعم المحدودة« إلى اسمه الحالي، وهو »أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي«. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون 
وأربعمائة  ألفاً  وسبعون  واثنان  وسبعمائة  مليوناً  وثالثون  وواحد  يعادل ستمائة  )بما  إماراتي  درهم   )618,715,851(
وثالثة وثمانون )631,772,483( ريال سعودي( مدفوع بالكامل، مقسم إلى ثمان مليارات وأربعمائة وثالثة وعشرون 
مليوناً وستمائة وثالثة وثالثون ألفاً ومائة )8,423,633,100( سهماً عادياً جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية 
لكل منها )0.073( درهم إماراتي )بما يعادل )0,075( ريال سعودي( )للمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى مراجعة 
القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من نشرة اإلصدار اإلماراتية الموافق عليها من هيئة األوراق المالية 

والسلع في دولة اإلمارات )ويشار إلى تلك النشرة فيما بعد بـ »النشرة الرئيسية«((.

وثالثين  وتسعمائة  ألف  وثمانين  وتسعة  مليون  وعشرين  وسبعة  وخمسمائة  مليارين  عدد  طرح  الطرح  عملية  تشمل 
)2,527,089,930( سهماً عادياً )يشار إليهم بـ »أسهم الطرح« وكل منها »سهم الطرح«( في المملكة وفي دولة اإلمارات )في 
كل من السوق المالية السعودية )تداول( وسوق أبوظبي لألوراق المالية( بشكل مزدوج ومتزامن، بسعر طرح نهائي يبلغ ]•[ 
درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم الواحد وبقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها )0.073( درهم إماراتي 
)بما يعادل )0,075( ريال سعودي( للسهم الواحد، وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال 
الشركة، وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع )والذي يملك 96,03% من كامل رأس مالها(، وسيتم تحديد 
سعر الطرح النهائي في دولة اإلمارات بالدرهم اإلماراتي وفي المملكة بالريال السعودي، وذلك من خالل النطاق السعري 
للطرح الذي سوف يتم اإلعالن عنه في نفس يوم بداية فترة االكتتاب بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م( 
)وقبل موعد بدء فترة االكتتاب في ذلك التاريخ( )»النطاق السعري للطرح«(. وسيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي بعد 
إغالق االكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة )يرجى مراجعة القسم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه«( من هذه النشرة والذي يوضح كيفية احتساب سعر الطرح النهائي(.

سيتم طرح أسهم الطرح في المملكة وفي دولة اإلمارات على عدة شرائح من المستثمرين، وذلك وفق ما يلي:

بـ »شريحة المستثمرين األفراد في دولة  شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات )ويشار إليها فيما بعد   -1
اإلمارات«(: سوف يتم طرح أسهم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفقاً للنشرة الرئيسية، وسيتم طرح 
وتخصيص مائة وستة وعشرون مليوناً وثالثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون )126,354,496( 
سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة بالمائة )5%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المستثمرين 
األفراد في دولة اإلمارات، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات 
بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. ووفق أحكام النشرة الرئيسية، تقتصر شريحة المستثمرين األفراد في 

دولة اإلمارات على األشخاص التالي وصفهم:

المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات: وهم األشخاص الطبيعيون )بما في ذلك األشخاص الطبيعيون الذين  أ- 
يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين في دولة اإلمارات )الذين ال يشاركون في »شريحة المؤسسات 
المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي( فيما عدا 
أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق المالية للواليات المتحدة 
أو قيود على  األمريكية لسنة 1933م وتعديالته )»قانون األوراق المالية األمريكي«((. وال يوجد أي متطلبات 
الجنسية أو مكان اإلقامة في دولة اإلمارات من أجل التأهل كأحد المكتتبين في شريحة المكتتبين من األفراد في 
دولة اإلمارات، ويجوز للقصر في دول اإلمارات التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في دولة اإلمارات وفقاً 
لإلجراءات المعمول بها لدى الجهات المستلمة في دولة اإلمارات )والمشار إليهم بـ »بنوك تلقي االكتتاب« في 

النشرة الرئيسية( واألنظمة والتعليمات اإلماراتية السارية والمطبقة في هذا الشأن. 

المكتتبين من »المستثمرين اآلخرين« في دولة اإلمارات: وهم المستثمرين اآلخرين )الشركات والمؤسسات(  ب- 
الذين ال يشاركون في »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( 
أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي )فيما عدا أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف 

في قانون األوراق المالية األمريكي(.

)»شروط  األول  القسم  اإلمارات، يرجى مراجعة  األفراد في دولة  المكتتبين من  المعلومات عن شرائح  )للمزيد من 
وأحكام االكتتاب«( من النشرة الرئيسية(

شريحة المكتتبون األفراد في المملكة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المكتتبون األفراد في المملكة«(: سوف يتم   -2
طرح أسهم شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وفقاً لهذه النشرة والنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص ما 
يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من 
أسهم الطرح )تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في 
المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء 
سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون 
تلك األسهم غير المكتتب بها متاحة لالكتتاب من قبل »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية 
والمعرفة أيضاً في )3( أدناه، وتشمل شريحة المكتتبون األفراد في المملكة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في 

ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم 
لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير 
سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة في 
المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد في المملكة« وكاًل منهم 
منفرداً بـ »المكتتب الفرد في المملكة«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة )وفق التعريف الوارد أدناه( بـ »المكتتبين 
في المملكة«(، ويعد الغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية 
من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب االكتتاب الثاني الغياً 

ويتم أخذ طلب االكتتاب األول باالعتبار فقط. 

شريحة المؤسسات المؤهلة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المؤسسات المؤهلة«(: سوف يتم طرح أسهم شريحة   -3
هذه  ووفق  اإلمارات(  دولة  في  المؤهلة  للمؤسسات  بالنسبة  )وذلك  الرئيسية  النشرة  وفق  المؤهلة  المؤسسات 
أدناه(، وسيتم طرح وتخصيص  الوارد  التعريف  المملكة وفق  المشاركة في  للفئات  بالنسبة  )وذلك  النشرة أيضاً 
مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون )2,148,026,441( سهماً من 
أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة وثمانون )85%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، 
علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء 
التقديرية  البائع والشركة وفًقا لسلطتهما  يتم تحديده من قبل المساهم  بناء سجل األوامر ووفق ما  من عملية 
المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين )كما قد ورد تعريفهم في القسم )1( )»التعريفات 
الطرح  المؤهلة في جميع أسهم  المؤسسات  اكتتاب شريحة  النشرة(، وفي حال عدم  والمصطلحات«( من هذه 

المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. وتقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على المؤسسات التالي وصفهم:

بالنسبة لدولة اإلمارات، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على »المستثمرين المحترفين« )على النحو المحدد  أ- 
في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )»هيئة األوراق المالية والسلع في 
دولة اإلمارات«( رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر(، والتي تشمل على وجه التحديد 
»المستثمر المحترف بطبيعته«، وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم 
»هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية، و«المستثمر المحترف المقيم«، وفق ما هو محدد في الفقرة 

)ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية.

بالنسبة للمملكة، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل  ب- 
األوامر )والمشار إليها بـ »عملية البناء السعري« في النشرة الرئيسية( ألغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات 
بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية )وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( 
)»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب 

المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية )ويشار إليهم فيما بعد بـ »الفئات المشاركة«(.

وسيكون للمؤسسات المؤهلة أعاله )سواء في دولة اإلمارات أو في المملكة( والمؤهلين باالستثمار في أسهم الطرح في 
كل من سوق أبو ظبي لألوراق المالية وفي السوق المالية السعودية الفرصة بالحصول على األسهم في أي من السوقين، 

ويجب عليهم تحديد السوق التي يفضلون الحصول على األسهم فيها عند االكتتاب بأسهم الطرح. 

وتجدر اإِلشارة إلى أنه يقتصر االكتتاب بأسهم الطرح في المملكة على المكتتبين في المملكة فقط من ضمن الشرائح 
أعاله، وهم الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد في المملكة.

يحتفظان المساهم البائع والشركة )بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين( بحق تعديل حجم شريحة 
المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وحجم شريحة المؤسسات المؤهلة فقط في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب 
وفًقا لتقديرهما المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة اإلمارات، مع اإلشارة إلى أنه 
في حال تم تعديل نسب تخصيص األسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين األفراد في دولة اإلمارات، فإن 
بالمائة  اإلمارات عن عشرة  دولة  في  األفراد  المستثمرين  بزيادة حجم شريحة  يقوما  لن  والشركة  البائع  المساهم 
)10%( من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن ثمانون بالمائة )80%( من 
أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات 
مجتمعين لن يزيد عن عشرون بالمائة )20%( من إجمالي أسهم الطرح(. وسيتم اإلعالن عن أي تعديل على حجم 

شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات أو على حجم شريحة المؤسسات المؤهلة.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة 
حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأية حقوق 
تصويت تفضيلية. وستستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة )يرجى 
مراجعة القسم الفرعي »توزيع األرباح وعائدات التصفية« من القسم الرابع )»األمور القانونية«( من النشرة الرئيسية(، 
وستكون أسهم الطرح )بعد إدراجها في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبو ظبي لألوراق المالية( قابلة لالنتقال 

بالكامل بين السوقين، مما يسمح للمساهمين في الشركة بامتالك وتداول األسهم في كل من السوقين.

وفًقا  المؤهلة  المالية  المؤسسات  المستثمرين األجانب من  المشاركة تشمل  الفئات  أن شريحة  إلى  وتجدر اإلشارة 
الصادرة عن مجلس  المدرجة  المالية  األوراق  المؤهلة في  األجنبية  المالية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  للقواعد 
هيئة السوق المالية )»الهيئة«( بموجب القرار رقم )1-42-2015( بتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م(، 
 17 )الموافق  1440/10/14هـ  بتاريخ   )2019-65-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  إدارة  قرار مجلس  بموجب  المعدلة 
وسيتم  والصناديق(.  )الشركات  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين«(  المستثمرين األجانب  )»قواعد  /2019/06م( 
 )Rule 144A( طرح أسهم الطرح للمؤسسات المؤهلة المتواجدة في الواليات المتحدة األمريكية بموجب القاعدة 144أ
من قانون األوراق المالية الصادر في الواليات المتحدة األمريكية في سنة 1933م وتعديالته )»قانون األوراق المالية 
األجنبية  المالية  المؤسسات  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  خارج  المتواجدين  األجانب  والمستثمرين  األمريكي«( 
المؤهلة بموجب الالئحة إس )Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكي. كما تجدر اإلشارة إلى أن كل من 
القاعدة 144أ )Rule 144A( والالئحة إس )Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكي يعّدان بمثابة استثناءات 
من متطلبات تسجيل األوراق المالية المطروحة وفق أنظمة األوراق المالية األمريكية، ويتيحان بيع األوراق المالية في 
الواليات المتحدة إلى مستثمرين معينين )وهم مستثمرين مؤسسيين مؤهلين( وخارج الواليات المتحدة األمريكية إلى 
مستثمرين معينين )وهم المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة( دون الحاجة لتسجيل تلك األوراق المالية وكذلك دون 

الحاجة لمراجعة الجهات التنظيمية في الواليات المتحدة لهذه النشرة.

يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة جميع أسهم الشركة قبل الطرح، وسيتم بيع أسهم الطرح وطرحها من قبل المساهم 
البائع المالك لنسبة 96,03% من رأس مال الشركة. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهم البائع ما نسبته %66,03 
من أسهم الشركة وبالتالي سيحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم 
مصاريف الطرح – )ويشار إليها فيما يلي بـ »صافي متحصالت الطرح«( على المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي 
جزء من صافي متحصالت الطرح ) وللمزيد من المعلومات عن استخدام متحصالت الطرح يرجى مراجعة القسم الفرعي 
»أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح« من القسم األول )»شروط وأحكام االكتتاب«( من النشرة الرئيسية(. وقد 
تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدو التغطية )وللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم )9( »التعهد 
بالتغطية« من هذه النشرة(. ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية )وفق التعريف الوارد في القسم رقم )1( )»التعريفات 
والمصطلحات«( من هذه النشرة(، فإن المساهم البائع ملزم بشكل تعاقدي لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ إدراج األسهم في 

السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي لألوراق المالية )»تاريخ اإلدراج«( )ويشار إلى هذه الفترة بـ »فترة الحظر التعاقدية 
الخاصة بالمساهم البائع«، كما هو موضح في قسم )»ملخص الطرح«( من هذه النشرة(، بعدم القيام بأي مّما يلي: )1( 
إصدار أو عرض أو رهن أو بيع أو التعاقد لبيع أو منح أي خيار أو حق أو ضمان أو التعاقد لشراء أو ممارسة أي خيار لبيع 
أو شراء أي خيار أو عقد لبيع أو إقراض أو نقل أو التصرف سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من األسهم أو أي 
أسهم أخرى في الشركة أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل ألسهم أو التبادل بأسهم أو ضمانات أو أي حقوق أخرى لشراء 
األسهم أو أي ورقة مالية أو منتج مالي يتم تحديد قيمته بشكل مباشر أو غير مباشر بالرجوع إلى سعر األسهم، أو تقديم 
أي بيان تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو أي مستند مماثل مع أي جهة تنظيمية أخرى لألوراق المالية، 
أو بورصة أوراق مالية، أو سلطة إدراج فيما يتعلق بأي مما سبق؛ أو )2( الدخول في أي مقايضة، أو أي اتفاقية أخرى 
أو أي صفقة تنقل، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، التبعات االقتصادية لملكية األسهم، في كل حالة، سواء 
كان من المقرر تسوية أي معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم األسهم أو األوراق المالية األخرى، سواء نقًدا أو غير 
ذلك؛ أو )3( اإلفصاح بشكل علني عن النية إلجراء أي معاملة من هذا القبيل، وفي كل حالة، دون الحصول على موافقة 
خطية مسبقة من قبل مديري سجل اكتتاب المؤسسات، على أن ال يتم حجب أو تأخير هذه الموافقة بشكل غير معقول. 
وبعد فترة الحظر الخاصة بالمساهم البائع يحق للمساهم البائع التصرف في أسهمه، كما هو موضح في قسم )»ملخص 
الطرح«( من هذه النشرة. كما يخضع بعض من مساهمي األقلية لفترة حظر تبلغ مائة وثمانون )180( يوم من تاريخ اإلدراج 
تقيد تصرفهم بأسهمهم، بموجب تعهدات تم توقيعها من قبل هؤالء المساهمين، إال أن األسهم المملوكة من قبل مساهمي 
األقلية اآلخرين لن تكون خاضعة ألي فترة حظر تقيد تصرفهم بأسهمهم وستكون أسهمهم قابلة للتداول من تاريخ اإلدراج.

تبدأ فترة بناء سجل األوامر واالكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة في المملكة )ويشمل ذلك الفئات المشاركة كما 
أيام،  )الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة تسعة )9(  بتاريخ 1444/04/20هـ  اإلثنين  يوم  هي معرفة أعاله( في 
شاملة آخر يوم إلغالق بناء سجل األوامر واالكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة لتنتهي الساعة 11 صباًحا يوم الثالثاء 
1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( )»فترة اكتتاب المؤسسات المؤهلة«( )وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل 
األوامر واالكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات(، ويبدأ االكتتاب للمكتتبين األفراد في المملكة )كما هم 
معرفون أعاله( في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، ويستمر لمدة ثمانية )8( أيام، شاملة 
آخر يوم إلغالق االكتتاب لتنتهي الساعة 12 مساًء يوم اإلثنين 1444/04/27هـ )الموافق 2022/11/21م( )»فترة اكتتاب 
المكتتبين األفراد في المملكة«( )وذلك بالتزامن مع فترة اكتتاب المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفترة اكتتاب 
المؤسسات المؤهلة(، حيث يمكن للمكتتبين األفراد في المملكة خالل فترة اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة تقديم 
طلبات االكتتاب لدى أي من الجهات المستلمة في المملكة )»الجهات المستلمة«( المدرجة في الصفحة )ل( من هذه 
النشرة، أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة أو عبر أي قنوات إلكترونية 
)»التواريخ المهمة وإجراءات  يرجى مراجعة قسم  التفاصيل،  )للمزيد من  لعمالئها  المستلمة  الجهات  توفرها  أخرى 
االكتتاب«( من هذه النشرة(. ويمكن للمكتتبين من الفئات المشاركة في المملكة تسجيل طلباتهم ألغراض االكتتاب في 

أسهم الطرح في المملكة من خالل مديرو سجل اكتتاب المؤسسات خالل عملية بناء سجل األوامر.

يتعلق  السعودية على إطار عمل تشغيلي فيما  المالية  المالية والسوق  أبوظبي لألوراق  بين كل من سوق  االتفاق  تم 
بالتسوية بين السوقين وعلى توحيد بدء ساعة التداول األولى فيما بينهم، حيث ستقوم سوق أبوظبي لألوراق المالية 
بتأخير بدء التداول لمدة ساعة واحدة وذلك من أجل التوافق مع بدء ساعات التداول في السوق المالية السعودية 
)تداول( كما تم االتفاق بين كل من سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية السعودية على عدة أمور فيما يتعلق 
بالتسوية الجارية والمسائل التشغيلية عند إدراج األسهم. للمزيد من المعلومات حول التسوية والمسائل التنظيمية، 
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يجب على كل مكتتب من المكتتبين األفراد في المملكة االكتتاب بعدد ألف )1,000( سهم كحد أدنى، علماً بأن الحد 
ريال   ]•[ يساوي  مبلغ  هو  للتخصيص  األقصى  والحد  مكتتب،  لكل  )1,000( سهم  ألف  هو عدد  للتخصيص  األدنى 
سعودي. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة طلب كل مكتتب 
فرد في المملكة إلى إجمالي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد في المملكة عدد 
مائتان واثنان خمسون ألف وسبعمائة وثمانية )252,708( مكتتب فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ 
ألف )1,000( سهم لكل مكتتب من المكتتبين األفراد في المملكة، وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه 
الشركة والمساهم البائع والمستشارين الماليين. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد 
في المملكة دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة في المملكة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص 
النهائي في يوم األربعاء 1444/04/29هـ )الموافق 2022/11/23م( ورد الفائض )إن وجد( في موعد أقصاه تسعة )9( 
أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي ألسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في المملكة ودولة اإلمارات 
)أي في يوم اإلثنين 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(( )للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم )13( 

)»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو دولة اإلمارات أو خارجهما قبل الطرح، ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي لألوراق المالية بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم واستكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )يرجى مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات 
االكتتاب« من هذه النشرة(. بعد تسجيل أسهم الطرح لدى الهيئة وإدراجها في السوق المالية السعودية، سوف يُسمح 
السعودية  والبنوك وصناديق االستثمار  إقامة نظامية والشركات  السعودية والمقيمين فيها  العربية  المملكة  لمواطني 
والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة على السوق المالية السعودية. كما يحق 
المستثمرين  قواعد  بموجب  السعودية  المالية  السوق  على  الطرح  أسهم  في  التداول  المؤهلين  األجانب  للمستثمرين 
األجانب المؤهلين، ويحق أيضاً للمستثمرين األجانب االستراتيجيين التداول في األسهم بموجب تعليمات المستثمرين 
االستراتيجيين األجانب )وفق التعريف الوارد لها في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، كما 
يحق لألفراد المستثمرين غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة 
القيام باالستثمار في األسهم في المملكة بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول 
في اتفاقيات مبادلة )SWAP Agreements( مع مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة )»مؤسسات السوق 
المالية«(، وبموجب اتفاقيات المبادلة يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم في المملكة.

وقد قدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح أسهمها للهيئة في المملكة ولهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات 
وطلب إدراجها لشركة تداول السعودية في المملكة )وذلك بحكم أن الطرح هو طرح عام أولي مزدوج ومتزامن وإدراج 
في كل من المملكة وفي دولة اإلمارات( وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة والحصول 
على الموافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن لألسهم، مع اإلشارة إلى أنه 
سيتم التقدم بطلب اإلدراج إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية إلدراج األسهم في دولة اإلمارات بعد إغالق باب االكتتاب 
المؤسسات  وشريحة  اإلمارات  دولة  في  األفراد  المستثمرين  وشريحة  المملكة  في  األفراد  المكتتبين  شريحة  أمام 
المؤهلة واستكمال عملية االكتتاب وقبول االكتتاب في أسهم الطرح في دولة اإلمارات )وذلك وفق األنظمة والتعليمات 

المعمول بها في دولة اإلمارات(.

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة. ولالطالع على بعض العوامل التي ينبغي دراستها 
بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح يرجى مراجعة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم رقم )3( 
»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة والقسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم 

الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية.

نشرة إصدار شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )شركة منطقة حرة( المكملة لـ »نشرة االكتتاب للطرح العام ألسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )شركة منطقة حرة(« 
الصادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بخصوص الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية

1444/04/27هـ  اإلثنين  يوم  في  وتنتهي  المملكة،  في  األفراد  المكتتبون  ولشريحة  المؤهلة  المؤسسات  لشريحة  2022/11/14م(  )الموافق  1444/04/20هـ  بتاريخ  اإلثنين  يوم  من  تبدأ  االكتتاب:  فترة 
2022/11/21م( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة وفي يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( لشريحة المؤسسات المؤهلة. )الموافق 

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية في المملكة بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية )تداول( وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(. ويتحمل أعضاء 
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) هـ( من هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه وفي النشرة الرئيسية، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها في هذه النشرة أو في النشرة الرئيسية إلى جعل أي إفادة واردة فيهما 

مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة أو النشرة الرئيسية، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتهما أو اكتمالهما، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو في النشرة الرئيسية أو عن االعتماد على أي جزء منهما.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 6 ربيع الثاني 1444هـ )الموافق 31 أكتوبر 2022م(

وتعتبر هذه النشرة نشرة إصدار مكملة للنشرة الرئيسية الموافق عليها من هيئة األوراق والسلع اإلماراتية في دولة اإلمارات )وتم إعداد هذه النشرة ألغراض الطرح في المملكة بشكل خاص وذلك بحكم أن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وستكون دولة اإلمارات هي الدولة ذات االختصاص الرئيسي فيما يتعلق بطرح وإدراج أسهم الطرح(. وعليه، ينبغي على مستلمي هذه النشرة 
قراءتها مع النشرة الرئيسية المتاحة على موقع الشركة االلكتروني )/https://www.americanarestaurants.com/ipo(، وذلك للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشركة وبالطرح.

تعتبر هذه النشرة نشرة إصدار مكملة لـ »نشرة االكتتاب للطرح العام ألسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )شركة منطقة حرة(« الصادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والموافق عليها من هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )»النشرة الرئيسية«( )وتم إعداد هذه النشرة ألغراض الطرح في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وذلك 
بحكم أن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وستكون دولة اإلمارات هي الدولة ذات االختصاص الرئيسي فيما يتعلق بطرح وإدراج أسهم الطرح(، وينبغي على مستلمي هذه النشرة قراءتها مع النشرة الرئيسية، وذلك للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشركة وبالطرح.

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )شركة منطقة حرة( هي شركة عامة محدودة باألسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي )»سوق أبوظبي العالمي«( بموجب الرخصة التجارية رقم )000007712( وتاريخ 27 مايو 2022م وتخضع لالئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي لعام 2020م وتعديالتها )»الئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي«(. 

طرح عدد مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً تمثل نسبة ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، وذلك من خالل اكتتاب عام وطرح مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي لألوراق المالية )»سوق أبوظبي لألوراق المالية )»في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة )»دولة اإلمارات«( وفي السوق المالية السعودية )تداول( )»تداول« أو »السوق المالية السعودية«( في المملكة العربية السعودية )»المملكة«( فقط )»الطرح«(، بسعر طرح نهائي يبلغ ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم الواحد.

مدير االكتتاب في المملكة المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في المملكة 

سعر الطرح.
سجل أوامر االكتتاب وتحديد 

عملية بناء 
سعر الطرح بعد اإلنتهاء من 

ضمنة 
صدار النهائية المت

سعر الطرح. وسيتم نشر نشرة اإل
على 

سجل أوامر االكتتاب، وال تحتوي 
عملية بناء 

على المستثمرين من المؤسسات في 
ضها 

عر
ض 

هي بغر
هذه 

صدار األولية 
إن نشرة اإل
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إشعار هام 

تحتوي هذه النشرة على عدد من المعلومات عن الشركة وأسهم الطرح المطلوب اإلفصاح عنها في المملكة، إال أنها ال تحتوي على كافة المعلومات 
والتفاصيل المتعلقة بهما )بما في ذلك ما يتعلق بجميع مخاطر االستثمار في أسهم الطرح(، وبالتالي فإن هذه النشرة ال تعتبر نشرة إصدار كاملة 
فيما يتعلق بالطرح بل أنها نشرة إصدار مكملة للنشرة الرئيسية، وذلك بحكم أن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وستكون دولة 
النشرة  مع  قراءتها  النشرة  ينبغي على مستلمي هذه  وعليه،  الطرح.  أسهم  وإدراج  يتعلق بطرح  فيما  الرئيسي  االختصاص  ذات  الدولة  اإلمارات هي 
المتعلقة  المعلومات  كافة  على  للحصول  وذلك   ،)https://www.americanarestaurants.com/ipo/( االلكتروني  الشركة  موقع  على  المتاحة  الرئيسية 

بالشركة وبالطرح. 

تستند على  أن طلباتهم  واألفراد على أساس  المؤسسات  المستثمرين من  معاملة  المملكة، ستتم  الطرح في  أسهم  لالكتتاب في  تقديم طلب  وعند 
االلكتروني  الشركة  موقع  زيارة  طريق  عن  منهما  نسخ  على  الحصول  يمكن  والتي  الرئيسية،  والنشرة  النشرة  هذه  عليها  تحتوي  التي  المعلومات 

)/https://www.americanarestaurants.com/ipo(، أو المواقع االلكترونية للمستشارين الماليين التاليين:

•  .)www.alahlicapital.com( شركة األهلي المالية
• .)www.fabcapital.com( شركة فاب كابيتال المالية
• .)www.goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia( شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
• .)www.morganstanleysaudiarabia.com( شركة مورغان ستانلي السعودية

.)www.cma.org.sa( كما ستكون هذه النشرة متاحة أيضاً على موقع هيئة السوق المالية

السعودية  العربية  ساكس  جولدمان  وشركة  كابيتال«(  )»فاب  المالية  كابيتال  فاب  وشركة  المالية«(  )»األهلي  المالية  األهلي  شركة  الشركة  عينت 
)»جولدمان ساكس«( وشركة مورغان ستانلي السعودية )»مورغان ستانلي«(  كمستشارين ماليين في المملكة وكمنسقين دوليين )ويشار إليهم مجتمعين 
بـ »المستشارين الماليين« و/أو »المنسقين الدوليين«( كما قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية – األهلي المالية وفاب كابيتال وجولدمان ساكس 
ومورغان ستانلي وهيرميس السعودية )»هيرميس السعودية«( وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية )»إتش إس بي سي السعودية«( كمديرو لسجل 
بـ »مديري سجل اكتتاب المؤسسات« و/أو »متعهدو التغطية«(، كما قامت الشركة  اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية لها )ويشار إليهم مجتمعين 
المالية كمدير االكتتاب ألغراض الطرح في المملكة )»مدير االكتتاب«( )يرجى مراجعة القسم رقم )9( »التعهد بالتغطية« من هذه  بتعيين األهلي 
النشرة للمزيد من المعلومات(. تعمل كل من األهلي المالية وفاب كابيتال وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وهم مؤسسات سوق مالية مرخص لهم 

في المملكة من قبل هيئة السوق المالية، كمستشارين ماليين حصريين للشركة بخصوص تسجيل وطرح األوراق المالية في المملكة.

تحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة )وذلك مع مراعاة 
المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة 
الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة، الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة 
) هـ(، مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه وفي النشرة الرئيسية، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم 
بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول بأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة أو في النشرة 

الرئيسية إلى جعل أي إفادة واردة فيهما مضللة.

على الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تم تضمينها في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية كما 
في تاريخ إصدارهما، إال أن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية فيما يتعلق بالسوق والقطاع اللذان تعمل فيهما 
الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ومن تقديرات إدارة الشركة ومن معلومات وبيانات وتحليالت متاحة للعموم من نشرات تصدر عن مزودي 
البيانات والمعلومات واألخبار. ومع أنه ال يوجد للشركة أو أي من مستشاريها أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة في هذه النشرة أو في النشرة 
الرئيسية عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات. وعليه، فإنه ال يوجد أي إقرار 

أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

أ

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع  إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والنشرة الرئيسية كما في تاريخ إصدارهما عرضة 
أي  أو  والضرائب،  الفائدة  التضخم ومعدالت  بعوامل  المتعلقة  المستقبلية  بالتطورات  تتأثر سلباً  أن  يمكن  والتي  الطرح  للشركة وقيمة أسهم  المالي 
)»عوامل المخاطرة«( من  القسم )3(  الرجاء مراجعة  المعلومات  )للمزيد من  الشركة  أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة  اقتصادية  عوامل 
النشرة  من  للشركة«(  الرئيسية  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  االستثمار(«  )مخاطر  باالستثمار  المتعلقة  »المخاطر  الفرعي  والقسم  النشرة  هذه 
الرئيسية(، وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة أو النشرة الرئيسية أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تفسيرها 

أو االعتماد عليها بأي شكل على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية للشركة.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة أو النشرة الرئيسية على أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهم البائع أو مستشاريها للمشاركة 
في عملية االكتتاب، وعالوة على ذلك، تعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والنشرة الرئيسية ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادهما دون 
األخذ بعين االعتبار أهداف االستثمار الفردية، أو الوضع المالي، أو االحتياجات االستثمارية الخاصة للشخص الراغب في االستثمار بأسهم الطرح. 
وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، يعتبر كل مستلم لهذه النشرة )بما في ذلك النشرة الرئيسية عند قراءتها مع هذه النشرة ألغراض االستثمار في أسهم 
الطرح في المملكة( مسؤوالً عن الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في المملكة لتقييم 
مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به. ويجب عليه 
الرئيسية لألهداف واألوضاع  والنشرة  النشرة  الواردة في هذه  والمعلومات  للشركة ومدى مالءمة فرصة االستثمار  الخاصة  االعتماد على مراجعته 
واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة باالستثمار في هذا الطرح. فقد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً 
لبعض المستثمرين دون غيرهم، وبالتالي يجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس 

للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.

والشركات  االستثمار  صناديق  ضمنها  ومن  والشركات  المؤسسات  من  مجموعة  وتشمل  المشاركة:  الفئات  )أ(  على  المملكة  في  االكتتاب  يقتصر 
ألغراض  األوامر  سجل  بناء  في  المشاركة  لها  يحق  والتي  االعتبارية  الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين  األجانب  والمستثمرين 
الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية )وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم )1( 
بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  المملكة:  في  األفراد  المكتتبون  و)ب(  النشرة(  هذه  من  والمصطلحات«(  )»التعريفات 
في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم 
ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن 
المملكة،  باسم مطلقته في  اكتتب  اكتتاب كل شخٍص  لهم فتح حساب استثماري، ويعد الغياً  المستلمة ويحق  الجهات  بنكي لدى أحد  لديهم حساب 
وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب االكتتاب الثاني الغياً ويؤخذ 

بطلب االكتتاب األول فقط.

يحظر صراحة توزيع هذه النشرة في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية، باستثناء فئة المستثمرين األجانب الذين يتواجدون داخل الواليات 
المتحدة من »المؤسسات المؤهلة« فقط على النحو المحدد في القاعدة 144أ )Rule 144A( من قانون األوراق المالية األمريكي، والمستثمرين األجانب 
والصناديق،  الشركات  من  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلة،  األجنبية  المالية  المؤسسات  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  خارج  يتواجدون  الذين 
والمستثمرين األجانب اآلخرين وفقاً لالئحة إس )Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكي، ويكون ذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، 
ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود القانونية أو التنظيمية التي تتعلق بالطرح وبيع األسهم ومراعاة االلتزام بها. وتطلب 
الشركة والمستشارين الماليين من متلقي هذه النشرة االطالع على القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح في المملكة ومراعاة التقيد 
بالكامل والتماس المشورة من المحامين، والمستشارين  الرئيسية  النشرة والنشرة  بها. وعلى كل مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة قراءة هذه 
الماليين، وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم، 
وسوف يتحملون شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من المحامين، والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص 

كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة. وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.
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معلومات عن السوق والقطاع

تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة والواردة في القسم )4( )»نظرة عامة عن السوق والقطاع«( 
من هذه النشرة من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 4 أغسطس 2022م من قبل مستشار دراسة السوق، وهو شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد 

)»مستشار دراسة السوق«(. 

شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد هي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث السوق االستراتيجية، وتأسست في عام 
1972م ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة البريطانية. 

بما في  أخرى،  استخراجها من مصادر  أو  عليها  الحصول  تم  والتي  النشرة  الواردة في هذه  والبيانات  المعلومات  بأن  اإلدارة  أعضاء مجلس  يعتقد 
ذلك دراسة السوق التي أجراها مستشار دراسة السوق، موثوقة بحد ذاتها. إال أنه لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها )باستثناء 
مستشار دراسة السوق( أو المساهم البائع بالتحقق من صحة تلك المعلومات والبيانات بشكل مستقل وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي ضمان بشأن دقتها 

أو صحتها أو اكتمالها.

وال يملك مستشار دراسة السوق أو أي من شركاته التابعة أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في 
الشركة والشركات التابعة. وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات أبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه 

النشرة، ولم يسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

العمالت وأسعار الصرف

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الواردة في هذه النشرة إلى:

»الريال السعودي« أو »الريال« أو »ريال« أو »ريال سعودي« هي إشارة إلى الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. •
»الدرهم اإلماراتي« أو »الدرهم« أو »درهم« أو »درهم إماراتي« هي إشارة إلى العملة الرسمية لدولة اإلمارات. •
»الدوالر األمريكي« أو »الدوالر« أو »دوالر« أو »دوالر أمريكي« هي إشارة إلى العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. •

تم ربط سعر صرف الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي بمبلغ قدره 3,75 ريال سعودي = 1,00 دوالر أمريكي عن جميع الفترات المذكورة في هذه 
النشرة، وقد تم احتساب جميع تحويالت الريال السعودي / الدوالر األمريكي في هذه النشرة على أساس هذا السعر. وتم ربط سعر صرف الدرهم 
اإلماراتي إلى الدوالر األمريكي بمبلغ قدره 3,6725 درهم إماراتي = 1,00 دوالر أمريكي، وقد تم احتساب جميع تحويالت الدرهم اإلماراتي / الدوالر 

األمريكي في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية بناء على هذا السعر. 

المعلومات المالية

للمطاعم  أمريكانا  باسم شركة  حالياً  )المعروفة  )األمريكانا( ش.م.ك.م  لألغذية  الكويتية  لـلشركة  لغرض خاص  المجتزأة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر  المالية  العالمية بي إل سي بحكم نقل أعمال أمريكانا للمطاعم لها(( للسنوات 
المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفًقا  المجتزأة«(  السنوية  المالية  »القوائم  أو  المدققة«  المالية  )»القوائم  بها  المرفقة  وااليضاحات  2021م 
للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير  والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
الدولية.  المحاسبة  المالية الصادرة عن مجلس معايير  للتقارير  الدولية  المعايير  المالية لغرض خاص مع  القوائم  المالية. وتتوافق  للتقارير  الدولية 
وتم مراجعة القوائم المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني للشركة )شركة برايس ووترهاوس كوبرز( على النحو الوارد في تقارير المراجعة حول 

القوائم المالية المدققة.

وقد تم إعداد القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة لشركة أمريكانا للمطاعم المحدودة )وهو اسم الشركة السابق( لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م )»القوائم المالية الموجزة المرحلية«( شاملة المعلومات المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )34( »التقارير المالية المرحلية« .

ج
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المحدودة  للمطاعم  )أمريكانا  إل سي  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  لشركة  المجتزأة  المرحلية  الموجزة  المراجعة  المالية  البيانات  إعداد  تم  وقد 
المالية  المعلومات  2022م«( شاملة  الثالث من عام  للربع  المرحلية  المالية  )»البيانات  2022م  30 سبتمبر  في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  سابًقا( 
الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م واإليضاحات المرفقة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

)34( »التقارير المالية المرحلية«. 

كوبرز  ووترهاوس  برايس  قبل شركة  2022م من  الثالث من عام  للربع  المرحلية  المالية  والبيانات  المرحلية  الموجزة  المالية  القوائم  تم فحص  وقد 
المحدودة وفًقا للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 2410 »مراجعة المعلومات المالية األولية التي يقوم بها مراجع الحسابات المستقل للشركة« كما هو 

منصوص عليه في تقرير مراجعة مراجع الحسابات المستقل لهذه القوائم. 

2022م  عام  الثالث من  للربع  المرحلية  المالية  والبيانات  المرحلية  الموجزة  المالية  والقوائم  المجتزأة  السنوية  المالية  القوائم  بعرض  الشركة  تقوم 
بالدوالر األمريكي )القوائم المالية السنوية المجتزأة والقوائم المالية الموجزة المرحلية والبيانات المالية المرحلية للربع الثالث من عام 2022م(.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات المجموعة حسب خبرتها في األسواق التي تعمل بها باإلضافة إلى 
معلومات األسواق المعلنة والمتاحة للعامة. وقد تختلف األوضاع التشغيلية المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة. وبالتالي، فإنه ال يوجد أي ضمان 
أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. 
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية« ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المصطلحات مثل 
»تعتزم« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »يتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد«، أو صيغ النفي لتلك الكلمات أو 
المصطلحات المشابهة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها 
ليست ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية 
التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً في اإلفادات المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى 
مثل هذا األمر بصور أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )يرجى مراجعة القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة( ومن النشرة 
للشركة«(  الرئيسية  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  االستثمار(«  باالستثمار )مخاطر  المتعلقة  »المخاطر  الفرعي  القسم  مراجعة  )يرجى  الرئيسية 
من النشرة الرئيسية(. وفي حالة تحقق أي واحد أو أكثر من المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو في حالة ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم 
االعتماد عليها، أو عدم صحتها، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف بشكل جوهري عن تلك الموصوفة أو المتوقعة أو المقدرة أو المخطط لها في 

هذه النشرة أو في النشرة الرئيسية. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(، تلتزم 
الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية 
المالية  األوراق  قواعد طرح  بموجب  أي مستند مطلوب  أو  النشرة  في هذه  واردة  أمور جوهرية  في  ملحوظ  تغيير  أي  )أ( حدوث  يلي:  ما  )تداول( 
وااللتزامات المستمرة )وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول 
السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(، أو )ب( ظهور أي مسائل 
إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع 
والسوق الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر 
األخرى واألمور غير اليقينية واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة أو في النشرة الرئيسية قد ال تحدث 
على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعليه، يجب على المكتتبين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات 

وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

أحكام معينة

تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في 
جداول مختلفة قد تختلف قلياًل، كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة:

أعضاء مجلس اإلدارةد:   ل الج(و- )

الصفةالجنسيةالمنصباالسمالرقم

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
تاريخ المباشرة

العضوية** قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رئيس مجلس السيد/ محمد علي راشد العبار*1
غير تنفيذي/ إماراتياإلدارة

24 يونيو 33,02%48,02%ال يوجدال يوجدغير مستقل
2022م

نائب رئيس السيد/ عبدالملك الحقيل2
غير تنفيذي/ سعوديمجلس اإلدارة

24 يونيو ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير مستقل
2022م

عضو مجلس السيد/ رائد عبداهلل اسماعيل 3
غير تنفيذي/ سعوديإدارة

24 يونيو ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير مستقل
2022م

عضو مجلس السيد/ كسري سينغ4
غير تنفيذي/ سنغافوريإدارة

27 مايو ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير مستقل
2022م

عضو مجلس السيد/ جراهام دينيس آالن5
غير تنفيذي/ بريطانيإدارة

24 يونيو ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمستقل
2022م

عضو مجلس السيدة/ تريسي آن جيالن6
غير تنفيذي/ بريطانيإدارة

24 يونيو ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمستقل
2022م

السيد/ عارف عبداهلل عبدالرحمن 7
الهرمى البستكي

عضو مجلس 
غير تنفيذي/ إماراتيإدارة

15 أغسطس ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمستقل
2022م

يمتلك رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد علي راشد العبار أسهم في المصدر بشكل غير مباشر من خالل ملكيته في رأس مال شركة أدبتيو إيه دي هولدنجز المحدودة بعدد   *
37,500,050 سهم والتي تمثل ما نسبته 50% من رأس مال شركة أدبتيو إيه دي هولدنجز المحدودة، والتي تملك بدورها 100% من رأس مال شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس 
المحدودة )أي المساهم البائع المالك لما نسبته 96,03% من رأس مال المصدر قبل الطرح(، مما يؤدي إلى نسبة ملكية غير مباشرة لألستاذ/ محمد علي راشد العبار في المصدر 
بعدد أسهم يساوي أربعة مليارات وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وثالثون ألف وتسعة وستون )4,044,737,069( سهماً قبل الطرح )بما يقارب 48,02% من إجمالي أسهم 

المصدر والبالغ عددها ثمان مليارات وأربعمائة وثالثة وعشرون مليوناً وستمائة وثالثة وثالثون ألفاً ومائة )8,423,633,100( سهم(.
التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ بداية تعيين كل منهم في المجموعة سواء في   **
المجلس أو في أي منصب آخر سابق على هذه المناصب في المجموعة )يرجى مراجعة القسم الفرعي »الهيكل اإلداري المقترح للشركة« من القسم الرابع )»تفاصيل أخرى«( من 

النشرة الرئيسية للحصول على السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله والمزيد من المعلومات بشأن األعضاء(. 

هـ

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



عنوان الشركة وممثليها

عنوان الشركة

للمطاعم

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )شركة منطقة حرة( 
مكتب 2447، الطابق 24،

برج السلع، ص.ب.: 128666
جزيرة الماريا، مربعة سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 2222 509 6 971+

https://www.americanarestaurants.com/ipo/ :الموقع اإللكتروني

ممثلوا الشركة

الدكتور/ عبد الملك بن عبداهلل بن حمد الحقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

العنوان: مكتب 2447، الطابق 42، برج السلع ص.ب.: 128666، جزيرة الماريا، 
مربعة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

رقم الجوال: 6667 349 50 966+
هاتف العمل: 2222 509 6 971+

رقم فاكس: 3642 559 6 971+
 abdulmalik@al-hogail.com :البريد اإللكتروني

األستاذ/ هارش بانسال
المدير المالي

العنوان: مكتب 2447، الطابق 42، برج السلع ص.ب.: 128666، جزيرة الماريا، 
مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

رقم الجوال: 3690 988 55 971+
هاتف العمل: 2222 509 6 971+

رقم فاكس: 3642 559 6 971+
 hbansal@americana-food.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

ثاقب محمد صابر أعوان
أمين سر مجلس اإلدارة

العنوان: : مكتب 2447، الطابق 42، برج السلع ص.ب.: 128666، جزيرة الماريا، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
رقم الجوال: 1777 219 56 971+
هاتف العمل: 2222 509 6 971+
رقم فاكس: 3642 559 6 971+

sawan@americana-food.com :البريد اإللكتروني

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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سوق األسهم في المملكة

شركة تداول السعودية 
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15 
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1919 000 92 966+
فاكس: 9133 218 11 966+

 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
 csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

مسجل األسهم في المملكة

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11
الرياض 3388-12211 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966920026000+

 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني
 cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

مسجل األسهم في دولة اإلمارات

سوق أبو ظبي لألوراق المالية
الطابق األرضي، المدخل الجنوبي

برج الند مارك
شارع الحصن – المركزية الغربية

الكورنيش، أبو ظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97126277777+
 www.adx.ae :الموقع اإللكتروني

ز

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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المستشارون

المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون في المملكة

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ،الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان

7756 طريق الملك فهد
حي الملقا - الملقا

الرياض 4181 - 13524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4470 283 )11( 966+ 
https://www.fabcapital.com/ :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25 
ص. ب. 52969 ،الرياض 11573 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 )11( 966+

فاكس: 4807 279 )11( 966+ 
www.goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني
شركة مورغان ستانلي السعودية

برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود

ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 )11( 966+
فاكس: 2187003 )11( 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب في المملكة

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ،الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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مديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في المملكة

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ، الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان

7756 طريق الملك فهد
حي الملقا - الملقا

الرياض 4181 - 13524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4470 283 )11( 966+ 
https://www.fabcapital.com/:الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25 
ص. ب. 52969 ،الرياض 11573 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 )11( 966+

فاكس: 4807 279 )11( 966+ 
goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

 

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633، الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 )11( 966+
فاكس: 2187003 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

المجموعة المالية – هيرميس السعودية
سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث

طريق الملك فهد، العليا
ص.ب. 300189، الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2938048 )11( 966+
فاكس: 2938032 )11( 966+

https://www.efghermesksa.com/en/pages/Home :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 920005920 )11( 966+

الفاكس: 2992385 )11( 966+
www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

AmericanaIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

ط
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المستشار القانوني للشركة في المملكة

شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز 
الحقباني محامون ومستشارون قانونيون 

المبنى الخامس عشر
البوابة االقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي
ص. ب: 90239 الرياض 11613

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9780 481 )11( 966+
فاكس: 9701 481 )11( 966+

 www.ashlawksa.com :الموقع اإللكتروني
 Info.ASH@ashlawksa.com :البريد االلكتروني

المستشارين القانونيين للشركة خارج المملكة

المستشار القانوني للشركة في دولة اإلمارات ودوليًا:
شركة كليفورد تشانس إل بي

برج ضمان، الدور 15
مركز دبي المالي العالمي

ص. ب: 9380 دبي
اإلمارات العربية المتحد ة
هاتف: 97145032600 +
فاكس: 97145032800 +

https://www.cliffordchance.com/people_and_ :الموقع اإللكتروني
 places/offices/dubai.html

 projectjunoon@cliffordchance.com :البريد االلكتروني

المستشار القانوني للشركة في دولة اإلمارات:

 

إبراهيم ومشاركوه
الطابق 24، برج السلع 

مربعة سوق أبوظبي العالمي 
ص.ب: 5100746

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097126948668

info@inp.legal :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون 
ومتعهدو التغطية في المملكة

خشيم محامون ومستشارون
الطابق 17، برج ب، أبراج العليا

الرياض، المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 00966114618700
رقم فاكس: 00966114618799

Project.Junoon@khoshaim.com :البريد اإللكتروني
www.khoshaim.com :الموقع اإللكتروني

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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المستشار القانوني الدولي للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون 
ومتعهدو التغطية

آلن و افري، مستشارون قانونيون
الطابق الخامس، بنايـــــــة المعمــــورة )ب(

شــــارع المـــرور
ص.ب: 7907

أبوظبي, اإلمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: 0097124180400
رقم فاكس: 0097124180499

A&OProjectJunoon@allenovery.com :البريد اإللكتروني
www.allenovery.com :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية محدودة(
المركز الرئيسي

برج الفيصلية
ص.ب. 2732

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2734740 )11( 966+
فاكس: 2734730 )11( 966+ 

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
 ey.ksa@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة 

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز
CL0215 سلطة دبي للخدمات المالية رقم الرخصة

وحدة 1، الطابق 8، كرنسي هاوس- المبنى 1
مركز دبي المالي العالمي، ص ب 11987، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف: 3100 304 04 971+
رقم الفاكس: 3060 436 04 971+

www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني
mer_project_junoon@pwc.com :البريد االلكتروني

مستشار دراسة السوق 

شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة
60-61 شارع بريتون

 5UX EC1M لندن
المملكة المتحدة 

هاتف: 8024 7251 20 44+ 
فاكس: 3149 7608 20 44+ 

www.euromonitor.com :الموقع اإللكتروني
EMI.ProjectJunoon@euromonitor.com :البريد اإللكتروني

إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى  الكتابية على اإلشارة  المذكورين أعاله موافقتهم  القانوني  والمحاسب  المستشارين  مالحظة: قدم كل من 
نشر إفادتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. 

ك
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الجهات المستلمة في المملكة
البنك األهلي السعودي 

طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 0001000 )92( 966+ 
فاكس: 4060052 )11( 966+ 

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي 
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي 

الرياض 11411 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2515 828 )11( 966+ 
فاكس: 8190 279 )11( 966+ 

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض 
طريق الدائري الشرقي 

ص.ب. 22622 
الرياض 11614 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+ 
فاكس: 0016 403 )11( 966+ 

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء 
برج العنود - طريق الملك فهد 

ص.ب. 66674 الرياض 11586 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 5555 218 )11( 966 + 
فاكس: 5000 218 )11( 966+ 

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني 
شارع الملك فيصل 

ص.ب. 56921 ،الرياض 11564 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4029000 )11( 966+ 
فاكس: 4027747 )11( 966+ 

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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ملخص الطرح في المملكة 

يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة فيما يخص الطرح في المملكة. وعليه فإن هذا الملخص 
ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة فيما 
يخص الطرح في المملكة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة والنشرة الرئيسية بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق 

باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة والنشرة الرئيسية ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم )»إشعار هام«( في الصفحة )أ( والقسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة 
الرئيسية قبل  النشرة  )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من  الثاني  القسم  »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من  الفرعي  والقسم 

اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم الطرح.

الشركة

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )يشار إليها بـ »الشركة« أو »المصدر«( هي شركة عامة محدودة باألسهم بموجب الرخصة 
التجارية رقم )000007712( وتاريخ 27 مايو 2022م مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع لالئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.
تأسست الشركة كشركة خاصة في سوق أبوظبي العالمي وفقاً الشركات في سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27 مايو 2022م ثم تحولت إلى 
شركة عامة محدودة باألسهم )شركة منطقة حرة(، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً 
وثمانمائة وواحد وخمسون )618,715,851( درهم إماراتي )بما يعادل ستمائة وواحد وثالثون مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة 
وثالثة وثمانون )631,772,483( ريال سعودي( مدفوع بالكامل، مقسم إلى ثمان مليارات وأربعمائة وثالثة وعشرون مليوناً وستمائة وثالثة 
وثالثون ألفاً ومائة )8,423,633,100( سهماً عادياً جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها )0.073( درهم إماراتي )بما يعادل 

)0,075( ريال سعودي(، وجميعها أسهم نقدية. 

نشاط الشركة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة المطاعم واالستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة )للمزيد من المعلومات عن 

الشركة، يرجى مراجعة القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية(.

املساهم البائع/املساهمون 
الكبار

يوضح الجدول اآلتي اسم المساهم البائع ونسبة ملكيته في الشركة قبل وبعد الطرح: 

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكية عدد األسهم
نسبة الملكية عدد األسهمالمباشرة

المباشرة
66,03%96,035,562,384,208%8,089,474,138شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة

3,97%3,97334,158,962%334,158,962المساهمين األقلية 
70% 1005,896,543,170%8,423,633,100اإلجمالي

رأس مال الشركة قبل الطرح 
وبعد الطرح

ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون )618,715,851( درهم إماراتي )بما يعادل ستمائة 
وواحد وثالثون مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانون )631,772,483( ريال سعودي(، ولن يتغير رأس مال شركة 

أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي نتيجة لهذا الطرح.
إجمالي عدد أسهم الشركة 

قبل وبعد الطرح
ثمان مليارات وأربعمائة وثالثة وعشرون مليوناً وستمائة وثالثة وثالثون ألفاً ومائة )8,423,633,100( سهم، ولن يتغير عدد أسهم شركة 

أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي نتيجة لهذا الطرح.

)0.073( درهم إماراتي لكل سهم )بما يعادل )0,075( ريال سعودي(.القيمة االسمية للسهم

الطرح
طرح مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً تمثل نسبة ثالثون 
بالمائة )30%( من رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بشكل مزدوج ومتزامن في كل من المملكة ودولة اإلمارات، بقيمة 

اسمية قدرها )0.073( درهم إماراتي لكل سهم )بما يعادل )0,075( ريال سعودي( مدفوعة بالكامل. 

مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.عدد أسهم الطرح

نسبة األسهم املطروحة من 
رأس مال الشركة

تمثل أسهم الطرح ما نسبته ثالثون بالمائة )30%( من أسهم الشركة.

النطاق السعري للطرح
من ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم الواحد من أسهم الطرح إلى ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم 

الواحد من أسهم الطرح.

سعر الطرح النهائي

سيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يشتري به المكتتبون من شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد 
في دولة اإلمارات وشريحة المؤسسات المؤهلة كل سهم من أسهم الطرح المخصصة لهم، والبالغ ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال 
سعودي( للسهم الواحد من أسهم الطرح. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل األوامر 
وبعد التشاور بين المستشارين الماليين والمساهم البائع والشركة، علماً بأنه سيتم تحديد السعر في دولة اإلمارات بالدرهم اإلماراتي وفي 

المملكة بالريال السعودي، وذلك من خالل النطاق السعري للطرح. 

]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي(.إجمالي قيمة الطرح

م
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استخدام متحصالت الطرح

سيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )]•[( درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( على المساهم البائع، وذلك بعد خصم مصاريف 
الطرح التي تقدر بحوالي ]•[ تقريباً )غير شاملة لضريبة القيمة المضافة(. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )وللمزيد 
من المعلومات عن استخدام متحصالت الطرح يرجى مراجعة القسم الفرعي »أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح« من القسم 

األول »شروط وأحكام االكتتاب« من النشرة الرئيسية(.
عدد أسهم الطرح املتعهد 

بتغطيتها
مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً.

إجمالي قيمة الطرح املتعهد 
بتغطيته

]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي(.

املستثمرون املستهدفون

سيتم طرح أسهم الطرح في المملكة وفي دولة اإلمارات على عدة شرائح من المستثمرين في الدولتين، وذلك وفق ما يلي:
شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات«(: سوف يتم - 1

طرح أسهم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفقاً للنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص مائة وستة وعشرون مليوناً 
وثالثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون )126,354,496( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة بالمائة 
)5%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة 
المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. ووفق أحكام النشرة الرئيسية، تقتصر شريحة 

المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات على األشخاص التالي وصفهم:
المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات: وهم األشخاص الطبيعيون )بما في ذلك األشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون من أ- 

المستثمرين المحترفين المقيمين في دولة اإلمارات )الذين ال يشاركون في »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في 
النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي( فيما عدا أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة 
األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة 1933م وتعديالته )»قانون األوراق المالية 
األمريكي«((. وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان اإلقامة في دولة اإلمارات من أجل التأهل كأحد المكتتبين في 
شريحة المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات، ويجوز للقصر في دول اإلمارات التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في 
دولة اإلمارات وفقاً لإلجراءات المعمول بها لدى الجهات المستلمة في دولة اإلمارات )والمشار إليهم بـ »بنوك تلقي االكتتاب« 

في النشرة الرئيسية( واألنظمة والتعليمات اإلماراتية السارية والمطبقة في هذا الشأن. 
المكتتبين من »المستثمرين اآلخرين« في دولة اإلمارات: وهم المستثمرين اآلخرين )الشركات والمؤسسات( الذين ال يشاركون ب- 

في »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي 
)فيما عدا أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق المالية األمريكي(.

)للمزيد من المعلومات عن شرائح المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات، يرجى مراجعة القسم األول )»شروط وأحكام االكتتاب«(   
من النشرة الرئيسية(

شريحة المكتتبون األفراد في المملكة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المكتتبون األفراد في المملكة«(: سوف يتم طرح أسهم - 2
شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وفقاً لهذه النشرة والنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون 
مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة 
)10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتتبون 
األفراد في المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل عدد أسهم 
الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك األسهم غير المكتتب بها متاحة لالكتتاب من قبل »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في 
النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( أدناه. وتشمل شريحة المكتتبون األفراد في المملكة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في 
ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة 
أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما 
بعد مجتمعين بـ«المكتتبين األفراد في المملكة« وكاًل منهم منفرداً بـ »المكتتب الفرد في المملكة«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة 
)وفق التعريف الوارد أدناه( بـ »المكتتبين في المملكة«(، ويعد الغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، 
وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب االكتتاب الثاني 

الغياً ويتم أخذ طلب االكتتاب األول باالعتبار فقط. 
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شريحة المؤسسات المؤهلة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المؤسسات المؤهلة«(: سوف يتم طرح أسهم شريحة المؤسسات المؤهلة - 3
وفق النشرة الرئيسية )وذلك بالنسبة للمؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات( ووفق هذه النشرة أيضاً )وذلك بالنسبة للفئات المشاركة 
في المملكة وفق التعريف الوارد أدناه(، وسيتم طرح وتخصيص مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة 
وواحد وأربعون )2,148,026,441( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة وثمانون )85%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة 
المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء 
من عملية بناء سجل األوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع 
المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين )كما قد ورد تعريفهم في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، وفي 
حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. وتقتصر شريحة المؤسسات 

المؤهلة على المؤسسات التالي وصفهم:
بالنسبة لدولة اإلمارات، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على »المستثمرين المحترفين« )على النحو المحدد في قرار رئيس أ- 

مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )»هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات«( رقم 13 ر.م لسنة 
2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر(، والتي تشمل على وجه التحديد »المستثمر المحترف بطبيعته«، وفق ما هو محدد 
في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية، و »المستثمر 
المحترف المقيم«، وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة 

غالف النشرة الرئيسية.
بالنسبة للمملكة، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر )والمشار ب- 

إليها بـ »عملية البناء السعري« في النشرة الرئيسية( ألغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
األسهم في االكتتابات األولية )وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، 
ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية 

)ويشار إليهم فيما بعد بـ »الفئات المشاركة«(.
وسيكون للمؤسسات المؤهلة أعاله )سواء في دولة اإلمارات أو في المملكة( والمؤهلين باالستثمار في أسهم الطرح في كل من سوق   
أبو ظبي لألوراق المالية وفي السوق المالية السعودية الفرصة بالحصول على األسهم في أي من السوقين، ويجب عليهم تحديد السوق 

التي يفضلون الحصول على األسهم فيها عند االكتتاب بأسهم الطرح. 
يحتفظان المساهم البائع والشركة )بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين( بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين    
األفراد في دولة اإلمارات وحجم شريحة المؤسسات المؤهلة فقط في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديرهما المطلق، وذلك 
بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة اإلمارات، مع اإلشارة إلى أنه في حال تم تعديل نسب تخصيص األسهم لشريحة 
المؤسسات المؤهلة والمكتتبين األفراد في دولة اإلمارات، فإن المساهم البائع والشركة لن يقوما بزيادة حجم شريحة المستثمرين 
األفراد في دولة اإلمارات عن عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل 
عن ثمانون بالمائة )80%( من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد 
في دولة اإلمارات مجتمعين لن يزيد عن عشرون بالمائة )20%( من إجمالي أسهم الطرح(. وسيتم اإلعالن عن أي تعديل على حجم 

شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات أو على حجم شريحة المؤسسات المؤهلة.

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح

عدد أسهم الطرح لشريحة 
املؤسسات املؤهلة 

سوف يتم تخصيص مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون )2,148,026,441( سهماً من أسهم 
الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة وثمانون )85%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة )والتي تشمل شريحة الفئات 

المشاركة في المملكة(.
عدد أسهم الطرح للمكتتبني 

األفراد يف اململكة
سوف يتم تخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من 

أسهم الطرح )تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة.
عدد أسهم الطرح لشريحة 
املستثمرين األفراد يف دولة 

اإلمارات

سوف يتم تخصيص مائة وستة وعشرون مليوناً وثالثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون )126,354,496( سهماً من أسهم 
الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة بالمائة )5%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المستثمرون األفراد في دولة اإلمارات.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في المملكة

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للفئات املشاركة يف اململكة

يحق للفئات المشاركة، كما هي معرفة في القسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة، التقدم بطلب المشاركة أثناء فترة بناء 
سجل األوامر، وذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب المشاركة )Bid Form( الذي سيقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات 
بتوفيره للفئات المشاركة في المملكة ووفًقا للتعليمات المبينة في القسم رقم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( 
 Subscription Form for( من هذه النشرة. كما يجب على الفئات المشاركة في المملكة استكمال نموذج طلب االكتتاب للجهات المشاركة

Institutional Subscribers( خالل يوم عمل من تخصيص أسهم الطرح بناًء على عدد األسهم المخصصة لهم.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للمكتتبني األفراد يف اململكة

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى الجهات المستلمة في المملكة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات المبينة في 
القسم رقم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة. وبإمكان المكتتبين األفراد في المملكة الذين 
سبق لهم المشاركة في إحدى عمليات االكتتاب السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابع للجهات 
المستلمة أو عبر أي قنوات إلكترونية أخرى توفرها الجهات المستلمة لعمالئها، شريطة أن )1( يكون لدى المستثمر حساب لدى إحدى 
الجهات المستلمة في المملكة التي تقدم مثل هذه الخدمات و )2( أال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد في 

المملكة منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

س

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة للفئات المشاركة في المملكة 

قيمة احلد األدنى لعدد 
األسهم التي ميكن االكتتاب 

فيها بالنسبة للفئات املشاركة 
يف اململكة

خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة للمكتتبين األفراد في المملكة

قيمة احلد األدنى لعدد 
األسهم التي ميكن االكتتاب 

فيها بالنسبة للمكتتبني 
األفراد يف اململكة

ألف )1,000( سهم.

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في المملكة

قيمة احلد األقصى لعدد 
األسهم التي ميكن االكتتاب 
فيها بالنسبة للفئات املشاركة

ال يجوز للفئات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل نسبة )5%( أو أكثر من عدد األسهم الُمصدرة للشركة.

قيمة احلد األقصى لعدد 
األسهم التي ميكن االكتتاب 

فيها بالنسبة للمكتتبني 
األفراد يف اململكة

ال يجوز للمكتتبين األفراد في المملكة تقديم طلب بكمية تمثل نسبة )5%( أو أكثر من عدد األسهم الُمصدرة للشركة.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في المملكة

تخصيص األسهم للفئات 
املشاركة

سيتم تخصيص مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون )2,148,026,441( سهماً من أسهم الطرح 
)تمثل نسبة تساوي خمسة وثمانون )85%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة 
المؤسسات المؤهلة النهائي في دولة اإلمارات وفي المملكة )بالنسبة للفئات المشاركة( بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر ووفق ما 

يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.

تخصيص األسهم للمكتتبني 
األفراد يف اململكة

سيتم تخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم 
الطرح )تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم اإلعالن 

عن حجم شريحة المكتتبون األفراد في المملكة النهائي بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر.

رد فائض أموال االكتتاب

سترد مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، إلى المكتتبين األفراد في المملكة دون خصم أي رسوم أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب 
أو الجهات المستلمة في المملكة. وسوف يتم اإلشعار بالتخصيص النهائي في يوم األربعاء 1444/04/29هـ )الموافق 2022/11/23م( 
ورد مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، في موعد أقصاه تسعة )9( أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي ألسهم الطرح لجميع 
شرائح المكتتبين في المملكة ودولة اإلمارات )أي في يوم اإلثنين 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(( )يرجى مراجعة القسم رقم 

) 12( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(.

فترة بناء سجل األوامر 
واالكتتاب للمؤسسات املؤهلة 

وفترة االكتتاب لألفراد يف 
اململكة

تبدأ فترة بناء سجل األوامر للمؤسسات المؤهلة في المملكة )ويشمل ذلك الفئات المشاركة( في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ 
)الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة تسعة )9( أيام، شاملة آخر يوم إلغالق بناء سجل األوامر لتنتهي الساعة 11 صباًحا يوم الثالثاء 
1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( )وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات(. بعد 
إعالن التخصيص للمؤسسات المؤهلة، يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب )Subscription Form for Institutional Subscribers( خالل يوم 

عمل من تخصيص أسهم الطرح بناًء على عدد األسهم المخصصة لهم. 
تبدأ فترة االكتتاب للمكتتبين األفراد في المملكة في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة ثمانية 
)8( أيام، شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب لتنتهي الساعة 12 مساًء يوم اإلثنين 1444/04/27هـ )الموافق 2022/11/21م( )وذلك بالتزامن 

مع فترة اكتتاب المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفترة بناء سجل األوامر واكتتاب المؤسسات المؤهلة(.

األحقية يف األرباح
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التي تليها )للمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم الفرعي »توزيع األرباح وعائدات التصفية« من القسم الرابع )»تفاصيل أخرى«( من النشرة الرئيسية(.

حقوق التصويت
إن أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يمنح كل سهم حامله الحق في صوت واحد، 
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها )يرجى مراجعة القسم الفرعي »األمور القانونية« من 

القسم الرابع )»تفاصيل أخرى«( من النشرة الرئيسية(. 

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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فترة احلظر/ القيود 
املفروضة على األسهم

وفقاًيخضع المساهم البائع لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء التداول بأسهم الشركة في السوق المالية السعودية - 1
)تداول( – وذلك وفق أحكام الفقرة )أ( من المادة )87( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة – بحيث ال يجوز له 
التصرف في أسهمه خالل هذه الفترة )»فترة الحظر النظامية الخاصة بالمساهم البائع«(. وبعد انتهاء فترة الحظر النظامية 

الخاصة بالمساهم البائع، ال يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمه.
باإلضافة إلى فترة الحظر النظامية الخاصة بالمساهم البائع، ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية، ]فإن المساهم البائع ملزم - 2

بشكل تعاقدي لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ اإلدراج )ويشار إلى هذه الفترة بـ »فترة الحظر التعاقدية الخاصة بالمساهم البائع«(، 
بعدم القيام بأي مما يلي: )1( إصدار أو عرض أو رهن أو بيع أو التعاقد لبيع أو منح أي خيار أو حق أو ضمان أو التعاقد لشراء 
أو ممارسة أي خيار لبيع أو شراء أي خيار أو عقد لبيع أو إقراض أو نقل أو التصرف سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي 
من األسهم أو أي أسهم أخرى في الشركة أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل ألسهم أو التبادل بأسهم أو ضمانات أو أي حقوق 
أخرى لشراء األسهم أو أي ورقة مالية أو منتج مالي يتم تحديد قيمته بشكل مباشر أو غير مباشر بالرجوع إلى سعر األسهم، أو 
تقديم أي بيان تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو أي مستند مماثل مع أي جهة تنظيمية أخرى لألوراق المالية، أو 
بورصة أوراق مالية، أو سلطة إدراج فيما يتعلق بأي مما سبق؛ أو )2( الدخول في أي مقايضة، أو أي اتفاقية أخرى أو أي صفقة 
تنقل، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، التبعات االقتصادية لملكية األسهم، في كل حالة، سواء كان من المقرر تسوية أي 
معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم األسهم أو األوراق المالية األخرى، سواء نقًدا أو غير ذلك؛ أو )3( اإلفصاح بشكل علني 
عن النية إلجراء أي معاملة من هذا القبيل، وفي كل حالة، دون موافقة خطية مسبقة من قبل مديرو سجل اكتتاب المؤسسات، 
على أن ال يتم حجب أو تأخير هذه الموافقة بشكل غير معقول. وبعد فترة الحظر الخاصة بالمساهم البائع يحق للمساهم البائع 

التصرف في أسهمه.
كما يخضع بعض من مساهمي األقلية لفترة حظر تبلغ مائة وثمانون )180( يوم من تاريخ اإلدراج تقيد تصرفهم بأسهمهم، بموجب تعهدات تم 
توقيعها من قبل هؤالء المساهمين، إال أن األسهم المملوكة من قبل مساهمي األقلية اآلخرين لن تكون خاضعة ألي فترة حظر تقيد تصرفهم 

بأسهمهم وستكون أسهمهم قابلة للتداول من تاريخ اإلدراج.
وال توجد أي قيود تنظيمية متعلقة بتداول األسهم في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي لألوراق المالية أو انتقالها بين السوقين.

إدراج وتداول األسهم

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو دولة اإلمارات أو خارجهما قبل الطرح، ومن المتوقع أن يبدأ 
تداول األسهم في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي لألوراق المالية بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستكمال جميع 
المتطلبات النظامية ذات العالقة )يرجى مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« من هذه النشرة والقسم الفرعي »الجدول 
الزمني لالكتتاب واإلدراج« من القسم األول )»شروط وأحكام االكتتاب«( من النشرة الرئيسية(. قدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح أسهمها 
للهيئة في المملكة ولهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات وطلب إدراجها لشركة تداول السعودية في المملكة )وذلك بحكم أن الطرح 
هو طرح عام أولي مزدوج ومتزامن وإدراج في كل من المملكة وفي دولة اإلمارات( وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات 
العالقة والحصول على الموافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن لألسهم، مع اإلشارة إلى أنه سيتم 
التقدم بطلب اإلدراج إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية إلدراج األسهم في دولة اإلمارات بعد إغالق باب االكتتاب أمام شريحة المكتتبين 
األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وشريحة المؤسسات المؤهلة واستكمال عملية االكتتاب وقبول االكتتاب 

في أسهم الطرح في دولة اإلمارات )وذلك وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها في دولة اإلمارات(.

عوامل املخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح. ويمكن تصنيف هذه المخاطر كما يلي: )أ( المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة 
وسوقها وقطاعها ، )ب( المخاطر المتعلقة باألوضاع الجغرافية والسياسية واالقتصادية، )ج( المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح و)د( المخاطر 
»المخاطر المتعلقة  الفرعي  القسم  المخاطر في  تم استعراض هذه  والمتزامن واإلدراج. وقد  المزدوج  األولي  العام  بالطرح  المتعلقة 
باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية والقسم )3( )»عوامل المخاطرة«( 

من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بحوالي ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( )غير شاملة لضريبة القيمة المضافة( تشمل أتعاب 
المستشارين الماليين، ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب والمنسقون الدوليون، ورسوم متعهدو التغطية والجهات المستلمة، 
وأتعاب المستشارون القانونيون ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع، باإلضافة إلى 

رسوم أخرى ترتبط بعملية الطرح. وسوف يتحمل المساهم البائع تلك المصاريف بالكامل والتي سيتم سدادها من متحصالت الطرح.

متعهدو التغطية

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ،الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

ف
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شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان

7756 طريق الملك فهد
حي الملقا - الملقا

الرياض 4181 - 13524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4470 283 )11( 966+ 
https://www.fabcapital.com :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25 
ص. ب. 52969 ،الرياض 11573 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 )11( 966+

فاكس: 4807 279 )11( 966+ ا
goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني
شركة مورغان ستانلي السعودية

برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود

ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 )11( 966+
فاكس: 2187003 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

المجموعة المالية – هيرميس السعودية
سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث

طريق الملك فهد، العليا
ص.ب. 300189
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2938048 )11( 966+
فاكس: 2938032 )11( 966+

https://www.efghermesksa.com/en/pages/Home :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 920005920 )11( 966+

الفاكس: 2992385 )11( 966+
www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

AmericanaIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة والقسم الفرعي »المخاطر المتعلقة 
باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في 

أسهم الشركة بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب في المملكة 

الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب في المملكة

التواريخالحدث

يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(.اإلعالن عن النطاق السعري

فترة بناء سجل األوامر واالكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة

)ويشمل  المملكة  في  المؤهلة  لمؤسسات  لشريحة  األوامر  سجل  بناء  فترة  تبدأ 
)الموافق  1444/04/20هـ  بتاريخ  اإلثنين  يوم  في  المشاركة(  الفئات  ذلك 
بناء  إلغالق  يوم  آخر  شاملة  أيام،   )9( تسعة  لمدة  وتستمر  2022/11/14م(، 
الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق  لتنتهي الساعة 11 صباًحا يوم  سجل األوامر 
2022/11/22م( )وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات 
المؤهلة في دولة اإلمارات الموضحة في النشرة الرئيسية((. بعد إعالن التخصيص 
 Subscription Form for( للمؤسسات المؤهلة، يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب
Institutional Subscribers( خالل يوم عمل من تخصيص أسهم الطرح بناًء على 

عدد األسهم المخصصة لهم. 

فترة االكتتاب لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة

بتاريخ  اإلثنين  يوم  في  المملكة  في  األفراد  للمكتتبين  االكتتاب  فترة  تبدأ 
1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة ثمانية )8( أيام، شاملة 
يوم اإلثنين 1444/04/27هـ  لتنتهي الساعة 12 مساًء  آخر يوم إلغالق االكتتاب 
)الموافق 2022/11/21م( )وذلك بالتزامن مع فترة اكتتاب المستثمرين األفراد في 

دولة اإلمارات الموضحة في النشرة الرئيسية(.
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم 

يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(.تخصيصها لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم 
يوم اإلثنين بتاريخ 1444/05/04هـ )الموافق 2022/11/28م(.تخصيصها لكل منهم

في  األفراد  للمكتتبين  االكتتاب  قيمة  وسداد  االكتتاب  طلبات  لتقديم  موعد  آخر 
المملكة

الساعة 12:00 مساًء من يوم اإلثنين 1444/04/27هـ )الموافق 2022/11/21م( 
)وذلك بالتزامن مع فترة اكتتاب المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات الموضحة 

في النشرة الرئيسية(

يوم األربعاء 1444/04/29هـ )الموافق 2022/11/23م(تاريخ اإلعالن عن سعر الطرح النهائي

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للفئات المشاركة والمكتتبين األفراد 
يوم األربعاء 1444/04/29هـ )الموافق 2022/11/23م(في المملكة

يوم األربعاء 1444/04/29هـ )الموافق 2022/11/23م(تاريخ تخصيص األسهم لشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات والمملكة 

قبل يوم اإلثنين 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة للمكتتبين األفراد في المملكة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية السعودية في المملكة وفي 
سوق أبوظبي لألوراق المالية في دولة اإلمارات

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في المملكة 
بتاريخ  الثالثاء  يوم  في  اإلمارات  دولة  في  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  وفي 
1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات 
تداول  بدء  عن  وسيُعلن  العالقة.  ذات  النظامية  اإلجراءات  جميع  من  واالنتهاء 
األسهم في المملكة في الصحف المحلية وموقع شركة تداول السعودية اإللكتروني 
)www.saudiexchange.sa( وفي دولة اإلمارات وفقاً ألنظمة التداول اإللكترونية 

من خالل سجل األسهم بسوق أبوظبي لألوراق المالية

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية ألغراض الطرح في المملكة، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية في المملكة من 
خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية اليومية في المملكة العربية السعودية والتي تصدر باللغة العربية وعلى موقع شركة تداول السعودية اإللكتروني 
)www.saudiexchange.sa( وفي دولة اإلمارات وفقاً ألنظمة التداول اإللكترونية من خالل سجل األسهم بسوق أبوظبي لألوراق المالية، والموقع اإللكتروني 
للمستشارين الماليين )www.alahlicapital.com( و)goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia( و)www.morganstanleysaudiarabia.com(، والموقع 

.)https://www.americanarestaurants.com/ipo/( اإللكتروني للشركة
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كيفية التق(م بطلب االكتتاب في المملكة

يقتصر االكتتاب في المملكة على شريحتين من المستثمرين، وهما:

شريحة الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر )والمشار إليها بـ »عملية البناء السعري« 
في النشرة الرئيسية( ألغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية )وللمزيد من التفاصيل، 
الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين الخليجيين ذوي 
الشخصية االعتبارية )ويشار إليهم فيما بعد بـ »الفئات المشاركة«(. يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب المشاركة أثناء فترة بناء سجل األوامر، وذلك 
وفًقا  المملكة  في  المشاركة  للفئات  بتوفيره  المؤسسات  اكتتاب  ومديرو سجل  الماليون  المستشارون  سيقوم  الذي  المشاركة  طلب  نموذج  طريق  عن 
للتعليمات المبينة في القسم رقم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة. كما يجب على الفئات المشاركة 
في المملكة استكمال نموذج طلب االكتتاب للفئات المشاركة خالل يوم عمل من تخصيص أسهم الطرح بناًء على عدد األسهم المخصصة لهم. وتبدأ 
المفصلة في  والتعليمات  للشروط  وفقاً  المملكة وذلك  األفراد في  المكتتبين  اكتتاب  فترة  بالتزامن مع  المملكة  المؤهلة في  المؤسسات  اكتتاب  فترة 
نماذج طلبات االكتتاب للفئات المشاركة. ويجب تسليم نسخة موّقعة من نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة إلى مدير االكتتاب، بحيث يمثل نموذج 

طلب االكتتاب هذا اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع والجهة المشاركة مقدمة الطلب. 

شريحة المكتتبون األفراد في المملكة: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي 
لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها 
لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة 
ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويعد الغياً اكتتاب كل شخٍص اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام 
بحق مقدم الطلب. يمكن الحصول على نماذج طلب االكتتاب للمكتتبون األفراد في المملكة خالل فترة االكتتاب فقط من المواقع االلكترونية للجهات 
المستلمة التي تقدم هذه الخدمة في المملكة. ويمكن االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات 

المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعمالئها في المملكة شريطة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون للمكتتب الفرد في المملكة حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة في المملكة.- 1
أال يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد في المملكة )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ - 2

اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( 
وعلى كل مقدم طلب أن يوافق على جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو 
كلية في حالة عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر طلب االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالعتبار 
بطلب االكتتاب األول. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاًقا 

ملزًما بين مقدم الطلب والشركة )يرجى مراجعة القسم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(. 

ملخص المعلومات األساسية 

يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية، إال أن هذا الملخص ال 
يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين. وعليه، فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية المشمولة في هذه النشرة 
باالستثمار  قرار  أي  أن  بكاملهما، حيث  الرئيسية  والنشرة  النشرة  هذه  قراءة  الطرح  بأسهم  باالكتتاب  الراغبين  على  ويتعين  الرئيسية،  النشرة  وفي 
في أسهم الطرح من قبلهم يجب أن يبنى على دراسة هذه النشرة والنشرة الرئيسية في مجملهما بعناية، بما في ذلك القوائم المالية واإليضاحات 
ذات الصلة الواردة في القسم الثالث )»اإلفصاحات المالية«( من النشرة الرئيسية والمعلومات الواردة تحت القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( وقسم 
الرئيسية  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  االستثمار(«  )مخاطر  باالستثمار  المتعلقة  »المخاطر  الفرعي  والقسم  النشرة  هذه  من  هام«(  )»إشعار 

للشركة«( وقسم )»إشعار هام«( من النشرة الرئيسية. 

ويكون للتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة المعاني المحددة لها في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

أمريكانا للمطاعم 
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الشركة

نظرة عامة

منطقة  )شركة  باألسهم  محدودة  عامة  شركة  هي  »المصدر«(  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  سي  إل  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  شركة 
حرة( بموجب الرخصة التجارية رقم )000007712( مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27 مايو 2022م وعنوان مركزها الرئيسي في مكتب 
2447،الطابق 24، برج السلع، ص.ب.: 128666، جزيرة الماريا مربعة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتخضع الشركة 

لالئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

تأسست الشركة كشركة خاصة ثم تحولت إلى شركة عامة محدودة باألسهم )شركة منطقة حرة( في 29 أغسطس 2022م )وتغيير اسمها من أمريكانا 
للمطاعم المحدودة إلى أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي( برأس مال يبلغ ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة 
وثمانون  وأربعمائة وثالثة  ألفاً  واثنان وسبعون  مليوناً وسبعمائة  يعادل ستمائة وواحد وثالثون  )بما  إماراتي  وواحد وخمسون )618,715,851( درهم 
ومائة(  ألفاً  وثالثون  وثالثة  وستمائة  مليوناً  وعشرون  وثالثة  وأربعمائة  مليارات  ثمان  إلى  مقسم  بالكامل،  مدفوع  سعودي(  ريال   )631,772,483(
)8,423,633,100( سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها )0.073( درهم إماراتي )بما يعادل )0,075( ريال سعودي( )للمزيد 

من المعلومات، يرجى مراجعة القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية(.

وتجدر اإِلشارة إلى أنه كانت أعمال المطاعم في المجموعة مملوكة ومشغلة من قبل »الشركة الكويتية لألغذية )األمريكانا( ش.م.ك.م« )ويشار إليها فيما 
بعد بـ »الشركة األم السابقة«(. وتتمتع المجموعة بخبرة عملية تزيد عن خمسون عاًما بصفتها المشغل الموثوق والمفضل لعدد من العالمات التجارية 
العالمية المتعلقة بمطاعم الوجبات السريعة والمطاعم العادية. وقد تأسست الشركة األم السابقة في عام 1964 بدولة الكويت وبدأت عملياتها المتعلقة 
بالعالمة التجارية ويمبي في عام 1970، ثم كي إف سي في عام 1973. وخالل الفترة الممتدة من 1964 إلى 2016، قامت المجموعة بتنويع شراكات 
االمتياز لتشمل بيتزا هت في عام 1979، وهارديز في عام 1980، وتي جي آي إف في عام 1994، وكرسبي كريم في عام 2006، كما وسعت المجموعة 
خالل الفترة نفسها عملياتها لتشمل افتتاح مطاعم في اإلمارات العربية المتحدة في عام 1979، والمملكة العربية السعودية في عام 1980، والمغرب 

في عام 2001، وكازاخستان في عام 2008. وفي اآلونة األخيرة في عام 2022، أضافت المجموعة بيتس كوفي إلى محفظة عالمتها التجارية الشهيرة.

العبار،  الربع األخير من عام 2016، قام األستاذ محمد علي راشد  في 29 سبتمبر 1984، تم إدراج الشركة األم السابقة في بورصة الكويت. وفي 
مؤسس شركة إعمار العقارية، باالستحواذ على حصة األغلبية في الشركة األم السابقة مناصفًة مع صندوق االستثمارات العامة من خالل شركتهم 
االستثمارية المشتركة التابعة، وهي أدبتيو إيه دي هولدنجز المحدودة والتي استثمرت في أدبتيو إيه دي انفستمنتس المحدودة )أي المساهم البائع(، 
الفعلية لشركة  الملكية  زيادة  إلى  أدى  أدبتيو«( مما  »استحواذ شركة  باسم  الصفقة  إلى هذه  )يشار  اإللزامي  الطرح  تبع هذا االستحواذ عرض  وقد 
أدبتيو إيه دي انفستمنتس المحدودة في الشركة األم السابقة إلى 96,03% )بما في ذلك أسهم الخزينة(، في حين ال تزال ملكية نسبة األربعة في المائة 
المتبقية تعود إلى حوالي 180 مساهم أقلية. ونتيجًة لذلك، قامت الشركة األم السابقة في 23 ابريل 2018 بإلغاء إدراجها طواعية في بورصة الكويت.

األم  الشركة  نقلت   ،2022 أغسطس   25 وفي  الشركة.  إلى  المطاعم  أعمال  كافة  السابقة  األم  الشركة  نقلت   ،2022 مايو  في  الشركة  تأسيس  وبعد 
السابقة 96,03% من مساهمتها في الشركة إلى المساهم البائع كما تم نقل نسبة الـ 3,97% المتبقية إلى مساهمي األقلية السابقين في الشركة األم 

السابقة كجزء من عملية إعادة التنظيم المؤسساتية في الشركة األم السابقة. 

ش
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وفيما يلي هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح العام:

هيكل ملكية الشركة قبل وبع( الطرحد:  ول الج(و- )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية بالدرهم نسبة الملكية %عدد األسهم
القيمة االسمية بالدرهم نسبة الملكية %عدد األسهماإلماراتي )بالريال السعودي(

اإلماراتي )بالريال السعودي(
شركة أدبتيو إيه 
دي إنفستمنتس 

المحدودة
8,089,474,138%96,03

594,171,875 درهم
)606,710,560 ريال(

408,557,120 درهم 5,562,384,208%66,03
)417,178,816ريال(

المساهمين 
24,543,976 درهم 3,97%334,158,962األقلية 

24,543,976 درهم 3,97%334,158,962)25,061,922 ريال(
)25,061,922 ريال(

185,614,755درهم 30%2,527,089,930 اليوجداليوجداليوجدالجمهور*
)189,531,745 ريال(

618,715,851,195 درهم 100%8,423,633,100اإلجمالي
618,715,851,195 درهم 100%8,423,633,100)631,772,482,50 ريال(

)631,772,482,50 ريال(

سيتم اعتبار المساهمين األقلية على أنهم من ضمن الجمهور وفقاً لقواعد اإلدراج – وعليه، فإن عدد األسهم الفعلية المملوكة للجمهور بعد الطرح ستكون )2,861,248,892( سهم   *
والنسبة الفعلية لملكية الجمهور بعد الطرح ستكون 33.97% من رأس مال المصدر.

المصدر: الشركة

األنشطة الرئيسية للشركة

على  اإلشراف  في  ذلك  ويتمثل  للشركة،  الرئيسي  المركز  أنشطة  وإتمام  التملكية  واالستثمارات  المطاعم  إدارة  في  للشركة  الرئيسي  النشاط  يتمثل 
الوحدات األخرى الخاصة بالشركة أو المؤسسة وإدارتها والتخطيط االستراتيجي أو التنظيمي التخاذ القرارات الخاصة بتلك الشركة أو المؤسسة 
والرقابة التشغيلية وإدارة العمليات اليومية للوحدات ذات الصلة، ويشمل ذلك المكاتب الرئيسية ومكاتب إدارية مركزية ومكاتب الشركات والمكاتب 

اإلقليمية ومكاتب اإلدارة الفرعية.

الرؤية والرسالة واالستراتيجية

الرؤية 

أن تكون الشركة هي الشركة الرائدة عالمًيا في صناعة األغذية األسرع نمواً واألكثر ثقة في العالم.

الرسالة

توفير تجارب مميزة لعمالئنا الداخليين والخارجيين وخلق قيمة جذابة للمساهمين .

االستراتيجية

لتحقيق رؤيتها ورسالتها، تعتزم المجموعة إلى مواصلة نموها وتطورها من خالل أربعة محاور استراتيجية رئيسية، وهي: نمو محافظ المطاعم ونمو 
اإليرادات وزيادة هامش الربح وتعدد الخيارات في قاعدة الشركة )وللحصول على المعلومات المرتبطة باستراجيات الشركة، الرجاء مراجعة فقرة 

»االستراتيجيات« من القسم الفرعي »وصف األعمال« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية(.

المزايا التنافسية للشركة 

المطاعم اآلخرين على  تميزها عن مشغلي  والتي  تراثها وحجمها ومنصتها  المتأصلة في  التنافسية  المزايا  بالعديد من  أنها تحظى  المجموعة  ترى 
مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان )وللحصول على المعلومات المرتبطة بنقاط القوة للشركة، الرجاء مراجعة فقرة »نقاط القوة« 

من القسم الفرعي »وصف األعمال« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية(.
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ملخص معلومات عن السوق 

المجموعة هي أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في سوق تناول الطعام خارج المنزل والذي تبلغ قيمته 
اإلجمالية 56 مليار دوالر أمريكي عبر 12 سوًقا تعمل فيها داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. وقد كانت نسبة 78,6% من 
مبيعاتها تتحقق من أكبر 4 أسواق تعمل فيها )دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر( كما في 2021، في حين 

كانت تتحقق نسبة 21,4% من 8 أسواق أخرى تضم المغرب، وقطر، والعراق، وعمان، والبحرين، واألردن، ولبنان، وكازاخستان.

وتخدم المجموعة عمالءها عبر 11 عالمات تجارية والعديد من القنوات التي تقدم المنتجات لالستهالك في ذات المواقع أو التي تقدم المنتجات 
)بما  الرئيسية  السريعة  الخدمات  مطاعم  قطاعات  في  بنشاط  وتعمل   ،)on-premise and off-premise channels( المواقع  تلك  خارج  لالستهالك 
»المطاعم المتكاملة الخدمات  بـ  إليها  العادية )يشار  الخفيفة وتناول األطعمة  الوجبات  إلى قطاعات  والبيتزا والبرجر( باإلضافة  الدجاج  في ذلك 
تناول  من سوق  كبيرة  على حصة  للمجموعة  المباشر  المستهدف  السوق  يشتمل  وبالتالي،  »المقاهي«(.  بـ  إليها  )يشار  والقهوة  العادية«(  والمطاعم 
الطعام  تناول  الرئيسية 81% من فئة  المجموعة في أسواقها  والمخدومة لدى  المستهدفة  القطاعات  المنزل بشكل عام. شكلت حصة  الطعام خارج 
خارج المنزل من حيث القيمة كما في عام 2021 في المملكة، و71% في دولة اإلمارات العربية المتحدة، و65% في الكويت، و36% في مصر.2 وتطمح 

المجموعة لتوسيع نطاق انتشارها في قطاعاتها المستهدفة، باإلضافة إلى مجموعة القطاعات التي تغطيها عروض عالمتها التجارية.

الطعام خارج  تناول  لسوق  التطوير  مزيًدا من  تدعم  التي  الكلي  لالقتصاد  القوية  المواتية  العوامل  المجموعة من  فيها  تعمل  التي  األسواق  وتستفيد 
فإنها تجتمع في  والعرقية،  واالجتماعية  واالقتصادية  الجغرافية  الناحية  أن هذه األسواق متنوعة ومختلفة من  الفرعية. في حين  المنزل وقطاعاته 
المحلي  الناتج  إجمالي  لنمو  نسبًيا  مرتفعة  بمعدالت  تحظى  التي  النمو  سريعة  االقتصادات  مثل  العالمي،  المستوى  على  تميزها  مشتركة  خصائص 
الحقيقي، والنسبة الكبيرة لفئات الشباب من السكان، والنمو السكاني المرتفع بشكل عام. وتستفيد العديد من أسواق المجموعة، ال سيما في دول 
البنية التحتية الجديدة على نطاق واسع  التي تقودها الحكومات، وتطوير  التعاون الخليجي، من مشاريع التحول والتنويع االقتصادي الكبيرة  مجلس 
والمستوى العام المرتفع من المرونة االقتصادية، وذلك بدعم من العمالت المستقرة المربوطة بالدوالر األمريكي أو سالت العمالت. وقد دعمت هذه 
العوامل ارتفاع مستويات نمو الدخل المتاح لإلنفاق، ومن ثم فإنها تُعد من المحركات الرئيسية لنمو قطاع تناول الطعام خارج المنزل بشكل عام، ومن 

المتوقع أن تكون عاماًل رئيًسا للطلب على المدى القريب والمتوسط.

ارتفاع  إلى  أدى  المنزل، مما  الطعام خارج  تناول  زيادة معروض مشغلي  المجموعة من خالل  الداعمة في أسواق  الكلي  االقتصاد  تعزيز عوامل  وتم 
معدالت النمو اإلجمالي في تناول الطعام خارج المنزل خالل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019 في األسواق الرئيسية للمجموعة، ال سيما بالمقارنة 
مع الدول المتقدمة والعالم بشكل عام. وقد نجح المشغلون أصحاب سالسل المطاعم، وخاصة المشغلون الذين يديرون عالمات تجارية قوية على 
مثل  المحليين  المشغلين  من  بدعم  وذلك  السوقية،  وحصتهم  وجودهم  زيادة  في  خاص  بشكل  المتحدة،  الواليات  في  نشأت  والتي  العالم  مستوى 
الشركة. وعلى الرغم من هذا النمو الفائق، فال تزال أسواق المجموعة غير مخترقة إلى حد كبير في قطاع تناول الطعام خارج المنزل بشكل عام 
وعبر القطاعات الفردية، سواء من حيث العرض )عدد المنافذ لكل 10,000 نسمة( والطلب )متوسط اإلنفاق والمعامالت لكل فرد( مقارنة باألسواق 
المتقدمة والنامية المشار إليها، ال سيما الواليات المتحدة. وعلى وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتقارب سوق تناول 
إلى »إضفاء  بالنموذج األمريكي، مما يؤدي  المنزل وقطاع مطاعم الخدمات السريعة بشكل متزايد مع نموذج االستهالك األكثر شبهاً  الطعام خارج 
الطابع الغربي« على ثقافة الطعام في المنطقة، األمر الذي من المتوقع أن يكون مواتًيا للمجموعة باعتبارها المشغل المتنوع الرئيسي في المنطقة 

والذي يركز على العالمات التجارية األمريكية.

وتتمتع المجموعة، بصفتها المنصة األولى في قطاع تناول الطعام خارج المنزل عبر كل أسواق عملياتها االثني عشر، بحضور تنافسي قوي وراسخ في 
الدول الرئيسية التي تعمل فيها، وقد دأبت على تعزيز حصتها السوقية في سوق تناول الطعام خارج المنزل وقطاعاته على مدار الفترة الممتدة من عام 
2019 إلى 2021. وتُعد المجموعة أكبر مشغل لمطاعم الخدمات السريعة، سواء من حيث عدد المنافذ وقيمة إيرادات المبيعات، في كل األسواق التي 
تعمل فيها والبالغة 12 سوًقا، وتتمتع المجموعة، في أسواقها الرئيسية األربعة، بانتشار أكبر للمطاعم من العمليات المشتركة ألكبر أربعة منافسين 
تاليين لها في قطاع مطاعم الخدمات السريعة. ومع ذلك، وبالمقارنة مع المعايير الدولية للعالمات التجارية للفئات ذات الصلة، تواصل المجموعة 
تسجيل زيادة كبيرة في انتشار »عالماتها التجارية القوية« )كي إف سي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم(، وال سيما بالنظر إلى مكانتها القوية 
ذات الصلة بشكل عام داخل أسواقها. عالوة على ذلك، تحظى بإمكانية كبيرة لزيادة معدالت انتشارها في تلك القطاعات في ظل انتشار المطاعم 

العادية والمقاهي الحديثة نسبًيا.

2  استناًدا إلى بيانات عام 2021 مع األخذ في االعتبار تعرض المجموعة للسوق وفًقا لتقرير مستشار دراسة السوق في يوليو 2022. التعرض من خالل مطاعم الخدمات السريعة 
التي تقدم الدجاج ومطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البرجر و حلويات/متعة و سالسل المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية في المملكة العربية السعودية والكويت 
واإلمارات العربية المتحدة ومصر؛ التعرض لمطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البيتزا في المملكة )نلفت النظر إلى إطالق عمليات بيتزا هت في عام 2022(، اإلمارات العربية 

المتحدة ومصر؛ التعرض للمقاهي في مصر )أي عدم األخذ في االعتبار التوسع المخطط لـبيتس كوفي(.
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منهجية البحث 

تستند جميع البيانات، والتحليالت والتقديرات البحثية الواردة في القسم )4( )»نظرة عامة عن السوق والقطاع«( من هذه النشرة إلى دراسة مستشار 
دراسة السوق المنفذ في الفترة ما بين مايو 2022م ويونيو 2022م بما في ذلك: )1( البحوث المكتبية لجمع المصادر الثانوية من البيانات المتاحة 
 ،)GASTAT( العامة لإلحصاء  الهيئة  مثل  الكيانات  السكانية من  والتركيبات  الكلي،  االقتصاد  بشأن مؤشرات  ذلك إحصائيات  بما في  للجمهور،  علًنا 
والبنك المركزي السعودي )سما( وقاعدة البيانات الداخلية لشركة يورومونيتور )باسبورت(، والهيئة العامة لإلحصاء، والمنشورات الصحفية التجارية 
بشأن المياه المعبأة، والشركات، وتقارير الجهات الخارجية؛ و)2( تحليل الدراسة االستقصائية لألعمال التجارية آلراء ووجهات نظر عينة من شركات 
تصنيع وتوزيع المواد الغذائية الرائدة عبر األسواق الرئيسية واألخرى و)3( وعمليات الفحص والتدقيق والتحليل لجميع المصادر لبناء إجماع آراء في 

القطاع حول حجم السوق واالتجاهات التاريخية.

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد قدمت بيانات مبيعاتها المراجعة من 2018 إلى 2021 والتي تم استخدامها لحساب حصتها. ويتم احتساب حصة 
الشركة في األسواق الرئيسية باستخدام بيانات المبيعات المراجعة الخاصة بها على إجمالي حجم السوق وفًقا لتقديرات مستشار دراسة السوق في 

تقرير دراسة السوق المعد من قبله.

أسس التوقعات واالفتراضات

البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية مستقرة في  أن تظل  المتوقع  التالية: )1( من  إلى االفتراضات  تقريره  السوق في  استند مستشار دراسة 
كل الدول للفترة من 2022 إلى 2026؛ واستناًدا إلى بيانات عام 2021 في كل المجاالت ذات الصلة )باستثناء في حال أشارت مصادر حكومية أو 
العرض  في  تؤثر  مالية  أزمة  مثل  هناك صدمة خارجية،  تكون  لن  و)2(  2021(؛  عام  أداء  عن  تغيير جوهري  توقع حدوث  إلى  أخرى  عامة  مصادر 
والطلب في القطاع في األسواق الرئيسية واألخرى خالل نفس الفترة؛ )3( العوامل الرئيسية التي تميل إلى التأثير في النمو أو الطلب خالل الفترة 
من 2018 إلى 2021 والفترة من 2022 إلى 2026، وتشمل تزايد عدد السكان المستهدفين والتضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق الحكومي 
على القطاع )باستثناء في حال أشارت مصادر حكومية أو مصادر عامة أخرى إلى توقع حدوث تغيير جوهري عن أداء عام 2021(؛ و)4( تم تحويل 
القيم بالعملة المحلية إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف الحالية للسنوات التاريخية وسعر الصرف الثابت لعام 2021 ألغراض التوقعات 

.)2026-2022(

ملخص المعلومات المالية 

و31  ديسمبر2019م   31 في  المنتهية  للسنوات  خاص  لغرض  المجتزأة  المالية  القوائم  على  بناًء  إعدادها  تم  أدناه  الموضحة  المالية  المعلومات 
ديسمبر2020م و31 ديسمبر2021م )»القوائم المالية السنوية المجتزأة«( المعدة للشركة )والمعروفة مسبًقا باسم »أمريكانا للمطاعم المحدودة«( 
وشركاتها التابعة )»المجموعة«(، القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفقاً للمعيار المحاسبي 
الدولي رقم 34 »التقارير المالية الموجزة المرحلية«. ينبغي أن تُقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جنباً إلى جنب مع 
المعلومات الموضحة في والقسم رقم )3( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة والقسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« 
من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية والقسم رقم )5( »مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات« من 
هذه النشرة والقوائم المالية المجتزأة للسنوات 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، والتقارير المالية الموجزة المرحلية 

المجتزأة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م المعدة للمجموعة.

تم إعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية المجتزأة من قبل المجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 
المحاسب  قام  المالي.  للتقرير  الدولية  المعايير  وفق  المالية  تقاريرها  بإعداد  تقوم  التي  الشركات  على  المطبقة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 

القانوني بمراجعة القوائم المالية المجتزأة.

تم إعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية والبيانات المالية المرحلية للربع الثالث من عام 2022م وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34، وكما 
أدرجت إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ. وال تشمل القوائم 
السنوية  المالية  للبيانات  المطلوبة  المعلومات  كافة  2022م  عام  من  الثالث  للربع  المرحلية  المالية  والبيانات  المجتزأة  المرحلية  الموجزة  المالية 

الموحدة التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية.

تم عرض كل المبالغ الواردة أدناه بالدوالر األمريكي وتقريبها إلى أقرب ألف دوالر أمريكي، ما لم يذكر خالف ذلك. ولهذا، فإن مجموع تلك األرقام 
قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند كل النسب والهوامش والنفقات السنوية إلى أرقام مقربة.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

خ



ملخص القوائم المالية السنوية المجتزأة للمجموعة للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0وم

2021م 2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل املجتزأ لغرض خاص

2,051,747 1,577,795 1,890,219 اإليرادات 

)970,351( )773,853( )902,821( تكلفة اإليرادات

1,081,396 803,942 987,398 إجمالي الربح

)679,603( )578,882( )646,018( مصاريف بيع وتسويق

)176,989( )157,849( )165,113( مصاريف عمومية وإدارية 

15,478 32,017 12,990 إيرادات أخرى

1,179 )21,298( )248( عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمة( على الموجودات غير المالية

3,043 38,818 - أرباح نقدية من التضخم المفرط

)1,454( )1,644( 50 صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

243,050 115,104 189,059 ربح التشغيل

2,208 822 589 إيرادات التمويل

)23,118( )29,864( )28,411( تكاليف التمويل

222,140 86,062 161,237 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)15,732( )6,281( )9,138( ضريبة الدخل والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

206,408 79,781 152,099 صايف ربح السنة

)2,491( 1,045 )1,029( حصص غير مسيطرة

203,917 80,826 151,070 صايف االستثمار العائد إلى الشركة األم 

ملخص بيان املركز املالي املجتزأ لغرض خاص

696,720 626,246 745,143 مجموع الموجودات غير المتداولة

391,194 390,116 355,420 مجموع الموجودات المتداولة

1,087,914 1,016,362 1,100,563 مجموع املوجودات

382,103 390,308 450,473 مجموع المطلوبات غير المتداولة

566,099 539,439 514,703 مجموع المطلوبات المتداولة

948,202 929,747 965,176 مجموع املطلوبات

139,712 86,615 135,387 مجموع حقوق امللكية

1,087,914 1,016,362 1,100,563 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

ملخص بيان التدفقات النقدية املجتزأ لغرض خاص

468,849 284,116 511,236 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)161,568( )45,149( )71,288( صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)307,867( )223,202( )376,635( صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

171,784 156,247 95,488 النقد وما ما في حكمه في بداية السنة

166,923 171,784 156,247 النقد وما يعادله يف نهاية السنة3

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

3  يظهر النقد وما في حكمه في نهاية العام في ملخص بيان التدفقات النقدية ناقًصا السحب على المكشوف من البنوك بقيمة 13.6 مليون دوالر أمريكي و24.6 مليون دوالر أمريكي 
و7.1 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي.

ذ

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0وم

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل وبيان المركز المالي

2021م 2020م 2019م

%52.7 %51.0 %52.2 إجمالي هامش الربح )1(

%10.1 %5.1 %8.0 صافي هامش الربح )2(

0.7 0.7 0.7 نسبة التداول )3(

%87.2 %91.5 %87.7 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(

)166,923( )171,784( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5( )156,247(

5 4 3 معدل أيام الذمم المدينة )6(

55 64 52 معدل أيام المخزون )7(

 99 114 97 معدل أيام الذمم الدائنة )8(

)%10.6( )%11.5( )%8.8( صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

%19.0 %7.8 %13.8 العائد على الموجودات )10(

%147.7 %92.1 %112.3 العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات، في شكل نسبة مئوية  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات، في شكل نسبة مئوية  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة  )3(

تم احتساب المعدل كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل   )6(
مقسومة على اإليرادات مضروبة بـ 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة بـ 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل واإليرادات الغير محققة المتداولة مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة بـ 365
التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على صافي أرباح السنة على مجموع الموجودات  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء صافي أرباح السنة على حقوق الملكية  )11(

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

ض



ملخص التقارير المالية الموجزة المرحلية المجتزأة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو  و0وم ووو0وم:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل املجتزأ املرحلي املختصر

968,1491,151,929اإليرادات 
)546,122()458,886(تكلفة اإليرادات

509,263605,807إجمالي الربح

)360,342()327,702(مصاريف بيع وتسويق
)90,402()80,896(مصاريف عمومية وإدارية 

9,8499,429إيرادات أخرى
3,093547أرباح نقدية من التضخم المفرط

)1,035()2,403(خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية
)1,182()810(صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

1,275-أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)25,482(-مصاريف مطالبات ضريبية

110,394138,615ربح التشغيل

8021,146إيرادات التمويل
)10,431()11,505(تكاليف التمويل

99,691129,330الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)6,119()6,058(ضريبة الدخل والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

93,633123,211صايف ربح السنة

)1,945()309(حصص غير مسيطرة

93,324121,266صايف استثمار العائد إلى املساهم يف الشركة األم / صايف املساهمة املتراكمة من الشركة األم الوسيطة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

ملخص بيان املركز املالي املجتزأ املرحلي املختصر

696,720634,084مجموع الموجودات غير المتداولة
391,194506,134مجموع الموجودات المتداولة

1,087,9141,140,218مجموع املوجودات

382,103371,335مجموع المطلوبات غير المتداولة
566,099614,137مجموع المطلوبات المتداولة

948,202985,472مجموع املطلوبات

139,712154,746مجموع حقوق امللكية

1,087,9141,140,218مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

ملخص بيان التدفقات النقدية املجتزأ املرحلي املختصر

208,486241,331صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
18,483)84,199(صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)197,221()168,053(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
171,784166,923النقد وما ما في حكمه في بداية السنة

127,924236,369النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

غ

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم:

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
52.6%52.6%إجمالي هامش الربح )1(

10.7%9.7%صافي هامش الربح )2(

المصدر: معلومات اإلدارة

مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة المركز المالي

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
0.70.8نسبة التداول )3(

86.4%87.2%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
)236,369()166,923(صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

54معدل أيام الذمم المدينة )6(
5569معدل أيام المخزون )7(

9995معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)9.9%()10.6%(صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

20.7%19.0%العائد على الموجودات )10(
152.5%147.7%العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح للفترة مقسوًما على اإليرادات للفترة  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للفترة مقسوًما على اإليرادات للفترة  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة  )3(

تم احتساب معدل مجموع المطلوبات إلى مجموع كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهًرا األواخر( مضروبة بـ 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام، مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة بـ 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(
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التعريفات والمصطلحاتل   

فيما يلي بعض التعريفات واالختصارات المستخدمة في هذه النشرة.

شركة إتش إس بي سي العربية السعوديةإتش إس بي سي السعودية

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة والمتعهدين بتغطية االكتتاب وفقاً للشروط الواردة في القسم )9( )»التعهد بالتغطية«( اتفاقية التعهد بالتغطية
من هذه النشرة.

)Bid Form( استمارة طلب املشاركة
استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشركة المسجلين في المملكة العربية السعودية لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح 

خالل فترة بناء سجل األوامر، ويشمل هذا المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقي في حال تغيير النطاق السعري.

أسهم الطرح
مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً مدفوعة القيمة 

بالكامل تمثل 30% من رأس مال الشركة.

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة 

إعالن النطاق السعري للطرح
اإلعالن الذي سيتم نشره في نفس يوم بداية فترة االكتتاب )قبل موعد بدء فترة االكتتاب في ذلك التاريخ( والذي يتضمن النطاق 

السعري للطرح.
اإلجراءات والتعليمات اخلاصة 

بالشركات املدرجة أسهمها يف السوق 
التي بلغت خسائرها املتراكمة %20 

فأكثر من رأس مالها

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها 
الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )4-48-2013( بتاريخ 1435/1/15هـ )الموافق 2013/11/18م( وتعديالتها.

اإلدراج

اإلدراج لألسهم للتداول في السوق المالية السعودية وفًقا لقواعد اإلدراج )وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق 
أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو 
موضح في القسم 12 )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة( وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية وفقاً لألنظمة والتعليمات ذات الصلة في 

دولة اإلمارات.

أي سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )0.073( درهم إماراتي )بما يعادل )0,075( ريال سعودي( للسهم الواحد في رأس مال الشركة.األسهم

األقارب

األب واألم واألخ واألخت واألبناء والزوج وأبو الزوج أم الزوج وأبناء الزوج.
وألغراض قواعد الحوكمة اإلماراتية، يشمل هذا المصطلح ما يلي:

اآلباء واألمهات واألجداد والجدات )وما علوا(.- 1
األوالد واألحفاد )وما نزلوا(.- 2
األشقاء واألخوة من األمهات أو من اآلباء.- 3
األزواج والزوجات.- 4

شركة األهلي المالية.األهلي املالية

التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم )1-199-2006( بتاريخ 1427/7/18هـ 

)الموافق 2006/8/12م( وتعديالتها.

الجمعية العامة للشركة والتي يتم انعقادها وفق أحكام النظام األساس للشركة.اجلمعية العامة

اجلمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر- 1
المساهمين الكبار في المصدر - 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 أو 5( أعاله - 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 ،5، أو 6( أعاله- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

الجهات المستلمة في المملكة ألغراض الطرح في المملكة والمدرجة تفاصيلها في الصفحة )ل( من هذه النشرة.اجلهات املستلمة

الجهات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر في المملكة من ضمن الفئات المشاركة.اجلهات املشاركة

حكومة المملكة العربية السعودية.احلكومة

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي 

1

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



السنة المالية للشركة.السنة املالية

السوق الذي تتم فيه تداول األوراق المالية ويتم تشغيله من قبل شركة تداول السعودية. السوق املالية السعودية

الشركة الكويتية لألغذية )األمريكانا( ش.م.ك.م، إحدى شركات المجموعة.الشركة األم السابقة

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )مسجلة سابقاً تحت اسم »شركة أمريكانا للمطاعم المحدودة«(الشركة أو املصدر

الضوابط التنظيمية اخلاصة 
بشركات املساهمة املدرجة

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات السعودي الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس 
الهيئة بموجب القرار رقم )2016-127-8( بتاريخ 1438/1/16هـ )الموافق 2016/10/17م( وتعديالتها.

الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن ألسهم الشركة بالشروط المنصوص عليها في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية.الطرح

الفئات املشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في 
االكتتابات األولية، وهي:

الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام - 1
الصندوق تتيح لها ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر 

وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.
مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في قواعد - 2

الكفاية المالية عند تقديم نماذج طلب االكتتاب.
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في - 3

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.
األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، باستثناء المستثمرين - 4

األجانب غير المقيمين – عدا المستثمرون األجانب المؤهلون بموجب قواعد المستثمرين األجانب المؤهلين.
الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي بورصة أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز اإليداع.- 5
الشركات الحكومية، سواء كانت تستثمر مباشرة أو من خالل مدير محفظة.- 6
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.- 7

الشركة وشركاتها التابعة.املجموعة

احملاسب القانوني أو مراجع 
احلسابات

شركة برايس ووترهاوس كوبرز المحدودة.

المدير المالي للشركة.املدير املالي 

شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة.املساهم البائع

المستثمرون األجانب المؤهلون والمستثمرون االستراتيجيون األجانب.املستثمرون األجانب 

املستثمرون األجانب املؤهلون
المستثمر األجنبي المؤهل المرخص له، وفًقا لقواعد المستثمرين األجانب المؤهلين، باالستثمار في األوراق المالية المدرجة. ويتم 

تقديم طلبات التأهيل إلى أي مؤسسة سوق مرخص لها للتقييم والقبول وفًقا لقواعد المستثمرين األجانب المؤهلين.

املستثمرون االستراتيجيون األجانب
المنظمة لتملك المستثمرين  للتعليمات  شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة وفًقا 
االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة. ويقصد بمصطلح »الحصة االستراتيجية« نسبة الملكية المباشرة 

في أسهم الشركة المدرجة، حيث يهدف المالك من خاللها إلى المساهمة في تعزيز األداء المالي أو التشغيلي للشركة المدرجة.

مستشارو الطرح للشركة في المملكة الواردة أسماؤهم في الصفحات من )ح( إلى )ك( من هذه النشرة.املستشارون

املستشارون القانونيون
شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني محامون ومستشارون قانونيون وشركة كليفورد 

تشانس إل إل بي وإبراهيم ومشاركوه

المستشارون الماليون للشركة، وهم: األهلي المالية وفاب كابيتال وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي.املستشارون املاليون

املطاعم املتكاملة اخلدمات واملطاعم 
العادية

تشمل المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية جميع أماكن الجلوس حيث يكون التركيز على الطعام بدالً من المشروبات. 
وتتميز بخدمة الطاولة كاملة )طاقم انتظار يحضرون إلى العمالء ويتلقون الطلبات على الطاوالت( وجودة أعلى نسبًيا لتقديم الطعام 
مقارنة بمطاعم الخدمات السريعة. مع توفير قوائم اختيارات متعددة قد تشمل اإلفطار والغداء والعشاء. وتشمل أيًضا بوفيهات حسب 
الطلب وطاوالت بوفيه للجلوس وتناول الطعام داخل المطاعم. ويستثنى منها المنافذ التي بها »خدمة طاولة محدودة« والتي يطلب 
فيها العمالء طعامهم من طاولة البيع )على الرغم من أن النادل سيحضر الطعام بعد ذلك إلى الطاولة(. ويتم إدراج المطاعم الفاخرة 

ضمن المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية.
املطاعم املتكاملة اخلدمات واملطاعم 

العادية األخرى
يتم إدراج أي نوع آخر من المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية إلى جانب مطاعم المطابخ العالمية.

المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.املعايير الدولية للتقرير املالي

املقاهي
المطاعم المتخصصة في تقديم القهوة أو الشاي، وعادة ما تكون بدون خدمة طاولة مع التركيز بشكل كبير على االستهالك خارج 

المبنى. تشمل هذه الفئة سالسل المنافذ والمنافذ المستقلة.

أمريكانا للمطاعم 
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املكتتبون األفراد يف اململكة

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج 
غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها و/أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة 
وما يثبت أمومتها لألوالد القصر السعوديين – باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري.

املكتتبون أو املستثمرون
المكتتبون من شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وشريحة المؤسسات المؤهلة 

)حسبما ينطبق(.

المملكة العربية السعودية.اململكة أو السعودية

األهلي المالية وفاب كابيتال وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي.املنسقون الدوليني

النشرة
هذه النشرة المكّملة للنشرة الرئيسية والمعّدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح في المملكة وفق قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة )وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو 
شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(. 

النشرة الرئيسية
نشرة اإلصدار للطرح العام ألسهم الشركة الصادرة في دولة اإلمارات بتاريخ هذه النشرة والموافق عليها من هيئة األوراق المالية 

والسلع.

النطاق السعري للطرح
من ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم الواحد من أسهم الطرح إلى ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( 

للسهم الواحد من أسهم الطرح.
الهيئة السعودية للمراجعني 

واحملاسبني 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وأي إشارة إلى قرارات الهيئة يشمل قرارات مجلسها.الهيئة أو هيئة السوق املالية

أمين سر مجلس اإلدارة.أمني السر

تابع
أي شخص يسيطر على شخص آخر أو يخضع لسيطرة ذلك الشخص اآلخر، أو يخضع هو وذلك الشخص لسيطرة شخص آخر. وفي 

جميع ما سبق، يمكن أن تكون السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.

تاريخ إدراج األسهم في السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي لألوراق المالية.تاريخ اإلدراج

تعليمات املستثمرين االستراتيجيني 
األجانب

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 3-65-2019 المؤرخ في 1440/10/14هـ )الموافق 2019/6/17م( بصيغتها المعدلة.

تعليمات بناء سجل األوامر 
وتخصيص األسهم يف االكتتابات 

األولية

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
2-94-2016 الصادر بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( وتعديالته الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية 

رقم 3-102-2019 الصادر بتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.

تناول الطعام خارج املنزل
يشمل مطاعم الخدمة السريعة والمطاعم متكاملة الخدمات والمطاعم العادية لتناول الطعام والمقاهي ومحالت الوجبات الخفيفة 
وغيرها من مؤسسات تناول الطعام خارج المنزل. ويتم إدراج المطاعم الفاخرة ضمن المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية.

تناول الطعام خارج املنزل يف سلسلة 
مطاعم

تُعرف سلسلة المطاعم بأنها 10 وحدات أو أكثر، ويستثنى منها السالسل الدولية التي يقل تواجدها عن 10 وحدات في إحدى الدول. 
وفي هذه الحالة، فإنها ال تزال تُعد وحدات لها سالسل.

تناول طعام خارج املنزل يف مطاعم 
مستقلة

الوحدات المستقلة هي الوحدات التي ال تمتلك 10 منافذ أو أكثر أو عالمة تجارية، وهي لن تظهر في القطاع الفرعي لسلسلة 
المطاعم. وتشمل أيًضا الشركات الصغيرة التي تمتلك عالمة تجارية ولديها أقل من 10 وحدات.

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية.جولدمان ساكس

خدمات تناول الطعام خارج املنزل 
األخرى

تشمل كافيتيريات الخدمة الذاتية واألكشاك / وأكشاك الشوارع.
ال تقدم مقاهي الخدمة الذاتية أي محتوى خدمة )أو تقدم محتوى خدمة محدود(. بدالً من خدمة الطاوالت، فإنها تتميز بطاوالت 
/ أكشاك لتقديم الطعام يتناول عليها العمالء الطعام. بالنسبة لبعض عناصر الطعام والشراب، يحصل العمالء على حاوية فارغة 
ويدفعون عند المحاسبة ويملؤون الحاوية بعد المحاسبة. تتقاضى كافيتيريات الخدمة الذاتية إما سعًرا ثابًتا للدخول )كما هو الحال 
في البوفيه( أو الدفع عند المحاسبة لكل عنصر. وتتقاضى بعض الكافيتريات األسعار حسب الوزن أيًضا. على عكس مطاعم الخدمات 
السريعة، تتميز الكافيتريات الخدمة الذاتية بقائمة تضم وجبات كاملة منتظمة، تضم غالًبا خيارات متعددة من الطبق األول والطبق 
الرئيسي والحلويات. وال تشمل هذه الفئة كافيتيريات الخدمة الذاتية ذات العقود الحصرية بالكامل داخل المؤسسات مثل المدارس 

وما إلى ذلك.
األكشاك / أكشاك الشوارع صغيرة، وفي بعض األحيان يتميز مقدمو خدمات الهاتف المحمول بتقديم منتجات محدودة وأسعار 
منخفضة. تشمل هذه الفئة أكشاك الشوارع والباعة المتجولين وأكشاك خدمات تناول الطعام خارج المنزل حيث يتم إعداد الطعام 
وتقديمه من خالل فتحة أو طاولة عرض وتناوله بعيًدا. كما تشمل األكشاك والعربات الموجودة خارجًيا أو داخلًيا، على سبيل المثال، 
في مراكز التسوق وما إلى ذلك. تُعد األكشاك / أكشاك الشوارع في الغالب أصغر من منافذ التوصيل إلى المنازل / الوجبات الخارجية 
بنسبة 100%، مع وجود قوائم أكثر محدودية، تتسم غالًبا )وإن لم يكن دائًما( بالتركيز بشكل أكبر على الوجبات الخفيفة، بدالً من 

الوجبات الكاملة.

دراسة السوق المعدة من مستشار دراسة السوق بتاريخ 4 أغسطس 2022م.دراسة السوق
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العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.درهم إماراتي

العملة الرسمية للواليات األمريكية المتحدة.دوالر أمريكي 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.دولة اإلمارات

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس مجلس اإلدارة

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي

سعر الطرح النهائي

سيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يشتري به المكتتبون من شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين 
األفراد في دولة اإلمارات وشريحة المؤسسات المؤهلة كل سهم من أسهم الطرح المخصصة لهم، والبالغ ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل 
]•[ ريال سعودي( للسهم الواحد من أسهم الطرح. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء 
سجل األوامر وبعد التشاور بين المستشارين الماليين والمساهم البائع والشركة، علماً بأنه سيتم تحديد السعر في دولة اإلمارات 

بالدرهم اإلماراتي وفي المملكة بالريال السعودي، وذلك من خالل النطاق السعري للطرح. 
سالسل املطاعم املتكاملة اخلدمات 

واملطاعم العادية
سالسل المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية التي لديها ما ال يقل عن 10 منافذ ذات عالمات تجارية واحدة.

سالسل املطاعم املتكاملة اخلدمات 
واملطاعم العادية املستقلة

يوجد في سالسل المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية المستقلة منفذ واحد أو أكثر )ولكن أقل من 10( وال تنتمي إلى أي 
شركة أخرى. تتعلق بشكل أساسي بالشركات العائلية أو الشراكات الصغيرة.

سالسل مطاعم اخلدمات السريعة
عمليات سالسل المطاعم واالمتيازات التي تعمل تحت واجهة موحدة وهوية مؤسسية. عمليات تقديم الطعام في سالسل لها ما ال يقل 
عن 10 منافذ ذات عالمات تجارية. ويستثنى منها في الغالب السالسل الدولية التي يقل تواجدها عن 10 منافذ في إحدى الدول. 

وفي هذه الحالة، فإنها ال تزال تُعد مشغلين يحظون بسالسل مطاعم.

سوق أبوظبي العالمي المؤسس في دولة اإلمارات كمركز مالي عالمي.سوق أبوظبي العاملي 

سوق أبوظبي لألوراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.سوق أبوظبي لألوراق املالية 

شركة تداول السعودية )تداول(.شركة تداول السعودية

شريحة املؤسسات املؤهلة

بالنسبة لدولة اإلمارات، تشمل هذه الشريحة »المستثمرين المحترفين« )على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة 
األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر(، والتي تشمل على وجه التحديد 
»المستثمر المحترف بطبيعته« وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من 
صفحة غالف النشرة الرئيسية، و«المستثمر المحترف المقيم«، وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( 
من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية. أما بالنسبة للمملكة، تقتصر هذه الشريحة على »الفئات المشاركة« 

وفق التعريف الوارد لها في هذا القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«(.
شريحة املستثمرين األفراد يف دولة 

اإلمارات
تشمل هذه الشريحة المكتتبين من األفراد والمكتتبين من »المستثمرين اآلخرين« في دولة اإلمارات، على النحو الموضح في النشرة 

اإلماراتية.

متحصالت الطرح بعد خصم كافة المصاريف ذات الصلة بالطرح.صايف متحصالت الطرح

صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعوديةصندوق االستثمارات العامة

طرف ذو عالقة أو أطراف ذوي العالقة
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤالء 
بما ال يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة االوراق المالية 

والسلع رقم/ 3 )ر.م( لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حكومة الشركات المساهمة العامة.
طلبات املشاركة يف بناء سجل األوامر 

للمستثمرين خارج اململكة العربية 
السعودية

طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر التي تقدم إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني دون الحاجة 
إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة وفقاً للتعليمات المذكورة في القسم )13( من هذه النشرة )»المعلومات المتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. 

شركة فاب كابيتال المالية.فاب كابيتال

فترة اكتتاب املكتتبني األفراد
الفترة التي ستبدأ في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، ويستمر لمدة ثمانية )8( أيام، شاملة آخر يوم 
إلغالق االكتتاب لتنتهي الساعة 12 مساًء يوم اإلثنين 1444/04/27هـ )الموافق 2022/11/21م( )وذلك بالتزامن مع فترة اكتتاب 

المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفترة بناء سجل األوامر واكتتاب المؤسسات المؤهلة(.
فترة احلظر التعاقدية اخلاصة 

باملساهم البائع
الفترة التعاقدية التي ال يجوز للمساهم البائع خاللها التصرف بأسهمه، والتي تنتهي بعد ستة )6( أشهر من تاريخ اإلدراج.

فترة احلظر اخلاصة ببعض مساهمي 
األقلية

الفترة التعاقدية التي ال يجوز لبعض من مساهمي األقلية خاللها التصرف بأسهمهم، بموجب تعهدات تم توقيعها من قبل هؤالء 
المساهمين، وذلك لفترة مائة وثمانون )180( يوم من تاريخ اإلدراج. 

فترة احلظر النظامية اخلاصة 
باملساهم البائع

الفترة النظامية الواردة في الفقرة )أ( من المادة )87( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة التي ال يجوز للمساهم 
البائع خاللها التصرف بأسهمه، والتي تنتهي بعد ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء التداول بأسهم الشركة في السوق المالية السعودية 

)تداول(.
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فترة بناء سجل األوامر واالكتتاب 
للمؤسسات املؤهلة

الفترة التي ستبدأ في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة تسعة )9( أيام، شاملة آخر يوم 
إلغالق االكتتاب لتنتهي الساعة 11 صباحاً يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( )وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل 

األوامر واالكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات(.

قائمة املصطلحات املستخدمة يف 
لوائح الهيئة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 4-11-2004 بتاريخ 
1425/8/20هـ )الموافق 2004/10/4م(، بصيغتها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/1/24هـ 

الموافق 2022/8/22م.

قانون األوراق المالية الصادر في الواليات المتحدة األمريكية في سنة 1933م وتعديالته.قانون األوراق املالية األمريكي

قبول اإلدراج
قبول إدراج األسهم للتداول في السوق المالية السعودية وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية وفقاً لألنظمة والتعليمات ذات الصلة )وذلك 
مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد 

الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(.

قرارات الجمعية العامة التي تصدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة.قرار خاص

قواعد اإلدراج
)الموافق  1439/4/9هـ  بتاريخ   2017-123-3 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-96-2022 وتاريخ 1444/02/10هـ )الموافق  2017/12/27م( بصيغتها المعدلة مؤخراً 

2022/9/6م(.

قواعد احلوكمة اإلماراتية
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )3/ر.م( لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة 

)كما يتم تعديله من حين إلى آخر(.

قواعد السوق السعودية
مجموعة القواعد واللوائح واإلجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية أو شركة إيداع أو شركة 

مقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة.

قواعد املستثمرين األجانب املؤهلني 
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
بموجب القرار رقم 1-42-2015 بتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م(، بموجب نظام السوق المالية، بصيغته المعدلة 

بموجب القرار رقم 3-65-2019 بتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م( الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية.
قواعد تسجيل مراجعي حسابات 
املنشآت اخلاضعة إلشراف الهيئة

قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )2018-135-1( 
بتاريخ 1440/4/12هـ )الموافق 2018/12/19م( وتعديالتها.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 
1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( بموجب نظام السوق المالية بصيغتها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1 – 94 – 

2022 وتاريخ 1444/1/24هـ )الموافق 2022/8/22م(.

كبار التنفيذين أو أعضاء اإلدارة العليا الواردة أسماؤهم في القسم الفرعي »الهيكل اإلداري المقترح« من القسم الرابع )»تفاصيل »كبار التنفيذيين« أو »اإلدارة العليا«
أخرى«( من النشرة الرئيسية وهم أعضاء اإلدارة التنفيذية أو العليا في الشركة.

أي شخص يملك بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة.كبار املساهمني

الئحة االندماج واالستحواذ
)الموافق  1428/9/21هـ  وتاريخ   )2007-50-1( رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  واالستحواذ  االندماج  الئحة 

2007/10/3م( وتعديالتها.
الئحة الشركات يف سوق أبوظبي 

العاملي
الئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي لعام2020م وتعديالتها.

الئحة حوكمة الشركات السعودية
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 8-16-2017 بتاريخ 1438/05/16هـ 
وتاريخ   )2022  –  94  –  1( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  المعدلة  الشركات(،  نظام  )بموجب  2017/2/13م(  )الموافق 

1444/01/24هـ )الموافق 2022/8/22م(.

األهلي المالية وفاب كابيتال وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي وهيرميس السعودية وإتش إس بي سي السعودية.متعهدو التغطية 

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون اخلليجي

مجلس معايير المحاسبة الدولية.مجلس معايير احملاسبة الدولية

محالت الوجبات اخلفيفة
مطاعم الخدمات السريعة التي تركز على اآليس كريم )اآليس كريم والزبادي المجمد( والمخابز )السندويشات والمعجنات ومنتجات 

الخبز(. ال تشمل هذه الفئة المخابز / المنافذ التقليدية التي تركز حصرًيا على االستهالك المنزلي.

األهلي المالية.مدير االكتتاب

األهلي المالية وفاب كابيتال وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي وهيرميس السعودية وإتش إس بي سي السعودية.مديرو سجل اكتتاب املؤسسات
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مستثمر خليجي ذو شخصية 
اعتبارية

الشخص االعتباري المملوك غالبية رأسماله لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول 
المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه 
بقرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 1418/1/20هـ، وكذلك الصناديق االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية المؤسسة في إحدى 
دول مجلس التعاون الخليجي والمطروحة وحداتها طرحاً عاماً على مستثمرين في تلك الدول وفقاً ألنظمتها المعمول بها، والمملوك 

غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها.

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية محدودة(.مستشار العناية املهنية الالزمة املالي

شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد.مستشار دراسة السوق

مطاعم اخلدمات السريعة

تشمل مطاعم الخدمات السريعة الوجبات السريعة ومنافذ التوصيل إلى المنازل / الوجبات الخارجية بنسبة 100%. وتقدم هذه 
المنافذ قوائم محدودة تشتمل على عناصر يمكن تحضيرها بسرعة. وعادةً ما يطلب العمالء طلباتهم ويدفعون ثمنها ويستلمونها 
من طاولة البيع، على الرغم من أن بعض المنافذ يمكن أن يكون لديها خدمة طاوالت محدودة. وتميل مطاعم الخدمات السريعة 
إلى التخّصص في عرض واحد أو عرضين رئيسيين، مثل الهامبرجر أو البيتزا أو الدجاج، ولكنها تقدم أيًضا المشروبات والسلطات 
والحلوى وما إلى ذلك، وتشمل الخصائص الرئيسية األخرى ما يلي: )أ( قائمة موحدة ومقّيدة؛ )ب( مراقبة فردية صارمة على جميع 
المكونات وعلى المنتج النهائي؛ )ج( التعبئة الفردية لكل عنصر؛ و)د( خدمة طاولة البيع. سيتم استبعاد أي منفذ يقّدم خدمة جلوس 

كاملة الخدمة مع خدم في المطعم.

مطاعم اخلدمات السريعة أخرى
يتم إدراج أي مشغل آخر لمطاعم الخدمات السريعة إلى جانب مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم الدجاج والبيتزا والبرجر ضمن 

هذه الفئة.
مطاعم اخلدمات السريعة التي تقدم 

البرجر
كل مشغلي مطاعم الخدمات السريعة التي يشكل فيها برجر اللحم البقري أو ما شابه ذلك العرض الرئيسي. في حال كان المنفذ 

متخصًصا في البرجر المصنوع من الدجاج فسيتم تضمينه في مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم الدجاج.
مطاعم اخلدمات السريعة التي تقدم 

البيتزا
كل مطاعم الخدمات السريعة التي تركز على البيتزا بشكل أساسي. تشمل منافذ بيع الشرائح الفردية أو البيتزا التي تُقدم لمرة واحدة.

مطاعم اخلدمات السريعة التي تقدم 
الدجاج

كل عمليات مطاعم الخدمات السريعة التي يشكل الدجاج فيها العرض الرئيسي.

مطاعم اخلدمات السريعة املستقلة
العمليات المستقلة لها منفذ واحد أو أكثر )ولكن أقل من 10( وال تنتمي إلى أي شركات أخرى. تتعلق بشكل أساسي بالشركات العائلية 

أو الشراكات الصغيرة.

مطاعم املطبخ العاملي
المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية التي تقدم الوجبات العالمية مثل شرائح اللحم، والبرجر، واللحوم المشوية، وسلطات 

السيزر، والكركند، باإلضافة إلى بعض األطباق العرقية مثل المأكوالت المكسيكية واألطباق اإليطالية، أو غيرها.

شركة مورغان ستانلي السعودية.مورغان ستانلي

نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 31 /2003/7م( وتعديالته.نظام السوق املالية

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح.منوذج طلب اكتتاب األفراد يف اململكة

النموذج الذي تستخدمه الفئات المشاركة لالكتتاب في أسهم الطرح في المملكة.منوذج طلب اكتتاب الفئات املشاركة 

ويشمل نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة ونموذج طلب اكتتاب األفراد في المملكة حسبما يقتضي السياق.منوذج طلب االكتتاب

هيئة األوراق املالية والسلع يف دولة 
اإلمارات

هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

المجموعة المالية – هيرميس السعوديةهيرميس السعودية

أي يوم )غير عطلة نهاية األسبوع واإلجارات الرسمية( تعمل فيه الجهات المستلمة في المملكة العربية السعودية.يوم العمل
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الغرض من الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن واإلدراج ل  و

ترى الشركة أن القيام بطرح عام أولي مزدوج ومتزامن في كل من المملكة ودولة اإلمارات وإدراج أسهم المصدر في كل من السوق المالية السعودية 
)تداول( وسوق أبوظبي لألوراق المالية سيكون له تأثير إيجابي على المجموعة والمساهم البائع والمكتتبين في كل من المملكة ودولة اإلمارات وعلى 
السوق المالية السعودية واإلماراتية بشكل عام، كما ترى الشركة أن هيكل وآلية الطرح واإلدراج ستزيد من رغبة المكتتبين في دولة اإلمارات والمملكة 

وغيرهم من المستثمرين باالكتتاب في أسهم الشركة. 

وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن عملية الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن واإلدراج في سوقين ستشكل حدثاً فريداً. واألول من نوعه في كل من المملكة 
ودولة اإلمارات، األمر الذي قد ينتج عنه إتاحة الفرصة لتطوير األسواق المالية في كل من المملكة ودولة اإلمارات.

وفيما يلي أبرز المزايا التي ستتحقق للشركة والمساهمين من عملية الطرح العام األولي المزدوج والمتزامن:

تزاول الشركة أعمالها في دول مختلفة وتستهدف عدد كبير من المناطق الجغرافية، وتعد السوق السعودية والسوق اإلماراتية من األسواق  •
االستراتيجية للمجموعة بحكم وجود قاعدة عمالء رئيسية في هاتين المنطقتين وكونها أسواق محلية لمساهميها الرئيسيين.

تعد أعمال المجموعة من األعمال الرائدة في المنطقة ولها مكانة عالية على المستوى اإلقليمي، وستمثل الشركة )بصفتها شركة مساهمة  •
بتداول  للمستثمرين  الفرصة  إتاحة  خالل  من  وذلك  والمملكة،  اإلمارات  دولة  من  كل  في  للمستثمرين  جذابة  استثمارية  فرصة  مدرجة( 
أسهمهم في كل من السوق المالية السعودية )تداول( وسوق أبوظبي لألوراق المالية، وهي فرصة لم تكن لتتاح لهم لو كان الطرح واإلدراج 

سيتم في سوق واحدة فقط.
فئات مختلفة من  • إلى  بالوصول  الشركة، مما سيسمح  قاعدة مساهمي  توسعة  إلى  واإلدراج  الطرح  وآلية  الشركة من خالل هيكل  تهدف 

المستثمرين المحليين في كال السوقين وغيرهم من المستثمرين اآلخرين. 
إن هيكلة الطرح وآليته تهدف إلى توفير مزايا أوسع نطاقاً للسوق المالية السعودية )تداول( وسوق أبوظبي لألوراق المالية، حيث أنه طرح  •

ذو طبيعة خاصة واألول من نوعه في المملكة وفي دولة اإلمارات وسيعزز مكانة أسواقهم المالية وإمكانياتهم العالية. 

الواردة  المخاطرة  عوامل  مراجعة  يرجى  واإلدراج،  والمتزامن  المزدوج  األولي  العام  بالطرح  المتعلقة  بالمخاطر  المتعلقة  المعلومات  على  للحصول 
الرئيسية  النشرة  من  للشركة«(  الرئيسية  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  االستثمار(«  )مخاطر  باالستثمار  المتعلقة  »المخاطر  الفرعي  القسم  في 

باإلضافة إلى تلك الواردة في القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة أدناه.
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عوامل المخاطرةل  3

قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح، يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات المشمولة في النشرة الرئيسية وهذه النشرة 
بعناية، وبوجٍه خاص عوامل المخاطرة الواردة في القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل 
الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية باإلضافة إلى تلك الواردة أدناه. وقد ال تشتمل عوامل المخاطرة الموضحة في النشرة الرئيسية وفي هذه 
النشرة على جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة، فقد تكون هناك مخاطر إضافية غير معلومة للشركة في الوقت الراهن، أو قد يتم اعتبارها 

غير جوهرية إال أنها قد تؤثر سلًبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

أصبحت  -أو  حدثت  إذا  وجوهري  سلبي  بشكٍل  المستقبلية  وتوقعاتها  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  المالي  ووضعها  الشركة  أعمال  تتأثر  وقد 
جوهرية- أيٌّ من المخاطر المشار في النشرة الرئيسية وفي هذه النشرة أدناه، أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر 
غير جوهرية في الوقت الراهن ولكنها قد تكون جوهرية عند تحققها. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة، 
فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في النشرة الرئيسية وفي هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعها الشركة 
أدناه، يجب على  النشرة  وفي هذه  الرئيسية  النشرة  في  الموضحة  المخاطر  تقييم  وعند  اإلطالق.  قد ال تحدث على  أو  اإلدارة،  أعضاء مجلس  أو 
المستثمر المحتمل أن يأخذ بعين االعتبار أيًضا المعلومات األخرى الموضحة في النشرة الرئيسية وفي هذه النشرة، ومن بينها المعلومات المتعلقة 

بالشركة واالتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في القسم الثالث )»اإلفصاحات المالية«( من النشرة الرئيسية.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه، على حد علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى حتى تاريخ النشرة الرئيسية والنشرة هذه بخالف 
تلك المذكورة في القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة 

الرئيسية وفي هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.

إن االستثمار في أسهم الطرح ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل 
أية خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار. ويجب على أي مستثمٍر محتمل، إن كان لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها، أن يستشير 

مستشاراً مالياً مرخصاً له من قبل الهيئة طالباً منه المشورة فيما يخص أي استثماٍر في أسهم الطرح في المملكة.

أنها  اإلدارة  يعتقد أعضاء مجلس  أو أي مخاطر أخرى ال  أدناه،  النشرة  الرئيسية وفي هذه  النشرة  المذكورة في  المخاطر  أي من  وفي حال تحقق 
جوهرية في الوقت الحالي ولكنها قد تكون جوهرية عند تحققها أو مخاطر غير معلومة لهم بتاًتا بتاريخ النشرة الرئيسية وهذه النشرة، فإن ذلك قد 

يؤدي إلى انخفاض سعر أسهم الشركة في السوق وخسارة المستثمر كامل قيمة استثماره في أسهم الطرح أو جزء منه.

المتوقع لها على الشركة أو احتمالية  أو األثر  أدناه قد ذكرت بترتيٍب ال يعكس أهميتها  النشرة  الرئيسية وفي هذه  النشرة  الواردة في  إن المخاطر 
تحققها حيث إن المخاطر المبينة في القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية 
للشركة«( من النشرة الرئيسية وفي هذا القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة قد ال تشمل ما يلي: )أ( جميع المخاطر التي قد تؤثر على 

الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل فيها، أو )ب( جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بأعما- المجموعة وسوقها وقطاعها   ل3

الواردة  المخاطرة  عوامل  مراجعة  الرجاء  وقطاعها،  وسوقها  المجموعة  بأعمال  المتعلقة  المخاطرة  بعوامل  المرتبطة  المعلومات  على  للحصول 
الثاني  القسم  من  االستثمار(«  )مخاطر  باالستثمار  المتعلقة  »المخاطر  الفرعي  القسم  من  المجموعة«  بأعمال  المرتبطة  »المخاطر  الفقرة  في 

)»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية.

المخاطر المتعلقة باألوضاع الجغرافية والسياسية واالقتصادية  ول3

المخاطرة  عوامل  مراجعة  الرجاء  واالقتصادية،  والسياسية  الجغرافية  باألوضاع  المتعلقة  المخاطرة  بعوامل  المرتبطة  المعلومات  على  للحصول 
الواردة في الفقرة »المخاطر المتعلقة باألوضاع الجغرافية والسياسية واالقتصادية« من القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر 

االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية.

المخاطر المتعلقة بالطرح وبأسهم الطرح  3ل3

للحصول على المعلومات المرتبطة بعوامل المخاطرة المتعلقة بالطرح وبأسهم الطرح )بما في ذلك فيما يتعلق بإدراج أسهم الطرح في سوق أبوظبي 
»المخاطر  الفرعي  القسم  من  الطرح«  وأسهم  بالطرح  المتعلقة  »المخاطر  الفقرة  في  الواردة  المخاطرة  عوامل  مراجعة  الرجاء  المالية(،  لألوراق 

المتعلقة باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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المخاطر المتعلقة بالطرح العام األولي المزدوج والمتزامن واإلدراج   4ل3

المخاطر المتعلقة بخضوع الشركة إلى األنظمة والتعليمات السعودية واإلماراتية في نفس الوقت  ل4ل3

األنظمة  من  واسعة  مجموعة  إلى  المالية  لألوراق  أبوظبي  وسوق  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  من  كل  في  أسهمها  المدرجة  الشركات  تخضع 
والتعليمات التي تنظم التزاماتها المستمرة كشركة مدرجة، ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – قواعد حوكمة الشركات وحماية المستثمرين 
وقواعد اإلفصاح والتعليمات المنظمة لالندماج واالستحواذ وما إلى ذلك. وبحكم أن أسهم الشركة ستكون مدرجة في كل من السوق المالية السعودية 
)تداول( وسوق أبوظبي لألوراق المالية بعد اكتمال الطرح، فإن الشركة ستخضع إلى تلك األنظمة والتعليمات المنطبقة على الشركات المدرجة في 
الدولتين وبشكل متزامن، األمر الذي قد ينتج عنه وجود لبس وتعارض في تفسير القواعد السعودية واإلماراتية وتطبيقها إذا وجدت أي اختالفات 
بينهما )سواء حالية أم مستقبلية، وذلك مع مراعاة أن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وأن االلتزام باألنظمة والتعليمات في دولة 
اإلمارات يعتبر التزاماً رئيسياً على الشركة(. ففي حال كان على الشركة التزاماً بتطبيق متطلب في األنظمة والتعليمات اإلماراتية وكان ذلك المتطلب 
مخالفاً لنص أو نصوص أخرى في األنظمة والتعليمات السعودية، أو العكس، فقد ينتج عن ذلك تطبيق غرامات وعقوبات في ظل األنظمة والتعليمات 
السعودية أو اإلماراتية – بحسب مقتضى الحال – وفرضها من قبل الهيئة في المملكة أو هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات أو من قبل أي 
جهات تنظيمية أخرى فيهما و/أو تعليق أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(، ما لم يتم الحصول على إعفاءات إضافية في 
هذا الشأن، وقد يستغرق ذلك وقتاً مطوالً باإلضافة إلى أن الحصول على اإلعفاءات الالزمة لن يكون مضموناً، مما قد يؤثر على الشركة بشكل سلبي. 

ومع أن الشركة ومستشاريها قاموا بالدراسات ذات الصلة لتحديد أوجه االختالفات بين األنظمة والتعليمات السعودية واألنظمة والتعليمات اإلماراتية 
ذات الصلة بالطرح واإلدراج )وعليه تم التقدم بالحصول على عدد من اإلعفاءات من قبل الشركة، وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( 
من هذه النشرة(، إال أنه ال يمكن ألي منهم أن يضمنوا عدم وجود أي اختالفات أخرى حالياً أو عدم إصدار أنظمة أو تعليمات أو قواعد أخرى في 

المستقبل قد االلتزام بأي منها إلى مخالفة ألنظمة أو تعليمات أو قواعد أخرى في أي من الدولتين. 

وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة والتعليمات السعودية واألنظمة والتعليمات اإلماراتية ذات الصلة وتحقق أي من المخاطر المشار إليها أعاله، 
فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة أو مركزها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر سهم الشركة، 

وقد ينتج عن ذلك أيضاً تعليق و/أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(.

المخاطر المتعلقة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )ت(او-د في حا- ع(م التزامها  ول4ل3
باألنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية

تخضع الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية )تداول( إلى مجموعة واسعة من األنظمة والتعليمات التي تنظم التزاماتها المستمرة 
المنظمة  والتعليمات  اإلفصاح  وقواعد  المستثمرين  وحماية  الشركات  حوكمة  قواعد   – الحصر  ال  المثال  سبيل  على   – ذلك  ومن  مدرجة،  كشركة 
التنظيمي اللتزامات  )»اإلطار   )11 ( القسم  اإلفصاح عنه في  تم  ما  وفق  بها  االلتزام  الشركة  والتي يجب على  ذلك،  إلى  وما  واالستحواذ  لالندماج 
على  الحصول  تم  التي  تلك  أو  للتطبيق  القابلة  غير  النظامية  المتطلبات  مراعاة  مع  النشرة،  هذه  من  اإلدراج«(  بعد  وتعهداتها  المملكة  في  الشركة 
إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم ) 12( )»اإلعفاءات«( من هذه 
النشرة. وفي حال عدم التزام الشركة بأي من األنظمة ذات الصلة أو لوائح هيئة السوق المالية أو لوائح السوق )سواًء كانت هذه المتطلبات متوافقة 
مع األنظمة والتعليمات اإلماراتية أو تتعارض معها(، فقد ينتج عن ذلك تطبيق غرامات وعقوبات في ظل األنظمة والتعليمات ذات الصلة وفرضها من 
قبل هيئة السوق المالية أو السوق، ويشمل ذلك تعليق و/أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(، ما لم يتم الحصول على 

إعفاءات إضافية في هذا الشأن.

وفي حال تم تعليق و/أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(، فسيؤثر ذلك على سيولة أسهم الشركة في المملكة، حيث 
أن قدرة المستثمرين في المملكة على التصرف في أسهمهم المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( ستكون مقيدة، وقد يترتب على ذلك عدم 

إمكانية بيعهم ألسهمهم مما قد ينتج عنه تكبدهم لخسائر مالية قد تكون جوهرية.

9
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التحقق من ممارسات الشركة  3ل4ل3 التنظيمية السعودية من  المتعلقة باحتمالية ع(م تمكن الجهات  المخاطر 
وتنفيذ العقوبات عليها كشركة مؤسسة في سوق أبوظبي المالي واالعتماد على جهات التنظيمية اإلماراتية 

في تلك الحاالت

في  أعمالها  تمارس  التي  و/أو  المملكة  في  المؤسسة  الشركات  على  تنظيمي  اختصاص  لها  المملكة  في  الصلة  ذات  التنظيمية  والجهات  الهيئة  إن 
بارتكاب  الشركة  قيام  حال  وفي  الشركة.  مثل  فيها،  المؤسسة  الجهات  على  االختصاص  اإلمارات  دولة  في  التنظيمية  للجهات  يكون  بينما  المملكة، 
أي مخالفات تنظيمية قد تؤثر على حقوق مساهميها )بما في ذلك المساهمين في المملكة(، فقد ال يكون للجهات التنظيمية السعودية االختصاص 
التنظيمية والقضائية في  اللجوء إلى الجهات  العقوبات عليها، وقد يضطر المساهمون في المملكة  التنظيمي بالتحقق من تلك المخالفات أو تنفيذ 

دولة اإلمارات لتنفيذ حقوقهم في حال وجود أي مخالفات بحقهم أو ممارسات قد تؤثر على حقوقهم بشكل سلبي. 

وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله، فقد يضطر المساهم في المملكة الحصول على تمثيل في دولة اإلمارات – باإلضافة إلى احتمالية ضرورة 
لتعيين ممثلين له في  إلى تكبده تكاليف إضافية، باإلضافة إلى خضوعه إلجراءات قد تكون مطولة  – مما قد يؤدي  القانونيين  تعيينه للمستشارين 

دولة اإلمارات. 

المخاطر المتعلقة بهيكلية الطرح كطرح عام أولي مزدوج ومتزامن وإدراج في المملكة من قبل شركة غير  4ل4ل3
سعودية والتي لم يتم تطبيقها في المملكة قبل الطرح

والتي تشمل نظام  أو مطبقة من قبلها،  المملكة  الصادرة عن جهات مختلفة في  واللوائح  للعديد من األنظمة  المملكة  العامة في  الطروحات  تخضع 
الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. ونظراً إلى أنه لم 
يسبق إتمام أي عملية لطرح أسهم شركة أجنبية في المملكة كطرح عام أولي في المملكة وفي مكان تأسيس الشركة بشكل مزدوج ومتزامن وبموجب 
آلية مشابهة لتلك الموضحة في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية، فقد قامت الشركة بتفسير وتطبيق هذه األنظمة واللوائح بشكل تراه مناسباً وذلك 

بعد التشاور مع مستشاريها في هذا الشأن. 

وعليه، ففي حال قيام أي جهة رقابية أو قضائية في المملكة بتفسير األنظمة واللوائح المنطبقة على الطرح بشكل يختلف عن طريقة تفسير وتطبيق 
الشركة لها فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة أو مركزها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية، وبالتالي على سعر سهم 

الشركة، كما قد يؤدي إلى تعليق إدراج أسهمها في المملكة بشكل غير متوقع. 
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جدول المحتويات <

10



نظرة عامة عن السوق والقطاعل  4

مق(مة

كلّفت الشركة شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد )ويشار إليها فيما بعد بـ »مستشار دراسة السوق«(، وهي مقدم مستقل لخدمات أبحاث السوق 
االستراتيجية، بإعداد دراسة سوق بشأن وضع قطاع تناول الطعام خارج المنزل التي تشمل مجموعة واسعة من أنواع المطاعم والمؤسسات الغذائية 
مثل مطاعم الخدمة السريعة والمطاعم متكاملة الخدمات والمطاعم العادية لتناول الطعام والمقاهي ومحالت الوجبات الخفيفة وغيرها في العديد 
من األسواق الرئيسية )المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومصر( وأسواق أخرى )قطر والمغرب والعراق وعمان والبحرين 

واألردن ولبنان وكازاخستان(، وفق ما تحدده الشركة.

تستند المعلومات الواردة أدناه إلى دراسة سوق مستقلة أعدها مستشار دراسة السوق، والذي منح موافقته الخطية على نشر تقريره عن السوق في 
هذه النشرة في تاريخ نشرها ولم يسحب هذه الموافقة. ال يمتلك مستشار دراسة السوق بنفسه أو أي من شركاته التابعة أو موظفيه أو أقاربهم أسهًما 

أو مصالح من أي نوع في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها. 

ت التقديرات والتوقعات الواردة في هذا القسم بناًء على دراسة بحثية للسوق أعدها مستشار دراسة السوق، والتي تتضمن تقديرات بحثية تستند  أعدَّ
إلى مصادر رسمية مختلفة منشورة، مثل قاعدة بيانات Passport )باسبورت( واستطالعات اآلراء التجارية التي أجرتها شركة يورومونيتور من خالل 

عّينة من الجهات الفاعلة في كل من األسواق الرئيسية واألخرى.

والمنهجيات  التقنيات  لطبيعة  نظًرا  ولكن  الدراسة،  لهذه  مناسبة  ومنهجيات  معلومات  مصادر  استخدم  أنه  السوق  دراسة  مستشار  يعتقد  لذلك، 
يورومونيتور  شركة  إلى  اإلشارات  اعتبار  عدم  ينبغي  اكتمالها.  أو  المعلومات  هذه  بدقة  تتعهد  أو  تضمن  ال  فإنها  السوق  بحث  في  المستخدمة 
إنترناشيونال ليمتد على أنها تمثل رأي شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد في ما يتعلق بقيمة أي أوراق مالية أو التوصية باالستثمار في الشركة.

ليس لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المضمنة أدناه خاطئة أو مضللة أو أنه قد تم حذف أي مادة جوهرية من 
شأنها أن تجعل هذه المعلومات خاطئة أو مضللة. ولم يتم التحقق من المعلومات التي أعدها مستشار دراسة السوق والواردة في هذا القسم بشكل 
مستقل من خالل الشركة أو أي طرف آخر، وال يقدم أي منهما أو مستشار دراسة السوق أي إقرارات بشأن دقتها وينبغي عدم االعتماد على المعلومات 

عند اتخاذ أي قرار استثماري أو االمتناع عن اتخاذه.

تعمل الشركة في 12 دولة تقع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكزاخستان. وهذه الدول هي السعودية واإلمارات والكويت ومصر والمغرب 
هي  المبيعات(  قيمة  إجمالي  من  الحصة  )بحسب  للشركة  الرئيسية  العمليات  أسواق  وكازاخستان.  ولبنان  واألردن  والبحرين  وعمان  والعراق  وقطر 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات ومصر والكويت، ويشار إليها في ما يلي باسم »األسواق الرئيسية«. يشار إلى الدول األخرى التي تعمل فيها 
الشركة في ما يلي باسم »األسواق األخرى«. في حين أن هذه األسواق االثني عشر متنوعة ومختلفة من الناحية الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية 
والعرقية، فإنها تجتمع في خصائص مشتركة تميزها على المستوى العالمي، مثل ارتفاع معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبًيا، وارتفاع 
نسبة الشباب وزيادة عدد السكان وأسواق تناول الطعام خارج المنزل الديناميكية للغاية. عالوة على ذلك، تشهد ثالثة من األسواق الرئيسية األربعة 
)المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت( تطوًرا مشابًها جًدا نحو هيكل تناول الطعام خارج المنزل يشبه مثيله في الواليات 
انتشار كبيرة مقارنة بكل من  الدولية وفرص  باللغة اإلنجليزية، مع وجود قوي لمشغلي مطاعم الخدمات السريعة  الناطقة  المتحدة والدول األخرى 

األسواق المتقدمة والنامية.
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مع(- النمو السنوي المركب االسمي إلجمالي الناتج المحلي )وو0ول6و0ود بال(والر األمريكي: مقارنة عالمية4د:   ل4الج(و- )

معدل النمو السنوي المركب 2022-2026الدولة/المنطقة

5.5%المملكة العربية السعودية

5.1%اإلمارات العربية المتحدة

12.4%مصر

4.2%الكويت

7.0%األسواق الرئيسية األربعة للشركة
5.6%األسواق الثمانية األخرى للشركة5

6.8%األسواق االثني عشر للشركة
4.5%الدول المتقدمة6

7.1%الدول النامية7

تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. يرجى مالحظة أن  المصدر: 
المتوسط المقدم هنا، وكذلك في أجزاء أخرى من التقرير، هو متوسطات مرجحة

مع(- النمو السنوي المركب للنمو السكاني )وو0ول6و0ود: مقارنة عالميةد:  ول4الج(و- )

معدل النمو السنوي المركب 2022/-2026الدولة/المنطقة:

1.2%المملكة العربية السعودية

0.8%اإلمارات العربية المتحدة

1.5%مصر

1.0%الكويت

1.4%األسواق الرئيسية األربعة للشركة

1.0%األسواق الثمانية األخرى للشركة

1.4%األسواق االثني عشر للشركة

0.5%الدول المتقدمة

0.8%الدول النامية

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك.

بيان السكان حسب الفئات العمرية ) و0ود: مقارنة عالميةد:  3ل4الج(و- )

65 أو أكثر45-3064-044-29المنطقة

5%17%24%54%األسواق الرئيسية األربعة للشركة

6%17%22%56%األسواق الثمانية األخرى للشركة

5%17%23%55%األسواق االثني عشر للشركة

18%25%20%37%الدول المتقدمة

12%28%22%38%الدول النامية

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

تستند كل المقارنات العالمية إلى األسعار الحالية للدوالر األمريكي، وسعر الصرف الثابت لعام 2021.  4
األسواق األخرى لعمليات الشركة: العراق، والمغرب، وقطر، والبحرين، وعمان، ولبنان، واألردن، وكازاخستان.  5

أبرز الدول المتقدمة: الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.  6
أبرز الدول النامية: الصين، وإندونيسيا، وماليزيا، وجنوب أفريقيا.  7
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األسواق الرئيسية: السعودية، ودولة اإلمارات، والكويت، ومصر

المملكة العربية السعودية

أكبر  من  وواحدة  العشرين  مجموعة  في  عضويتها  إلى  باإلضافة  العالم  مستوى  على  اقتصاًدا   20 أفضل  بين  من  السعودية  العربية  المملكة  تُعد 
االقتصادات على مستوى العالم. كما أنها تعد أكبر اقتصاد من بين 12 دولة تعمل بها الشركة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لها 833.5 مليار دوالر 
أمريكي في عام 8.2021 ال تزال التوقعات االقتصادية للمملكة إيجابية، حيث يُتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.3% بحلول 
عام 2026، وهو أعلى بكثير من النمو المتوقع ألسواق الدول المتقدمة، مثل الواليات المتحدة )1.6%(، والمملكة المتحدة )1.6%(، وكندا )%1.7( 

في عام 9.2026

تمتلك المملكة العربية السعودية واحًدا من أكبر الِتعدادات الُسكانية من بين 12 دولة تعمل فيها الشركة، حيث بلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة في 
عام 2021. كما أن لديها أكبر عدد من الشباب، حيث يمثل المراهقون والشباب )0-29 سنة( نحو 45.7% من إجمالي السكان في عام 2021، مع 

تحقيق معدل نمو أعلى بنحو 1.2% من المتوسط العالمي )0.9%( خالل الفترة من 2022 إلى 10.2026

على الرغم من الركود في عام 2019 واالنخفاض خالل عام 2020، األمر الذي يرجع جزئًيا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار 
النفط الخام، شهد االقتصاد تعافًيا إلى مستويات ما قبل الفيروس في عام 2021. تمخض عن ذلك معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي اإلجمالي 
االسمي بنسبة 0.7% للفترة من 2018 إلى 11.2021 ويُعد ارتفاع أسعار النفط بسبب التحول في سوق الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا، من بين 

األسباب الرئيسية لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتوقع بنسبة 5.8% في المملكة العربية السعودية في عام 12.2022 

من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية في المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط مع حل اختناقات سالسل اإلمداد تدريجًيا. انخفض 
التضخم في عام 2021 إلى 3.1% من 3.4% في العام السابق له، حيث تالشت آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2020، من 5% إلى 15%. ومن 
المتوقع للتضخم أن يتراجع أكثر في عام 2022، إلى 2.5% ويُتوقع أن يستمر هذا االتجاه في السنوات القادمة، مع توقع انخفاض التضخم في المملكة 
أوكرانيا  كل من  القمح من  السعودية على  العربية  اعتماد  فإن  المنطقة،  األخرى في  للدول  2026. وخالًفا  بحلول عام   %2.0 إلى  السعودية  العربية 
وروسيا محدود. وتستفيد البالد كذلك من إنتاج قوي للنفط الخام المحلي13. عالوة على ذلك، فإن اإليجارات، وهي مكون رئيسي في سلة مؤشر أسعار 
المستهلكين في البالد، تتراجع، بينما حافظت السقوف السعرية واإلعانات على حصر تأثير مجمل الزيادات في أسعار الطعام والوقود. 14وقد ظل 

سعر الريال السعودي ثابًتا مقابل الدوالر األمريكي منذ عام 1986، وهو ما يوفر لعملة البالد استقراًرا إضافًيا ويقلل من تأثير زيادة أسعار السلع.

التنويع  على   )2030 )رؤية  األخيرة  الحكومية  االستراتيجية  رّكزت  فقد  المحلي،  الناتج  إجمالي  في  مساهم  أكبر  هي  النفط  صادرات  أن  حين  في 
االقتصادي، وتطوير المشاريع العمالقة، وإدخال استثمارات بنحو تريليون دوالر في السياحة والترفيه وغيرها من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية. 
والبنية  والتعليم  الصحة  مثل  العامة  الخدمات  وتطوير  الخاص  القطاع  حجم  وزيادة  األجنبي  االستثمار  جذب  إلى  التركيز  في  التحول  هذا  ويهدف 
التحتية.15 ومن المتوقع أن يؤثر النمو االقتصادي الناتج بشكل إيجابي على اإلنفاق االستهالكي، فضاًل عن أن قطاع تناول الطعام خارج المنزل أحد 

الرئيسيين. المستفيدين 

يقترن النمو السكاني بمعدل تحضر أعلى من السنوات السابقة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 85.2% بحلول عام 2026. ومن المقرر أن يتم دعم 
هذا النمو من خالل العديد من المشاريع الحضرية في بوابة الدرعية ومنتزه الملك سلمان والقدية. من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الحضر في 
الرياض من 7.5 مليون في عام 2021 إلى 15 مليوًنا بحلول عام 2030. 16 كما أن إنشاء مدن ذكية جديدة، مثل نيوم، يجعلها في أفضل وضع أيًضا 

لجذب استثمارات أكبر إلى مراكز التسوق، وزيادة مساحات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

قاعدة بيانات Passport لشركة يورومونيتور إنترناشيونال  8
كما ورد في نفس المرجع.  9
كما ورد في نفس المرجع.  10
كما ورد في نفس المرجع.  11
كما ورد في نفس المرجع.  12

13  عرب نيوز، )2022(: المتوقع للتضخم في السعودية أن يبقى دون ذلك في االقتصادات األخرى في مجموعة الـ 20 حتى عام 2023، وفق توقعات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
business-economy/2101841/OECD، https://www.arabnews.com/node

saudi-/17/06/2022/https://www.imf.org/en/News/Articles لعام 2022،  الرابعة  المادة  للموظفين لمهمة  الختامي  البيان  السعودية:  العربية  الدولي )2022(:  النقد  14  صندوق 
article-iv-mission-2022-arabia-staff-concluding-statement-of-the

/overview/gov.sa/v2030.https://www.vision2030 ،15  رؤية 2030، المملكة العربية السعودية
16  استراتيجية الرياض 2030
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تعتبر مراكز التسوق أيًضا من بين المستفيدين الرئيسيين من تطور صناعة السينما. منذ رفع الحظر الذي دام 35 عاًما في أواخر عام 2017، تطورت 
التقديرات الحالية إلى أن  الصناعة بسرعة، حيث حققت 238.0 مليون دوالر أمريكي من خالل ما يقرب من 430 شاشة في عام 17.2021 تشير 
الصناعة قد تصل إلى 1.0 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2025 و1500 شاشة بحلول عام 18.2026/2025 ومن المقرر أن تؤدي هذه الزيادة إلى 

زيادة اإلقبال بشكل كبير في مراكز التسوق وصاالت الطعام المجاورة في كل أنحاء الدولة.

التي بدأت في عام 2018، الدعم الذي تقوده الحكومة إلدخال المزيد من النساء لسوق العمل. ومن المتوقع أن  ومن بين اإلصالحات االجتماعية، 
يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل المتاح لإلنفاق لألسر )10,394 دوالًرا أمريكًيا في عام 2021 مقابل 12,968دوالًرا أمريكًيا في عام 2026( باإلضافة إلى 
اإلنفاق في قطاع تناول الطعام خارج المنزل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا، إلى جانب إصالحات اجتماعية أخرى، مثل رفع الحظر المفروض على قيادة 
النساء للسيارات، وفتح دور السينما، وإنهاء الفصل بين الجنسين في المطاعم واألماكن العامة، إلى عادات استهالكية جديدة. تمثل الدخول المرتفعة 
المتاحة لإلنفاق، باإلضافة إلى عدد كبير من الشباب الذين يقدرون العالمات التجارية العالمية، محرًكا إيجابًيا إلجمالي السوق المستهدفة لمقدمي 

خدمات الطعام خارج المنزل.19

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية في المملكة العربية السعودية للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  4ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 

2026-2022

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 20
5.5%0.7%816.6803.6703.4833.5906.91,122.4أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.3%5.8%3.2%)4.1%(0.3%2.4%% الحقيقي 

--2.0%2.5%3.1%3.4%2.1%2.5%%معدل التضخم

1.2%)0.5%(00033,70334,00332,86133,16033,59135,176 إجمالي عدد السكان 

0.4%)1.9%(00016,05715,95115,19515,14615,18715,433الشباب )0-29 سنة(

--85.2%84.5%84.3%84.1%83.9%83.7%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
4.1%5.3%8,9079,1259,23710,39411,02912,968أمريكي 

نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستهالكي

دوالر 
4.1%5.5%9,2349,4819,62310,83711,50613,537أمريكي

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

اإلمارات العربية المتح(ة

سّجل االقتصاد اإلماراتي ناتج محلي إجمالي بقيمة اسمية 411.6 مليار دوالر أمريكي في عام 2021. ويظل قطاع النفط أكبر مساهم في إجمالي 
الناتج المحلي بحصة تبلغ حوالي 30%، ومع ذلك، فقد نجحت الدولة في التنويع من كونها اقتصاًدا يعتمد على النفط إلى زيادة مساهمة إجمالي الناتج 
المحلي من قطاعات مثل التجارة والسياحة والعقارات. ويُعد قطاع السياحة أيًضا مصدًرا مهًما لإليرادات، ومن المتوقع أن يساهم بحوالي %12.4 

من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026. 21

شّكل الوافدون في عام 2021 حوالي 90% من سكان دولة اإلمارات )9.3 مليون(، مما أدى إلى مزيج ديموغرافي فريد من المستهلكين من آسيا والشرق 
األوسط وأوروبا وثقافات أخرى إلى جانب تفضيالت وأذواق متنوعة.

saudi-arabia/2041361/https://www.arabnews.com/node ،17  عرب نيوز، )2022(: كيف أدت إعادة فتح دور السينما في المملكة العربية السعودية مسار صناعة السينما
saudi-arabia-/12/2021/https://deadline.com ،18  مجلة ديدالين )2021(: توقعت المملكة العربية السعودية أن تصبح سوق سينما بحجم مليار دوالر بحلول عام 2025: آفاق النمو

/1234901866-box-office-outlook-one-billion-dollar-market

قاعدة بيانات Passport لشركة يورومونيتور إنترناشيونال  19
20  إجمالي الناتج المحلي االسمي، ينطبق على جميع جداول البالد في القسم 3.
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ولقد تعافى االقتصاد اإلماراتي بسرعة من اآلثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد. تعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2021 
ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين ظل التضخم أقل من نظيره في معظم االقتصادات الغربية وبعض البلدان المجاورة، عند 0.2% فقط. 
وعلى غرار الريال السعودي، يرتبط الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريكي، مما يحد من المخاطر التي تواجه البالد من تقلبات أسعار الصرف األجنبي. 
يعمل نظام تحديد الحدود القصوى لتسعير المواد الغذائية األساسية في الدولة على إبقاء معدل تضخم أسعار المواد الغذائية عند الحد األدنى، حيث 
تتطلب زيادة األسعار الحصول على موافقة. في حين تعتمد فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل كبير على الواردات الغذائية، تبنت استراتيجية 
مصادر متنوعة للغاية لضمان األمن الغذائي على مر السنين. كما أن اعتمادها على القمح من أوكرانيا وروسيا محدود نسبًيا مقارنة بالدول األخرى 
في المنطقة، مثل مصر.22 ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية والسلع األخرى العالمية، فضاًل عن 

ارتفاع أسعار النفط الخام، إلى زيادة التضخم إلى 2.5% في عام 2022.

بلغ اإلنفاق على خدمات تناول الطعام خارج المنزل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 1,317.2 دوالر أمريكي للفرد في عام 2021، وهو المعدل األعلى 
في المنطقة والخامس عشر على مستوى العالم.23 يتم دعم الطلب من خالل أنماط الحياة المزدحمة لسكان الدولة الذين يهيمن عليهم الذكور ويتسمون 
بالتنوع حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة منهم، وكذلك تميز البنية التحتية والسوق التنافسي. استقطبت دبي على وجه الخصوص استثمارات في العالمات 

التجارية العالمية لألغذية والمشروبات وتعتبر مركًزا عالمًيا للصناعة، حيث تتمتع العالمات التجارية الرائدة في العالم بحضور كبير في الدولة. 

ودولة اإلمارات هي وجهة سياحية عالمية، فقد أفادت التقارير أن مطار دبي الدولي هو أكثر المطارات ازدحاًما في العالم نظًرا لحركة المسافرين 
الدولية.24 لقد كان إكسبو 2020 بمثابة حافز لمزيد من التوسع في قطاعي السياحة والضيافة، في عام 2020 وحده، حقق قطاع السياحة ما يقرب 
من 24.6 مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل 6.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.25 يتم دعم قطاع السياحة من خالل العديد من األحداث اإلقليمية 
والعالمية الرائدة، بما في ذلك سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورموال 1 السنوي، ومعرض إكسبو 2020، والمعارض التجارية، مثل معرض جلفود )أكبر 

حدث لمصادر األطعمة والمشروبات في العالم(.26

من  القطاعات،  جميع  في  االقتصادية  التنمية  لدعم  الكبيرة  التحتية  البنية  مشاريع  في  االستثمار  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  استمرار  مع 
المتوقع أن تزداد قدرة قطاع تناول الطعام خارج المنزل مدفوعة بالنمو في مواقع التوسع المحتملة. وفي عام 2022، تشير التقديرات إلى ضخ أكثر 
من 650 مليار دوالر أمريكي في تنفيذ مشاريع إنشائية مخطط لها أو في طور اإلعداد، بما في ذلك مجمع جزيرة السعديات، ومساكن اللوفر أبوظبي، 

وميدان ون مول. 

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية في اإلمارات العربية المتح(ة للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  ول4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
5.1%)0.8%(422.2421.1380.6411.6436.0532.1أمريكي

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.5%3.8%1.5%)6.0%(1.7%1.2%%الحقيقي 

--2.0%2.5%0.2%2.1%1.9%3.1%%معدل التضخم

0.8%)0.1%(0009,3679,5049,2829,3359,4209,741إجمالي عدد السكان 

0.2%)1.1%(0003,6113,6403,4853,4933,5093,541الشباب )0-29 سنة(

--89.0%88.2%87.9%87.7%87.5%87.2%%معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
3.7%)3.8%(20,34620,30917,82318,09619,10922,133أمريكي 

نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستهالكي

دوالر 
3.7%)3.8%(16,20316,24114,29314,41615,25517,670أمريكي

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

/20/04/2022/https://www.thenationalnews.com/uae ،»22  ذا ناشيونال )2022(: »المراقبة الصارمة ألسعار المواد الغذائية للسيطرة على التضخم في اإلمارات العربية المتحدة
/tight-monitoring-of-food-prices-to-keep-uae-inflation-in-check

23  قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت: تغطية إجمالي 210 دولة.
/https://media.dubaiairports.ae .24  مطارات دبي

25  قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت
/https://www.gulfood.com :)2022( Gulfood  26
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الكويت

تمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.27 وبالتزامن مع إجمالي الناتج المحلي البالغ 111.7 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، 
وبعد حالة الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، فمن المتوقع أن يؤدي التوسع التدريجي في إنتاج النفط إلى 

نمو سنوي مركب متوقع في إجمالي الناتج المحلي االسمي بنسبة 4.2% خالل الفترة من 2022 إلى 28.2026

بلغ عدد سكان الكويت في عام 2021 نحو 4.4 مليون نسمة، ويعيش 100% من السكان في مناطق حضرية، وعلى غرار اإلمارات العربية المتحدة، 
يشّكل الوافدون معظم السكان )80% في عام 2021(. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تشهد خطة اإلصالح ضمن رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى 

تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، انخفاًضا في نسبة الوافدين من إجمالي عدد السكان بمرور الوقت.29

أّثرت جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط سلًبا على االقتصاد خالل عام 2020، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الناتج المحلي 
الكويتية تدريجًيا في منتصف عام 2020  التي فرضتها الحكومة  القيود الصارمة  العديد من  االسمي بنسبة 8.9% مقارنًة بعام 2019. وقد تم رفع 
وجرى استئناف النشاط التجاري المنتظم. في عام 2022، من المتوقع أن يكون الرتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج أوبك تأثير إيجابي على 
إجمالي الناتج المحلي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.4%. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 

مستويات ما قبل الجائحة قبل عام 2024.

الدينار الكويتي مرتبط بسلة عمالت يهيمن عليها الدوالر األمريكي، وهو ما حافظ على سعر الصرف بالقرب من 0.30 دينار كويتي لكل دوالر أمريكي على 
مدى العقدين الماضيين. على الرغم من ذلك، فقد ارتفع التضخم بسبب الزيادات العالمية في أسعار السلع األساسية واضطرابات سالسل اإلمداد. ومع 
تراجع اآلثار المستمرة الضطرابات جائحة فيروس كورونا المستجد وضغط سالسل اإلمداد، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً خالل الفترة من 
2022 إلى 2026. ولدعم خفض التضخم، فمن الممكن أن تؤخر الكويت التطبيق المخطط لضريبة القيمة المضافة، والتي كانت مقررة أصاًل في عام 30.2023

كما هو الحال في الدول األخرى المنتجة للنفط في الشرق األوسط، فإن أحد األهداف االستراتيجية للحكومة ضمن رؤية 2035 هو تنويع اقتصادها 
لتقليل اعتمادها على قطاع النفط. شّكل قطاع النفط في عام 2021 نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي و92% من الصادرات.31

وكجزء من استراتيجيتها في التنويع، تهدف الحكومة الكويتية إلى أن تصبح الدولة مركًزا مالًيا وتجارًيا على الصعيدين اإلقليمي والدولي. يوفر تطوير 
المناطق التجارية والعوامل الترفيهية ذات الصلة بالترفيه فرًصا للتوسع للجهات الفاعلة في قطاع تناول الطعام خارج المنزل، بينما من المتوقع أن 

تؤدي الجهود المبذولة لتعزيز وصول السياحة الوافدة إلى زيادة قاعدة المستهلكين لمنتجات تناول الطعام خارج المنزل.

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية ل(ولة الكويت للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  6ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
4.2%)6.8%(138.2136.9107.4111.7125.6147.9أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.7%7.4%0.7%)8.9%()0.6%(2.4%% الحقيقي 

--2.5%4.7%3.4%2.1%1.1%0.6%% معدل التضخم

1.0%1.1%0004,2274,4204,4654,3674,3684,537 إجمالي عدد السكان 

2.1%1.1%0001,5371,5801,6031,6181,6611,805الشباب )0-29 سنة(

--100%100%100%100%100%100%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
1.9%)7.2%(15,72215,41711,99412,57813,84014,938أمريكي 

نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستهالكي

دوالر 
2.0%)7.1%(9,8229,6657,5797,8768,6689,379أمريكي

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

/https://www.gisreportsonline.com/r/kuwait-oil-time-to-catch-up  27
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/vat-implementation-2023-https://www.vatcalc.com/kuwait/kuwait-may-abandon  30
htm.165/https://www.opec.org/opec_web/en/about_us .31  أوبك
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مصر

ارتفع إجمالي الناتج المحلي االسمي لمصر بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.6% بين عامي 2018 و2021 ليصل إلى 403.9 مليار دوالر أمريكي 
في عام 2021. وكانت مصر الدولة الوحيدة من بين 12 سوًقا تعمل فيها الشركة تحافظ على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي اإليجابي للفترة 

من 2018 إلى 32.2021 

تمتلك مصر أكبر عدد من السكان من بين 12 سوًقا تعمل فيها الشركة، حيث وصل عدد سكانها إلى 101.5 مليون في عام 2021، وتحتل المرتبة 15 
عالمًيا من حيث عدد السكان. يمثل الشباب )0-29 سنة( نحو 58.5% من إجمالي السكان، الذين حققوا معدل نمو سنوي مركب قدره 1.8% للفترة 
من 2018 إلى 2021. كان 42.9% من سكان مصر في عام 2021 يعيشون في المناطق الحضرية، ولكن من المتوقع أن تزداد وتيرة التوسع الحضري 

ببطء خالل فترة التوقعات ليصل إلى 43.7% في عام 2026.

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في صدمة أولية لالقتصاد خالل الربع األول من عام 2020 بسبب التوقف المفاجئ في السياحة، والتي كانت 
تمثل ما يقرب من 12% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. ومع ذلك، فإن اإلجراءات االقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية واألموال اإلضافية 
بقيمة 8 مليارات دوالر أمريكي التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، قد مكنت البالد من الحفاظ على االستقرار االقتصادي، وتحقيق إجمالي 

ناتج محلي بنسبة 3.6% في عام 2020، بينما شهدت العديد من البلدان على مستوى العالم انكماًشا في إجمالي الناتج المحلي في نفس العام.33

ثابًتا لصرف  المصرية سعًرا  الحكومة  2018، حّددت  14.4% في عام  نحو  بلغ  الذي  التضخم  ومعدل  األساسية  السلع  أسعار  مواجهتها الرتفاع  في 
الدوالر لواردات السلع األساسية والمواد الخام، بما في ذلك القمح، للتخفيف من التأثير على القوة الشرائية للمستهلكين جراء خفض قيمة العملة 
والضغوط التضخمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تدريجي في معدل التضخم خالل الفترة من 2018 إلى 2020. ومع ذلك، فقد أدت الزيادات األخرى 
في أسعار السلع األساسية الناجمة عن اضطرابات سالسل التوريد المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على 
معدل التضخم في مصر، والذي من المتوقع أن يصل إلى 7.8% في عام 2022 قبل أن ينخفض إلى معدل 7.0% بحلول عام 2026 في الوقت الذي 
تتعافى فيه سالسل اإلمداد من العوائق الحالية. ويتماشى ذلك مع نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7.0% زائد أو ناقص 

نقطتين مئويتين في المتوسط في العام نفسه.

رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية طموحة تتكون من ثمانية أهداف رئيسية يجب تحقيقها بحلول عام 2030، والتي تتماشى مع أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة. تشمل الرؤية العديد من »المشاريع العمالقة« ومنها مطار جديد ومدينة ترفيهية في وادي النيل ومنطقة تجارية وحديقة حضرية 
الجديدة، وهي مدينة  اإلدارية  العاصمة  أكبر مشروع هو  المنزل.  الطعام خارج  تناول  منافذ قطاع  لتوسيع  متعددة  يخلق فرًصا  النطاق، مما  واسعة 
جديدة تقع على بعد 35 كيلومتًرا من القاهرة. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة نحو 6 إلى 7 مليون شخص باإلضافة إلى اإلدارات الحكومية 

والوزارات والسفارات األجنبية والجامعات والمرافق الترفيهية.

المدينة  تربط  التي  النقل  في شبكات  كبير  بشكل  المثال،  على سبيل  بورسعيد،  تستثمر  آخر، حيث  تركيز حكومي  مجال  التحتية  البنية  تطوير  يُعد 
بالعاصمة القاهرة. في السنة المالية 2020-2021، قدرت استثمارات هيئة قناة السويس للتنمية والتوسع بنحو 1.07 مليار دوالر أمريكي.34

تستفيد وسائل النقل العام من خط المترو الجديد 3 في القاهرة، والذي من المتوقع أن يحسن التنقل الحضري بشكل كبير ويحد من االزدحام المروري 
ألكثر من 20 مليون شخص يعيشون في العاصمة. وهذا المشروع مدعوم بشكل كبير، وذلك بمبلغ 626 مليون دوالر أمريكي من بنك االستثمار األوروبي، 
وبنحو 300 مليون دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنحة بقيمة 43 مليون دوالر أمريكي من االتحاد األوروبي. ويُعد استثمار بنك االستثمار 
األوروبي جزًءا من اتفاقية شاملة مع الحكومة المصرية اعتباًرا من عام 2021، الستثمار إجمالي 1.1 مليار دوالر أمريكي في مشاريع البنية التحتية 

للمترو والترام في القاهرة واإلسكندرية، مما يشير إلى مزيد من التحسينات المهمة لشبكة النقل العام في المستقبل.35

في حين أن االقتصاد المصري أقل ثراًء من الواليات المتحدة ودول أوروبا الغربية، فإن عدد السكان الكبير والطبقة المتوسطة الصاعدة والتطورات 
الجديدة ستوفر سوًقا استهالكًيا جذاًبا وديناميكًيا لمقدمي خدمات تناول الطعام خارج المنزل.
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34  قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت
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المؤشرات الكلية وال(يموغرافية لمصر للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  ول4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
12.4%12.6%282.7339.1373.0403.9445.7710.3أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--4.5%5.0%3.3%3.6%5.6%5.3%%الحقيقي 

--7.0%7.8%5.2%5.0%9.1%14.4%%معدل التضخم

1.5%1.8%00096,27998,10099,800101,479103,100109,346 إجمالي عدد السكان 

1.2%1.4%00056,90657,73558,52259,33860,23763,142الشباب )0-29 سنة(

--43.7%43.0%42.9%42.8%42.8%42.7%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
10.6%11.7%2,5822,9303,2833,5954,0616,081أمريكي 

نصيب الفرد من اإلنفاق 
االستهالكي

دوالر 
10.3%12.0%2,5872,9733,2793,6374,0856,038أمريكي

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

األسواق األخرى: قطر والمغرب والعراق وعمان والبحرين واألردن ولبنان وكازاخستان

قطر

تمتلك قطر أعلى نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي من بين 12 سوًقا تعمل فيها الشركة، وواحدة من أعلى المعدالت في العالم، حيث بلغ 66,748 
دوالًرا أمريكًيا في عام 2021. بلغ إجمالي الناتج المحلي 179.6 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، في ارتفاع من 144.4 مليار دوالر أمريكي في 
العام الفائت، وهو ما يشير إلى عالمات تثبت االنتعاش االقتصادي بعد عامين متتاليين من التراجع. بلغ عدد السكان في عام 2021 نحو 2.7 مليون 

نسمة، وشكل الشباب )0-29 سنة( 38.8% من اإلجمالي في ذلك العام.

وقطر هي أول دولة في الشرق األوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم )أكتوبر 2022(، ومن المتوقع أن يساهم التدفق المتوقع لمليون زائر بمبلغ 
20 مليار دوالر أمريكي في االقتصاد فضاًل عن زيادة جاذبية البالد كوجهة سياحية. وبينما يتوقع أن توفر استضافة كأس العالم لكرة القدم دفعة 
اإلنفاق  يرتفع  أن  المتوقع  من  األجل.  طويل  محرًكا  المحليون  السكان  يوفر  أن  المتوقع  فمن  المنزل،  خارج  الطعام  تناول  لقطاع  واحدة  لمرة  كبيرة 
االستهالكي على تناول الطعام خارج المنزل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% خالل الفترة من 2022 إلى 2026 وذلك بعد فترة الركود الناتج عن 

جائحة فيروس كورونا المستجد.36
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المؤشرات الكلية وال(يموغرافية ل(ولة قطر للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  8ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
5.7%)0.7%(183.3176.4144.4179.6197.9247.1أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.7%3.0%1.5%)3.6%(0.8%1.2%% الحقيقي 

1.1%)0.9%(0002,7602,7992,8322,6902,7452,865 إجمالي عدد السكان 

)0.4%()1.6%(0001,0971,1041,1051,0441,0511,035السكان الشباب )0-29 سنة(

--99.4%99.3%99.3%99.2%99.2%99.1%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
3.2%0.3%17,09017,20615,11917,24318,12720,536أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

المغرب

سجلت دولة المغرب إجمالي ناتج محلي بقيمة 132.8 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، متجاوًزا مستويات ما قبل الجائحة. وقد مّكن النشاط الصناعي 
المكثف والمحاصيل الجيدة في القطاع الزراعي، الذي رفع الدخل من الصادرات، البالد من تجنب الركود االقتصادي في عام 2021. في عام 2021، كان 
حوالي 50.2% من سكان المغرب البالغ عددهم نحو 37.3 مليون في الفئة العمرية )0-29( سنة، وهو ما يمثل فئة محلية مستهدفة كبيرة لقطاع تناول 

الطعام خارج المنزل. من المقرر أن يرتفع عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 1.1% خالل الفترة من 2022 إلى 2026.

الناتج المحلي للبالد. وباإلضافة إلى الجهود المستمرة لتوسيع بصمتها السياحية عبر جميع نقاط  شكلت السياحة تاريخًيا نحو 10 % من إجمالي 
األسعار، فمن المتوقع أن يكون هناك استثمارات جديدة، من شأنها أن تساعد المغرب في البقاء في المنافسة وجذب المزيد من الزوار من دول مثل 
الصين والهند، فضاًل عن تزايد الطبقة المتوسطة والدخول المرتفعة المتاحة لإلنفاق، والذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على أعمال تناول 

الطعام خارج المنزل.37

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية للمغرب للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  9ل4الج(و- )

2026 2022 2021 2020 2019 2018 الوحدة المؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026 

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
5.9%2.5%123.4128.3121.2132.8142.0178.4أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--3.5%2.5%7.4%)6.3%(2.6%3.1%% الحقيقي 

1.1%1.2%00036,02936,47236,91137,34537,77339,404 إجمالي عدد السكان 

0.1%0.1%00018,68618,71318,73318,74918,76118,829السكان الشباب )0-29 سنة(

--66.7%64.6%64.1%63.5%63.0%62.5%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
4.3%1.5%2,2072,2672,1572,3052,4292,872أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 
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العراق

إنتاج العراق من النفط هو سادس أكبر إنتاج نفطي في العالم38 ويمثل أكثر من 95% من عائدات التصدير في البالد.39 بلغ إجمالي الناتج المحلي 
للعراق في عام 2021 نحو 206.4 مليار دوالر أمريكي، متجاوًزا مستويات ما قبل الجائحة وعوض االنخفاض الحاد في عام 2020. وشّكل الشباب 
في الفئة العمرية بين 0-29 سنة نحو 65.4% من السكان، والتي بلغت 41.2 مليون في عام 2021. تتمتع فئة الشباب في العراق بالذكاء التكنولوجي 

ويستفيد من تغطية الشبكة الخلوية المتنقلة بنسبة 100% والتي تدعم تطوير قناة تناول الطعام خارج المنزل للتوصيل للمنازل.

من المتوقع أن يظل االقتصاد معتمًدا بشكل كبير على قطاع النفط، ولكن كجزء من رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، تتطلع الحكومة العراقية 
إلى تنويع االقتصاد. والهدف هو أن يكون القطاع الخاص شريًكا نشًطا في هذه التطورات. وليس من المتوقع أن يوّفر هذا فقط فرًصا لتوسيع قطاع 
تناول الطعام خارج المنزل، ولكن من المتوقع أن تؤدي زيادة فرص العمل إلى تعزيز زيادة الدخل المتاح لإلنفاق، والذي من المتوقع بدوره أن يترجم 

إلى زيادة في اإلنفاق على تناول الطعام خارج المنزل.

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية للعراق للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  0 ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
1.6%3.6%185.5191.6137.1206.4292.8311.8أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.6%9.5%2.8%)11.3%(5.5%2.6%% الحقيقي 

2.3%2.3%00038,43439,31040,22341,17942,16546,186 إجمالي عدد السكان 

1.6%1.7%00025,61026,04026,48726,94527,41329,232السكان الشباب )0-29 سنة(

--72.4%71.4%71.1%70.9%70.7%70.5%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
2.9%)2.8%(2,5542,5482,1172,3422,6702,999أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

سلطنة ُعمان

إلى  يشير  ما  وهو   ،2019 من مستويات  بالقرب  أمريكي،  دوالر  مليار   87.1 نحو   2021 عام  في  ُعمان  لسلطنة  االسمي  المحلي  الناتج  إجمالي  بلغ 
التعافي من اآلثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب توقعات لنمو إضافي خالل الفترة من 2022 إلى 2026. عدد السكان الشباب 
في سلطنة ُعمان كبير نسبًيا، حيث تبلغ نسبتهم 47.0 في المائة من سكانها البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة في الفئة العمرية )0-29( سنة في 
عام 2021، مما يجعل منها موقعاً جذاباً لقطاع تناول الطعام خارج المنزل. باإلضافة إلى ذلك، بعد فترة من االنكماش، من المقرر أن ينمو عدد سكان 
سلطنة ُعمان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.5% خالل الفترة من 2022 إلى 2026 ليصل إلى 4.8 مليون بحلول عام 2026، مما يزيد من التوسع 

في السوق المستهدفة.

تم تسريع اإلصالحات الهيكلية في إطار رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي وتسهيل خلق فرص العمل. وكجزء 
من توسيع القطاع الخاص، تشجع الحكومة العمانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاع السياحة في البالد. ومن المتوقع أن تزداد 
قيمة السياحة الوافدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1% خالل الفترة من 2022 إلى 2026 نظًرا لسهولة إصدار التأشيرات وتطوير البنية التحتية 

للسياحة، مما يوفر إمكانات لقطاع تناول الطعام خارج المنزل.40

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/iraq-oil-and-gas-equipment-services 38  إدارة التجارة الدولية
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview .39  البنك الدولي
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المؤشرات الكلية وال(يموغرافية لسلطنة ُعمان للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:    ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2021 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
4.3%3.0%79.787.973.987.198.9117.0أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.5%5.6%2.0%)2.8%()0.8%(0.9%% الحقيقي 

1.5%)1.1%(0004,6024,6184,6184,4564,5414,820 إجمالي عدد السكان 

0.1%)2.9%(0002,2892,2642,2182,0962,0792,085السكان الشباب )0-29 سنة(

--90.1%87.8%87.0%86.3%85.4%84.5%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
1.9%)0.2%(7,5257,8417,0297,4797,7928,393أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

البحرين

سّجلت البحرين نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي عند 38.9 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
نمو  استمرار  تعزيز  إلى  االقتصاد  تنويع  على  البحرينية  الحكومة  وعزم  النفط  أسعار  ارتفاع  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  السابق.  العام  2.2% عن  بنسبة 

إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 وما بعده.

تأثرت  وقد  الخاص.  القطاع  االستهالك في  كبير في  السائحون بشكل  يساهم  ثم  ومن   ،2021 مليون نسمة في عام   1.5 البحرين  يبلغ عدد سكان 
تدفقات السياحة بشكل كبير خالل جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن من المتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى مستويات ما قبل الجائحة 
البحرين  مدينة  مثل  والترفيهية،  الصناعية  بالتطورات  مدعومة  اإلقليميين  للسياح  المتوقعة  العودة  تكون  أن  المقرر  من   .2023 عام  أوائل  بحلول 
الرياضية )ساحة رياضية داخلية متعددة األغراض(، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، والمدينة السياحية )سلسلة من المنتجعات في 

جنوب غرب البحرين(، والتي من المتوقع أن تعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية وتوفر أماكن جديدة للتوسع في تناول الطعام خارج المنزل.41

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية للبحرين للفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  و ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
6.5%0.9%37.838.734.738.943.555.9 أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--3.0%3.2%2.2%)4.9%(2.1%2.3%% الحقيقي 

)0.8%(0001,5031,4841,4721,4691,4901,567 إجمالي عدد السكان 
%1.3

1.1%)4.2%(000682653622600595621السكان الشباب )0-29 سنة(

--90.3%89.7%89.6%89.5%89.4%89.3%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
4.4%)0.5%( 16,655  14,028  13,305  13,056  13,645  13,526 أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 
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األردن

بلغ 2.3% بين عامي 2018 و2021،  المحلي لألردن 45.3 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، مرتفًعا بمعدل نمو سنوي مركب  الناتج  بلغ إجمالي 
مدعوًما بتوسيع اتفاقية التجارة مع االتحاد األوروبي واقتصاد أكثر تنوًعا. يمثل هذا أحد أفضل معدالت النمو في 12 سوًقا التي تعمل فيها الشركة.

بلغ إجمالي عدد سكان األردن 10.3 مليون نسمة في عام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.7% خالل الفترة من 2022 إلى 2026. ويوفر وجود 
السكان المتحضرين للغاية )91.6% في عام 2021( وتطوير البنية التحتية المخطط له بيئة داعمة لتطوير قطاع تناول الطعام خارج المنزل.

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية لألردن خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  3 ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدةالمؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
5.7%2.3%42.344.643.845.347.659.5أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--3.3%2.3%2.2%)1.6%(3.7%1.9%% الحقيقي 

0.7%1.4%0009,90410,07010,20910,32010,40510,693 إجمالي عدد السكان 

)0.2%(0.6%0006,1656,2236,2616,2786,2756,234السكان الشباب )0-29 سنة(

--92.6%91.8%91.6%91.4%91.2%91.0%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
5.0%)0.3%(3,7113,5823,6263,6783,8164,632أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

لبنان

نمًوا سلبًيا  المحلي  الناتج  إجمالي  الحقيقية، سجل  القيمة  ومن حيث   .2021 عام  في  أمريكي  دوالر  مليار   18.8 للبنان  المحلي  الناتج  إجمالي  بلغ 
10.9% خالل الفترة من 2018 إلى 2021، إلى جانب انخفاض ملحوظ في عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد. بلغ عدد السكان 
6.8 مليون نسمة في عام 2021، منهم 49.8% شباب من الفئة العمرية )0-29( سنة. بلغ معدل التحضر في عام 2021 نحو 89.1%، مع تركز حوالي 

ثلث السكان في بيروت، مما يمثل فرصة مركزة لالستثمار في قطاع تناول الطعام خارج المنزل.

ساهمت عوامل متعددة منذ عام 2019، بما في ذلك االضطرابات المدنية، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وانفجار مستودع بيروت 2020، وعدم 
االستقرار السياسي، وانهيار العملة )فقدت الليرة اللبنانية 93% من قيمتها بين 2019 و2021(42 في األزمة االقتصادية والمالية في البالد. أجرى لبنان 
وعقد صندوق النقد الدولي في ربيع عام 2022 محادثات أولية لالتفاق على خطة إصالح اقتصادي يمكن من خاللها توفير تمويل بقيمة 3 مليارات 

دوالر على مدى عدة سنوات.43

https://www.reuters.com/markets/ :42  رويترز )2022(. تشير خطة لبنان إلى انخفاض في العملة بنسبة 93% وتحويل معظم الودائع بالعمالت األجنبية إلى الجنيه اإلسترليني
_/31-01-2022-currency-slide-turns-bulk-fx-deposits-pounds-93-rates-bonds/lebanon-plan-sees
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المؤشرات الكلية وال(يموغرافية للبنان خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  4 ل4الج(و- )

2026 2022 2021 2020 2019 2018 الوحدة المؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026 

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
25.3%46.8%5.95.87.618.842.7105.2أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--2.5%1.3%)2.3%()22.0%()7.2%()1.7%(% الحقيقي 

)1.4%()0.4%(0006,8596,8566,8256,7696,6856,327 إجمالي عدد السكان 

)3.4%()2.1%(0003,5913,5383,4643,3683,2552,833السكان الشباب )0-29 سنة(

--89.9%89.3%89.1%88.9%88.8%88.6%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
26.5%44.7%8107959892,4565,61914,394أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

كازاخستان

تحقق  التي  الخام  النفط  أسعار  ارتفاع  من  مستفيًدا   ،2021 عام  في  أمريكي  دوالر  مليار   194.8 إلى  لكازاخستان  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفع 
عائدات تصدير وضرائب كبيرة للبالد. تحتل كازاخستان المرتبة العاشرة في أكبر الدول المصدرة للنفط في جميع أنحاء العالم.44 وال تزال التوقعات 

االقتصادية إيجابية، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي االسمي إلى 328.2 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2026.

ارتفع عدد سكان كازاخستان بمعدل نمو سنوي مركب 1.3% خالل الفترة من 2018 إلى 2021 ليصل إلى 18.9 مليون في عام 2021، فضاًل عن أن 
49% من السكان من الفئة العمرية )0-29( سنة. وقد تتأثر التوقعات االقتصادية واالستثمارية للبالد باالضطرابات االجتماعية المستمرة، كما لوحظ 

في يناير 2022، واآلثار المحتملة للغزو الروسي ألوكرانيا، نظًرا العتمادها على الواردات الروسية.45

المؤشرات الكلية وال(يموغرافية لكازاخستان خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0ود:  و ل4الج(و- )

201820192020202120222026الوحدة المؤشر 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي 
9.8%10.3%145.1163.3166.0194.8225.5328.2أمريكي 

نمو إجمالي الناتج المحلي 
--3.5%3.6%4.1%)2.6%(4.5%4.1%% الحقيقي 

1.1%1.3%00018,15718,39618,63218,88019,11919,990 إجمالي عدد السكان 

1.1%0.7%0009,0759,1179,1839,2559,3289,735السكان الشباب )0-29 سنة(

--58.7%57.8%57.7%57.6%57.5%57.4%% معدل التحضر 

نصيب الفرد من الدخل 
المتاح لإلنفاق 

دوالر 
11.3%5.3%3,5914,0443,8114,1994,7647,308أمريكي 

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وأوبك. 

44  ستاتيستا، ترتيب أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم لعام 2020
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سوق تناو- الطعام خارج المنز- ومطاعم الخ(مات السريعة في المملكة العربية السعودية، واإلمارات 
العربية المتح(ة، والكويت، ومصر

العالمات  نطاًقا، حيث ساهمت  األوسع  المنزل  الطعام خارج  تناول  السريعة ضمن سوق  الخدمات  قطاع مطاعم  في  أساسي  بشكل  الشركة  تنشط 
الكبرى )كي إف سي، وهارديز، وبيتزا هت46( بنسبة 89% من مبيعات الشركة في عام 2021. حّققت أكبر أربعة أسواق للشركة -  التجارية الثالث 
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومصر 78,6% من مبيعات الشركة في عام 2021. تشمل محركات النمو المعروفة في 
هذه األسواق تزايد عدد السكان الشباب والدخل المتاح لإلنفاق، واإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وارتفاع معدالت التحضر في المملكة 
معقولة.  بأسعار  الجودة  وذات  المالئمة  الوجبات  على  المستهلكين  طلب  وزيادة  السياحة،  قطاع  ونمو  جديدة،  ومشاريع  مجتمعات  وإنشاء  ومصر، 
باإلضافة إلى ذلك، فإن »إضفاء الطابع الغربي« لثقافة الطعام، أي استخدام وجبات قائمة على النمط الغربي في الحياة اليومية، يوفر دافًعا مشترًكا 
لمزيد من الزيادات في االنتشار المنخفض الحالي لمطاعم الخدمات السريعة في هذه األسواق. استمر تضخم أسعار المواد الغذائية منذ أوائل عام 
2021 في كل األسواق التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط واألسمدة والقيود المتعلقة بسلسلة التوريد نتيجة 
جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب في أوكرانيا.47 ومع ذلك، من المتوقع بحلول عام 2026 أن يصل التضخم إلى معدالت مستقرة نسبًيا بنسبة 

2.0% في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وبنسبة 2.5% في الكويت، وبنسبة 7.0% في مصر.

نظرة عامة على قطاع تناو- الطعام خارج المنز-

تمّثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومصر أسواق تناول الطعام خارج المنزل المرنة والديناميكية، ال سيما في فئات 
المطاعم السريعة والمطاعم متكاملة الخدمات، ومن حيث حجم السوق، فقد استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة األكبر من المبيعات 
بين الدول الرئيسية، حيث بلغت قيمة إيرادات المبيعات لتناول الطعام خارج المنزل لديها 14.5 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، تبعتها اإلمارات 

العربية المتحدة بقيمة 12.5 مليار دوالر أمريكي، ثم الكويت بقيمة 2.6 مليار دوالر أمريكي وأخيًرا مصر بقيمة 6.4 مليار دوالر أمريكي.

أدى تحديث قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت منذ أوائل التسعينيات إلى التطور السريع لمراكز التسوق 
التي أدت إلى خلق ثقافة مراكز التسوق في هذه الدول، حيث أصبحت مراكز التسوق الوجهة المفضلة للتسوق والترفيه وتناول الطعام. وقد شّكلت 
أيًضا نقطة دخول للعالمات التجارية العالمية لتجارة التجزئة واألغذية ذات القيمة مقابل المال، بما في ذلك ماكدونالدز وكي إف سي وبيتزا هت، من 
خالل المشغلين الحاصلين على االمتياز مثل الشركة. تطورت بعض العالمات التجارية المحلية إلى سالسل، مثل البيك في المملكة العربية السعودية، 

لكنها ال تزال محدودة مقارنًة بالعالمات التجارية العالمية.

السعودية د:  6 ل4الج(و- ) العربية  المملكة  في  المنز-  خارج  الطعام  تناو-  والمنافذد48  المبيعات  إيرادات  )قيمة  سوق  حجم 

واإلمارات العربية المتح(ة والكويت ومصر خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و 

201820192020202120222026الوحدة الدولة 
معدل النمو 

السنوي المركب
2021-2018

معدل النمو 
السنوي المركب

2026-2022

مليون دوالر المملكة العربية السعودية 
12.2%)11.9%(21,17221,87511,18814,48818,18028,822أمريكي 

5.5%)2.1%(35,60136,30934,28733,38234,57742,912المنافذ المملكة العربية السعودية 

مليون دوالر اإلمارات العربية المتحدة 
6.0%)5.7%(14,84115,33910,54012,45413,37916,915أمريكي 

3.4%)3.3%(17,48717,77614,65715,82616,52318,913المنافذ اإلمارات العربية المتحدة 

مليون دوالر الكويت 
8.3%)2.0%(2,8013,0822,1402,6343,0914,254أمريكي 

2.5%)1.5%(6,6967,0095,9206,4056,8037,501المنافذ الكويت 

مليون دوالر مصر 
18.0%)0.7%(6,4927,4045,4446,3597,69314,920أمريكي 

6.9%1.2%39,63340,65238,37141,08544,01357,398المنافذ مصر 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

46  قبل يوليو 2022، كان مشغل بيتزا هت شركة أخرى في المملكة العربية السعودية.
https://blogs.worldbank.org/opendata/food-prices-continued-their-two-year-long-upward-trajectory .47  البنك الدولي

48  المنافذ تشير إلى المنافذ ذات الفروع المنتشرة وتلك المستقلة في التقرير ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
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تناو- الطعام خارج المنز- حسب القطاع

يختلف تكوين قطاع تناول الطعام خارج المنزل عبر األسواق الرئيسية األربعة. في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، تعد المطاعم 
متكاملة الخدمات والمطاعم العادية أكبر شريحة من حيث القيمة، تليها مطاعم الخدمات السريعة. في الكويت ومصر، تُعد مطاعم الخدمات السريعة 

القطاع الرائد، يليها المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية.

في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تسجل المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية ومطاعم الخدمات السريعة نمًوا برقم عشري من 
حيث القيمة بالدوالر األمريكي خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6% و10.0%، على التوالي. ومن المتوقع أن 

يؤدي استمرار إطالق االمتيازات الدولية التي تديرها الشركات التي تركز على مطاعم الخدمات السريعة، بما في ذلك الشركة، إلى تعزيز هذا النمو. 

الطعام  تناول  المبيعات في قطاع  المتحدة نحو 53.1% من إجمالي قيمة  العربية  اإلمارات  العادية في  والمطاعم  الخدمات  المطاعم متكاملة  مثلت 
خارج المنزل في عام 2021، ومن المتوقع أن تحقق نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.2% خالل الفترة من 2022 إلى 2026. ويمثل قطاع مطاعم 
الخدمات السريعة 19.4% من إجمالي قيمة إيرادات المبيعات لتناول الطعام خارج المنزل ومن المتوقع أن يحقق نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
6.6% خالل نفس الفترة نتيجة زيادة الدخل المتاح لإلنفاق، وازدهار السياحة وافتتاح منافذ جديدة لمطاعم الخدمات السريعة. وخالل الفترة الممتدة 
من 2018 إلى 2021، تستفيد الشركات التي تسيطر على هذه القطاعات في اإلمارات العربية المتحدة من تحول المستهلكين من المطاعم متكاملة 

الخدمات والمطاعم العادية نحو خيارات القيمة مقابل المال التي توفرها مطاعم الخدمات السريعة.

استحوذت مطاعم الخدمات السريعة في الكويت ومصر على أكبر حصة من قيمة إيرادات المبيعات لتناول الطعام خارج المنزل في عام 2021. ومن 
المتوقع أن تحقق مصر معدالت نمو سنوي مركب تبلغ 18.8% في قطاع مطاعم الخدمات السريعة و17.8% في قطاع المطاعم العادية خالل الفترة من 
2022 إلى 2026، مدفوًعا بزيادة في منافذ البيع وانتشار أكبر لالمتيازات الدولية باإلضافة إلى النمو السكاني. من المتوقع أن يسجل قطاع المطاعم 
متكاملة الخدمات والمطاعم العادية في الكويت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.5% خالل الفترة من 2022 إلى 2026، في حين أن معدل النمو 
السنوي المركب المتوقع لقطاع مطاعم الخدمات السريعة يبلغ 7.1% خالل الفترة نفسها. تمتلك الكويت أعلى حصة في مطاعم الخدمات السريعة، 
بنسبة 55.7% في عام 2021، مقارنة بمصر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بفضل الدخول المبكر للعالمات التجارية العالمية 
الكثافة  ارتفاع  من  الرغم  على  األمريكية،  بالسوق  مقارنة  االنتشار  منخفضة  الكويت  تزال  ال  ذلك،  ومع  الغربية.  المطاعم  اتجاهات  اعتماد  وزيادة 
الخدمات  المتكاملة  المطاعم  في  النمو  وراء  الدافع  يكون  أن  المتوقع  ومن  الفئات.  نمو  إمكانات  من  المزيد  يتيح  مما  الحضري،  والتوسع  السكانية 
والمطاعم العادية هو االتجاه المتزايد لمطاعم المأكوالت األصيلة والمحلية، في حين يتمثل المحرك الرئيسي لمطاعم الخدمات السريعة في توسع 
سالسل المطاعم الدولية باإلضافة إلى العالمات التجارية المحلية التي طورها رواد األعمال الكويتيون. ومع ذلك، فإن مثل هذه العالمات التجارية 

المحلية تفتقر إلى الحجم الكبير، وتواجه ضغوًطا أكبر في ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية وزيادة المنافسة من العالمات التجارية العالمية.

تناو- د:  و ل4الج(و- ) مبيعات  قيمة  إجمالي  المئوية من  النسبة  ال(ولة،  المنز- حسب  خارج  الطعام  تناو-  هيكل سوق خ(مات 

الطعام خارج المنز- في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتح(ة والكويت ومصر ) و0ود

مطاعم الخدمات  الدولة
السريعة

المطاعم المتكاملة 
 محالتالمقاهيالخدمات والمطاعم العادية

أخرىالوجبات الخفيفة

5.5%11.8%2.8%51.6%28.4%المملكة العربية السعودية

19.4%4.4%3.7%53.1%19.4%اإلمارات العربية المتحدة

10.6%2.7%5.2%25.8%55.7%الكويت

33.5%2.6%2.4%18.0%43.5%مصر

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في تناول الطعام خارج المنزل  المصدر: 
في الدولة.

تأثير جائحة فيروس كورونا المستج( على قطاع تناو- الطعام خارج المنز-

استفاد سوق تناول الطعام خارج المنزل في الدول الرئيسية من زيادة التدفقات السياحية وزيادة التحضر وذلك قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. 
ومع ذلك، فإن اإلجراءات الصارمة التي تستهدف احتواء انتشار الفيروس أثرت سلًبا على السياحة وتنقل المستهلكين وسلوكيات الشراء. وقد أدت 
الصدمة االقتصادية الناتجة، وإغالق المنافذ، واختناق سالسل اإلمداد إلى عكس اتجاه نمو اإلنفاق االستهالكي على سوق تناول الطعام خارج المنزل.

كان التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد في كل األسواق الرئيسية أكبر في سوق المطاعم متكاملة الخدمات والمطاعم العادية منه في 
مطاعم الخدمات السريعة، حيث واجه األول صعوبات أكبر في التكيف مع الطلب على التوصيل للمنازل والحصول على الطعام داخل السيارة. شهد 
بمطاعم  مقارنًة  المبيعات  إيرادات  قيمة  في  أساس سنوي  على  حاًدا  انخفاًضا   2020 عام  في  العادية  والمطاعم  الخدمات  متكاملة  المطاعم  سوق 

الخدمات السريعة، حيث تراوحت بين 27.8% في مصر و-54.6% في المملكة العربية السعودية. 
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أداء سوق تناو- الطعام خارج المنز- خال- عام  و0و

بدأ سوق تناول الطعام خارج المنزل خالل عام 2021 في إظهار عالمات التعافي بعد التخفيف التدريجي للقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا 
المستجد. وفي ما يتعلق بقطاع مطاعم الخدمات السريعة، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة إليرادات المبيعات بنحو 4.1 مليار دوالر أمريكي، 
تم تحقيقها من خالل 6,641منفًذا. وكانت مصر ثاني أكبر سوق بمبيعات إجمالية بلغت 2.8 مليار دوالر أمريكي، تليها اإلمارات العربية المتحدة بمبيعات 
بلغت 2.4 مليار دوالر أمريكي ثم الكويت بمبيعات بلغت 1.5 مليار دوالر أمريكي. كانت المملكة العربية السعودية أيًضا أكبر سوق للشركة من حيث 
المطاعم العادية في عام 2021، بمبيعات بلغت 7.5 مليار دوالر أمريكي، جاءت بعدها اإلمارات العربية المتحدة بمبيعات بلغت 6.6 مليار دوالر أمريكي. 

واحتلت مصر المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 1.1 مليار دوالر أمريكي، جاءت بعدها الكويت بمبيعات بلغت 0.7 مليار دوالر أمريكي.

السعودية، د:  8 ل4الج(و- ) العربية  المملكة  في  السريعة  الخ(مات  مطاعم  والمنافذد  المبيعات  إيرادات  )قيمة  سوق  حجم 

واإلمارات العربية المتح(ة، والكويت، ومصر خال- الفترة من عام 8 0و إلى 6و0و 

201820192020202120222026الوحدة الدولة 
معدل النمو 

السنوي المركب
2021-2018

معدل النمو 
السنوي المركب

2026-2022

مليون دوالر المملكة العربية السعودية
10.0%)3.6%(4,5974,8943,1824,1134,6806,852أمريكي

4.8%)2.4%(7,1377,3026,5616,6416,8638,277المنافذالمملكة العربية السعودية

مليون دوالر اإلمارات العربية المتحدة
6.6%0.0%2,4192,5672,0382,4212,6463,420أمريكي

2.2%1.4%2,6062,6912,5032,7152,7693,018المنافذاإلمارات العربية المتحدة

مليون دوالر الكويت
7.1%2.1%1,3761,5411,1551,4671,6582,182أمريكي

1.8%0.7%3,0403,1962,9053,1003,3003,550المنافذالكويت

مليون دوالر مصر
18.8%2.7%2,5542,9102,3472,7673,3536,672أمريكي

5.8%2.5%18,77019,14518,74520,20821,35026,728المنافذمصر

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

حجم سوق )قيمة إيرادات المبيعات والمنافذد مطاعم الخ(مات السريعة والمطاعم العادية في المملكة العربية د:  9 ل4الج(و- )

السعودية واإلمارات والكويت ومصر خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و 

201820192020202120222026الوحدة الدولة 
معدل النمو 

السنوي المركب
2021-2018

معدل النمو 
السنوي المركب

2026-2022

مليون دوالر المملكة العربية السعودية
12.6%)15.7%(12,46212,6575,7427,4719,87815,899أمريكي

6.0%)3.2%(14,78615,00113,57813,42113,89317,535المنافذالمملكة العربية السعودية

مليون دوالر اإلمارات العربية المتحدة
5.2%)6.8%(8,1738,4065,5476,6097,0238,603أمريكي

3.1%)5.2%(10,10410,2168,0198,6188,99710,157المنافذاإلمارات العربية المتحدة

مليون دوالر الكويت
11.5%)6.1%(8228785276808401,300أمريكي

2.9%)4.2%(1,6371,7101,2451,4411,5701,760المنافذالكويت

مليون دوالر مصر
17.8%)3.4%(1,2701,4529861,1431,4032,706أمريكي

7.4%)1.1%(3,3963,5173,0103,2843,6624,874المنافذمصر

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.
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أداء سالسل مطاعم الخ(مات السريعة خال- الجائحة وبع(ها

بشكل عام، كان مشغلو مطاعم الخدمات السريعة أكثر استعداًدا للتكيف مع التحديات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من منافذ المطاعم 
المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية. قدمت معظم العالمات التجارية المعروفة في سوق خدمات مطاعم الخدمات السريعة خدمات التوصيل إلى 
الخدمات والمطاعم  المتكاملة  المطاعم  السيارة كجزء من استراتيجية قنواتها، في حين ركز مشغلو  الطلبات من خالل  أو خدمات توصيل  المنازل 

العادية إلى حد كبير على نموذج تناول الطعام في المطعم. 

السالسل العريقة لمطاعم الخدمات السريعة في األسواق الرئيسية هي في الغالب امتيازات دولية تديرها مجموعات كبيرة لها أساس قوي في السوق 
وتستفيد من الموردين والخدمات اللوجستية على نطاق واسع، مثل الشركة. لهذا السبب، فإنها تشّكل نسبة كبيرة من مطاعم الخدمات السريعة في 
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت، بنسبة 72.4% و65.9% و78.0% على التوالي في عام 2021. وبالنسبة للفترة من 2022 
إلى 2026، فمن المتوقع أن يكون نمو سالسل مطاعم الخدمات السريعة أعلى من نظيراتها المستقلة. من المتوقع أن تنمو سالسل مطاعم الخدمات 
يبلغ 9.1% لمطاعم الخدمات السريعة  يبلغ 10.3% مقابل معدل نمو سنوي مركب  العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب  المملكة  السريعة في 

المستقلة. ومن المتوقع أيضا حدوث اتجاه مماثل في اإلمارات العربية المتحدة والكويت.

شّكلت سالسل مطاعم الخدمات السريعة في مصر نحو 28.2% من إجمالي سوق مطاعم الخدمات السريعة في عام 2021، ومن المتوقع أن يكون 
النمو خالل الفترة من 2022 إلى 2026 مماثاًل لكل من سالسل مطاعم الخدمات السريعة والمستقلة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.8%. وبشكل 
عام، فإن السوق المصري متجزئ أكثر من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت، وتمثل االمتيازات الدولية حصة أصغر من 
وضع سوق تناول الطعام خارج المنزل. بالنظر إلى الحجم الكبير لعدد السكان في مصر وانخفاض الدخل المتاح لإلنفاق مقارنة باألسواق الرئيسية 
األخرى، هناك طلب كبير على منافذ مطاعم الخدمات السريعة المحلية بأسعار معقولة والتي تقدم غالًبا وجبات تقليدية. ومن ثم، فإن لسالسل منافذ 

مطاعم الخدمات السريعة والمنافذ المستقلة منها معدل نمو سنوي مركب متوقع مماثل.

في كل األسواق الرئيسية، تأثرت مطاعم الخدمات السريعة المستقلة بشكل أكبر مقارنة بسالسل مطاعم الخدمات السريعة الدولية نتيجة جائحة 
فيروس كورونا المستجد، حيث كان لدى مطاعم الخدمات السريعة المستقلة قوة شرائية أقل تركيًزا وموارد مالية منخفضة لدعمها خالل فترة القيود. 
ونتيجة لذلك، سجلت مطاعم الخدمات السريعة المستقلة معدل نمو سنوي مركب سلبي للفترة من 2018 إلى 2021 في المملكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية المتحدة والكويت وشهدت نمًوا أقل من معدل نمو سالسل مطاعم الخدمات السريعة في مصر.

السريعة في د:  0ول4الج(و- ) الخ(مات  المستقلة في سوق مطاعم  المطاعم  المطاعم مقابل  إيرادات مبيعاتد سالسل  )قيمة 

المملكة العربية السعودية واإلمارات والكويت ومصر خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و

201820192020202120222026الوحدة الدولة 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

مليون دوالر سلسلة مطاعم المملكة العربية السعودية 
10.3%)0.6%(3,0383,3002,3082,9803,3744,999أمريكي 

مليون دوالر مستقل المملكة العربية السعودية 
9.1%)10.1%(1,5591,5948741,1331,3061,853أمريكي 

المملكة العربية السعودية 
إجمالي مطاعم 

الخدمات 
السريعة 

مليون دوالر 
10.0%)3.6%(4,5974,8943,1824,1134,6806,852أمريكي 

المملكة العربية السعودية 
النسبة المئوية 
لحصة سالسل 

المطاعم 
 %%66.1%67.4%72.5%72.4%72.1%73.0--

مليون دوالر سلسلة مطاعم اإلمارات العربية المتحدة 
7.4%1.6%1,5211,6171,3271,5951,7602,344أمريكي 

مليون دوالر مستقل اإلمارات العربية المتحدة 
5.0%)2.8%(8989507118268861,076أمريكي 

اإلمارات العربية المتحدة 
إجمالي مطاعم 

الخدمات 
السريعة

مليون دوالر 
6.6%0.0%2,4192,5672,0382,4212,6463,420أمريكي 
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201820192020202120222026الوحدة الدولة 

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026

اإلمارات العربية المتحدة 
النسبة المئوية 
لحصة سالسل 

المطاعم 
 %%62.9%63.0%65.1%65.9%66.5%68.5--

مليون دوالر سلسلة مطاعم الكويت 
7.2%3.9%1,0201,1558931,1441,3031,724أمريكي 

مليون دوالر مستقل الكويت 
6.6%)3.2%(356385262323355458أمريكي 

الكويت 
إجمالي مطاعم 

الخدمات 
السريعة

مليون دوالر 
7.1%2.1%1,3761,5411,1551,4671,6582,182أمريكي 

الكويت 
النسبة المئوية 
لحصة سالسل 

المطاعم 
 %%74.2%75.0%77.3%78.0%78.6%79.0--

مليون دوالر سلسلة مطاعم مصر 
18.8%3.7%6997966487809511,895أمريكي 

مليون دوالر مستقل مصر 
18.8%2.3%1,8552,1141,6991,9872,4014,777أمريكي 

مصر 
إجمالي مطاعم 

الخدمات 
السريعة

مليون دوالر 
18.8%2.7%2,5542,9102,3472,7673,3536,672أمريكي 

مصر 
النسبة المئوية 
لحصة سالسل 

المطاعم 
 %%27.4%27.4%27.6%28.2%28.4%28.4--

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

قناة التوصيل إلى المناز-

اكتسبت قناة التوصيل إلى المنازل أهمية خالل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اعتمد العديد من مطاعم الخدمات السريعة ومنافذ المطاعم 
المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية على هذه القناة لخدمة العمالء. في حين أنه من المتوقع أن تستعيد قناة تناول الطعام في المطعم بعض الحصة 
المبيعات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة  إيرادات  المتوقع أن تظل حصة األخيرة من قيمة  المنازل، فمن  التوصيل إلى  التي فقدتها في خدمة 
في كل من مطاعم الخدمات السريعة و المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية خالل الفترة من 2022 إلى 2026، بسبب الوجود المتزايد 
لشركات توصيل الطعام وتطبيقات توصيل الطعام، والتي من المتوقع أن تستمر بعد الجائحة. ستدعم زيادة االستثمار من قبل المشغلين الرائدين في 

التقنيات الجديدة هذا التحول الرقمي. 49

دخل عدد متزايد من شركات توصيل الطعام وتطبيقات التوصيل إلى األسواق الرئيسية في عام 2020 في إطار االستجابة لجائحة فيروس كورونا 
المستجد. ساعد زيادة استخدام اإلنترنت والهواتف الزكية وانتشار شركات توصيل الطعام المشغلين في تلبية طلبات المستهلكين لدواعي الراحة، من 
خالل منصات طلب الطعام على اإلنترنت وسهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المأكوالت. دخلت العالمات التجارية الدولية والعريقة في شراكة 
أساطيل  تقليص حجم  من خالل  التشغيلية  التكاليف  وتقليل  التجارية  بالعالمة  الوعي  وزيادة  المستهلكين  قاعدة  لتوسيع  الطعام  توصيل  مع شركات 
يمكن  والتي  المستقلة،  التوصيل  تشغيل  برامج  تستخدم مجموعة من  الطعام  توصيل  أن معظم شركات  المهم مالحظة  ومن  بهم.  الخاصة  التوصيل 
أن توفر التكاليف ولكنها تخلق أيًضا تناقضات في سرعة الخدمة وموثوقيتها. مما قد يؤثر سلًبا على تجربة العمالء ويخلق حاجة لمشغلي المطاعم 

لتحقيق التوازن بين التوصيل بأنفسهم والتوصيل من خالل أطراف خارجية للحفاظ على رضا العمالء وتجميع بيانات العمالء.

49  القنوات الرقمية تتكون من مشتريات تتم عبر اإلنترنت، عبر المواقع اإللكترونية للشركة، أو تطبيقات شرككات توصيل الطعام أو على الجوال

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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تخلق الشعبية المتزايدة لشركات توصيل الطعام تحدًيا للشركات الصغيرة. على الرغم من أنها توفر طريقة مالئمة لعرض المبيعات والتسليم عبر 
للشركات  بالتحديات  مليئة  بيئة  ويخلق  السوق  توحيد  في  يساهم  وهذا  ربحها.  هوامش  على  تؤثر   50%30.0 البالغة  العمولة  معدالت  فإن  اإلنترنت، 
الناشئة الجديدة حيث نادًرا ما يكون لديهم القدرة على تقديم خدمات التوصيل الخاصة بهم. تشمل شركات توصيل الطعام الرائدة في الدول الرئيسية 

األربعة طلبات، دلفرو، زوماتو، جاهز، وهنقرستيشن.

والطهي  الطعام  تجهيز  مرافق  هي  هذه  السحابية.  المطابخ  هو  للمنازل  التوصيل  خدمات  في  النمو  من  مزيًدا  يدفع  أن  المتوقع  الناشئ  المفهوم 
من  محدود  عدد  بتوظيف  للشركات  يسمح  للغاية  مرًنا  مفهوًما  السحابية  المطابخ  تعد  فقط.  التوصيل  وجبات  إلعداد  تجهيزها  تم  التي  المحترفة 
انخفاض  على  الحفاظ  وبالتالي  الرئيسية(  المدن  مجمعات  في  مكلفة،  غير  )ولكنها  مركزية  مواقع  من  متعددة  تجارية  عالمات  وخدمة  الموظفين 
تكاليف التشغيل.51 أثبت هذا المفهوم الجديد، الذي يتماشى مع طلب المستهلكين على الخدمات القريبة وأوقات التسليم القصيرة، نجاحه في خفض 
استثمارات المشغلين الكبيرة في المواقع الرئيسية والنفقات المرتبطة بتوسيع الشبكة ذات العالمات التجارية. تتعاون المطابخ السحابية مع شركات 
توصيل الطعام من أجل تحسين تكاليف التوصيل. ومن أبرز مشغلي المطابخ السحابية في المملكة العربية السعودية كيتوبي وفود تو جو وكو كتشن 

وكتشن بارك وكتش. ومن بين المشغلين اآلخرين في المجال شركة دلفرو وريف تكنولوجيز التي لديها شراكة إقليمية مع الشركة.

السريعة في د:   ول4الج(و- ) الخ(مات  المناز- في سوق مطاعم  إلى  التوصيل  لقناة  المبيعاتد  إيرادات  )قيمة  السوقية  الحصة 

المملكة العربية السعودية، واإلمارات والكويت ومصر خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و

201820192020202120222026 القطاع الفرعي الدولة

16.9%14.9%14.7%26.8%12.6%12.6% مطاعم الخدمات السريعةالمملكة العربية السعودية

16.4%16.5%21.1%28.8%7.0%6.2% المطاعم العاديةالمملكة العربية السعودية

27.2%25.8%25.4%27.9%22.3%21.8% مطاعم الخدمات السريعةاإلمارات العربية المتحدة

19.7%19.0%18.6%18.3%15.5%15.1%المطاعم العاديةاإلمارات العربية المتحدة

28.7%26.4%26.1%35.5%22.7%22.4% مطاعم الخدمات السريعةالكويت

23.5%23.1%25.9%30.6%14.6%13.8%المطاعم العاديةالكويت

16.7%16.0%17.9%25.7%15.0%14.3%مطاعم الخدمات السريعةمصر

9.3%9.7%10.7%12.4%6.4%6.3%المطاعم العاديةمصر

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

هيكل الفئات لمطاعم الخ(مات السريعة

يمكن تصنيف مطاعم الخدمات السريعة إلى أربع فئات رئيسية: الدجاج والبرجر والبيتزا وغيرها. تعمل الشركة في الفئات الثالث األولى، مع كي إف سي 
كأكبر عالمة تجارية لها من حيث المبيعات في جميع الدول الرئيسية األربعة. في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، تعتبر سالسل 
مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البرجر الدجاج والبيتزا والبرجر جهات رائدة بال منازع مقارنًة بالمستقلين بسبب االنتشار والتوسع القوي للعالمات 
التجارية، وعلى وجه الخصوص العالمات العالمية منها. في عام 2021، تراوحت حصة كل سلسلة من سالسل المطاعم من 80% إلى 97% في كال البلدين. 

مطاعم الخ(مات السريعة التي تق(م ال(جاج

تاريخًيا، كان الدجاج مصدر البروتين المفضل في الشرق األوسط وله دور كبير في المطابخ المحلية واستهالك الطعام خارج المنزل مقارنة باألسواق 
األخرى، حيث تتضمن األطباق العربية الشعبية الدجاج المشوي والشاورما. ومن المتوقع أن يكون الدجاج هو الفئة األسرع نمًوا ضمن قطاع المطاعم 
المتحدة. استحوذ  العربية  اإلمارات  باستثناء  الصلة، وذلك في معظم األسواق  المحلية ذات  المطاعم  المستمر على  بالطلب  السريعة ككل، مدفوًعا 
الدجاج في المملكة العربية السعودية على حصة بقيمة 18.5% من مبيعات مطاعم الخدمات السريعة في عام 2021، والتي من المتوقع أن ترتفع 
إلى 19.5% في عام 2026. بالمقارنة مع 2021 سهًما بنسبة 25.3% في اإلمارات و40.1% في الكويت و15.0% في مصر. كما هو الحال في المملكة 
العربية السعودية، من المتوقع أن ترتفع حصص القيمة في اإلمارات العربية المتحدة والكويت خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 لتصل إلى 
27.1% و47.8%، على التوالي، بحلول عام 2026. في مصر، من المتوقع أن تنخفض حصة الدجاج من مطاعم الخدمات السريعة إلى 12.2% بحلول 
عام 2026، على الرغم من توقعات النمو السنوي المركب البالغة 14.7% خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 من حيث القيمة بالدوالر األمريكي، 
وهو أعلى معدل نمو في األسواق الرئيسية األربعة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو األسرع في فئة مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البرجر، 

وهي تمثل قطاًعا منخفض االنتشار نسبًيا.

https://www.khaleejtimes.com/local-business/commission-rates-by-delivery-apps-proving-costly-to-uae-restaurants :50  خليج تايمز
51  يورومونيتور إنترناشيونال. المطاعم محدودة الخدمات في المملكة العربية السعودية
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الخدمات  مطاعم  قنوات  نحو  يتحول  التقليدية،  الشارع  أطعمة  في  أساسي  بشكل  للشركة،  الرئيسية  األسواق  في  الدجاج  استهالك  كان  تاريخًيا، 
آتاك،  وهارت  إف سي،  كي  مثل  التجارية  العالمات  من  العديد  توجد  في مصر،  المثال،  على سبيل  ومحلية.  دولية  دخول شركات  بفضل  السريعة، 
وكنساس فرايد تشيكن، والحارة، وبازوكا. في المملكة العربية السعودية، تُعد البيك عالمة تجارية محلية راسخة تضم 112 مطعًما )كما في 2021( 
الخدمات  الرائدة في فئة مطاعم  التجارية  العالمة  تُعد كي إف سي  التحديد. ومع ذلك،  المحلية على وجه  تلبي احتياجات األذواق  وقائمة متنوعة 

السريعة التي تقدم الدجاج في كل األسواق الرئيسية، بشكل فردي.

السعودية، د:  وول4الج(و- ) العربية  المملكة  في  السريعة  الخ(مات  مطاعم  في  ال(جاج  المبيعاتد  إيرادات  )قيمة  سوق  حجم 

واإلمارات العربية المتح(ة، والكويت، ومصر خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و

20192020202120222026 2018 الوحدة  الدولة

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026
المملكة العربية 

مليون دوالر  قيمة المبيعاتالسعودية
11.2%1.7%7217966047598751,339أمريكي

المملكة العربية 
السعودية

 حصة إجمالي مطاعم 
--19.5%18.7%18.5%19.0%16.3%15.7%%الخدمات السريعة

اإلمارات العربية 
مليون دوالر  قيمة المبيعاتالمتحدة

6.9%5.2%526542457613708926أمريكي

اإلمارات العربية 
المتحدة

 حصة إجمالي مطاعم 
--27.1%26.8%25.3%22.4%21.1%21.7%%الخدمات السريعة

قيمة المبيعاتالكويت 
 مليون 
دوالر 
أمريكي

611704522587698930)%1.3(%7.4

حصة إجمالي مطاعم الكويت 
42.1 40.1%45.2%45.7%44.4% %الخدمات السريعة

%%42.6--

 قيمة المبيعاتمصر
 مليون 
دوالر 
أمريكي

357382325414471816%5.1%14.7

 حصة إجمالي مطاعم مصر
--12.2%14.0%15.0%13.8%13.1%14.0% %الخدمات السريعة

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

مطاعم الخ(مات السريعة التي تق(م البرجر

وخاصة  المستهلكين،  بين  المتزايد  بالطلب  مدفوعة  عديدة  لسنوات  شعبية  البرجر  في  المتخصصة  السريعة  الخدمات  مطاعم  منافذ  تكتسب 
الحصة  برجر  ويمثل  للشركة.  الرئيسية  األسواق  في  جديدة  تجارية  عالمات  دخول  إلى  باإلضافة  البرجر  من  مختلفة  ألنواع  الشباب،  المستهلكين 
األكبر من قيمة إيرادات المبيعات لمطاعم الخدمات السريعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. استحوذ البرجر في مطاعم 
الخدمات السريعة في المملكة العربية السعودية على 38.1% من إجمالي قيمة مبيعات مطاعم الخدمات السريعة في عام 2021، بينما كانت الحصة 
في اإلمارات العربية المتحدة أعلى بنسبة 33.0%. في دولة اإلمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يؤدي الوجود المتزايد لمنافذ البرجر إلى دفع 
نمو حصة القيمة إلى 34.0% من إجمالي مبيعات مطاعم الخدمات السريعة بحلول عام 2026. على غرار سالسل مطاعم الخدمات السريعة التي 
المتأثر  العربية السعودية في عام 2020  المملكة  البرجر من زيادة حصتها في  التي تقدم  الدجاج، تمكنت سالسل مطاعم الخدمات السريعة  تقدم 
بالجائحة، حيث كان لدى معظم العالمات التجارية في كال القطاعين بالفعل تطبيقات وشبكات توصيل قبل انتشار الجائحة. وسجلت الكويت حصة 

قيمة من البرجر بلغت 26.4% في عام 2021، مقارنة بنسبة 8.9% في مصر في العام نفسه.

إلى  يتطور  أن  قبل  أنجوس،  برجر  بإطالق  الممتاز  البرجر  اتجاه  بدأ  الكويت،  في  األربعة.  األسواق  كل  في  زخًما  الممتاز  البرجر  استهالك  يكتسب 
العادية. وقد تبنت عالمات تجارية  الواغيو والبرجر العضوي في كل من مطاعم الخدمات السريعة والمطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم  برجر 
مثل شيك شاك وفايف جايز هذا االتجاه في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. وتقدم العالمات التجارية المحلية للبرجر بشكل 

متزايد ابتكارات مماثلة في قوائمها.
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ومن المتوقع أن ترتفع معدالت النمو السنوي المركب في فئة البرجر في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.4% واإلمارات العربية المتحدة بنسبة 
7.7% من حيث القيمة بالدوالر األمريكي خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026. ومن المتوقع أن تسجل الكويت ومصر نمًوا برقم عشري خالل 

الفترة نفسها، بنسبة 10.6% و19.6% على التوالي، نظًرا إلى ارتفاع إمكانات االنتشار، وكذلك عدد السكان بالنسبة لمصر.

السعودية د:  3ول4الج(و- ) العربية  المملكة  في  السريعة  الخ(مات  مطاعم  في  البرجر  المبيعاتد  إيرادات  )قيمة  سوق  حجم 

واإلمارات العربية المتح(ة ومصر والكويت )خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0ود

201820192020202120222026الوحدة الدولة

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026
المملكة العربية 

مليون دوالر  قيمة المبيعاتالسعودية
9.4%1.8%1,4871,6211,2301,5681,6722,394أمريكي

المملكة العربية 
السعودية

 حصة إجمالي 
مطاعم الخدمات 

السريعة
%%32.4%33.1%38.7%38.1%35.7%34.9--

اإلمارات العربية 
مليون دوالر  قيمة المبيعاتالمتحدة

7.7%)1.5%(8379086918008631,164أمريكي

اإلمارات العربية 
المتحدة

 حصة إجمالي 
مطاعم الخدمات 

السريعة
%%34.6%35.4%33.9%33.0%32.6%34.0--

مليون دوالر قيمة المبيعاتالكويت 
10.6%)4.2%(439464345387423632أمريكي

الكويت 
حصة إجمالي 

مطاعم الخدمات 
السريعة

%%31.9%30.1%29.9%26.4%25.5%29.0--

مليون دوالر  قيمة المبيعاتمصر
19.6%5.2%212236200248311635أمريكي

مصر
 حصة إجمالي 

مطاعم الخدمات 
السريعة

%%8.3%8.1%8.5%8.9%9.3%9.5--

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

مطاعم الخ(مات السريعة التي تق(م البيتزا 

تسيطر المنافذ المتخصصة في البيتزا على حصة قيمة أقل من مبيعات مطاعم الخدمات السريعة مقارنة بتلك المتخصصة في الدجاج والبرجر في 
الدول الرئيسية. استحوذت منافذ البيتزا في المملكة العربية السعودية على 6.1% من حصة السوق في عام 2021. وبلغت هذه الحصة 13.5% في 
اإلمارات و9.0% في الكويت و5.8% في مصر لنفس العام. حظيت منافذ مطاعم الخدمات السريعة بشعبية كبيرة في المنطقة كواحدة من أولى أنواع 

المأكوالت العالمية التي كونت شعبيتها من بين جميع المستهلكين.

ويرجع معدل النمو السنوي المركب المتوقع في مصر بنسبة 15.0% لفئة البيتزا خالل الفترة من 2022 إلى 2026 من حيث قيمته بالدوالر األمريكي في 
المقام األول إلى انخفاض معدل االنتشار حاليا في مطاعم الخدمات السريعة مقارنًة بالدول الرئيسية األخرى. من المتوقع أن تسجل الشركة في األسواق 

الرئيسية األخرى معدالت نمو سنوي مركب من رقم واحد متوسط خالل الفترة من 2022 إلى 2026 من حيث قيمته بالدوالر األمريكي.
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السعودية، د:  4ول4الج(و- ) العربية  المملكة  في  السريعة  الخ(مات  مطاعم  في  المبيعاتد  إيرادات  )قيمة  البيتزا  سوق  حجم 

واإلمارات العربية المتح(ة، ومصر، والكويت خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و

201820192020202120222026 الوحدة الدولة

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2018 

إلى 2021

معدل النمو 
السنوي المركب 
للفترة من 2022 

إلى 2026
المملكة العربية 

السعودية
 قيمة سعر البيع 

بالتجزئة
 مليون دوالر 

6.9%)10.5%(349375199250303396أمريكي

المملكة العربية 
السعودية

 حصة من إجمالي 
مطاعم الخدمات 

السريعة
%%7.6%7.7%6.3%6.1%6.5%5.8--

اإلمارات العربية 
المتحدة

 قيمة سعر البيع 
بالتجزئة

 مليون دوالر 
7.7%7.4%264286264327375504أمريكي

اإلمارات العربية 
المتحدة

 حصة من إجمالي 
مطاعم الخدمات 

السريعة
%%10.9%11.1%13.0%13.5%14.2%14.7--

قيمة سعر البيع الكويت 
بالتجزئة

 مليون دوالر 
8.0%0.3%130132123132158214أمريكي

الكويت 
حصة من إجمالي 
مطاعم الخدمات 

السريعة
% %9.5%8.5%10.6%9.0%9.5%9.8--

 قيمة سعر البيع مصر
بالتجزئة

 مليون دوالر 
15.0%1.7%153173141161195341أمريكي

مصر
 حصة من إجمالي 
مطاعم الخدمات 

السريعة
% %6.0%5.9%6.0%5.8%5.8%5.1--

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات الطعام  المصدر: 
للمستهلكين في الدولة.

المشه( التنافسي

لمحة عامة

يتسم سوق تناول الطعام خارج المنزل في الدول التي تعمل فيها الشركة بدرجة كبيرة من التجزئة، حيث ال توجد أي جهة فاعلة في المملكة العربية 
السعودية أو اإلمارات العربية المتحدة أو مصر تسيطر على أكثر من 10% من قطاع تناول الطعام خارج المنزل من حيث القيمة خالل عام 2021.

تُعد الشركة مشغل المنصات المتنوع الرائد في المنطقة من حيث تواجد العالمة التجارية عبر القطاعات المتعددة لخدمات تناول الطعام خارج المنزل، 
من خالل عدد المنافذ، عبر جميع أسواق عملياتها االثني عشر. كما أنها أكبر مشغل امتيازات عبر 12 سوًقا للعمليات من حيث العدد اإلجمالي للمنافذ 
وقيمة المبيعات في الفئات الرئيسية األربعة لخدمات تناول الطعام خارج المنزل )مطاعم الخدمات السريعة والمطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم 
العادية والمقاهي ومحالت الوجبات الخفيفة(. كما في عام 2021، كان لدى المجموعة محفظة تتكون 2010 مطاعم في كل قطاعات تناول الطعام خارج 

المنزل في 12 سوًقا، وهو ما يفوق إجمالي عدد المطاعم لدى أكبر 4 مشغلي تاليين في قطاع تناول الطعام خارج المنزل«.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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التصنيف والحصة السوقية لشركة لشركة أمريكانا ريستورنتس انترناشونا- في قطاع تناو- الطعام خارج المنز- د:  وول4الج(و- )

استناًدا إلى قيمة المبيعات في االثني عشر شهًرا التي تعمل بها مقارنة بمشغلين رواد آخرين

التصنيفالشركة
2021

 الحصة من السوق،
2021

3.6%1أمريكانا ريستورنتس

1.6%2مجموعة الشايع

0.6%3حرفي فود سيرفيسز المحدودة 

0.5%4شركة اإلمارات للوجبات السريعة )ماكدونالدز اإلمارات(

0.4%5شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية )ماكدونالدز الكويت(

واصلت الشركة االستحواذ على حصتها في سوق تناول الطعام خارج المنزل )من حيث قيمة المبيعات( في أسواقها االثني عشر، حيث استحوذت على 
2.6% في عام 2019، وزادت هذه الحصة إلى 3.2% في عام 2020 وإلى 3.6% في عام 2021. وبالمثل، قامت الشركة بزيادة حصتها السوقية عبر 
معظم قطاعات تناول الطعام خارج المنزل الرئيسية في األسواق التي تعمل فيها. وتمتلك أكبر حصة في مطاعم الخدمات السريعة، حيث ارتفعت من 

7.6% في عام 2019 إلى 9.3% في عام 2021.

في أسواقها الرئيسية األربعة، تمتلك الشركة أكبر حصة من قيمة المبيعات، والتي ارتفعت من 3.1% في 2019 إلى 4.5% في 2021 في قطاع تناول 
الطعام خارج المنزل بشكل عام، ومن 10.4% في 2019 إلى 13.1% في 2021 في قطاع مطاعم الخدمات السريعة.

والكويت  المتحدة  العربية  اإلمارات  السريعة في أسواق مثل  الخدمات  الشركة مكاسب قوية من حيث قيمة مبيعات مطاعم  في عام 2020، حققت 
ومصر، حيث تفوقت على منافسيها. واكتسبت سالسل العالمات في قطاع محالت الوجبات الخفيفة حصة من المطاعم المستقلة، مما مّكن الشركة 

من زيادة حصتها في القيمة بنسبة 0.9 نقطة مئوية في عام 2020 في أسواق عملياتها االثني عشر.

الحصة السوقية )قيمة إيرادات المبيعاتد لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إ- سي حسب القطاع في االثني د:  6ول4الج(و- )

عشر سوًقا التي تعملها فيها )9 0ول و0ود

20202021 2019 القطاع

3.6%3.2%2.6%تناول الطعام خارج المنزل

9.3%8.0%7.6% مطاعم الخدمات السريعة

0.4%0.5%0.5% المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية

1.2%1.0%1.1% المقاهي

3.0%3.0%2.1% محالت الوجبات الخفيفة

المصدر: البيانات المراجعة لمبيعات شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي محسوبة بناء على حجم السوق

الحصة السوقية )قيمة إيرادات المبيعاتد لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إ- سي حسب القطاع في األربعة د:  وول4الج(و- )

أسواق الرئيسية التي تعملها فيها )9 0ول و0ود

20202021 2019القطاع

4.5%4.2%3.1%تناول الطعام خارج المنزل

13.1%12.2%10.4% مطاعم الخدمات السريعة

0.5%0.6%0.5% المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية

1.3%1.1%1.2% المقاهي

3.4%3.5%2.3% محالت الوجبات الخفيفة

المصدر: البيانات المراجعة لمبيعات شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي محسوبة بناء على حجم السوق

الشركة هي أكبر المشغل لمطاعم الخدمات السريعة، سواء من حيث عدد منافذ البيع وقيمة إيرادات المبيعات، في جميع األسواق التي تعمل فيها 
والبالغة 12 سوًقا. وتتمتع الشركة، في أسواقها الرئيسية األربعة، بانتشار أكبر للمطاعم من العمليات المشتركة ألكبر أربعة منافسين تاليين لها في 

قطاع مطاعم الخدمات السريعة.

33

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



قطاع د:  8ول4الج(و- ) في  المبيعاتد  إيرادات  )قيمة  السوقية  وحصتها  سي  إ-  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  شركة  تصنيف 

مطاعم الخ(مات السريعة في األسواق الرئيسية األربعة )9 0ول و0ود

التصنيف،الدولة 
2019

 الحصة السوقية،
2019

التصنيف،
2020

الحصة السوقية
2020 ،

التصنيف،
2021

الحصة السوقية، 
2021

9.1%9.01%6.81%2المملكة العربية السعودية 

23.2%21.91%19.01%1اإلمارات العربية المتحدة

18.3%15.71%15.51%1الكويت

7.4%6.51%6.31%1مصر

المصدر: البيانات المراجعة لمبيعات شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي محسوبة بناء على حجم السوق.

الرئيسية د:   ل4الشكل ) األسواق  في  السريعة  الخ(مات  مطاعم  قطاع  في  سي  إ-  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  شركة  ع(د 

األربعة مقارنة بالمشغلين الرائ(ين اآلخرينوو ) و0ود

مشغل مطاعم  
الخدمات السريعة 

رقم ٥

مشغل مطاعم  
الخدمات السريعة 

رقم ٤

مشغل مطاعم  
الخدمات السريعة 

رقم ٣

مشغل مطاعم  
الخدمات السريعة 

رقم ٢

مطاعم
آمريكانا

١١٢١٨٢٢٨٧٣٨٨

١٫١٨٤

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في تناول الطعام خارج المنزل  المصدر: 
في الدولة.

تستفيد العالمات التجارية القوية للشركة )كي إف سي، وبيتزا هت،53 وهارديز، وكريسبي كريم( من األسهم القوية للعالمة التجارية نظًرا لوجودها 
الطويل، وذوقها عالي الجودة، وأسعارها المعقولة عادًة، والتي تجذب الطبقة المتوسطة اآلخذة في النمو في األسواق التي تعمل فيها. وكانت بيتزا هت 
أول سلسلة لمطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البيتزا تدخل المنطقة. وتُعد الشركة من بين أفضل أربع عالمات تجارية من حيث عدد المطاعم 
في قطاعاتها المعنية في األغلبية العظمة من األسواق التي تعمل فيها. كي إف سي هي الشركة الرائدة في السوق بالنسبة لسالسل مطاعم الخدمات 
السريعة التي تقدم منتجات الدجاج في المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة ومصر، بينما تُعد بيتزا هت هي الشركة الرائدة في 
فئة مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البيتزا في اإلمارات العربية المتحدة ومصر )افتتحت المجموعة أول منفذ لها من بيتزا هت في المملكة 

العربية السعودية في يوليو 2022(.

52  المشغلون اآلخرون المدرجون هم المشغلون الرائدون من حيث قيمة إيرادات المبيعات. 
53  قبل يوليو 2022، كان يتم تشغيل بيتزا هت من قبل مانح امتياز آخر في المملكة العربية السعودية. يوجد اثنان من مانحي امتياز بيتزا هت في المملكة العربية السعودية. وتتمتع 

المجموعة بالحقوق في كل مدن المملكة باستثناء جدة.
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للمطاعم د:  9ول4الج(و- ) أمريكانا  لشركة  العائ(ة  التجارية  للعالمات  المبيعاتد  إيرادات  )قيمة  السوقية  والحصة  التصنيف 
العالمية بي إ- سي حسب القطاع في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتح(ة ومصر )9 0ول و0ود4و

العالمة 
 التصنيف، الدولةالقطاعالتجارية

2019
 الحصة السوقية،

2019
التصنيف، 

2020
الحصة السوقية،

2020
التصنيف، 

2021
الحصة السوقية،

2021

كي إف سي
مطاعم الخدمات 

السريعة التي 
تقدم الدجاج

 المملكة العربية 
37.5%34.91%28.81%1السعودية

اإلمارات العربية 
51.1%52.21%48.91%1المتحدة

32.1%29.51%29.81%1مصر

هارديز
مطاعم الخدمات 

السريعة التي 
تقدم البرجر

 المملكة العربية 
5.7%6.14%6.34%4السعودية

اإلمارات العربية 
10.1%9.13%7.93%3المتحدة

10.1%10.52%11.22%2مصر

بيتزا هت
مطاعم الخدمات 

السريعة التي 
تقدم البيتزا

اإلمارات العربية 
51.4%54.31%52.81%1المتحدة

28.2%25.61%25.51%1مصر

محالت الوجبات كرسبي كريم
الخفيفة

المملكة العربية 
2.3%2.74%1.54%3السعودية

اإلمارات العربية 
3.0%2.85%2.55%5المتحدة

المصدر: البيانات المراجعة لمبيعات شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي محسوبة بناء على حجم السوق

السعودية د:  30ل4الج(و- ) في  بالمنافسين  سي  إ-  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  لشركة  العائ(ة  التجارية  العالمات  مقارنة 

واإلمارات ومصر ) و0ود

العالمة 
 التصنيفالدولةالقطاعالتجارية

االختالف في عدد المنافذ  المنافذ)عدد المنافذ(
مع العالمة التجارية رقم 1

االختالف في عدد المنافذ 
مع العالمة التجارية رقم 2

مطاعم الخدمات السريعة التي كي إف سي
تقدم الدجاج

المملكة العربية 
103 )البيك(-1215السعودية

مطاعم الخدمات السريعة التي كي إف سي
تقدم الدجاج

اإلمارات العربية 
142 )تكساس تشيكن(-1183المتحدة

مطاعم الخدمات السريعة التي كي إف سي
156 )هارت آتاك(-1170مصرتقدم الدجاج

مطاعم الخدمات السريعة التي هارديز
تقدم البرجر

المملكة العربية 
216 )ماكدونالدز(269 )هرفي(4119السعودية

مطاعم الخدمات السريعة التي هارديز
تقدم البرجر

اإلمارات العربية 
9 )برجر كينج(103 )ماكدونالدز(379المتحدة

مطاعم الخدمات السريعة التي هارديز
-93 )ماكدونالدز(247مصرتقدم البرجر

مطاعم الخدمات السريعة التي بيتزا هت
تقدم البيتزا

اإلمارات العربية 
85 )بابا جونز(-1145المتحدة

مطاعم الخدمات السريعة التي بيتزا هت
36 )بابا جونز(-193مصرتقدم البيتزا

المصدر: تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(. بيانات العالمات التجارية العائدة للشركة

يُعتبر المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية مجزأً بشكل كبير مقارنة بقطاع مطاعم الخدمات السريعة في كل األسواق الرئيسية األربعة، 
حيث ال تتحكم الشركات الرائدة في المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية بأكثر من 1.0% إلى 5.0% من قيمة إيرادات المبيعات في كل 
سوق من األسواق التي تعمل فيها. وتُصنف الشركة ضمن أفضل خمس شركات تقدم المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية في كل األسواق 

الرئيسية األربعة من حيث عدد المنافذ.

54  ال تتوفر بيانات للكويت
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وجود العالمات التجارية المحلية

تكتسب العالمات التجارية المحلية مكانة بارزة في المنطقة، إلى جانب خطط توسع مهمة من مجموعات مثل شركة هرفي للخدمات الغذائية وشركة 
السعودية  العربية  المملكة  في  اآلن  تتوسع  والتي  مصر،  في  طارق  أبو  وكشري  السعودية،  العربية  المملكة  في  المحدودة  الغذائية  لألنظمة  البيك 
والكويت. ويستفيد هؤالء المشغلون المحليون من الوالء القوي للعالمات التجارية وتوطين العروض والشراكات مع البائعين المحليين واإلنتاج الداخلي 

للحوم الطازجة، وهو ما يتمخض عنه الحصول على جودة أفضل وتكاليف تشغيل أقل وأسعار أقل للمستهلك. 

المملكة العربية السعودية

يتسم قطاع مطاعم الخدمات السريعة في المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة من التجزئة. في عام 2021، كانت أكبر ثالث شركات من حيث اإليرادات 
هي شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بنسبة )9.1%(، وهرفي للخدمات الغذائية بنسبة )7.5%( وشركة البيك لألنظمة الغذائية المحدودة بنسبة 
)5.3%(. كان الوعي القوي بالعالمة التجارية وشبكات المنافذ الواسعة نسبًيا وميزانيات اإلعالنات الكبيرة ومنصات الطلبات والتوصيل اإللكترونية هي العوامل 
الرئيسية وراء أداء العالمات التجارية الرائدة، والتي دعمت نمو حصصها خالل الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021. ومع ذلك، فعلى مستوى العالمة التجارية، 
تعد ماكدونالدز العالمة التجارية الرائدة في مطاعم الخدمات السريعة بنحو 335 منفًذا في عام 2021، ولكن نظًرا ألنها مملوكة للعديد من أصحاب االمتيازات، 
فهي ليست مدرجة ضمن أفضل 5 شركات. شركة رضا للخدمات الغذائية هي واحدة من أكبر أصحاب االمتياز الذين يديرون جميع مطاعم ماكدونالدز في 

المنطقتين الغربية والجنوبية. وقد أّثر الحضور المتزايد وشعبية ماكدونالدز على مركز برجر كنج، والتي استجابت بخطة توسع وتغيير في الشكل والمواقع.

وهارديز(  )كي إف سي  السريعة  الخدمات  قيادية في قطاع مطاعم  االمتياز لسالسل  بحقوق  إل سي  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  تحتفظ شركة 
في المملكة العربية السعودية، واكتسبت الحقوق مؤخًرا لعالمة بيتزا هت )باستثناء مدينة جدة(، ما وّفر لها االنكشاف على جميع مجاالت مطاعم 
الخدمات السريعة الرئيسية. في عام 2021، كانت كي إف سي أكبر مساهم في الحصة السوقية اإلجمالية للشركة. وقد سجلت كال من كي إف سي 
وهارديز نمًوا ملحوًظا خالل الفترة من 2020 إلى 2021، بخدمات طلبات السيارة و توصيل الطلبات للمنازل والوجبات الخارجية. وتركز كلتا العالمتين 
التجاريتين بشكل كبير على الخدمة خارج أماكن العمل، ونتيجة لذلك، سجلت كثافة مبيعات أعلى لكل منفذ من منافسيها. وقد تم دعم نمو حصة كي 
إف سي من خالل التغيير في سياسة الشراء للدجاج من مصادر محلية. وفي عام 2021، قادت كي إف سي قطاع مطاعم الخدمات السريعة، وجاءت 

هارديز في المرتبة الرابعة في مجال البرجر، وفق قيم المبيعات.

وتُعد شركة هرفي للخدمات الغذائية وشركة البيك لألنظمة الغذائية من الشركات المحلية الرائدة حيث تعمالن بموجب عالماتهما التجارية الخاصة 
وهما هرفي والبيك. وتمتلك العالمة التجارية هرفي فروًعا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خالل مع 388 منفًذا. وتقدم الشركة أيًضا 
أصناًفا ذات عالمة تجارية في محالت السوبر ماركت، مثل اللحوم والخبز المجمد، مما يساعد على زيادة الوعي بالعالمة التجارية وبالتالي مبيعات 
مطاعم الخدمات السريعة. وتدير شركة البيك لألنظمة الغذائية 112 فرًعا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية مع التركيز الواضح على الجودة 
الدولية. وتتوسع حالًيا من خالل فتح  »القوية« مع عرض أسعار منخفضة مقارنة باالمتيازات  التجارية بمكانتها  العالمة  بأسعار منخفضة. وتشتهر 

فروع جديدة وشاحنات طعام كبيرة لتغطية الدولة بأكملها.

ومن بين الشركات البارزة األخرى في المنطقة شركة كودو كورب، وشركة العليان للخدمات الغذائية )برجر كنج وتكساس تشيكن( وشركة الغذاء اليومي 
)مايسترو بيتزا(، حيث بلغت حصة كل منها 4.8% و4.3% و2.3% في عام 2021 على التوالي. ومثل شركة هرفي للخدمات الغذائية، يتألف إعداد 
المشتريات في كودو من مزيج من شراكات الموردين طويلة األجل واإلنتاج الداخلي للحوم الطازجة ومنتجات المخابز. تعتمد الشركات الثالثة على 

شبكة قوية من منافذ مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم بشكل أساسي قوائم برجر أو دجاج في جميع أنحاء المملكة.

الحصة السوقية لمشغلي مطاعم الخ(مات السريعة الرئيسيين )قيمة إيرادات المبيعاتد، 9 0ول و0و في المملكة د:   3ل4الج(و- )

العربية السعودية

 201920202021العالمات التجاريةالفئة الرئيسيةالشركة 
9.1%9.0%6.8%كي إف سي، هارديزالدجاج، البرجرشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

7.5%7.7%7.0%هرفي البرجرشركة هرفي للخدمات الغذائية
5.3%4.8%4.4%البيكالدجاجشركة البيك لألنظمة الغذائية المحدودة

4.8%4.6%4.8%كودو البرجركودو كورب
4.3%3.8%4.0%برجر كنج، تكساس تشيكن الدجاج، البرجرشركة العليان للخدمات الغذائية

2.3%2.3%2.4%مايسترو بيتزابيتزاشركة الغذاء اليومي
66.8%67.8%70.6%أخرى 

100%100%100%اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة. ملحوظة: قد ال يتم إضافة البيانات الواردة في الجدول على وجه التحديد بسبب التقريب.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

36



مشغلو مطاعم الخ(مات السريعة الرئيسيون )ع(د المنافذد في المملكة العربية السعودية )9 0ول و0ودد:  و3ل4الج(و- )

201920202021الشركة 

372388388شركة هرفي للخدمات الغذائية
345326334 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

97102112 شركة البيك لألنظمة الغذائية المحدودة
283285287 كودو كورب

239261259 شركة العليان للخدمات الغذائية
164156160شركة الغذاء اليومي

5,8025,0435,101 أخرى 

7,3026,5616,641اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة. 

اإلمارات العربية المتح(ة

يتسم قطاع مطاعم الخدمات السريعة في اإلمارات العربية المتحدة بأنه أقل تجزئة من المملكة العربية السعودية. استحوذت الشركات الثالثة الرئيسية 
في اإلمارات العربية المتحدة على حوالي 41% من مبيعات القيمة في عام 2021، مع وجود شركات بارزة تدير عالمات تجارية أمريكية مشهورة. حّققت 
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )هارديز، كي إف سي، بيتزا هت( المرتبة األولى بحصة قيمة بلغت 23.2% في عام 2021، جاءت بعدها شركة 

اإلمارات للوجبات السريعة )ماكدونالدز( بنسبة 11.5%، ثم فيرست فود سيرفيسز )برجر كنج، تكساس تشيكن( بنسبة %6.3.

قطاع مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البرجر، هو أكبر قطاعات مطاعم الخدمات السريعة في اإلمارات العربية المتحدة، بقيادة ماكدونالدز، 
بنحو 182 متجًرا، تليها هارديز بنحو 79 متجًرا في عام 2021. تتصدر كي إف سي قائمة منافذ مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم الدجاج، وهي 
العالمة التجارية الرئيسية للشركة في اإلمارات العربية المتحدة. تقود بيتزا هت فئة مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البيتزا بنحو 145 متجًرا. 
في عام 2021، احتلت كي إف سي وبيتزا هت المرتبة األولى في فئة مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم الدجاج والبيتزا، بينما احتلت هارديز المرتبة 

الثالثة في فئة مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البرجر من حيث المبيعات.

كانت جميع العالمات التجارية للشركة في وضع جيد من حيث التوصيل إلى المنازل قبل تنفيذ عمليات اإلغالق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، 
وهو ما مكنهم من االستفادة من زيادة المبيعات من خالل هذه القناة واقتناص حصة من المنافسين الصغار الذين لم يكونوا مستعدين لتلبية الطلب 
على التوصيل للمنازل، مما أدى إلى زيادة إجمالية في حصة قيمة مبيعات مطاعم الخدمة السريعة من 21.9% في عام 2020 إلى 23.2% في عام 

.2021

من المتوقع أن تواصل جميع الشركات الرائدة في سوق مطاعم الخدمات السريعة التركيز على تمييز أنفسها سواء من خالل التكنولوجيا أو زيادة 
الوصول إلى القنوات اإللكترونية أو تقديم خيارات طعام صحي أو تحسين تجربة العمالء بشكل عام لجذب المستهلكين إلى عالماتهم التجارية.

الحصة السوقية لمشغلي مطاعم الخ(مات السريعة الرئيسيين )قيمة إيرادات المبيعاتد، 9 0ول و0و في اإلمارات د:  33ل4الج(و- )

العربية المتح(ة

201920202021العالمة التجاريةالفئة الرئيسيةالشركة 

23.2%21.9%19.0% كي إف سي، بيتزا هت، هارديزالدجاج، البيتزا، البرجرشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 
11.5%13.0%12.9%ماكدونالدز البرجرشركة اإلمارات للوجبات السريعة

6.3%7.1%7.0%برجر كنج، تكساس تشيكنالبرجر، الدجاجفيرست فود سيرفيسز 
2.8%3.0% 2.2%بابا جونز البيتزامجموعة جواد لألعمال التجارية

1.6%1.9%1.8%بوبايز الدجاجبوبايز لويزيانا كيتشن انك
1.5%1.7%1.6%الفروج الطازج الدجاجشركة اإلسالمي لألغذية

53.1%51.5%55.4% أخرى 

100%100%100%اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة. ملحوظة: قد ال يتم إضافة البيانات الواردة في الجدول على وجه التحديد بسبب التقريب.
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مشغلو مطاعم الخ(مات السريعة الرئيسيون )ع(د المنافذد في اإلمارات العربية المتح(ة )9 0ول و0ودد:  34ل4الج(و- )

201920202021الشركة 

355372407شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

175182182شركة اإلمارات للوجبات السريعة

129129129فيرست فود سيرفيسز 

555962مجموعة جواد لألعمال التجارية

282828بوبايز لويزيانا كيتشن انك

232323شركة اإلسالمي لألغذية

1,9261,7101,884أخرى 

2,6912,5032,715اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة.

الكويت

المستقلين  من  حصة  المطاعم  لسالسل  المشغلين  كبار  يكتسب  حيث  متزايد  بشكل  متماسًكا  الكويت  في  السريعة  الخدمات  مطاعم  قطاع  أصبح 
العربية  الحال في اإلمارات  إلى 46.7% في عام 2021. كما هو  »أخرى« من 51.8% في عام 2019  إلى انخفاض حصة قيمة  األصغر. وأدى ذلك 
الرائد  المشغل  كنتاكي(  )هارديز،  إل سي  بي  العالمية  للمطاعم  أمريكانا  شركة  تُعد  دولية.  تجارية  البارزة عالمات  الشركات  جميع  تدير  المتحدة، 
بحصة قيمة 18.3% جاءت بعدها شركة المعوشرجي بحصة 15.0% ومجموعة كوت الغذائية )برجر كنج، تاكو بيل، بيتزا هت( بنحو 8.0%. ومن بين 
الشركات البارزة األخرى شركة إم إتش الشايع بحصة 7.4% في عام 2021، والتي تدير العديد من العالمات التجارية العالمية بما في ذلك شيك 

شاك وبيتزا إكسبريس.

وكان لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي أكبر عدد من المتاجر ووصلت إلى 130 متجًرا في عام 2021، جاءت بعدها كوت فود بنحو 97 
متجًرا، ثم شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية بنحو 87 متجًرا. كانت عالمة كي إف سي التجارية أكبر مساهم في الحصة السوقية للشركة، نظًرا 
التوصيل عبر  الشركة من خالل استثماراتها في قنوات  الدجاج. تمكنت  تقدم  التي  السريعة  الخدمات  الفرعي لمطاعم  القطاع  الرائد في  لمركزها 

اإلنترنت من زيادة حصتها السوقية خالل عمليات اإلغالق نتيجة فيروس كورونا المستجد.

الحصة السوقية لمشغلي مطاعم الخ(مات السريعة الرئيسيين )قيمة إيرادات المبيعاتد، 9 0ول و0و في الكويتد:  و3ل4الج(و- )

201920202021العالمة التجاريةالفئة الرئيسية الشركة 

18.3%15.7%15.5%كي إف سي ، هارديز، ويمبي الدجاج، البرجرشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

15.0%14.5%14.0%ماكدونالدز البرجرشركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية 

8.0%7.7%7.5%برجر كنج، بيتزا هت، تاكو بيل، البرجر، البيتزا، أخرىمجموعة كوت الغذائية

7.0%6.8%6.6%شيك شاك، بيتزا إكسبرس البرجر، البيتزاشركة محمد حمود الشايع

3.0%2.9%2.8%وينديز البرجرإلكترونيات الغانم

2.0%1.9%1.8%فايف جايز البرجرشركة امتيازات الساير

46.7%50.5%51.8%أخرى 

100%100%100%اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة. ملحوظة: قد ال يتم إضافة البيانات الواردة في الجدول على وجه التحديد بسبب التقريب.
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مشغلو مطاعم الخ(مات السريعة الرئيسيون )ع(د المنافذد في الكويت )9 0ول و0ودد:  36ل4الج(و- )

201920202021الشركة 

126127130شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

967497مجموعة كوت الغذائية

856687شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية

393039الشايع

444إلكترونيات الغانم

546شركة امتيازات الساير

2,8412,6002,737أخرى 

3,1962,9053,100اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة. 

مصر

تمتلك مصر أكثر أسواق مطاعم الخدمات السريعة تجزئًة بين األسواق الرئيسية األربعة، حيث حققت الشركات الثالثة الرئيسية 15.0% فقط من 
إجمالي قيمة المبيعات في عام 2021. ومثل المملكة العربية السعودية، يحتل المشغلون المستقلون مرتبة بين الشركات الرائدة.

كانت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف سي، هارديز، بيتزا هت( المشغل الرائد لمطاعم الخدمات السريعة بحصة تبلغ 7.4% من 
السوق في عام 2021، جاءت بعدها شركة مانفودز مصر )ماكدونالدز( بنسبة 5.2%. مّكنت الجودة المتسقة والوعي العالي بالعالمة التجارية واالنتشار 

الكبير للمطاعم العالمات التجارية العالمية من االستحواذ على قاعدة عمالء كبيرة واكتساب حصة خالل الفترة من 2019 إلى 2021.

ومن حيث عدد منافذ البيع، تتصدر كي إف سي قطاع مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم الدجاج بنحو 170 متجًرا، في حين تتصدر ماكدونالدز 
لها موطئ قدم في قطاع  الرائدة،  البيتزا  بيتزا هت، سلسلة مطاعم  أن  بنحو 140 متجًرا. كما  البرجر  تقدم  التي  السريعة  الخدمات  قطاع مطاعم 
مطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البيتزا بنحو 93 مطعًما. أعادت الشركة أيًضا إطالق عالمتها التجارية ويمبي55 في مصر في عام 2021، حيث 
تشغل ثالثة منافذ كما في نهاية 2021. كانت ويمبي واحدة من أولى سالسل مطاعم الخدمات السريعة األمريكية التي تم افتتاحها في الكويت )1969( 

ومصر )1971(.

شّكلت العالمات التجارية المحلية مثل روما بيتزا 2 جو، وبافالو بيرجر وكوك دوور وجاد قيمة مجمعة تبلغ نحو 2.4% في عام 2021. ومن المتوقع أن 
تستمر العالمات التجارية المحلية في التطور، مدعومة بالطلب المتزايد المستمر وتجزئة سوق تناول الطعام خارج المنزل بشكل عام.

الحصة السوقية للمشغلين الرئيسيين لمطاعم الخ(مات السريعة )قيمة إيرادات المبيعاتد، 9 0ول و0و في مصرد:  و3ل4الج(و- )

201920202021العالمة التجاريةالفئة الرئيسيةالشركة 

7.4%6.5%6.3%كي إف سي، هارديز، بيتزا هت، ومبيالدجاج، البرجر، البيتزاشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

5.2%4.6%4.1%ماكدونالدز البرجرمانفودز مصر

برجر كينغالبرجرالشايع مصر

%2.4%2.4%2.4
بيتزا 2 جو، بافالو برجرالبرجر، والبيتزاسال إنفست كو

كوك دور أخرىالشركة الدولية للصناعات الغذائية

جاد أخرىمطعم جاد

85.0%86.5%87.2%أخرى 

100%100%100%اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة. ملحوظة: قد ال يتم إضافة البيانات الواردة في الجدول على وجه التحديد بسبب التقريب. تم دمج حصص العالمات التجارية الصغرى.

55  تعتبر المجموعة ويمبي عالمة تجارية للوجبات السريعة العادية التي ال تزال تمثل جزًءا من مطاعم الخدمات السريعة.

39

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



المشغلون الرئيسيون لمطاعم الخ(مات السريعة، ع(د المتاجر، 9 0ول و0و في مصرد:  38ل4الج(و- )

201920202021الشركة 

290295313شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي 

120135140مانفودز مصر

817878الشركة الدولية للصناعات الغذائية

232828سال إنفست كو

242423مطعم جاد

222121الشايع مصر

18,58518,16419,605أخرى 

19,14518,74520,208اإلجمالي 

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة.

تناو- الطعام خارج المنز- ومطاعم الخ(مات السريعة في ال(و- األخرى: قطر، والمغرب، والعراق، 
والبحرين، وعمان، واألردن، ولبنان، وكازاخستان

نظرة عامة على سوق تناو- الطعام خارج المنز-

التي تعمل فيها  الخليجي األخرى وغيرها،  التعاون  الثمانية األخرى، بما في ذلك دول مجلس  الدول  المنزل في  الطعام خارج  تناول  بلغ حجم سوق 
الشركة حوالي 20 مليار دوالر أمريكي في عام 2021، وكان العراق أكبر سوق من حيث القيمة بمبلغ 7.4 مليار دوالر أمريكي يليه األردن بمبلغ 4.2 
مليار دوالر أمريكي، وقد تصدرت المغرب من حيث عدد المنافذ، حيث بلغ عدد المتاجر 50,254 متجًرا في عام 2021، مقارنة بنحو 49,647 متجًرا 
في العراق و4,639 متجًرا فقط في قطر. ونظًرا للمستويات المرتفعة للدخل المتاح لإلنفاق وانخفاض عدد المتاجر نسبًيا، فقد تصدرت قطر من 

حيث اإليرادات لكل منفذ.

وقبل عام 2020 وجائحة فيروس كورونا المستجد، شهد كل من قطر والمغرب والعراق نمًوا قوًيا في مبيعات سوق تناول الطعام خارج المنزل، حيث 
سجلت زيادات في القيمة على أساس سنوي بنسبة 6.2% و4.5% و2.4% على التوالي من 2018 إلى 2019. وعلى عكس قطر، فقد أدت حداثة األسواق 
في المغرب والعرق وتزايد اتباع أسلوب الحياة الغربي، وال سيما إضفاء الصبغة األمريكية على ثقافة الطعام على مدى العقدين الماضيين56، إلى ظهور 
منافذ مطاعم الخدمات السريعة الدولية، إلى جانب العالمات التجارية كي إف سي، وهارديز، وبيتزا هت التابعة للشركة بين الجهات الفاعلة الرائدة 

في البحرين وعمان )باستثناء بيتزا هت( واألردن وكازاخستان.

تشير النظرة المستقبلية لقطر والمغرب والعراق إلى ديناميكيات متفاوتة في تعافيها من جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع أن يشهد سوق 
تناول الطعام خارج المنزل في المغرب انتعاًشا أبطأ من قطر والعراق، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% من حيث القيمة بالدوالر األمريكي للفترة 
التجارية الجديدة المقرر  الفنادق والمنتجعات والمراكز  بالنمو السكاني وتزايد الطبقة المتوسطة الحضرية، وكذلك  من 2022 إلى 2026، مدفوًعا 
إقامتها خالل السنوات الخمس إلى السبع القادمة، ولكن جرى تقليصها نظًرا للتضخم وارتفاع اإليجارات. من المتوقع أن يكون معدل النمو السنوي 
المركب في لبنان 51.5% نتيجة تأثير التضخم المفرط في البالد. وبعبارات ثابتة، فمن المتوقع أن يكون النمو أقل بشكل ملحوظ عند 2.6%، إلى 

جانب عدم توقع تعافي أرقام المطاعم أو مستويات المعامالت لتصل إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول عام 2026.

من المتوقع أن توفر بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر دْفعة قصيرة األجل لمبيعات مطاعم الخدمات السريعة والمطاعم المتكاملة 
الخدمات والمطاعم العادية في عام 2022، بينما من المتوقع أن يؤدي تزايد معدالت االستقرار وانتهاء األعمال العدائية في العراق إلى زيادة مستويات 
الدخل المتاح لإلنفاق ودخول عالمات تجارية جديدة من شأنها دفع النمو في سوق تناول الطعام خارج المنزل. في قطر، من المتوقع أن يبلغ معدل 
النمو السنوي المركب المتوقع لمطاعم الخدمات السريعة نسبة 7.3% من حيث القيمة بالدوالر األمريكي متجاوًزا بذلك المعدل المتوقع للمطاعم 

المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية البالغ 5.4% خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.

56  المقابالت التجارية ليورومونيتور إنترناشيونال مع الخبراء والجهات الفاعلة في القطاع
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حجم سوق تناو- الطعام خارج المنز- )قيمة إيرادات المبيعاتد خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و في قطر والمغرب د:  39ل4الج(و- )

والعراق والبحرين وسلطنة ُعمان واألردن ولبنان وكازاخستان

201820192020202120222026العملة الدولة
معدل النمو السنوي 
المركب للفترة من 

2018 إلى 2021

معدل النمو السنوي 
المركب للفترة من 

2022 إلى 2026

مليون دوالر قطر
7.4%1.7%1,3461,4301,3981,4151,5552,070أمريكي

مليون دوالر المغرب
5.9%)10.7%(3,7633,9342,6062,6832,8673,604أمريكي

مليون دوالر العراق
16.3%0.8%7,1947,3687,1417,3659,02716,509أمريكي

مليون دوالر البحرين
12.6%)4.0%(8018416237098691,396أمريكي

مليون دوالر سلطنة عمان
12.1%)2.5%(1,6471,7261,2281,5261,9113,020أمريكي

مليون دوالر األردن
12.3%)1.0%(4,3065,2143,5634,1844,8117,665أمريكي

مليون دوالر لبنان
51.5%57)9.6%(1,0861,0956728022,06010,846أمريكي

مليون دوالر كازاخستان
9.0%)10.6%(2,0652,1141,1191,4761,7072,408أمريكي

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة.

أداء مطاعم الخ(مات السريعة

يتمتع سوق مطاعم الخدمات السريعة في الدول غير األساسية التي تعمل فيها الشركة بدرجات متفاوتة من األهمية في قطاع تناول الطعام خارج 
المنزل بشكل عام. على سبيل المثال، في حين مثلت مطاعم الخدمات السريعة نحو 77.2% من سوق تناول الطعام خارج المنزل في العراق من حيث 
القيمة في عام 2021، بلغت هذه الحصة في قطر 46.3% وفي البحرين 44.3% خالل عام 2021. وجاءت في دول مثل المغرب بنسبة 29.5%، وفي 
سلطنة ُعمان بنسبة 28.0%، وفي لبنان بنسبة 27.1% وفي كازاخستان بنسبة 23.8% في 2021، حيث ال يزال قطاع المطاعم العادية والقطاعات 
األخرى لتناول الطعام خارج المنزل تحظى باألفضلية. وهذا ينطبق بشكل خاص على األردن حيث بلغت حصة مطاعم الخدمات السريعة نسبة تكاد 

ال تذكر قدرها 3.8% من قطاع تناول الطعام خارج المنزل.

ركزت اتجاهات العرض والطلب بعد الجائحة على كفاءة التكلفة، متأثرة في ذلك بالحساسية المتزايدة لألسعار بين المستهلكين. وقد أدى ذلك إلى 
ارتفاع قيمة مبيعات مطاعم الخدمات السريعة والمطعام متكاملة الخدمات والمطاعم العادية. كان هذا هو الحال بشكل خاص في سوق المستهلك 

األردني الذي يتسم بالفعل بالحساسية لألسعار وفي اقتصادات لبنان وكازاخستان المثقلة باألزمات.

57  النمو المرتفع المتوقع للبنان مرده إلى التضخم الفائق. أما من حيث الثبات، فيُتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لسوق تناول الطعام خارج المنزل في األعوام ما بين 2026-2022 
أن يكون عند %2.6
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حجم سوق مطاعم الخ(مات السريعة خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و في قطر والمغرب والعراق والبحرين وسلطنة د:  40ل4الج(و- )

ُعمان واألردن ولبنان وكازاخستان خال- الفترة من 8 0و إلى 6و0و 

201820192020202120222026الوحدة الدولة
معدل النمو السنوي 
المركب للفترة من 

2018 إلى 2021

معدل النمو السنوي 
المركب للفترة من 

2022 إلى 2026
7.3%2.4%611660649655717950مليون دوالر أمريكيقطر
1.9%1.7%9189569659669801,056المنافذقطر

4.8%)7.7%(1,0071,0777487918541,031مليون دوالر أمريكيالمغرب
1.5%)0.4%(2,8252,9202,7952,7912,8282,998المنافذالمغرب
15.9%0.8%5,5485,6845,5125,6836,80112,262مليون دوالر أمريكيالعراق
8.5%0.4%34,58235,11434,92235,00036,52050,545المنافذالعراق

7.4%)1.1%(325345295314345459مليون دوالر أمريكيالبحرين
3.5%)1.9%(699718650660710815المنافذالبحرين

11.0%)0.9%(439465348427489744مليون دوالر أمريكيسلطنة ُعمان 
5.2%1.0%9721,0041,0101,0001,0301,260المنافذسلطنة ُعمان

12.5%6.7%131153135159186297مليون دوالر أمريكياألردن
3.3%4.6%450455489515532605المنافذاألردن
52.5%58)6.5%(2662711852185613,037مليون دوالر أمريكيلبنان
2.5%)20.6%(2,6472,4621,3541,3241,3271,466المنافذلبنان

10.0%)3.5%(392412298352407595مليون دوالر أمريكيكازخستان
5.2%3.0%1,0061,0641,0831,1001,1601,423المنافذكازخستان

تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في خدمات تناول  المصدر: 
الطعام خارج المنزل في الدولة.

المشه( التنافسي

أدى ظهور منافذ مطاعم الخدمات السريعة الدولية، إلى جانب بزوغ كي إف سي لتكون من العالمات التجارية الرائدة في مطاعم الخدمات السريعة إلى تفضيل 
ثقافة الطعام األمريكية في سلطنة ُعمان واألردن وكازاخستان. وفي المغرب والعراق وقطر، يظهر سوق مطاعم الخدمات السريعة في شكل مجزأ للغاية، 
حيث تنافس العالمات التجارية العالمية الرائدة مع جهات رائدة محلية معروفة. تأتي شعبية وهيمنة السالسل الدولية في هذه الدول مدعومة من جانب عدد 

كبير ومتنوع للغاية من الوافدين في العديد من دول الخليج، ال سيما دولة قطر، على العالمات التجارية لمطاعم الخدمة السريعة التي تلبي األذواق الغربية.

حضور الشركة

كانت الشركة في عام 2021 هي المشغل الرائد لخدمات مطاعم الخدمات السريعة في جميع الدول األخرى التي تعمل فيها، باستثناء المغرب، حيث 
احتلت المرتبة الثالثة من حيث قيمة المبيعات. وتعد حصة مبيعات مطاعم الخدمات السريعة للعالمات التجارية الرئيسية الثالثة للشركة )كي إف 
سي وبيتزا هت وهارديز( مرتفعة بشكل خاص في األردن بنسبة 29.5% وفي كازاخستان بنسبة 23.0% وفي قطر بنسبة 17.5% في عام 2021. ركزت 

الشركة في هذه األسواق األخرى على العالمات التجارية األساسية التي تلبي الطلب الشعبي على الدجاج، فضاًل عن البرجر والبيتزا.

واستحوذت كي إف سي على أكبر عدد من المتاجر في األسواق الثمانية األخرى التي تعمل فيها الشركة. ويتماشى هذا مع زيادة رغبة المستهلكين وإقبالهم 
على الدجاج أكثر من البرجر والبيتزا. وقد احتفظت الشركة بعدد أقل من مطاعم هارديز في جميع أنحاء الدول، إلى جانب تحقيق أعلى رقم في قطر 

)22(، التي يكون فيها استهالك لحوم البقر أعلى نسبًيا. يقتصر انتشار الشركة في فئة البيتزا على األردن والبحرين وكازاخستان كما في 2021

تمكنت الشركة، من خالل نطاقها ومنصتها التي تتميز بهما، من منافسة صغار المشغلين بفعالية، بما في ذلك المشغلين اآلخرين للعالمات التجارية الدولية 
والعالمات التجارية المحلية / الشركات التقليدية، مما أدى إلى زيادة حصة قيمة المبيعات واحتلت المرتبة األولى والثانية في كل سوق فردي من حيث التواجد 

)باستثناء المغرب(.

58  لنمو المرتفع المتوقع للبنان مرده إلى التضخم الفائق. أما من حيث الثبات، فيُتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لسوق تناول الطعام خارج المنزل في األعوام ما بين 2026-2022 
أن يكون عند %3.3
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تصنيف شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إ- سي وحصة السوق )قيمة إيرادات المبيعاتد للعالمات التجارية د:   4ل4الج(و- )

الثالث الكبرى في مطاعم الخ(مات السريعة في قطر والمغرب والعراق والبحرين وسلطنة ُعمان واألردن ولبنان و 

كازاخستان خال-  و0و

الحصة السوقيةالشركة الدولة 
2019

الحصة السوقية
2020

الحصة السوقية
2021

 التصنيف
2021

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف قطر
17.51%14.1%15.5%سي، هارديز(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي المغرب
3.23%1.9%1.9%إف سي(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف العراق
0.41%0.2%0.3%سي، هارديز(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف البحرين 
13.21%ال يوجدال يوجدسي، هارديز، بيتزا هت(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف سلطنة ُعمان 
11.21%ال يوجدال يوجدسي، هارديز(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف األردن
29.51%ال يوجدال يوجدسي، هارديز، بيتزا هت(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي لبنان
5.02%ال يوجدال يوجدإف سي(

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )كي إف كازاخستان 
23.01%ال يوجدال يوجدسي، هارديز، بيتزا هت(

المصدر: البيانات المراجعة لمبيعات أمريكانا محسوبة بناء على حجم السوق

تحليل إمكانيات النمو

ما بين عامي   0ول9 0و، فاق نمو سوق تناو- الطعام خارج المنز- في األسواق الرئيسية ذلك في أغلب ال(و- المتق(مة.

نظًرا إلى أن سوق تناول الطعام خارج المنزل تهيمن عليه العالمات التجارية الدولية في األسواق الرئيسية للشركة، فهي أكثر قابلية للمقارنة مع الدول 
المتقدمة الغربية / الناطقة باللغة اإلنجليزية مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. ومع ذلك، فإن الدول النامية المختارة مثل 

الصين وماليزيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا توفر معياًرا مرجعًيا إضافًيا لمستويات االنتشار.

في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، شهدت ثالثة أسواق من األسواق الرئيسية األربعة للشركة، وهي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة ومصر، معدالت نمو سنوي مركب في قطاع تناول الطعام خارج المنزل مرتفعة مقارنة بالدول المرجعية، بنسبة 5.8% و6.1% و14.4% على 
التوالي من حيث القيمة بالدوالر األمريكي، مما يوضح حجم انخفاض االنتشار في األسواق الرئيسية للشركة عند مقارنتها بالمتوسط العالمي البالغ 

4.4% والمتوسط للدول المتقدمة البالغ %3.0، 

وكان هذا االتجاه سائًدا أيًضا في قطاع تناول الطعام خارج المنزل والمطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية ومعظم قطاعات سالسل مطاعم 
الخدمات السريعة. سجلت سالسل الخدمات السريعة التي تقدم البرجر والبيتزا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
النمو  كان   ،2019 إلى   2011 من  الممتدة  الفترة  المتقدمة. خالل  للدول  والمتوسط  العالمي  المتوسط  من  أعلى  مركب  سنوي  نمو  معدالت  ومصر 
األسواق  في  الرئيسية  النمو  من محركات  المنزل،  خارج  الطعام  تناول  على خدمات  اإلنفاق  وزيادة  لإلنفاق،  المتاح  الدخل  في  والزيادات  السكاني، 
البيع  إلى مواقع  والتقليدية  المستقلة  التجارة  والتحول من  التحضر  الدول حيث دعمت معدالت  كبير في  لوحظ ذلك بشكل  للشركة. وقد  الرئيسية 

بالتجزئة الحديثة )خاصة مراكز التسوق في دول الخليج( التوسع في سالسل المنافذ، خاصة في فئة مطاعم الخدمات السريعة.
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)بال(والر د:  و4ل4الج(و- ) المنز-  خارج  الطعام  تناو-  لخ(مات  التاريخية  المبيعات  إيرادات  لقيمة  المركب  السنوي  النمو  مع(- 
األمريكيد حسب القطاع )  0ول9 0ود: مقارنة عالمية9و

تناول الطعام خارج الدولة/المنطقة:
المنزل

 سالسل
تناول الطعام خارج 

المنزل

 سالسل
مطاعم الخدمات 

السريعة

المطاعم المتكاملة 
الخدمات والمطاعم 

العادية

سالسل المطاعم 
المتكاملة الخدمات 

والمطاعم العادية
8.6%5.0%6.4%7.5%5.8%المملكة العربية السعودية
6.9%5.2%7.7%7.1%6.1%اإلمارات العربية المتحدة

16.3%14.1%14.4%14.9%14.4%مصر
)3.2%(1.9%3.6%3.2%3.3%أستراليا

3.1%2.6%3.3%3.3%2.8%كندا
3.7%1.7%5.5%2.3%1.6%المملكة المتحدة:
1.3%1.7%4.5%3.8%3.2%الواليات المتحدة

9.9%8.4%15.2%14.0%8.1%الصين
8.1%7.2%11.9%11.8%7.6%إندونيسيا

7.8%4.9%10.9%9.8%6.3%ماليزيا
8.7%7.6%6.2%6.9%7.5%جنوب أفريقيا

3.4%4.5%6.0%5.2%4.4%العالم
1.5%1.7%4.4%3.6% 3.0%الدول المتقدمة

9.7%8.3%14.6%13.5%8.0%الدول النامية

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في تناول الطعام خارج المنزل  المصدر: 
في الدولة.

)بال(والر د:  43ل4الج(و- ) السريعة  الخ(مات  مطاعم  لسالسل  التاريخية  المبيعات  إيرادات  لقيمة  المركب  السنوي  النمو  مع(- 
األمريكيد حسب القطاع )  0ول9 0ود: مقارنة عالمية60

سالسل مطاعم الخدمات السريعة الدولة/المنطقة:
التي تقدم البرجر

سالسل مطاعم الخدمات السريعة 
التي تقدم الدجاج

سالسل مطاعم الخدمات السريعة 
التي تقدم البيتزا

14.5%7.4%5.1%المملكة العربية السعودية
22.6%6.0%6.8%اإلمارات العربية المتحدة

13.6%11.0%11.7%مصر
2.7%2.5%4.9%أستراليا

4.0%2.4%3.7%كندا
11.0%4.0%3.2%المملكة المتحدة:
5.4%8.8%2.8%الواليات المتحدة

24.4%7.3%10.2%الصين
29.3%12.1%12.3%إندونيسيا

15.2%9.1%10.5%ماليزيا
9.9%6.3%7.7%جنوب أفريقيا

6.4%8.5%3.9%العالم
5.5%7.5% 3.0%الدول المتقدمة

21.3%7.5%10.1%الدول النامية

المصدر: قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت

59  تعتمد المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر على العملة المحلية. وتعتمد كل األسواق األخرى على األسعار الحالية للدوالر األمريكي، وسعر الصرف الثابت 
لعام 2021.

تعتمد المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر على العملة المحلية. وتعتمد كل األسواق األخرى على األسعار الحالية للدوالر األمريكي، وسعر الصرف الثابت   60
لعام 2021. ال يتوفر بيانات عن األسواق األخرى.
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ال تزا- خ(مات تناو- الطعام خارج المنز- غير منتشرة بشكل عام عبر أسواق الشركة في عام  و0و

ال تزال أسواق عمليات الشركة، والتي تضم حتى عام 2021 إجمالي عدد السكان يزيد على 270 مليون نسمة، منخفضة االنتشار من حيث معروض 
اإلنفاق  من  الفرد  نصيب  إلجمالي  العالمية  المقارنة  تقدم  الدولية.  المرجعية  بالمعايير  مقارنة  الفرد  واستهالك  المنزل  خارج  الطعام  تناول  منافذ 
السنوي على تناول الطعام خارج المنزل والمنافذ لكل 10,000 شخص والمعامالت للفرد دلياًل إضافًيا على أن األسواق الرئيسية غير منتشرة، حيث 

تأتي كل المقاييس الثالثة أقل من المتوسطات الخاصة بالدول المتقدمة.

في عام 2021، استقر متوسط معدل االنتشار في أسواق الرئيسية للشركة عند إنفاق سنوي بقيمة 226 دوالًرا أمريكًيا للفرد، و6 منافذ لكل 10,000 
شخص من السكان، و31 معاملة للفرد. وهذه األرقام أقل من المتوسط لدى الدول المتقدمة، حيث يستقر متوسط معدل االنتشار عند إنفاق سنوي 

بقيمة 1,616 دوالًرا أمريكًيا للفرد، و21 منفذاً لكل 10,000 شخص و158 معاملة للفرد.

ونظًرا إلى أن معدالت االنتشار أقل مرتين من تلك المسجلة في الدول النامية، تشير األسواق التي تعمل فيها الشركة إلى إمكانية تحقيق نمو كبير 
في المستقبل في المنافذ والمعامالت واإلنفاق السنوي. حتى في عام 2026، من المقرر أن يظل االنتشار في األسواق الرئيسية أقل بكثير مما هو 

عليه في الدول المتقدمة والنامية.

مع(الت االنتشار في قطاع تناو- الطعام خارج المنز-: مقارنة عالمية  و0ود:  44ل4الج(و- )

 اإلنفاق السنويالدولة/المنطقة
)الدوالر األمريكي لكل فرد(

 المنافذ
لكل 10,000 شخص

 المعامالت
)للفرد(

4371050المملكة العربية السعودية

1,3341793اإلمارات العربية المتحدة

63421مصر

6031582الكويت

1791276العراق

721328المغرب

5261783قطر

4831473البحرين

342944سلطنة ُعمان

119618لبنان

4051797األردن

78313كازاخستان

226631األسواق الرئيسية األربعة للشركة
1531046األسواق الثمانية األخرى للشركة61

207941األسواق االثني عشر للشركة62

21158 1,616الدول المتقدمة

45962104الدول النامية

971018الدول النامية )باستثناء الصين(

المصدر: قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت

61  األسواق األخرى لعمليات الشركة: قطر، والمغرب، والعراق، والبحرين، وعمان، واألردن، ولبنان، وكازاخستان 
62  إجمالي أسواق عمليات الشركة
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مع(الت االنتشار في قطاع تناو- الطعام خارج المنز-: مقارنة عالمية 6و0ود:  و4ل4الج(و- )

 اإلنفاق السنويالدولة/المنطقة
)الدوالر األمريكي لكل فرد(

 المنافذ
لكل 10,000 شخص

 المعامالت
)للفرد(

8191287المملكة العربية السعودية
1,73719110اإلمارات العربية المتحدة

136533مصر
9381799الكويت
35716130العراق

911335المغرب
72320104قطر

89118130البحرين
6271176سلطنة ُعمان

1,714821لبنان
71719146األردن

120317كازاخستان
409851األسواق الرئيسية األربعة للشركة

3601378األسواق الثمانية األخرى للشركة63
3871063األسواق االثني عشر للشركة64

22186 1,961الدول المتقدمة
58773119الدول النامية

المصدر: قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت

في عام  و0و، كانت فئة مطاعم الخ(مات السريعة في األسواق الرئيسية منخفضة االنتشار كذلك مقارنة باألسواق 
المتق(مة

تظهر مقارنة انتشار مطاعم الخدمات السريعة أن األسواق الرئيسية األربعة للشركة لديها متوسط 0.6 منفذ لمطاعم الخدمات السريعة لكل 10,000 
شخص كما في 2021، مقارنة بمعدل 1.2 في الدول النامية و5.2 في الدول المتقدمة. ولوحظ اتجاه مماثل في متوسط اإلنفاق السنوي للفرد على 
مطاعم الخدمات السريعة، حيث بلغ 44 دوالًرا أمريكًيا في األسواق الرئيسية األربعة للشركة في عام 2021، مقارنة بمبلغ 594 دوالًرا أمريكًيا في 
األسواق المتقدمة. ومع ذلك، من حيث نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي، كانت هناك تباينات ملحوظة بين األسواق الرئيسية للشركة، حيث جاءت 
اإلمارات العربية المتحدة والكويت في المقدمة بقيمة 171 دوالًرا أمريكًيا و262 دوالًرا أمريكًيا على التوالي، يليهما المملكة العربية السعودية بقيمة 

90 دوالًرا أمريكًيا ثم بعد ذلك مصر بقيمة 8 دوالرات أمريكية فقط.

سالسل مطاعم الخ(مات السريعة: مقارنة عالمية  و0ود:  46ل4الج(و- )

الدولة/
المنطقة

 اإلنفاق السنوي
)الدوالر األمريكي لكل فرد(

 المنافذ
لكل 10,000 شخص

 المعامالت
)للفرد(

901٬111المملكة العربية السعودية
1711.918اإلمارات العربية المتحدة

80.12مصر
2624.336الكويت
70.11العراق

80.11المغرب
2192.924قطر

ال يوجدال يوجد123البحرين
ال يوجدال يوجد29سلطنة ُعمان

ال يوجدال يوجد11لبنان

63  األسواق األخرى لعمليات الشركة: قطر، والمغرب، والعراق، والبحرين، وعمان، واألردن، ولبنان، وكازاخستان 
64  إجمالي أسواق عمليات الشركة:
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الدولة/
المنطقة

 اإلنفاق السنوي
)الدوالر األمريكي لكل فرد(

 المنافذ
لكل 10,000 شخص

 المعامالت
)للفرد(

ال يوجدال يوجد5األردن
ال يوجدال يوجد14كازاخستان

16>44األسواق الرئيسية األربعة للشركة
ال يوجدال يوجد15األسواق الثمانية األخرى للشركة

ال يوجدال يوجد31األسواق االثني عشر للشركة
5945.284الدول المتقدمة

441.210الدول النامية

المصدر: قاعدة بيانات يورومونيتور باسبورت

محركات نمو متع(دة ل(عم زيادة مع(- االنتشار في خ(مات تناو- الطعام خارج المنز- وقطاعاتها

في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، من المتوقع أن تدفع عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية نمو قطاع تناول الطعام خارج المنزل. ومن المتوقع أن 
ينمو متوسط الدخل المتاح لإلنفاق في االثني عشر سوًقا التي فيها الشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% من حيث القيمة بالدوالر األمريكي 
مقارنة بنسبة 4.7% في األسواق المتقدمة. ومن المتوقع أيًضا أن ينمو إنفاق المستهلكين على خدمات تناول الطعام خارج المنزل بمعدل نمو سنوي 
مركب قدره 12.2% من حيث القيمة الدوالر األمريكي، بما يزيد على ضعف معدل النمو السنوي المركب للدول المتقدمة البالغ 4.7%، كما يقارب 

ضعف مثيله في الدول النامية البالغ %6.9.

من بين األسواق الرئيسية األربعة، من المتوقع أن يتأثر بشكل إيجابي الطلب على خدمات تناول الطعام خارج المنزل بعدد السكان الكبير والمتزايد 
الذي يغلب عليه فئة الشباب )خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر(، ومجتمعات الوافدين الكبيرة )في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة والكويت(، والدخل المتاح لإلنفاق المرتفع والسريع النمو وزيادة دخل األسر، نظًرا إلى مشاركة المزيد من النساء في القوى العاملة. 
ومن المتوقع أيًضا أن تؤدي االستراتيجيات الحكومية للسياحة وإنشاء مجتمعات جديدة إلى زيادة الطلب على استهالك تناول الطعام خارج المنزل.

السعودية  العربية  المملكة  في  السريعة  الخدمات  ومطاعم  المنزل  خارج  الطعام  تناول  على  الطلب  المزدهر  السياحة  قطاع  يدعم  أن  المتوقع  من 
المملكة  )تجذب  والعمرة  الحج  أو  الكبيرة  بالفعاليات  المدفوعين  الوافدين  السياح  أعداد  تؤدي  أن  أيًضا  المتوقع  ومن  المتحدة.  العربية  واإلمارات 
العربية السعودية ثمانية ماليين سائح ديني سنوًيا( إلى دفع النمو في قطاع تناول الطعام خارج المنزل، حيث تتمتع مطاعم الخدمات السريعة بالقدرة 

على خدمة هؤالء المستهلكين، في ظل انتشار العالمات التجارية المشهورة دولًيا والمفاهيم الراسخة عالمًيا.

من المتوقع أن يكون تركيز مطاعم الخدمات السريعة على بناء القدرات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات األجهزة المحمولة وبرامج الوالء والشراكة مع 
مقدمي الخدمات الخارجيين من أحد محركات النمو الرئيسية الخاصة بكل قطاع محدد. يتزايد الوصول إلى اإلنترنت في العديد من الدول، بما في 
ذلك مصر، حيث استخدم 47.0% من السكان اإلنترنت في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 79.0% بحلول عام 2026. من المتوقع أن يدعم 
معدل االنتشار المرتفع للهواتف المحمولة )أكثر من 95% من السكان في كل الدول في عام 2021( الطلب من خالل القنوات اإللكترونية، مما يعزز 

زيادة التوصيل للمنازل وقنوات الوجبات الخارجية في أسواق مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر.

مع(- النمو السنوي المركب لعوامل النمو الرئيسية )وو0ول6و0ود: مقارنة عالميةد:  و4ل4الج(و- )

نصيب الفرد من إنفاق المستهلكين على الدخل المتاح لإلنفاقالدولة/المنطقة
عدد سكان الحضرعدد السكانخدمات تناول الطعام خارج المنزل

1.4%1.2%10.9%5.3%المملكة العربية السعودية
1.1%0.8%5.2%4.6%اإلمارات العربية المتحدة

1.9%1.5%16.3%12.3%مصر
1.0%1.0%7.3%2.9%الكويت

1.6%1.4%9.8%8.1%األسواق الرئيسية األربعة للشركة
1.8%1.4%16.1%8.5%األسواق الثمانية األخرى للشركة

1.7%1.4%12.2% 8.2%األسواق االثني عشر للشركة
0.7%0.5%4.7%4.7%الدول المتقدمة

1.4%0.2%6.9% 7.2%الدول النامية

تقديرات يورومونيتور من األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي )ساما( ومنظمة الدول المصدرة للنفط. البيانات حول نفقات  المصدر: 
المستهلكين من قاعدة بيانات »باسبورت« الخاصة بشركة يورومينتور.

47

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



من المتوقع أن توفر »المشاريع العمالقة« الجديدة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر مجاالت إضافية للبيع بالتجزئة 
والمزيد من المجتمعات المقرر أن يخدمها القطاع. وتشمل جهود التوسع العمراني الكبيرة تطوير مراكز حضرية جديدة )مثل بوابة الدرعية ومنتزه 
الملك سلمان في المملكة العربية السعودية(، والتطورات الجديدة )مثل جزيرة السعديات في اإلمارات العربية المتحدة( وحتى المدن الجديدة )مثل 

العاصمة اإلدارية الجديدة في مصر ونيوم في المملكة العربية السعودية(.

)وو0ولد:  48ل4الج(و- ) المتح(ة ومصر  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  المعلنة في  الرئيسية  العمالقة  المشاريع 

030ود

السنة المتوقعة إلنجاز اسم المشروعالدولة
تفاصيل أخرىإجمالي الحجمالمشروع

من المخطط أن تتضمن تقنيات المدن 26,500 كيلومتر مربع2025نيومالمملكة العربية السعودية
الذكية

من المتوقع أن يجذب المشروع 334 كيلومتر مربع2023القدية )الرياض(المملكة العربية السعودية
الترفيهي الضخم 17 مليون زائر سنوًيا

المملكة العربية السعودية
بوابة 

الدرعية )ضواحي الرياض(
المرحلة األولى: 2022

بشكل عام: 2024
من المتوقع أن تجذب 27 مليون زائر 7 كيلومتر مربع

سنوًيا وأن تتضمن 100,000 ساكن

20,000 وحدة سكنية13 كيلومتر مربع2024منتزه الملك سلمانالمملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة
منتجع

ومساكن رويال اتالنتس 
 نهاية عام 2022 /
ستستضيف هذه الوجهة أيًضا أكثر من  0.1 كيلومتر مربعأوائل عام 2023

35 مطعًما وباًرا

ميدان ون مول 620 محل بيع بالتجزئة0.1 كيلومتر مربع نهاية عام 2022ميدان ون مولاإلمارات العربية المتحدة

0.2 كيلومتر مربع2025مساكن اللوفر أبوظبياإلمارات العربية المتحدة

2,700 وحدة سكنية6 كيلومتر مربع2026تطوير متعدد االستخدامات في السعدياتاإلمارات العربية المتحدة

10,000 وحدة سكنية، و1,500 غرفة  6 كيلومتر مربع جاٍر التنفيذميناء خور دبياإلمارات العربية المتحدة
فندقية، ومساحات بيع بالتجزئة

1.1 مليون وحدة سكنية700 كيلومتر مربع2030العاصمة اإلدارية الجديدةمصر

20 مليار دوالر أمريكي17 كيلومتر مربع2025منطقة الترفيهمصر

3 ماليين نسمة202 كيلومتر مربع2025مشروع مدينة العلمين مصر

المصدر: تقديرات شركة يورومونيتور من البحوث المكتبية

من المتوقع أن تشه( معظم األسواق الرئيسية مع(الت نمو أعلى من المتوسط العالمي

نتيجة لالنتشار الهيكلي ومؤشرات االقتصاد الكلي المواتية التي تمت مناقشتها أعاله، من المتوقع أن تكون معدالت النمو السنوي المركب المتوقعة 
الرئيسية  األسواق  في  العادية  والمطاعم  الخدمات  المتكاملة  والمطاعم  السريعة  الخدمات  مطاعم  وسالسل  المنزل  خارج  الطعام  تناول  لخدمات 

للشركة أعلى من متوسط المعدالت لدى األسواق المتقدمة عبر القطاعات خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.

مع(- النمو السنوي المركب المتوقع لقيمة إيرادات المبيعات حسب القطاع )الفترة الممت(ة من وو0و إلى 6و0ود: د:  49ل4الج(و- )

مقارنة عالمية

الدولة/
المنطقة

تناول الطعام خارج 
المنزل

سالسل تناول الطعام 
خارج المنزل

سالسل مطاعم 
الخدمات السريعة

المطاعم المتكاملة 
الخدمات والمطاعم 

العادية

سالسل المطاعم 
المتكاملة الخدمات 

والمطاعم العادية

16.8%12.6%10.3%13.0%12.2%المملكة العربية السعودية

7.5%5.2%7.4%6.7%6.0%اإلمارات العربية المتحدة

18.4%17.8%18.8%18.5%18.0%مصر

13.6%11.5%7.2%ال يوجد8.3%الكويت

9.0%9.6%6.9%7.6%8.3%كندا

9.5%8.8%5.8%7.6%7.3%المملكة المتحدة

4.8%6.2%5.7%5.6%6.3%الواليات المتحدة
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الدولة/
المنطقة

تناول الطعام خارج 
المنزل

سالسل تناول الطعام 
خارج المنزل

سالسل مطاعم 
الخدمات السريعة

المطاعم المتكاملة 
الخدمات والمطاعم 

العادية

سالسل المطاعم 
المتكاملة الخدمات 

والمطاعم العادية

8.0%6.5%9.5%10.4%7.1%الصين

18.8%16.3%17.2%17.5%16.7%إندونيسيا

8.9%7.9%14.7%13.2%10.5%ماليزيا

12.4%13.9%10.3%11.2%13.0%جنوب أفريقيا

13.7%10.5%10.9%ال يوجد11.4%األسواق الرئيسية األربعة للشركة

22.0%23.5%21.8%ال يوجد17.7%األسواق الثمانية األخرى للشركة

14.8%13.8%13.8%ال يوجد13.8%األسواق االثني عشر للشركة

7.4%8.5%6.8%7.5%8.4%العالم

1.7%2.6%2.8%2.8% 2.9%الدول المتقدمة

5.4%4.1%6.4%7.0%4.6%الدول النامية

المصدر: تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(.

من المتوقع أن تظل مطاعم الخ(مات السريعة غير منتشرة على الم(ى القريب

من المتوقع أن تدعم افتراضات النمو المذكورة أعاله زيادة معدالت االنتشار لمطاعم الخدمات السريعة في األسواق الرئيسية األربعة للشركة من 
متوسط 0.6 منفذ لكل 10,000 شخص في عام 2021 إلى ما يقدر بنحو 0.7 منفذ في عام 2026. ومع ذلك، سيظل هذا المعدل أقل من المتوسط 
البالغ 1.7 لدى الدول النامية المختارة )الصين وإندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا( و5.3 لدى الدول المتقدمة المختارة )الواليات المتحدة والمملكة 

المتحدة وكندا وأستراليا( في عام 2026، مما يشير إلى توافر فرصة تحقيق مزيد من النمو.

ضمن فئة مطاعم الخدمات السريعة، من المتوقع أن تسجل األسواق الرئيسية األربعة معدالت نمو سنوي مركب، من حيث القيمة الدوالر األمريكي، 
تتراوح من 9.5% إلى 11.6% للقطاعات الثالثة خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، مقارنة بنسبة تتراوح من 2.3% إلى 3.7% لألسواق المتقدمة.

سالسل مطاعم الخ(مات السريعة: مقارنة عالمية 6و0ود:  0ول4الج(و- )

 اإلنفاق السنويالدولة/المنطقة
)الدوالر األمريكي لكل فرد(

 المنافذ
لكل 10,000 شخص

 المعامالت
)للفرد(

1421.316.3المملكة العربية السعودية
2412.120.5اإلمارات العربية المتحدة

170.22.3مصر
3804.842.8الكويت
130.12.4العراق

90.11.1المغرب
3053.026.5قطر

ال يوجدال يوجد179البحرين
ال يوجدال يوجد68سلطنة ُعمان

ال يوجدال يوجد270لبنان
ال يوجدال يوجد16األردن

ال يوجدال يوجد32كازاخستان
690.76.4األسواق الرئيسية األربعة للشركة
ال يوجدال يوجد38األسواق الثمانية األخرى للشركة

ال يوجدال يوجد55األسواق االثني عشر للشركة
5.392.4 680الدول المتقدمة

621.714.5الدول النامية

المصدر: تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(.
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)بال(والر د:   ول4الج(و- ) السريعة  الخ(مات  مطاعم  لسالسل  المتوقعة  المبيعات  إيرادات  لقيمة  المركب  السنوي  النمو  مع(- 

األمريكيد حسب القطاع )وو0ول6و0ود: مقارنة عالمية

سالسل مطاعم الخدمات السريعة التي الدولة/المنطقة:
تقدم البرجر

سالسل مطاعم الخدمات 
السريعة التي تقدم الدجاج

سالسل مطاعم الخدمات 
السريعة التي تقدم البيتزا

6.9%11.6%9.4%المملكة العربية السعودية
4.1%8.6%6.6%اإلمارات العربية المتحدة

15.2%20.1%17.9%مصر
4.0%8.5%6.4%الكويت

4.7%6.2%7.5%كندا
5.7%5.0%4.8%المملكة المتحدة
5.8%6.9%4.8%الواليات المتحدة

15.7%10.1%7.2%الصين
9.7%18.8%14.9%إندونيسيا

11.1%15.1%16.0%ماليزيا
11.5%10.9%8.8%جنوب أفريقيا

7.0%11.6%9.5%األسواق الرئيسية األربعة للشركة
6.6%8.7%6.2%العالم

2.8%3.7% 2.3%الدول المتقدمة
10.8%7.1%5.2%الدول النامية

المصدر: تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(.

من  المزي(  يوفر  مما  العادية،  والمطاعم  الخ(مات  المتكاملة  المطاعم  قطاع  على  المستقلين  المشغلين  يهيمن 
الفرص لتوسع سالسل المطاعم

تاريخًيا، كانت المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية متواجدة بقوة من خالل منافذ البيع المستقلة التي تقدم المأكوالت المحلية والتقليدية 
المطاعم  دخول سالسل  بعد  التسعينيات،  أواخر  في  يتغير  المشهد  بدأ  السريعة،  الخدمات  مطاعم  مع  الحال  هو  وكما  الرئيسية.  األسواق  كل  في 
وبالتالي  المستهلكين  لمعظم  مأكوالت جديدة  وهي  والسلطات،  اللحم  وشرائح  الضلوع  مثل  العالمية  المأكوالت  الغالب  في  تقدم  كانت  التي  الدولية 

القت قبوالً كبيًرا.

في عام 2021، استحوذت مطاعم المطابخ العالمية على 16.0% من قيمة مبيعات المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية في المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وعلى نسبة 5.0% في مصر، حيث توجد مطاعم المأكوالت المحلية والتقليدية بقوة إلى حٍد ما. ومن 
نمو سنوي مركب  إلى 2026، حيث تتصدر مصر بمعدل  الممتدة من 2022  الفترة  المبيعات خالل  نمًوا مرتفًعا في قيمة  القطاع  أن يشهد  المتوقع 
العربية  العربية السعودية بنسبة 12.6%، والكويت بنسبة 11.5%، واإلمارات  تليها المملكة  القيمة بالدوالر األمريكي،  متوقع قدره 17.8% من حيث 

المتحدة بنسبة %5.2.

حجم السوق )قيمة إيرادات المبيعات والمنافذد للمطاعم المتكاملة الخ(مات والمطاعم العادية في المملكة د:  وول4الج(و- )

العربية السعودية واإلمارات العربية المتح(ة والكويت ومصر )8 0ول6و0ود

201820192020202120222026الوحدة الدولة
معدل النمو 

السنوي المركب 
2021-/2018

معدل النمو 
السنوي المركب 

2026-2022

بالمليون المملكة العربية السعودية
12.6%)15.7%(12,46212,6575,7427,4719,87815,899دوالر أمريكي

6.0%)3.2%(14,78615,00113,57813,42113,89317,535المنافذالمملكة العربية السعودية

بالمليون اإلمارات العربية المتحدة
5.2%)6.8%(8,1738,4065,5476,6097,0238,603دوالر أمريكي

3.1%)5.2%(10,10410,2168,0198,6188,99710,157المنافذاإلمارات العربية المتحدة

بالمليون الكويت
11.5%)6.1%(8228785276808401,300دوالر أمريكي

2.9%)4.2%(1,6371,7101,2451,4411,5701,760المنافذالكويت
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201820192020202120222026الوحدة الدولة
معدل النمو 

السنوي المركب 
2021-/2018

معدل النمو 
السنوي المركب 

2026-2022

بالمليون مصر
17.8%)3.4%(1,2701,4529861,1431,4032,706دوالر أمريكي

7.4%)1.1%(3,3963,5173,0103,2843,6624,874المنافذمصر

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في تناول الطعام خارج المنزل في الدولة. المصدر: 

في األسواق الرئيسية األربعة، استحوذت سالسل منافذ المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية على 15% في المتوسط فقط من قيمة مبيعات 
مثل  الدولية  المرجعية  بالدول  مقارنة  االنتشار  من  منخفض  مستوى  على  يدل  مما   2021 عام  في  العادية  والمطاعم  الخدمات  المتكاملة  المطاعم 
الواليات المتحدة وكذلك األسواق الرئيسية لمطاعم الخدمات السريعة التي تعمل فيها الشركة. كان متوسط عدد المنافذ لكل 10,000 شخص في 
األسواق الرئيسية 0.1 فقط، مقارنة بمعدل 0.9 في الواليات المتحدة في عام 2021، مما يشير إلى فرص للنمو الديناميكي في المستقبل حيث من 
المتوقع أن يتضاعف متوسط عدد المنافذ لكل 10,000شخص عبر األسواق الرئيسية األربعة إلى 0.2 بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تؤدي منافذ 

المطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية التي تقدم المأكوالت المحلية واألصلية إلى دفع النمو في مصر والكويت.

سالسل منافذ المطاعم المتكاملة الخ(مات والمطاعم العادية: مقارنة عالمية ) و0و، 6و0ودد:  3ول4الج(و- )

 إجمالي عدد المنافذالدولة/المنطقة
)2021(

 المنافذ 
 لكل 10,000 شخص،

2021

 إجمالي عدد المنافذ
)2026(

 المنافذ
لكل 10,000 شخص، 

2026
1,0010.31,4120.4المملكة العربية السعودية
4880.55870.6اإلمارات العربية المتحدة

3150.04160.0مصر
1090.21430.3الكويت

1,9130.12,5580.2األسواق الرئيسية األربعة للشركة65
28,7910.928,3140.8الواليات المتحدة

المصدر: تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(.

إمكانات نمو كبيرة في سال- المقاهي المتسلسلة ومحالت الوجبات الخفيفة

وتستهدف  األساسية  الغذائية  المواد  تقدم  محلية مستقلة  منافذ  في  إال  تتواجد  ال  للشركة  الرئيسية  األسواق  عبر  المقاهي  كانت  التسعينيات،  قبل 
المستهلكين الذكور في الغالب. اجتذب دخول سالسل المقاهي ذات الطابع األمريكي في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين في المملكة 
التي  والقوائم  المطاعم  القوية وتصميمات  التجارية  الشباب من خالل عالمتها  والكويت ومصر الحًقا  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
تقدم المشروبات الساخنة والباردة، والتي تطورت في النهاية إلى مكان شهير لكل الفئات العمرية للتواصل االجتماعي والعمل. ينتشر توزيع المقاهي 

في األسواق الرئيسية األربعة عبر مراكز التسوق والساحات األمامية والمنافذ المستقلة في أماكن التسوق وتجارة التجزئة.

يُعد قطاع المقاهي في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت موحًدا بشكل كبير حيث سيطر أفضل 5 سالسل للجهات الفاعلة 
على 80% -90% من السوق من حيث القيمة في عام 2021. ومع ذلك، ال يزال هذا القطاع غير منتشر بدرجة كبيرة، مما يعني إمكانية دخول أسواق جديدة 
وزيادة نمو مبيعات القيمة. ومن المتوقع أن تستمر المقاهي في النمو في األسواق الرئيسية للشركة، لتصل إلى 3,611 منفًذا متوقًعا في عام 2026 بدعم 
االقتصاد الكلي واتجاهات المستهلكين والتوسع في عدد المنافذ، حيث يطور المزيد من المستهلكين عالقة قوية بالمقاهي كأماكن للتواصل االجتماعي 
والعمل. ومن المتوقع أيًضا أن يدعم العرض المتزايد لعناصر القائمة والشراكات مع مجمعات المواد الغذائية نمو المقاهي. في حين من المتوقع أن 
تستمر قناة التوصيل إلى المنازل في النمو خالل الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، من المتوقع أن تشهد قناة الوجبات الخارجية النمو األكثر ديناميكية 
في قطاع المقاهي، حيث يستحسن المستهلكون بشكل متزايد الوجبات الخارجية ألغراض الراحة. تمثل سالسل المقاهي أكثر من 90.0% من إجمالي 

منافذ المقاهي في المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة بينما تمثل 36.0% فقط في مصر.

من المتوقع أن تسجل المقاهي في المملكة العربية السعودية أكبر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.6% من حيث قيمة المبيعات بالدوالر األمريكي خالل 
الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026. ويحظى استهالك القهوة العربية التقليدية بشعبية كبيرة إال أنه كان يتم تناولها في المنزل حتى السنوات األخيرة. 
أدى التغيير الكبير في أنماط الحياة، نتيجة التحول االجتماعي في الدولة في عام 2018، إلى تغيير عادات االستهالك. ويُنظر إلى أماكن المقاهي، 
بتصميماتها الداخلية الحديثة وخدمة الواي فاي المجانية واألرائك المريحة، على أنها مواقع جديدة وجذابة للغاية للتواصل االجتماعي، خاصة بين 

الفئات السكانية األصغر سًنا.

65  ال تتوفر بيانات ألسواق الشركة الثمانية واالثني عشر.
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وقد شهد قطاع المقاهي نمًوا سريًعا خالل السنوات األخيرة في اإلمارات العربية المتحدة والكويت، وبالتالي أصبح أكثر نضًجا. وحالًيا، يتم استخدام 
المقاهي بشكل متزايد للتواصل االجتماع وكمساحات العمل، مما أدى إلى زيادة طلب المستهلكين. وتتنافس المنافذ من خالل تقديم أجواء مختلفة 

وأماكن متطورة وقوائم جذابة.

ال يزال معدل انتشار المقاهي في األسواق الرئيسية منخفًضا للغاية بالمقارنة مع الواليات المتحدة، وهي سوق رائدة لسالسل المقاهي. كان متوسط 
عدد المنافذ لكل مليون نسمة في األسواق الرئيسية 15.1 منفذ فقط في عام 2021، مقارنة بنحو 84.6 منفذ في الواليات المتحدة. ولدى مصر 
أقل معدل انتشار، حيث بلغ 1.7 منفذ لكل مليون نسمة في عام 2021، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 31.2 منفذ. سجلت اإلمارات العربية 

المتحدة والكويت معدالت انتشار أعلى بلغت 72.8 و74.2 منفًذا لكل مليون نسمة في عام 2021، على التوالي.

وتحظى سالسل منافذ محالت الوجبات الخفيفة في األسواق الرئيسية بمعدالت انتشار مماثلة للمقاهي، حيث بلغ عدد المنافذ لكل مليون نسمة في 
المتوسط 21.2 في عام 2021. ومن المتوقع أن يزيد المشغلون من وجودهم في قناة التوصيل إلى المنازل وبالتالي زيادة القيمة اإلجمالية للمبيعات.

والكويت د:  4ول4الج(و- ) واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  في  للمقاهي  والمنافذد  المبيعات  إيرادات  )قيمة  السوق  حجم 

ومصر، )8 0ول6و0ود

201820192020202120222026الوحدةالدولة
معدل النمو 

السنوي المركب 
2021-/2018

معدل النمو 
السنوي المركب 

2026-/2022

بالمليون دوالر المملكة العربية السعودية
16.6%)5.5%(473493337400510944أمريكي

9.2%1.9%1,0551,1871,2211,1151,1751,670المنافذالمملكة العربية السعودية

بالمليون دوالر اإلمارات العربية المتحدة
6.3%)1.7%(483493425459480612أمريكي

4.5%1.5%702720710733758905المنافذاإلمارات العربية المتحدة

بالمليون دوالر الكويت
6.2%0.3%136146120137155197أمريكي

3.2%0.7%338355335345351398المنافذالكويت

بالمليون دوالر مصر
15.8%)0.7%(150170128153187337أمريكي

2.8%0.9%532543518547572638المنافذمصر

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في تناول الطعام خارج المنزل في الدولة. المصدر: 

السعودية د:  وول4الج(و- ) العربية  المملكة  في  الخفيفة  الوجبات  لمحالت  والمنافذد  المبيعات  إيرادات  )قيمة  السوق  حجم 

واإلمارات العربية المتح(ة والكويت ومصر، )8 0ول6و0ود

201820192020202120222026الوحدةالدولة
معدل النمو 

السنوي المركب 
2021-/2018

معدل النمو 
السنوي المركب 

2026-/2022

بالمليون دوالر المملكة العربية السعودية
13.6%)10.4%(2,3792,4571,2671,7092,0503,408أمريكي

4.3%)1.4%(9,1659,2449,1308,7778,98610,621المنافذالمملكة العربية السعودية

بالمليون دوالر اإلمارات العربية المتحدة
4.3%)4.4%(622642476543571677أمريكي

1.8%0.9%9449638939699861,057المنافذاإلمارات العربية المتحدة

بالمليون دوالر الكويت
15.4%)2.5%(7787647187155أمريكي

2.9%0.3%243252235245252283المنافذالكويت

بالمليون دوالر مصر
16.6%0.1%166189140167204377أمريكي

7.5%2.5%1,3081,3351,2881,4101,5762,107المنافذمصر

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، والبحوث المكتبية والمقابالت التجارية مع كبار الجهات الفاعلة في تناول الطعام خارج المنزل في الدولة. المصدر: 
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سالسل المقاهي ) و0و، 6و0ود: مقارنة عالميةد:  6ول4الج(و- )

 إجمالي عدد المنافذ الدولة/المنطقة
)2021(

 المنافذ لكل
 مليون نسمة،

2021

إجمالي عدد 
 المنافذ
)2026(

 المنافذ
لكل مليون نسمة، 2026

1,03631.21,56244.4المملكة العربية السعودية

68072.882084.2اإلمارات العربية المتحدة

32474.237883.3الكويت

1961.72162.0مصر
2,23615.12,97618.7األسواق الرئيسية األربعة للشركة66

28,10984.629,75287.0الواليات المتحدة

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(. المصدر: 

سالسل محالت الوجبات الخفيفة ) و0و، 6و0ود: األسواق الرئيسيةد:  وول4الج(و- )

 إجمالي عدد المنافذ الدولة/المنطقة
)2021(

 المنافذ لكل مليون نسمة،
2021

 إجمالي عدد المنافذ
)2026(

المنافذ لكل مليون 
نسمة، 2026

1,98459.82,43869.3المملكة العربية السعودية

71977.077879.9اإلمارات العربية المتحدة

2512.53142.9مصر

19143.721948.3الكويت
3,14521.23,74923.6األسواق الرئيسية األربعة للشركة67

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(. المصدر: 

إمكانية انتشار العالمات التجارية للشركة

المتحدة، والتي تعتبر من  الواليات  المعنيين في  القطاع  العائدة للشركة ورواد  التجارية  للعالمات  مقارنة توضيحية لمواقع السوق وانتشار المطاعم 
وجهة نظر الشركة الدولة المرجعية الدولية الرئيسية بالنظر إلى االتجاه العام لمسايرة الطابع الغربي، وتحديًدا الطابع األمريكي، على أسواق تناول 

الطعام خارج المنزل المحلية، مما يعني وجود إمكانية كبيرة لزيادة معدل االنتشار للعالمات التجارية العائدة للشركة.

على سبيل المثال، في عام 2021، بلغ معدل انتشار كي إف سي في األسواق الرئيسية للشركة 0.04 منفذ لكل 10,000 شخص، وهو أقل من معدل 
االنتشار في الواليات المتحدة البالغ 0.12، وكذلك أقل من األسواق المختارة مثل ماليزيا حيث يبلغ لديها 0.24. عالوة على ذلك، في حين أن كي 
إف سي وبيتزا هت من العالمات التجارية الرائدة في األسواق الرئيسية، فإنهما يواجهان منافسة قوية في الواليات المتحدة من السالسل الكبيرة 
األخرى التي تتمتع بانتشار أقوى. ومن ثم فإن احتمالية انتشار هذه العالمات التجارية في األسواق الرئيسية قد تكون أعلى مما هي عليه في الواليات 
المتحدة. كي إف سي وبيتزا هت هما عالمتان تجاريتان رائدتان في قطاعات العمل ذات الصلة وقطاعات مطاعم الخدمات السريعة للدجاج ومطاعم 
السريعة  الخدمات  المرتبة األولى عالمًيا ضمن قطاع مطاعم  للبيتزا على نطاق عالمي. وفي عام 2021، حلت كي إف سي في  السريعة  الخدمات 

للدجاج من حيث عدد المنافذ، فيما حلت بيتزا هت في المرتبة الثانية من حيث عدد المنافذ في نفس السنة.

66  ال تتوفر بيانات ألسواق الشركة الثمانية واالثني عشر.

67  ال تتوفر بيانات ألسواق الشركة الثمانية واالثني عشر.
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تصنيف ومع(- انتشار العالمات التجارية الرائ(ة في كل قطاع من قطاعات تناو- الطعام خارج المنز- في الواليات د:  8ول4الج(و- )

المتح(ة ) و0ود

 عدد المنافذالعالمة التجاريةالقطاع
لكل 10,000 شخص

 التصنيف في القطاع
)عدد المنافذ(

0.121كي إف سيمطاعم الخدمات السريعة التي تقدم الدجاج

0.411ماكدونالدزمطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البرجر

0.201بيتزا هتمطاعم الخدمات السريعة التي تقدم البيتزا

0.051 آيهوبالمطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية

1 0.47ستاربكسالمقاهي

2 0.13ديري كوينمحالت الوجبات الخفيفة

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(. المصدر: 

انتشار العالمات التجارية الرائ(ة في أسواق الشركة: ع(د المنافذ لكل 0,000  شخص ) و0ود68د:  9ول4الج(و- )

العالمة التجاريةالقطاع
المملكة 
العربية 
السعودية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

األسواق الرئيسية مصرالكويت
األربعة للشركة

أسواق عمليات 
الشركة

مطاعم الخدمات السريعة 
0.060.200.160.020.040.0369كي إف سيالتي تقدم الدجاج

مطاعم الخدمات السريعة 
0.040.090.130.000.020.0270هارديزالتي تقدم البرجر

مطاعم الخدمات السريعة 
0.010.02710.0272-0.16-بيتزا هتالتي تقدم البيتزا

المطاعم المتكاملة 
0.010.010.030.000.000.0073تي جي آي فرايديزالخدمات والمطاعم العادية

0.040.00.040.000.010.0174كرسبي كريممحالت الوجبات الخفيفة

0.010.00750.0176---كوستا كوفيالمقاهي

تقديرات يورومونيتور من مجلة Passport Consumer Foodservice )إصدار 2021(، بيانات شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن عدد المنافذ المصدر: 

السريعة  الخدمات  مطاعم  قطاعات  في  والريادة  النمو،  عالية  المنزل  خارج  الطعام  تناول  قطاعات  عبر  المتنوع  لتعرضها  نظًرا  أنه  الشركة  تعتقد 
والمطاعم المتكاملة الخدمات والمطاعم العادية الجذابة من الناحية الهيكلية والدعم من مؤشرات االقتصاد الكلي والمؤشرات االجتماعية والسوقية 
القدرات  تمتلك  أنها  الشركة  تعتقد  الخصوص،  وجه  على  األسواق.  في هذه  النمو  لتنفيذ فرص  في وضع جيد  فإنها  فيها،  تعمل  التي  األسواق  في 
مع سالسل  للمنافسة  الالزمة  اإلمكانيات  لديها  أن  وترى  المنزل  خارج  الطعام  تناول  استهالك  في  الهيكلية  القناة  تحوالت  من  لالستفادة  المطلوبة 
المطاعم والمطاعم المستقلة عبر الفئات التي تركز عليها. وتعتقد الشركة أنه نظًرا النتشار العالمات التجارية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي 
إل سي في األسواق التي تعمل فيها وحصتها العالية نسبًيا من سالسل مطاعم الخدمات السريعة، فإن هذه األسواق ستتطور لتشبه السوق األمريكية 

بشكل أكبر على وجه الخصوص.

68  توضح البيانات المنافذ المملوكة للمجموعة فقط وليس ألصحاب االمتياز اآلخرين.
69  12 سوًقا

70  10 أسواق )باستثناء لبنان والمغرب(
71  اإلمارات العربية المتحدة ومصر

72  اإلمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين واألردن وكازاخستان
73  األسواق األربعة الرئيسية باإلضافة إلى البحرين وقطر
74  األسواق األربعة الرئيسية باإلضافة إلى البحرين وقطر

75  مصر فقط
76  مصر واألردن وكازاخستان
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مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العملياتل  و

مق(مة   لو

يوفر قسم مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات أمريكانا للمطاعم العالمية بي ال سي )»مطاعم أمريكانا«( والمعروفة مسبقا بأمريكانا 
للمطاعم المحدودة وشركاتها التابعة )ويُشار إليها بشكل جماعي »المجموعة«( عرضاً تحليلياً لألداء التشغيلي للمجموعة ووضعها المالي خالل السنوات 
المنتهية في31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و31 ديسمبر2021م، وفي فترات الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م. وقد تم 
إعداد هذا القسم واإليضاحات المرفقة بناء على القوائم المالية المدققة المجتزأة لغرض خاص من الشركة الكويتية لألغذية )أمريكانا( ش.م.ك.م. – 
أمريكانا للمطاعم )عرفت فيما بعد بإسم أمريكانا للمطاعم المحدودة( للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر2019م و31 ديسمبر2020م و31 ديسمبر2021م 
للمطاعم  أمريكانا  لشركة  المجتزأة  المرحلية  الموجزة  المراجعة  المالية  والقوائم  المجتزأة«(،  السنوية  المالية  »القوائم  أو  المدققة«  المالية  )»القوائم 

المحدودة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و 30 يونيو 2022م )»القوائم المالية الموجزة المرحلية«(.

تم إعداد القوائم المالية المدققة من قبل المجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير 
المالي المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي. قامت برايس ووترهاوس كوبرز المحدودة )»برايس 
ووترهاوس كوبرز«( بمراجعة القوائم المالية المدققة كما موضح في تقرير مراجع الحسابات. قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية 

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 34 وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بمراجعة القوائم كما هو موضح في تقرير مراجعة الحسابات. 

كما هو مبين في اإليضاح رقم 1 من القوائم المالية السنوية المجتزأة، فإن مطاعم أمريكانا لم تدار على أنها منشأة منفصلة خالل السنوات المعروضة. 
ولذلك، فإن هذه القوائم المالية السنوية المجتزأة ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية ألعمال مطاعم أمريكانا كمنشأة منفصلة مستقلة بذاتها.

قد ال تكون هذه القوائم المالية السنوية المجتزأة بالضرورة مؤشراً على المركز المالي أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية ألمريكانا للمطاعم، 
إذا كانت تعمل كمجموعة قانونية منفصلة خالل الفترات المعروضة. باإلضافة إلى ذلك، ال تعكس هذه القوائم المالية المجتزأة لألغراض الخاصة 

التأثير المالي الذي قد ينشأ عند فصل أعمال المطاعم عن الشركة األم السابقة.

تم تخصيص بعض المصاريف بما في ذلك تكاليف الموظفين ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية المرتبطة بأمريكانا للمطاعم 
السابقة  األم  الشركة  قدمتها  التي  المشتركة  والخدمة  المجموعة  إدارة  خدمات  المصاريف  هذه  تمثل  المجتزأة.  السنوية  المالية  القوائم  هذه  في 
وتكنولوجيا  والمشتريات  البشرية  والموارد  والخزينة  والمحاسبة  التنفيذي  اإلشراف  خدمات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  تاريخًيا، 
المعلومات والتسويق والخدمات المشتركة األخرى. تم تخصيص هذه المصاريف مطاعم أمريكانا على أساس منتظم يمثل االستخدام المقدر لهذه 

الخدمات من قبل نشاط المطاعم. تم وصف طرق التخصيص المختلفة في اإليضاح 4 من القوائم المالية السنوية المجتزأة.

وكما في تاريخ هذه النشرة، فقد قدمت برايس ووترهاوس كوبرز موافقتها الخطية على استخدام اسمها وشعارها وإفاداتها )بدورها كجهة مدققة 
المالية  القوائم  مراجعة  وتقرير  ديسمبر2021م،  و31  ديسمبر2020م  و31  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  المجموعة  لحسابات 
الموجزة المرحلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م( وتقرير مراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ولم تسحبها. ال تمتلك شركة برايس ووترهاوس كوبرز المحدودة وال أي من موظفيها أي أسهم أو حصص من أي نوع 

في المجموعة بما قد يؤثر في استقالليتها كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

تم عرض كل المبالغ الواردة في هذا القسم بالدوالر األمريكي وتقريبها إلى أقرب ألف دوالر أمريكي، ما لم يذكر خالف ذلك. ولهذا، فإن مجموع تلك 
األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند كل النسب والهوامش والنفقات السنوية إلى أرقام مقربة.

قد يتضمن هذا القسم بيانات ذات طبيعة مستقبلية تتعلق بالقدرات المستقبلية للشركة، بناًء على خطط اإلدارة وتوقعاتها بشأن نمو المجموعة ونتائج 
عملياتها ومركزها المالي فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة 
للعديد من العوامل والمخاطر واألحداث المستقبلية، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي موضع آخر منها، ال سيما 

القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حو- المعلومات المالية  ولو

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية المتضمنة في هذا القسم مستخرجة دون تغيير جوهري من القوائم المالية المدققة ومعلومات اإلدارة 
للمجموعة للسنوات المالية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

تم إعداد القوائم المالية المدققة للمجموعة ومراجعتها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعاييرالدولية 
للتقرير المالي المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تغييرات جوهرية في السياسات المحاسبية للمجموعة. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تغييرات جوهرية في المنشأة المدرجة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تعديالت هامة على القوائم المالية المدققة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن مطاعم أمريكانا وشركاتها التابعة لديها رأس مال عامل كافي لمدة 12 شهر على األقل من تاريخ النشر. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تغييرات جوهرية سلبية في الوضع المالي أو التجاري للمجموعة في السنوات الثالث التي سبقت مباشرة تاريخ تقديم 
طلب تسجيل وطرح األوراق المالية موضوع هذه النشرة، باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات الشركة لم 
تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل االثني عشر شهراً األخيرة. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية 
المتعلقة بالمجموعة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم 
تضمينها إلى جعل أي إفادة مضللة. يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال المجموعة ال يخضع إلى عقد من عقود الخيار. يقر أعضاء مجلس اإلدارة 

أن المجموعة ليس لديها أية أوراق مالية تعاقدية جوهرية أو موجودات أخرى، تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب التأكد منها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لم تقدم أي عموالت، أو خصومات، أو رسوم وساطة، أو أي تعويض غير نقدي آخر فيما يتعلق بإصدار أو 
طرح أي أوراق مالية.

أساس اإلع(اد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  3لو

أساس اإلع(اد  ل3لو

المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفًقا  المدققة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي. تتوافق القوائم المالية المدققة مع المعايير الدولية 
للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. طبقت أمريكانا للمطاعم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1، تطبيق المعايير الدولية 
للتقرير المالي للمرة األولى، في تطبيقها للمعايير الدولية للتقرير المالي. تاريخ االنتقال )»تاريخ االنتقال«( هو 1 يناير 2019م، وهو تاريخ الميزانية 

العمومية االفتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

تم اإلبالغ عنها  للمطاعم كما  بأمريكانا  الخاصة  والمطلوبات واإليرادات والمصاريف  الموجودات  المدققة توحيًدا لجميع  المالية  القوائم  تمثل هذه 
تاريخًيا في القوائم المالية المستقلة للشركات التابعة ألمريكانا للمطاعم من خالل تطبيق المبادئ التي تقوم عليها إجراءات التوحيد الخاصة بالمعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 10 »القوائم المالية الموحدة« مع مراعاة التعديالت المجتزأة التالية:

الكويتية لألغذية ش.م.ك.م  • التي كانت جزًءا من الشركة  الكويت  المحددة بشكل منفصل لنشاط مطاعم  الموجودات والمطلوبات  تحويل 
)»الشركة األم السابقة«( بموجب اتفاقية تحويل األعمال.

تحويل اإليرادات والتكاليف والمطلوبات المنسوبة مباشرة وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بأمريكانا للمطاعم المسجلة تاريخًيا في الشركة  •
األم السابقة. 

إزالة بعض التكاليف المشتركة المسجلة تاريخًيا من قبل الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م )»مطاعم اإلمارات العربية المتحدة«(  •
والتي تم تكبدها لدعم عمليات األنشطة األخرى في الشركة األم السابقة ، وبالتالي ال تتعلق بنشاط المطاعم. وهذه التكاليف المخصصة 
استُبعدت على أساس منتظم وتمثل اإلستخدام المقدر لهذه الخدمات من قبل نشاط المطاعم واألنشطة األخرى التي ال تشكل جزًءا من 

نشاط المطاعم.
إزالة المعلومات المالية المتعلقة بإستثمارات الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في بعض المنشآت التابعة لنشاط األغذية  •

السياحية  للمشروعات  المصرية  الشركة  قبل  إستبعادها من  تم  والتي  المطاعم  ليست جزًءا من نشاط  والتي   ، السابقة  األم  الشركة  في 
العالمية خالل الثالثة السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

األم  • الشركة  األغذية في  لنشاط  التابعة  المنشآت  ذ.م.م في بعض  المتحدة  األغذية  بإستثمارات شركة  المتعلقة  المالية  المعلومات  إزالة 
السابقة ، والتي ليست جزًءا من نشاط المطاعم والتي تم إستبعادها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

لم تقم أمريكانا للمطاعم أبًدا بإعداد قوائم مالية على أساس اإلعداد المبين في اإليضاح 2-1 حول القوائم المالية المدققة. تمثل هذه القوائم المالية 
المدققة العمليات التاريخية ألمريكانا للمطاعم وقد تم إشتقاقها من السجالت المحاسبية التاريخية الشركة األم السابقة ، ويتم عرضها على أساس 
مجتزأ. عملت أمريكانا للمطاعم تاريخياً كجزء من الشركة األم السابقة وليس كمجموعة شركات منفصلة. لقد أعدت الشركات األساسية المدرجة 

في هذه القوائم المالية المدققة، تاريخًيا، معلوماتها المالية المدققة الخاصة.
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هذه القوائم المالية المدققة هي المجموعة األولى من القوائم المالية ألمريكانا للمطاعم حيث إن النشاط التجاري لم يشكل كياًنا قانونًيا منفصاًل في 
أي من الفترات المعروضة. تم إعداد هذه القوائم المالية ا المدققة بغرض إدراجها في نشرة اإلكتتاب فيما يتعلق باإلدراج المقترح لشركة أمريكانا 

للمطاعم في سوق أبو ظبي لألوراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبورصة تداول في المملكة العربية السعودية.

لقد تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية بشكٍل ثابت على كافة السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك. يرجى مراجعة اإليضاح 2-1 في القوائم 
المالية المدققة لتفاصيل المبادئ المحاسبية وغيرها من المبادئ المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية المدققة.

المعايير والتع(يالت والتفسيرات الج(ي(ة ول3لو

المعايير الصادرة والمطبقةأل 

طبقت أمريكانا للمطاعم معايير وتفسيرات وتعديالت معينة للمرة األولى، وهي سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م. 
ولم تطبق أمريكانا للمطاعم في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر حتى تاريخه.

المعايير السارية اعتباًرا من   يناير  و0وم

طبقت أمريكانا للمطاعم المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى على فترات تقاريرها السنوية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2021م:

إصالح معدل الفائدة المعياري - المرحلة الثانية - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  •
39، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

المالي رقم 9  للتقرير  الدولي  المعيار  المعياري - المرحلة 2 - تعديالت على  الفائدة  في 27 أغسطس 2020، تم إصدار إصالح معدل   
والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 والمعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 16 )يشار إليها باسم المرحلة 2 من مشروع معامالت ايبور( من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. تشمل المجاالت التي 
المعامالت  تحديث  يتم  عندما  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  تعديالت  عن  للمحاسبة  عملية  وسيلة  تطبيق  بالتعديالت  تأثرت 
بمعدالت ايبور الجديدة )لن تؤدي إلى إلغاء االعتراف(، واإلعفاء من التغييرات في تصنيفات التحوط ووثائق التحوط )لن يؤدي التغيير في 
تصنيفات التحوط ووثائق التحوط التي يتطلبها إصالح ايبور إلى وقف محاسبة التحوط(، وتقديم إفصاحات تمكن المستخدمين من فهم 
طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح معدل الفائدة المعياري التي تتعرض لها أمريكانا للمطاعم وكيفية إدارتها لتلك المخاطر. يتم 

تطبيق التعديالت بأثر رجعي دون الحاجة إلى إعادة بيان الفترات السابقة. 
تعمل اإلدارة حالًيا على األنشطة االنتقالية ألمريكانا للمطاعم وتواصل العمل مع األطراف المقابلة لدعم انتقال منظم ولتخفيف المخاطر   
الناتجة عن االنتقال. يشتمل التعرض الرئيسي لدى أمريكانا للمطاعم كما في 31 ديسمبر 2021م على قرض لطرف ذات عالقة بقيمة 
دفترية تبلغ 64,000 ألف دوالر أمريكي المربوط بالمؤشر ولم يتم تحويله بعد من سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )»ليبور«(. وفًقا 
لإلرشادات األخيرة، ستستمر بورصة إنتركونتيننتال في نشر سعر ليبور حتى 30 يونيو 2023م. وأي تغيير في المعدل المعياري يعتبر في 
المعتمد.  البديل  المعياري  المعدل  النظر عن  المقابلة، بغض  للمطاعم واألطراف  بالنسبة ألمريكانا  االقتصادية  الناحية  السواء من  حكم 
ترى اإلدارة أنه قد يتعين تعديل اتفاقية القرض في وقت ما قبل 30 يونيو 2023م لالتفاق على المعدل المعياري البديل بمجرد أن يصدر 

»اتحاد سوق القروض« إرشادات ملموسة بشأن المعدل المعياري البديل المقترح. 
تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 حول تمديد امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19  •

في 31 مارس 2021م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل آخر لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 30 يونيو 2021م إلى 30 يونيو 2022م   
في ضوء جائحة كوفيد-19 المستمرة. نظًرا ألن أمريكانا للمطاعم قد طبقت بالفعل الوسيلة العملية في تعديل مايو 2020م، فمن الضروري 
االستمرار في تطبيق الوسيلة العملية باستمرار على جميع عقود اإليجار ذات الخصائص المماثلة وفي الظروف المماثلة، باستخدام تعديل مارس 
2021م. اعتمدت أمريكانا للمطاعم هذا التعديل مبكًرا في 1 يناير 2021م، ونتيجة لذلك اعترفت أمريكانا للمطاعم بربح على امتيازات اإليجار 
بمبلغ 6,978 ألف دوالر أمريكي ضمن »إيرادات أخرى« في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )2020م: 

28,113 ألف دوالر أمريكي( لبيان التغييرات في دفعات اإليجار التي تنشأ من امتيازات اإليجار التي طبقوا عليها الوسيلة العملية.

المعايير الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخهبل 

هذه  تبني  اإلدارة  تعتزم  المدققة.  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  حتى  بعد  السارية  غير  لكن  الصادرة  والتعديالت  والتفسيرات  المعايير  أدناه  مبين 
المعايير، حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، »عقود التأمين« )يسري اعتباراً من 1 يناير 2022م(.  •
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 )تسري اعتباراً من 1 يناير 2022م(. •
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8 )تسري اعتباراً من 1 يناير 2022م(. •
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ترجمة العمالت األجنبية 3ل3لو

العملة الوظيفية وعملة العرضأل 

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية المدققة لكل من منشآت أمريكانا للمطاعم باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل كل 
منشأة ضمنها )»العملة الوظيفية«(. إن القوائم المالية المدققة معروضة بالدوالر األمريكي، وهو »عملة العرض« ألمريكانا للمطاعم والعملة التي 

تقيس بها اإلدارة أداء أمريكانا للمطاعم وتعلن بها عن نتائجها.

المعامالت واألرص(ةبل 

إعادة  التقييم عند  أو  المعامالت  بتواريخ  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  الوظيفية  العملة  إلى  األجنبية  بالعمالت  الناشئة  المعامالت  تحويل  يتم 
قياس البنود. كما يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص. 

يتم عرض أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية المتعلقة بالقروض في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص ضمن بند »تكاليف التمويل«. كما يتم عرض 
كافة أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية األخرى في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص على أساس الصافي ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات 
الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.

شركات المجموعةجل 

إن النتائج والمركز المالي لجميع المنشآت في أمريكانا للمطاعم التي ال تتعامل كل منها بعمالت في اقتصادات مفرطة التضخم )باستثناء كيان قانوني 
واحد في لبنان للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م( والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض، يتم تحويلها إلى 

عملة العرض على النحو التالي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي مجتزأ لغرض خاص معروض بسعر اإلقفال بتاريخ بيان المركز المالي المجتزأ.- 1
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان دخل شامل مجتزأ لغرض خاص بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل - 2

تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بأسعار 
الصرف في تواريخ المعامالت(.

الناتجة في الدخل الشامل اآلخر وفي احتياطي تحويل العمالت األجنبية في بيان المركز المالي - 3 يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف 
المجتزأ لغرض خاص.

عند استبعاد العملية الخارجية المحتفظ بها بشكل مباشر بالكامل أو جزء منها، يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف التي ُسجلت ضمن حقوق الملكية 
في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص كجزء من األرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع. وتعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن شراء أي 
ل بسعر اإلقفال بتاريخ بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص. ويتم  منشأة خارجية كما لو كانت من موجودات ومطلوبات المنشأة الخارجية ثم تحوَّ

االعتراف بفروق الصرف الناشئة ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص. 

التضخم المفرط 4ل3لو

يتم تعديل القوائم المالية )بما في ذلك المبالغ المقارنة( ألمريكانا للمطاعم التي تكون عمالتها الوظيفية هي عمالت اقتصادات مفرطة التضخم من 
حيث وحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير.

نظًرا ألن عملة العرض ألمريكانا للمطاعم هي عملة اقتصاد غير مفرط التضخم، فال يتم تعديل المبالغ المقارنة لبيان التغيرات في مستوى األسعار 
الدخل  الحالية في  للسنة  المفرط  التضخم  المعدلة بسبب  الملكية  المقارنة وأرصدة حقوق  المبالغ  بين  بالفروق  ويتم االعتراف  الحالية.  السنة  في 
االستحواذ حتى  تاريخ  العام لألسعار من  المؤشر  التغير في  لتعكس  النقدية  والمطلوبات غير  للموجودات  الدفترية  القيم  تعديل  يتم  اآلخر.  الشامل 
نهاية فترة التقرير. ويتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة إذا تجاوز المبلغ المعاد بيانه لبند غير نقدي قيمته المقدرة 
القابلة لالسترداد. وعند التطبيق المبدئي للتضخم المفرط، يتم االعتراف بأرباح وخسائر الفترة السابقة مباشرًة في حقوق الملكية ضمن احتياطي 

تحويل العمالت األجنبية.

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة. ويتم إعادة بيان جميع البنود المعترف بها في بيان الدخل من خالل 
تطبيق التغير في المؤشر العام لألسعار من التواريخ التي يتم فيها اكتساب بنود الدخل والمصاريف أو تكبدها مبدئياً.
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المساهمة  تواريخ  من  لألسعار  العام  المؤشر  تطبيق  خالل  من  وذلك  الملكية  حقوق  مكونات  بيان  إعادة  يتم  التطبيق،  من  األولي  الفترة  بداية  في 
بالمكونات أو نشأتها بطريقة أخرى. يتم االعتراف بإعادة البيان في الدخل الشامل اآلخر كتعديل تحويل. إذا تجاوزت القيمة المعاد بيانها للموجودات 
غير النقدية قيمتها القابلة لالسترداد عند التطبيق المبدئي لمحاسبة التضخم المفرط، يتم تحديد سقف التعديل المبدئي بالمبلغ القابل لالسترداد 
ويتم تسجيل صافي الزيادة مباشرة في األرباح المحتجزة. في نهاية الفترة األولي وفي الفترات الالحقة، يتم إعادة بيان كافة مكونات حقوق الملكية 

من خالل تطبيق المؤشر العام لألسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة إذا أتى الحقاً.

يتم عرض جميع البنود في بيان التدفقات النقدية لغرض خاص من حيث المؤشر العام لألسعار في نهاية فترة التقرير.

تم تصنيف االقتصاد اللبناني على أنه مفرط التضخم. وفًقا لذلك، تم عرض النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لمنشأة أمريكانا للمطاعم، 
الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية، من حيث وحدة القياس الجارية في تاريخ التقرير. 

ممتلكات ومع(ات ول3لو

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، حيثما ينطبق ذلك. تمثل تكلفة الممتلكات والمعدات تكلفة 
الشراء مع أي مصاريف عارضة لالستحواذ. يتم إدراج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو المعترف بها كأصل منفصل، وفقا للحالة، 
عندما يكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى أمريكانا للمطاعم فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق 

به. يتم تحميل كافة تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من 
قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرًة إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

األرض ال تُستهلك. يُحتسب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت تُحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً 
إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة، وذلك على النحو التالي:

السنوات
5-7 تحسينات على عقار واألثاث

7-20مباني
5غرف تبريد

4-7معدات وأدوات
4 مركبات

تتكون المباني من مبالغ متعلقة بالبناء )20 سنة( والتجهيز الكهربائي )10 سنوات( وتمديدات المباني )7 سنوات(. 

تستهلك أمريكانا للمطاعم قيمة التحسينات على العقارت المستأجرة واألثاث، على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات أو مدة إيجار العقار، أيهما أقل.

يتم تحديد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة العوائد مع القيم الدفترية، ويتم إدراجها ضمن بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص. 

تظهر األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة. وعندما تكون جاهزة لالستخدام، يتم تحويلها إلى الفئة المالئمة لها ضمن الممتلكات والمباني ويتم 
استهالكها وفقاً لسياسة أمريكانا للمطاعم.

استثمارات عقارية 6ل3لو

يصنف العقار المحتفظ به لجني عائدات من تأجيره على المدى الطويل أو إلضافته إلى رأس المال، أو لكليهما، وكذلك غير المأهول من قبل الشركات 
في القوائم المالية المدققة، ضمن االستثمارات العقارية. تصنف أمريكانا للمطاعم األرض المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار التشغيلي وتحتسبها 
كاستثمار عقاري عند استيفاء بنود تعريف االستثمار العقاري األخرى. تشمل االستثمارات العقارية ألمريكانا للمطاعم العديد من األراضي والمباني.

يتم تقييم االستثمارات العقارية بسعر التكلفة ناقصاً االستهالك، بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات العالقة، وإن اقتضت الضرورة تكاليف االقتراض. 

تستند القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ألغراض اإلفصاح على أسعار األسواق النشطة التي تعدل عند الضرورة بالفروق في طبيعة األصل المعني 
أو موقعه أو حالته. إذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة، تستخدم أمريكانا للمطاعم طرقاً بديلة للتقييم مثل أحدث األسعار في األسواق األقل نشاطاً 
المهنية ذات  بالمؤهالت  يتمتعون  التقرير بواسطة خبراء متخصصين  تاريخ  التقييم كما في  النقدية المخصومة. تجرى أعمال  التدفقات  أو توقعات 

الصلة والخبرة الحديثة في موقع وفئة االستثمار العقاري الجاري تقييمه.
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د األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بالرجوع إلى قيمتها الدفترية وتؤخذ في االعتبار عند تحديد الربح  عندما يتم بيع االستثمار العقاري، تحدَّ
أو الخسارة. ويتم تسجيل ذلك في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص كربح أو خسارة من بيع االستثمارات العقارية.

موجودات غير ملموسة ول3لو

تشمل هذه الموجودات اتفاقيات امتياز مع أطراف أخرى لترخيص وتشغيل سالسل المطاعم. يتم قياس األصل غير الملموس بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء. 
التكاليف على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها بفترة من 5 إلى 10 سنوات. ويتم  الثابت لتخصيص  يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط 

إطفاء حقوق االمتياز والوكاالت على مدى مدة عقد اإليجار أو اتفاقية االمتياز، أيهما أقل.

يحتسب اإلطفاء للموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت تُحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمتها التقديرية 
المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة، وذلك على النحو التالي: 

حقوق االمتياز والوكاالت 5 - 10 سنوات أو مدة اإليجار، أيهما أقل.

الموجودات المالية 8ل3لو

التصنيفل  

تصنف أمريكانا للمطاعم موجوداتها المالية في الفئات التالية:

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  •
المطفأة.  • التكلفة 

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

النقدية  التدفقات  لجمع  بالموجودات  االحتفاظ  إلى  يهدف  أعمال  نموذج  تكون ضمن  المطفأة عندما  بالتكلفة  المالية  الموجودات  المجموعة  تقيس 
التعاقدية وعندما تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد 

على المبالغ األصلية القائمة. 

بالنسبة للموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص.

االعتراف وإلغاء االعترافل و

تقوم أمريكانا للمطاعم عند االعتراف المبدئي بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة 
المعاملة  تكاليف  تسجيل  يتم  المالية.  الموجودات  اقتناء  إلى  مباشرة  تنسب  أن  يمكن  التي  المعاملة  تكاليف  الخسارة،  أو  الربح  خالل  من  العادلة 

للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاريف في حساب الربح أو الخسارة. 

يُلغى االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو عند تحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية 
التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة فعلية.

القياس الالحقل 3

أدوات ال(ين

يكون القياس الالحق للموجودات المالية كما يلي:

الدفعات  • النقدية  التدفقات  هذه  تمثل  حيث  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتجميع  بها  المحتفظ  الموجودات  قياس  يتم  المطفأة:  التكلفة 
باستخدام  التمويل  إيرادات  المالية في  الموجودات  الفوائد من هذه  إيرادات  المطفأة. تدرج  بالتكلفة  والفائدة  للمبالغ األصلية  الحصرية 
لغرض خاص  المجتزأ  الدخل  بيان  االعتراف مباشرة في  إلغاء  ناتجة عن  أو خسائر  أرباح  أي  إدراج  ويتم  الفعلية.  الفائدة  طريقة معدل 
وتعرض في بند أرباح / )خسائر( أخرى مع أرباح وخسائر الصرف األجنبي. يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل في 

بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص.
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معايير تسجيلها  •

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الديون التي تقاس 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتعرض صافي في الربح أو الخسارة ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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االنخفاض في القيمةل 4

العادلة من  بالتكلفة المطفأة وبالقيمة  تقوم أمريكانا للمطاعم على أساس تنبؤي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة 
خالل الدخل الشامل اآلخر. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

ذمم م(ينة تجارية وأخرى  9ل3لو

تطبق أمريكانا للمطاعم النهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصصاً للخسارة 
المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية على أساس خصائص 
إلى خبرة أمريكانا  بإنشاء مصفوفة لرصد المخصصات تستند  للمطاعم  التأخر عن السداد. قامت أمريكانا  أيام  المشتركة وعدد  مخاطر االئتمان 
قدرة  على  المؤثرة  الكلي  االقتصاد  عوامل  والمستقبلية حول  الحالية  المعلومات  لتعكس  تعديلها  يتم  والتي  االئتمان،  في خسارة  التاريخية  للمطاعم 

العمالء على تسوية الذمم المدينة.

يتم حذف الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد توقعات معقولة للتحصيل. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة للتحصيل، 
من بين أمور أخرى، فشل المدين في االتفاق على خطة سداد مع أمريكانا للمطاعم. 

يتم شطب مخصص خسارة الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد توقعات معقولة للتحصيل. وتدرج المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق 
شطبها مقابل نفس البند. 

قامت اإلدارة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المحدد وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 للذمم المدينة التجارية واألخرى. 
ويُبين اإليضاح 9 من القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص المعلومات ذات الصلة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 0 ل3لو

مراجعة  تتم  قيمتها.  في  االنخفاض  لتحري  سنوياً  فحصها  يتم  بل  لإلطفاء،  الشهرة  مثل  محدد  إنتاجي  عمر  لها  ليس  التي  الموجودات  تخضع  ال 
الموجودات التي تخضع لالستهالك واإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية 
قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. 
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في 
القيمة، يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة 

الموجودات غير المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.

مخزون   ل3لو

يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة البيعية المقدرة، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وتشمل جميع 
العمل  التقديري خالل سياق  البيع  البيعية سعر  القيمة  يمثل صافي  الحاليين.  ووضعه  موقعه  إلى  وإحضاره  المخزون  اقتناء  في  المتكبدة  التكاليف 
االعتيادي ناقصاً مصاريف البيع المتغيرة، إن وجدت. يتم تسجيل المخزون قيد النقل عندما تنتقل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى أمريكانا للمطاعم 

وفقاً لشروط الشحن المتفق عليها مع الموردين.

النق( وما في حكمه و ل3لو

لغرض العرض في بيان التدفقات النقدية المجتزأ لغرض خاص، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع 
ألجل بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل، صافي من السحوبات البنكية على المكشوف. تظهر السحوبات البنكية على المكشوف على نحو 

منفصل في بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص ضمن المطلوبات المتداولة.

عقود اإليجار 3 ل3لو

أنشطة اإليجار لدى أمريكانا للمطاعم وكيفية المحاسبة عنها

تقوم أمريكانا للمطاعم باستئجار بعض المساحات المكتبية والشقق السكنية والمركبات ومساحات المطاعم واألراضي والمخازن ومراكز االتصال. عادًة 
ما تكون فترات عقود اإليجار محددة مدتها من 1 إلى 25 سنة. يتم التفاوض حول أحكام عقد اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من 

األحكام والشروط المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام موجودات اإليجار كضمان ألغراض االقتراض.
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يتم إدراج عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة في تاريخ توفر األصل المؤجر لالستخدام من قبل أمريكانا للمطاعم. يتم 
توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكاليف التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل على بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص على مدى فترة اإليجار وذلك 

لتحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات لكل فترة.

تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد اإليجار مبدئًيا على أساس القيمة الحالية. وتتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات 
اإليجار التالية:

دفعات ثابتة ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة. •
دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل. •
المبالغ التي يتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •
سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار. •
تسديد الغرامات على إلغاء اإليجار، إذا كان اإليجار يعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. •

يتم خصم دفعات اإليجار بناًء على معدل االقتراض اإلضافي المحدد من قبل أمريكانا للمطاعم.

تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:

مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. •
أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة أو مستحقة، عند االقتضاء. •
الترميم. • تكاليف 

عادة ما يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت. إذا كانت 
أمريكانا للمطاعم متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي األساسي لألصل.

يتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف في الربح 
أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 12 شهراً أو أقل. وتشمل الموجودات منخفضة القيمة بشكل عام المعدات المكتبية.

دفعات اإليجار المتغيرة 4 ل3لو

التقديرات غير المؤكدة الناشئة عن دفعات اإليجار المتغيرة

التي تعتمد على  المتغيرة  يتم االعتراف بدفعات اإليجار  المطاعم.  ناتجة من أحد  تحتوي بعض عقود اإليجار على دفعات متغيرة مرتبطة بمبيعات 
اإليرادات في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتحقق فيها الشرط المسبب لهذه الدفعات.

خيارات التم(ي( واإلنهاء و ل3لو

تندرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار ممتلكات وأراٍض ومركبات لكافة مطاعم أمريكانا للمطاعم. وتستخدم هذه الشروط لزيادة 
المرونة التشغيلية عند إدارة العقود. وتكون غالبية خيارات التمديد واإلنهاء قابلة للتطبيق من قبل أمريكانا للمطاعم أو يمكن للطرفين االتفاق على 

أحكام وشروط جديدة.

مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين 6 ل3لو

القيمة  هو  المحددة  المنافع  بخطة  يتعلق  فيما  المجتزأة  العمومية  الميزانية  في  به  المعترف  للموظفين  الخدمة  نهاية  بمكافآت  الخاص  االلتزام  إن 
الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير. خطة المنافع المحددة غير ممولة حيث ال يتم تجنيب أي موجودات للخطة مقدًما لتغطية 
المنافع  التزام  يتم احتساب  الموارد الخاصة ألمريكانا للمطاعم عند استحقاقها.  بالمطلوبات من  الوفاء  يتم  المستقبلية، وبدالً من ذلك  المطلوبات 
المحددة سنوًيا من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية الُمقّدرة وفًقا لقوانين العمل المعمول بها في الدول التي تعمل 

فيها أمريكانا للمطاعم.

الفائدة  معدل  وباستخدام  المقدرة  المستقبلية  الخارجية  النقدية  التدفقات  خصم  طريق  عن  المحددة  المنافع  اللتزام  الحالية  القيمة  تحديد  يتم 
لسندات الشركات عالية الجودة والمقومة بالعملة التي تُسدد بها المنافع والتي لها آجال تقارب آجال االلتزامات ذات الصلة. في الدول التي ال يوجد 

فيها سوق نشطة لهذه السندات، يتم استخدام أسعار السوق للسندات الحكومية.

أمريكانا للمطاعم 
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يحتسب صافي تكاليف الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة. وتدرج هذه التكلفة ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل 
المجتزأ لغرض خاص.

يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة االحتساب الناتجة عن تعديالت التجربة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية، في الفترة التي تنشأ فيها، مباشرة 
في الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراجها ضمن النتائج المتراكمة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجتزأ لغرض خاص وبيان المركز المالي المجتزأ. 

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت الخطة أو التقليصات على الفور ضمن بيان الدخل المجتزأ 
لغرض خاص كتكاليف خدمة سابقة.

المطلوبات المالية و ل3لو

المالية األخرى )بما  المطلوبات  الذي تنشأ فيه. ويتم االعتراف مبدئياً بكافة  التاريخ  الدين الصادرة في  للمطاعم مبدئًيا بسندات  تعترف أمريكانا 
في ذلك المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام 
التعاقدية الخاصة باألداة. تقوم أمريكانا للمطاعم بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. 
بتلك  مبدئياً  االعتراف  ويتم  واألخرى.  التجارية  الدائنة  والذمم  الصكوك  وسندات  والديون  القروض  من  المشتقة  غير  المالية  المطلوبات  تتألف 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة. بعد االعتراف المبدئي، يتم احتساب المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ذمم دائنة تجارية  8 ل3لو

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من الموردين في سياق العمل االعتيادي. 
التشغيل  دورة  )أو خالل  أقل  أو  واحدة  سنة  السداد خالل  مستحقة  الذمم  هذه  كانت  إذا  متداولة  كمطلوبات  التجارية  الدائنة  الذمم  تصنيف  ويتم 

االعتيادية إذا كانت أطول(، وإال فيتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. 

يتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتحتسب الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

المخصصات  9 ل3لو

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على أمريكانا للمطاعم التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي 
األمر وجود استخدام نقدي لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. ال يتم االعتراف 

المستقبلية. العمليات  بمخصصات لخسائر 

تقييمات  يعكس  والذي  الضريبة  قبل  ما  معدل خصم  باستخدام  االلتزام  لتسوية  طلبها  المتوقع  للنفقات  الحالية  بالقيمة  المخصصات  احتساب  يتم 
السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال وللمخاطر المتعلقة بهذا االلتزام. يتم االعتراف بالزيادات في المخصصات نتيجًة لمرور الوقت في بيان الدخل 

المجتزأ لغرض خاص.

ومتى كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر وجود استخدام نقدي للموارد لتسوية االلتزام يتم تحديدها بالنظر إلى 
فئة االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان احتمال وجود استخدام نقدي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات ضئياًل.

األدوات المالية المشتقة 0ول3لو

إدراج  يتم  تقرير.  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  قياسها الحقاً  ويعاد  المشتقة  األداة  عقد  إبرام  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  مبدئًيا  المشتقات  تدرج 
التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة في الربح أو الخسارة للسنة. ال تطبق أمريكانا للمطاعم محاسبة التحوط.

إيرادات من العقود مع العمالء   ول3لو

تقوم أمريكانا للمطاعم باالعتراف باإليرادات استناداً إلى نموذج من خمس خطوات كما هو وارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15:

الخطوة 1 - تعريف العقد مع العمالء: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، ينشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ ويقر شروطاً لتلك 
الحقوق وااللتزامات.

الخطوة 2 - تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء ضمن العقد هو وعد لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.
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الخطوة 3 - تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع أمريكانا للمطاعم أن يكون مستحقاً لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتفق 
عليها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحّصلة نيابة عن الغير.

للمطاعم  أمريكانا  أداء، ستقوم  التزام  من  أكثر  على  يحتوي  الذي  للعقد  بالنسبة  العقد،  في  األداء  اللتزامات  المعاملة  - تخصيص سعر   4 الخطوة 
بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع أمريكانا للمطاعم أن يكون مستحقاً لها مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة 5 - االعتراف باإليرادات عندما تقوم أمريكانا للمطاعم بالوفاء بالتزام األداء.

تحتسب اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدياً باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم أمريكانا 
للمطاعم بتقييم ترتيبات اإليرادات على أساس معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل بصفة أصيل أو وكيل وخلصت إلى أنها تعمل بصفة األصيل 

في جميع ترتيبات اإليرادات المتعلقة بها.

يتم االعتراف باإليرادات في القوائم المالية المدققة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى أمريكانا للمطاعم ويمكن 
والمشروبات  األغذية  مبيعات  من  المستلمة  المبالغ  اإليرادات  تمثل  موثوق.  بشكل  للقياس  قابلة  قيمتها  تكون  عندما  والتكاليف،  اإليرادات  قياس 

وإيرادات اإليجار.

يتم االعتراف باإليرادات من أنشطة أمريكانا للمطاعم على النحو التالي:

أغذية ومشروبات أل 

يتم االعتراف باإليرادات من بيع األغذية والمشروبات في الفترة المحاسبية التي يتم خاللها بيع السلع. وتدرج اإليرادات صافية من الخصومات.

إيرادات تأجير استثمار عقاري بل 

اإليجار  بحوافز  االعتراف  يتم  التأجير.  فترة  مدار  على  الثابت  القسط  لطريقة  وفقاً  التشغيلية  اإليجار  عقود  من  اإليجار  بإيرادات  االعتراف  يتم 
الممنوحة كجزء ال يتجزأ من مجموع إيرادات اإليجار على مدار فترة التأجير. ويتم عرضها كجزء من اإليرادات في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص.

إيرادات وتكاليف التمويل وول3لو

تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على االستثمارات قصيرة األجل والودائع البنكية األخرى. يتم تسجيل إيرادات الفائدة عند استحقاقها في 
بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تمثل تكاليف التمويل في األساس المصاريف مستحقة الدفع عن القروض التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية باألسعار التجارية المعتادة، 
ويتم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

ضريبة ال(خل الحالية والمؤجلة والزكاة 3ول3لو

يشمل مصروف الضريبة للسنة الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم إدراج الضريبة في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص، باستثناء الحاالت التي ترتبط 
فيها الضريبة ببنوٍد معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو محتسبة مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، فإنه يتم أيضاً االعتراف بالضريبة 

في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية، على التوالي.

الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«(. يتم تحميل  العربية السعودية وفقاً ألنظمة هيئة  الزكاة على عمليات أمريكانا للمطاعم في المملكة  تُحتسب 
المبالغ المستحقة بموجب هذه اللوائح على بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص.

المالي في  المركز  بيان  تاريخ  التي ستُطبق بشكٍل فعلي في  أو  المطبقة  القوانين الضريبية  الحالية على أساس  الدخل  يتم حساب مصروف ضريبة 
البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة ألمريكانا للمطاعم وتحقق فيها دخاًل خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة 
بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل، وترصد المخصصاٍت الالزمة على أساس 

المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب.

للموجودات  الضريبية  األسس  بين  فيما  الناشئة  المؤقتة  الفروقات  على  المطلوبات،  طريقة  باستخدام  المؤجلة،  الدخل  بضريبة  االعتراف  يتم 
والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية المدققة. ومع ذلك، ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف المبدئي 
بأي موجودات أو مطلوبات في معاملة غير معامالت اندماج األعمال والتي ال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية 
أو الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )والقوانين( التي تم سنها أو التي ستُطبق فعلياً في نهاية فترة 

التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة االعتراف باألصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.
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يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث يمكن على أساسه االستفادة 
من الفروق المؤقتة.

تُحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة، باستثناء عندما تكون أمريكانا للمطاعم تسيطر 
على توقيت عكس الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أال يتم عكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور.

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الجارية وعندما تكون 
االرصدة الضريبية المؤجلة تتعلق بالهيئة الضريبية ذاتها. تتم مقاصة الموجودات الضريبية والمطلوبات الضريبية الجارية في حالة امتالك المنشأة 

حق قانوني واجب النفاذ بالمقاصة ونية إما للتسوية على أساس الصافي، أو بيع األصل وتسوية االلتزام بصورة متزامنة.

يتم االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص، باستثناء الحاالت التي ترتبط فيها الضريبة ببنوٍد معترف بها في 
الدخل الشامل اآلخر أو محتسبة مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، فإنه يتم أيضاً االعتراف بالضريبة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة 

في حقوق الملكية، على التوالي.

رسوم االمتياز 4ول3لو

أبرمت أمريكانا للمطاعم اتفاقيات مع جهات امتياز دولية مختلفة الستخدام العالمات التجارية ونماذج األعمال. يتم حساب رسوم االمتياز مستحقة 
فيها  تستحق  التي  السنة  في  كمصاريف  إدراجها  ويتم  اإليرادات  إجمالي  من  مئوية  كنسبة  األعمال  ونماذج  التجارية  العالمات  استخدام  عن  الدفع 

وتخصم من اإليرادات المعترف بها.

تقارير القطاعات وول3لو

يتم اإلبالغ عن القطاعات التشغيلية بشكل متسق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار الرئيسي للعمليات التشغيلية والذي يقوم بدوره بتقييم 
األداء المالي والمركز المالي ألمريكانا للمطاعم واتخاذ القرارات اإلستراتيجية، ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس المدراء الماليين.

تنظم أمريكانا للمطاعم في قطاعات تشغيلية بناًء على الموقع الجغرافي. هناك ثالث قطاعات رئيسية يتم اإلبالغ عنها: دول مجلس التعاون الخليجي 
الرئيسي )والتي تتضمن المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة( ودول جنوب الخليج )التي تضم قطر وُعمان والبحرين( وشمال 
أفريقيا )جمهورية مصر العربية والمغرب(. يتم دمج كافة القطاعات األخرى التي ال يتم اإلبالغ عنها ضمن »أخرى« )والتي تضم كازاخستان والعراق 

ولبنان واألردن(.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء المجموعة  4لو

فيما يلي مناقشة للعوامل الرئيسية التي أثرت أو توقع أن تؤثر على المركز المالي للمجموعة ونتائج العمليات. تستند هذه العوامل إلى المعلومات 
المتوفرة حالًيا لدى المجموعة وقد ال تعرض كافة العوامل التي من الممكن أن يكون لها أثر على األعمال التجارية للمجموعة.

المخاطر المتعلقة باعتماد استراتيجية النمو للمجموعة جزئًيا على افتتاح مطاعم ج(ي(ة محققة لألرباح  ل4لو

كجزء من استراتيجية وخطة نموها، تنوي المجموعة زيادة عدد مطاعمها بشكل كبير على المدى المتوسط )لمزيد من المعلومات حول استراتيجية 
وخطة نمو المجموعة، يرجى الرجوع إلى القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة والقسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر 
االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية(. قد يحتاج كل مطعم لبعض الوقت من تاريخ افتتاحه ليتمكن من 
تحقيق أرباح بمستويات تشغيلية وذلك نتيجة للنقص/ فترة زيادة النشاط التي عادة ما ترتبط بالمطاعم الجديدة بما في ذلك نقص الوعي بالسوق 
االستثمار  عوائد  ستحقق  أنها  أو  أرباًحا  ستحقق  جديدة  مطاعم  أي  أن  على  تأكيد  يوجد  ال  جدد.  موظفين  وتدريب  لتوظيف  والحاجة  والمنافسة 

المتوقعة الخاصة بها.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمطاعم الجديدة للمجموعة أن تؤثر على إيرادات مطاعمها القائمة في نفس المنطقة نظًرا إلمكانية تفضيل بعض العمالء 
زيارة المطاعم الجديدة أو الطلب منها. ال يمكن تأكيد عدم حدوث مزاحمة ذاتي لإليرادات أو أنها ستصبح أكثر جوهرية في المستقبل نتيجة لزيادة 
والتوقعات  المالي  والمركز  العمليات  ونتائج  التجاري  النشاط  على  سلبية  آثار  له  يكون  قد  الذي  األمر  الحالية،  األسواق  في  لتواجدها  المجموعة 

للمجموعة. المستقبلية 
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المخاطر المتعلقة بالزيادة في تكاليف المكونات الغذائية والمواد الخام ول4لو

يعتمد النشاط التجاري للمجموعة على مصادر موثوقة لتوريد كميات ضخمة من المكونات الغذائية والمواد الخام مثل البروتينات )بما فيها الدواجن 
واللحوم( واألجبان والزيت والتوابل األخرى. تتعرض المكونات الغذائية والمواد الخام لتقلبات األسعار الناتجة عن التقلب في العرض والطلب الكلي 
أو ظروف خارجية أخرى مثل التغيرات في سياسات التجارة العالمية والعوائق العالمية أمام التجارة ونشوب حرب تجارية والظروف المناخية والبيئية 
حيث قد تؤثر مثل هذه الظروف إلى جانب الحوادث أو الكوارث الطبيعية على المحاصيل المتوقعة لهذه المواد الخام باإلضافة إلى تفشي الفيروسات 
المجموعة ستواصل شراء  أن  على  يوجد ضمان  ال  الحالي.  الوقت  في  العالمي  التضخم  عن  الناجمة  والضغوط  كوفيد-19  جائحة  مثل  واألمراض 
المكونات الغذائية والمواد الخام بأسعار معقولة أو أن أسعار هذه المواد والمكونات ستظل مستقرة في المستقبل، مما قد يؤدي بدوره إلى توليد آثار 

سلبية على النشاط التجاري ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة.

المخاطر المتعلقة بتحقيق نمو وربحية بالمع(- المرغوب في المستقبل 3ل4لو

ارتفع صافي دخل المجموعة بمعدل 35.7% بين عامي 2019م و2021م و31.6% بين الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م. 
ومع ذلك، ال يجب أن يُنَظر إلى النمو السريع في إيرادات المجموعة كمؤشر على أدائها المستقبلي كما ال يوجد ضمان على أن المجموعة ستتمكن 
من المحافظة على نمو إيراداتها أو ربحيتها المحققة في الفترات الحالية أو زيادته. ومع زيادة إيرادات المجموعة، فمن الممكن أن تنخفض ربحيتها 
إيرادات  ومصادر  وأسواق  تجارية  وأنشطة  منتجات  إلى  التوسع  إلى  باإلضافة  التوصيل  وخدمات  التجارية  عملياتها  لمستوى  المجموعة  لرفع  نظًرا 

جديدة، بما في ذلك خطوط أعمال بهوامش منخفضة.

قد ال تنجح جهود المجموعة في زيادة نمو إيراداتها وربحيتها. إضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن المجموعة من التعامل مع المخاطر والصعوبات التي قد 
تواجهها في األسواق سريعة التغير وشديدة المنافسة. في حال عدم تطور الطلب على األغذية والمشروبات وفًقا لتوقعات المجموعة أو في حال لم 
تتمكن المجموعة من تلبية احتياجات عمالئها، قد يكون لذلك أثر سلبي على النشاط التجاري ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية 

للمجموعة.

المخاطر المتعلقة بمستويات المخزون 4ل4لو

بلغت قيمة مخزون المجموعة )باستثناء قطع الغيار( 88.6 مليون دوالر أمريكي و92.5 مليون دوالر أمريكي و103.2 مليون دوالر أمريكي و140.8 
مليون دوالر أمريكي بنسبة 8.0% و9.1% و9.5% و12.3% من مجموع موجودات المجموعة للسنوات المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م، و30 يونيو 2022م على التوالي. سجلت المجموعة مخصصات لخسارة المخزون )باستثناء مخصصات قطع الغيار( بقيمة 4.9 مليون دوالر 
و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  كما  المنتهية  للسنوات  أمريكي  دوالر  مليون  و3.8  أمريكي  دوالر  مليون  و4.1  أمريكي  دوالر  مليون  و4.6  أمريكي 
و2021م و30 يونيو 2022م، على التوالي. تركز سياسة المجموعة على السعي إلى المحافظة على المستوى األمثل من المخزون للسيطرة على المخزون 
الوقت  وفي  الجودة  وتغليف عالية  تعبئة  ومواد  تسليم مكونات  إلى ضمان  باإلضافة  فعالية  أكثر  العامل بشكل  المال  رأس  وإدارة  بالتكاليف  المحّمل 
المناسب. في حال عدم تمكن المجموعة من المحافظة على مستويات مخزون مثلى ومراقبة المخزون بشكل دوري، سيؤدي ذلك إلى حدوث انخفاض 
أو زيادة شديدين في مستويات المخزون مما قد يؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على تلبية احتياجات العمالء أو بيع المنتجات، وقد يكون لذلك أثر 

سلبي على النشاط التجاري ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة.

المخاطر المتعلقة بمخاطر صرف العمالت األجنبية ول4لو

تعمل المجموعة من خالل شركاتها التابعة في مختلف الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى جانب كازاخستان. ونتيجة لذلك، تتعرض 
المجموعة لمخاطر صرف العملة األجنبية. إن القوائم المالية للمجموعة مقومة بالدوالر األمريكي وبالتالي تتعرض المجموعة إلى مخاطر إضافية 
لتحويل العمالت األجنبية عند اإلبالغ عن نتائجها المالية فيما يتعلق بالشركات التابعة للمجموعة والتي تباشر معامالتها بعمالت أخرى، وبالتحديد 
العمالت غير المربوطة بالدوالر األمريكي )مثل الدينار الكويتي والجنيه المصري والتنج الكازاخستاني(. وبالتالي، فقد تؤثر الحركات العكسية في 

أسعار صرف العمالت األجنبية سلًبا على نتائج التشغيل والوضع المالي للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تتعرض كل شركة تابعة للمجموعة إلى مخاطر سعر الصرف التشغيلي ألنها توّلد إيرادات بالعملة المحلية، ولكن يمكن أن يُطلب منها 
الدفع مقابل بعض احتياجاتها التشغيلية )مثل معدات المطاعم وبعض المكونات الغذائية( بعملة أخرى. في مثل هذه الحالة، يمكن أن تؤثر الحركة 

العكسية في معدالت الصرف األجنبي سلًبا على هوامش التشغيل للشركات التابعة المعنية.
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وباإلضافة لذلك، تتعرض المجموعة لبيئة تضخم مفرط فيما يتعلق بعملياتها في لبنان. قد يكون ألي تقلّب جوهري في قيمة هذه العمالت أثر سلبي 
جوهري على النشاط التجاري ونتائج العمليات والوضع المالي للمجموعة.

المخاطر المتعلقة بالنفقات الرأسمالية المستقبلية 6ل4لو

النفقات  قيمة  بلغت  افتتاحها.  المتوقع  المطاعم  نتيجة الرتفاع عدد  القادمة  القليلة  السنوات  للمجموعة على مدار  الرأسمالية  النفقات  زيادة  يتوقع 
مليون   67.8 وقدره  مبلغ  النقدية،  التدفقات  بيان  في  والمعدات  الممتلكات  لشراء  المستخدمة  النقدية  بالتدفقات  الممثلة  للمجموعة،  الرأسمالية 
دوالر أمريكي و39.9 مليون دوالر أمريكي و91.5 مليون دوالر أمريكي للسنوات المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي 
باإلضافة إلى 44.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. إن أي زيادة في النفقات الرأسمالية المستقبلية للمجموعة 
قد تؤدي إلى انخفاض األموال المتوفرة لعمليات مطاعم المجموعة القائمة، األمر الذي قد يؤدي إلى نشوء آثار سلبية على النشاط التجاري ونتائج 

العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة.

المخاطر المتعلقة بالموسمية في شهر رمضان  ول4لو

تخضع إيرادات المجموعة إلى اختالفات موسمية خالل شهر رمضان المبارك، حيث ينخفض إقبال العمالء والمبيعات خالل هذا الشهر بشكل عام. 
قد ال تتوقع المجموعة الحد الذي ستصل إليه التغيرات الموسمية المستقبلية في اإلقبال وحجم المبيعات. ال يمكن ضمان أن تتوفر لدى المجموعة 
والمركز  العمليات  ونتائج  التجاري  النشاط  على  أثر سلبي  بدوره  لهذا  يكون  وقد  أعلى.  ومبيعات  إقبااًل  تشهد  التي  المواسم  كافية الستغالل  موارد 

المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة. 

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة ا- تنظيمية 8ل4لو

عند تنفيذ أعمالها، تخضع المجموعة لعدد من األنظمة من الجهات الحكومية في الدول التي تعمل مطاعمها فيها. تتعرض البيئة التنظيمية في كل 
دولة إلى التغير والتطوير بشكل مستمر. لذلك، من المرجح أن تقوم الجهات الرقابية المعنية باعتماد تغييرات في األنظمة واللوائح والسياسات قد 
الشركات وأنظمة االستيراد  لوائح وسياسات الضريبة وقانون مكافحة االحتكار والسيولة وحوكمة  التغيرات في  المجموعة، بما في ذلك  تتوقعها  ال 
والتصدير وحماية البيئة ومعايير الصحة والسالمة مما قد يؤثر على عمليات المجموعة ونشاطها التجاري. قد يكون ألي من هذه التغييرات التنظيمية 

المستقبلية أثر سلبي على النشاط التجاري ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة.

المخاطر المتعلقة باالضطرابات السياسية والمخاوف األمنية في ال(و- التي تعمل فيها المجموعة أو التي  9ل4لو
ق( تقوم بممارسة أنشطتها فيها

الجغرافية  المخاطر  من  لعدد  اإلقليم  يتعرض  وكازاخستان.  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  عمالئها  وقاعدة  الرئيسية  المجموعة  عمليات  تقع 
والسياسية واألمنية. إن أي أحداث جغرافية أو سياسية أو تطورات مستقبلية في الظروف الجغرافية والسياسية قد تساهم في إحداث اضطرابات 
في مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان والمناطق المجاورة )والتي قد تتضمن أو ال تتضمن الدول التي تعمل فيها المجموعة بشكل 
تغيرات  ألي  يكون  قد  كبير.  إلى حد  وغير مضمونة  وكازاخستان  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  مناطق  في  االستثمارات  تصبح  وبالتالي  مباشر(، 
مفاجئة في الظروف السياسية أو االجتماعية أو غيرها، في مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، أو أي هجمات إرهابية مستقبلية 
أو أعمال تخريبية تستهدف أًيا من الدول التي تعملي فيها المجموعة أو ترغب في التوسع إليها أثر سلبي على األسواق التي تعملي فيها المجموعة 
وقدرتها على المحافظة على عمالئها واستثماراتها أو جذب عمالء أو استثمارات جديدة في المستقبل، األمر الذي قد يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي 

على النشاط التجاري ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية للمجموعة.

المتعلقة  »المخاطر  الفرعي  والقسم  النشرة  هذه  من  المخاطرة«(  )»عوامل   )3( القسم  إلى  الرجوع  يرجى  المخاطر،  حول  المعلومات  من  لمزيد 
باالستثمار )مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية(.
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ملخص القوائم المالية الم(ققة ومؤشرات األداء الرئيسية  ولو

ينبغي أن تقرأ القوائم المالية المدققة ومؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة المبينة أدناه، جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية المدققة وااليضاحات 
المرفقة للقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل المتضمن في نشرة اإلصدار هذه.

ملخص القوائم المالية الم(ققة للمجموعة:د:   لوالج(و- )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل املجتزأ لغرض خاص

2,051,747 1,577,795 1,890,219 اإليرادات 
)970,351( )773,853( )902,821( تكلفة اإليرادات

1,081,396 803,942 987,398 إجمالي الربح

)679,603( )578,882( )646,018( مصاريف بيع وتسويق
)176,989( )157,849( )165,113( مصاريف عمومية وإدارية 

15,478 32,017 12,990 إيرادات أخرى
1,179 )21,298( )248( عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمة( على الموجودات غير المالية
3,043 38,818 - أرباح نقدية من التضخم المفرط

)1,454( )1,644( 50 صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

243,050 115,104 189,059 ربح التشغيل

2,208 822 589 إيرادات التمويل
)23,118( )29,864( )28,411( تكاليف التمويل

222,140 86,062 161,237 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)15,732( )6,281( )9,138( ضريبة الدخل والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

206,408 79,781 152,099 صايف ربح السنة

)2,491( 1,045 )1,029( حصص غير مسيطرة

203,917 80,826 151,070  صايف استثمار الشركة األم العائد إلى الشركة األم 

ملخص بيان املركز املالي املجتزأ لغرض خاص

696,720 626,246 745,143 مجموع الموجودات غير المتداولة
391,194 390,116 355,420 مجموع الموجودات المتداولة

1,087,914 1,016,362 1,100,563 مجموع املوجودات

382,103 390,308 450,473 مجموع المطلوبات غير المتداولة
566,099 539,439 514,703 مجموع المطلوبات المتداولة

948,202 929,747 965,176 مجموع املطلوبات

139,712 86,615 135,387 مجموع حقوق امللكية

1,087,914 1,016,362 1,100,563 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

ملخص بيان التدفقات النقدية املجتزأ لغرض خاص

468,849 284,116 511,236 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)161,568( )45,149( )71,288( صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
)307,867( )223,202( )376,635( صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية
171,784 156,247 95,488 النقد وما ما في حكمه في بداية السنة

166,923 171,784 156,247 النقد وما يعادله يف نهاية السنة1

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
يظهر النقد وما في حكمه في نهاية العام في ملخص بيان التدفقات النقدية ناقًصا السحب على المكشوف من البنوك بقيمة 13.6 مليون دوالر أمريكي و24.6 مليون دوالر أمريكي   1

و7.1 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي.
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0ومد:  ولوالج(و- )

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل وبيان المركز المالي

2021م 2020م 2019م

%52.7 %51.0 %52.2 إجمالي هامش الربح )1(

%10.1 %5.1 %8.0 صافي هامش الربح )2(

0.7 0.7 0.7 نسبة التداول )3(

%87.2 %91.5 %87.7 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(

)166,923( )171,784( )156,247( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

5 4 3 فترة استحقاق حسابات المبيعات )6(

55 64 52 أيام المخزون المعلقة )7(

 99 114 97 األيام مستحقة الدفع )8(

)%10.6( )%11.5( )%8.8( صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

%19.0 %7.8 %13.8 العائد على الموجودات )10(

%147.7 %92.1 %112.3 العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات، في شكل نسبة مئوية  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات، في شكل نسبة مئوية  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة  )3(

تم احتساب المعدل كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل واإليرادات الغير محققة المتداولة( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365.
التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على صافي أرباح السنة على مجموع الموجودات  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء صافي أرباح السنة على حقوق الملكية  )11(
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نتائج عمليات المجموعة  لولو

بيان ال(خل المجتزأ للمجموعة في  3 ديسمبر  ل لولو

31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر  المنتهية في  للسنوات  للمجموعة  لغرض خاص  المجتزأ  الدخل  بيان  التالية  الجداول  توضح 
2021م:

بيان ال(خل المجتزأ لغرض خاص للمجموعة للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و و0وم:د:  3لوالج(و- )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

2,051,747 1,577,795 1,890,219 االيرادات

)970,351( )773,853( )902,821( تكلفة اإليرادات

1,081,396 803,942 987,398 اجمالي الربح

)679,603( )578,882( )646,018( مصاريف بيع وتسويق

)176,989( )157,849( )165,113( مصاريف عمومية وإدارية

15,478 32,017 12,990 إيرادات أخرى

1,179 )21,298( )248( عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمة( على الموجودات غير المالية

3,043 38,818 - أرباح نقدية من التضخم المفرط

)1,454( )1,644( 50 صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

243,050 115,104 189,059 ربح التشغيل

2,208 822 589 إيرادات التمويل

)23,118( )29,864( )28,411( تكاليف التمويل

222,140 86,062 161,237 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)15,732( )6,281( )9,138( ضريبة الدخل والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

206,408 79,781 152,099 صايف ربح السنة

)2,491( 1,045 )1,029( حصص غير مسيطرة

203,917 80,826 151,070  صايف استثمار الشركة األم العائد إلى الشركة األم 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

التفصيلية  المناقشات  مراجعة  الرجاء  التفاصيل،  من  ولمزيد  و2021م،  2019م  عامي  بين  المجموعة  أداء  عن  أساسية  ونبذة  ملخًصا  يلي  ما  يمثل 
الالحقة لكل بند من بنود بيان الدخل.

تأثير جائحة كوفي(ل9 على أداء المجموعة:

أثرت جائحة كوفيد-19سلًبا على أداء المجموعة خالل عام 2020م، وقد تنوع التأثير حسب السوق بناًء على شدة قيود اإلغالق المفروضة إضافة 
إلى القيود المفروضة على ساعات العمل والطاقة االستيعابية للمطاعم.

أدت العوامل المذكورة أعاله إلى انخفاض اإليرادات بنسبة 16.5% من 1890.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1577.8 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م، ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الطلبات / انخفاض اإلقبال خاصة أثناء عمليات االغالق.

تأثرت هوامش ربحية المجموعة أيًضا حيث إن جزًءا معيًنا من التكاليف ثابت بطبيعته )مثل تكاليف الموظفين وتكاليف االستهالك(. باإلضافة إلى 
ذلك، ارتفعت تكاليف المواد الخام والمدخالت أثناء الجائحة.
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وللتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19، اتخذت إدارة المجموعة بعض المبادرات والتدابير لتوفير التكاليف، والتي تضمنت:

تحسين ورفع مستوى عدد معين من المطاعم لمواجهة الزيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل. •
إجراء ترشيد للمحفظة مما يتيح للمجموعة التركيز على العالمات التجارية الكبرى، وأدى ذلك إلى إغالق 94 مطعًما في عام 2020م. •
إجراء تخفيض في رواتب الموظفين لفترة مؤقتة لدعم أداء األعمال. •
إعادة التفاوض بشأن شروط اإليجار مع مالك العقارات وشروط الدفع مع شركات العالمات التجارية األم والموردين. •

اإليرادات

تدير المجموعة وتشّغل العديد من المطاعم والعالمات التجارية في 12 سوًقا. والعالمات التجارية الكبرى للمجموعة هي كنتاكي وهارديز وبيتزا هت 
وكرسبي كريم. وتساهم هذه العالمات التجارية األربعة مجتمعة بـ 92.4% من مجموع اإليرادات في عام 2021م. وكما في 31 ديسمبر 2021م، شّغلت 

الشركة مطاعم العالمات التجارية الكبرى التالية: 

896 مطعماً لكنتاكي في 12 سوًقا. •
381 مطعماً لهارديز في 10 سوًقا. •
280 مطعماً لبيتزا هت في 5 أسواق. •
220 مطعماً لكرسبي كريم في 6 أسواق. •

حيث  وقطر،  ومصر  والكويت  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  أسواق  هي  للمجموعة  لإليرادات  المدرة  األسواق  أكبر  كانت 
استحوذت على 84.6% من إجمالي اإليرادات في عام 2021م.

تُباع منتجات العالمات التجارية األربعة الكبرى من خالل أربع قنوات إيرادات أساسية، وهي: الطلبات الداخلية والطلبات الخارجية والتوصيل إلى 
المنزل وطلبات السيارة )ما عدا بيتزا هت فهي ال تشغل خدمة طلبات السيارة في أي من فروعها(.

انخفضت اإليرادات من 1,890.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1,577.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على خلفية جائحة كوفيد-
19ويرجع ذلك أساًسا إلى إغالق 94 متجًرا خالل عام 2020م إلى جانب اإلغالق وانخفاض ساعات العمل، مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات في 
عام 2020م. تم تعويض هذا االنخفاض جزئًيا من خالل افتتاح 61 مطعًما جديًدا وكان أغلبها في النصف الثاني من عام 2020م والزيادة في متوسط 
المنزل وتركيز  إلى  التوصيل  إيرادات  لزيادة  نتيجة  إلى 12.3 دوالر أمريكي في عام 2020م  الطلب من 11.1 دوالر أمريكي في عام 2019م  قيمة 
اإلدارة وجهودها المتعلقة بتوسيع نطاق التغطية خارج المطاعم ذلك بتحسين ورفع مستوى 20 مطعًما الستيعاب الطلب اإلضافي على التوصيل إلى 

المنزل أثناء الجائحة. 

ارتفعت اإليرادات من 1,577.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2,051.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، متجاوزة مستويات اإليرادات 
قبل جائحة كوفيد-19ويرجع ذلك أساًسا إلى تعافي عدد الطلبات في المطاعم القائمة )باألخص الطلبات الداخلية والطلبات الخارجية( وافتتاح 164 
مطعًما جديًدا والزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل خالل عام 2021م لتصل إلى 863.2 مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 650.5 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2020م حيث توسع نطاق التوصيل إلى المنازل لدى المجموعة في عام 2021م.

تكلفة اإليرادات

اإليجار  ومصاريف  الموظفين  وتكاليف  األم  التجارية  للعالمات  المدفوعة  االمتياز  ورسوم  المخزون  تكلفة  األول  المقام  في  اإليرادات  تكلفة  تشمل 
واالستهالك واإلطفاء والنفقات األخرى.

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 14.3% من 902.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 773.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض اإليرادات من 1,890.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1,577.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إثر االنخفاض 
في عدد الطلبات على خلفية جائحة كوفيد-19إلى جانب انخفاض في تكاليف الموظفين ورسوم االمتياز المدفوعة للعالمات التجارية األم وتكاليف 

اإليجار. كان هذا االنخفاض مدفوًعا في الغالب بمبادرات معينة اتخذتها المجموعة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19.

ارتفعت تكلفة اإليرادات الحًقا بنسبة 25.4% من 773.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 970.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م إثر 
النمو في اإليرادات.
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إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح

انخفض إجمالي الربح بنسبة 18.6% من 987.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 803.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إثر انخفاض 
اإليرادات بسبب الجائحة. انخفض إجمالي هامش الربح بمقدار 1.2% من 52.2% في 2019م إلى 51.0% في 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة 
في تكلفة المخزون كنسبة من اإليرادات بين عامي 2019م و2020م وذلك بسبب التحول الجزئي في المملكة العربية السعودية من استخدام الدجاج 
المجمد إلى الدجاج المحلي الطازج والزيادة اإلجمالية في تكاليف المدخالت والسلع في جميع األسواق. وقد تم تعويض ذلك جزئًيا عبر زيادة األسعار 

في جميع األسواق الرئيسية باستثناء الكويت خالل عام 2020م.

توسع  أمريكي في عام 2021م مع  مليون دوالر  إلى 1,081.4  أمريكي في عام 2020م  مليون دوالر  بنسبة 34.5% من 803.9  الربح  ارتفع إجمالي 
النشاط التجاري. كما تحسن هامش الربح اإلجمالي بنسبة 1.7% من 51.0% في 2020م إلى 52.7% في 2021م ويعود ذلك إلى: )1( انخفاض تكاليف 
الموظفين كنسبة من اإليرادات خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م وانخفاض تكاليف االستهالك كنسبة من اإليرادات بالنظر إلى طبيعته الثابتة. 

كما أقرت اإلدارة زيادات األسعار في جميع األسواق الرئيسية خالل عام 2021م.

مصاريف البيع والتسويق

والنقل  المنزل  إلى  والتوصيل  األعمال  تطوير  وتكاليف  واإلعالنات  واالستهالك  الموظفين  تكاليف  أساسي  بشكل  والتسويق  البيع  مصاريف  تشمل 
والمرافق والنفقات األخرى.

انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 10.4% من 646.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 578.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
إثر ما يلي:

انخفاض تكاليف الموظفين نتيجة االنخفاض في إجمالي عدد الموظفين بسبب التناقص الطبيعي الذي لم يتم استبداله بتعيين موظفين  •
جدد وانخفاض تكاليف أجور العمل اإلضافي والعموالت المدفوعة أثناء الجائحة على خلفية ساعات العمل المخفضة.

انخفاض تكاليف اإليجار المتغيرة بما يتماشى مع انخفاض اإليرادات خالل العام. •
الجائحة  • أثناء  األم  التجارية  العالمات  مع  أقل  تسويقي  إنفاق  على  المجموعة  تفاوضت  األعمال حيث  وتطوير  اإلعالن  تكاليف  انخفاض 

ويقابل ذلك جزئًيا:
زيادة مصاريف التوصيل إلى المنزل مع زيادة إيرادات التوصيل إلى المنزل بين عامي 2019م و2020م. •

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 17.4% من 578.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 679.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
مدفوعة بما يلي:

الزيادة في تكاليف الموظفين المتماشية مع زيادة عدد الموظفين نتيجة الفتتاح مطاعم جديدة. •
الزيادة في تكاليف اإليجار المتغيرة مع نمو اإليرادات إلى جانب زيادة عدد المتاجر العاملة. •
إنهاء امتيازات اإلنفاق على األنشطة التسويقية التي استفادت منها المجموعة أثناء الجائحة. •
زيادة أخرى في تكاليف التوصيل إلى المنزل نتيجة الرتفاع عائدات التوصيل إلى المنزل. •
زيادة تكاليف الوقود والمرافق تماشًيا مع توسع نشاط التجاري في عام 2021م. •

مصاريف عمومية وإدارية

تشمل المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي تكاليف الموظفين ومصاريف المخصصات واالستهالك واإلطفاء واإليجار والمرافق واإلصالحات 
والصيانة والمصاريف المهنية والقانونية باإلضافة إلى المصاريف المتنوعة األخرى.

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 4.4% من 165.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 157.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
مدفوعة بانخفاض تكاليف الموظفين )ويرجع ذلك أساًسا إلى تخفيض الرواتب( والمصاريف المهنية والقانونية )حيث إن اإلدارة تحملت تكاليف لمرة 

واحدة تبلغ 6.5 مليون دوالر أمريكي متعلقة بالمشاريع االستشارية في 2019م( ونفقات اإليجار.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 12.1% من 157.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 177.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة للزيادة في تكاليف الموظفين وتكاليف اإليجار والمرافق مع توسع النشاط التجاري. على الرغم من ذلك، تمكنت المجموعة من الحفاظ على 
المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات عند مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19)2021م: 8.6% مقارنة بعام 2019م: 8.7%( )يُعتبر جزء 

معين من المصاريف العمومية واإلدارية ثابت بطبيعته(.
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إيرادات أخرى

تشمل اإليرادات األخرى امتيازات اإليجار غير المتكررة التي تم التفاوض عليها مع مالك العقارات خالل جائحة كوفيد-19 والحسومات من الموردين 
والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات الثابتة وغيرها من البنود المتنوعة.

عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمةد للموجودات غير المالية / أرباح نق(ية من التضخم المفرط

التغيير في  الدخل من خالل تطبيق  بيان  بها في  المعترف  البنود  إعادة جميع  تم  وبناء على ذلك  المفرط،  بالتضخم  اللبناني مؤخًرا  االقتصاد  تأثر 
مؤشر األسعار العام على كل بند بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 29. تم إدراج التأثير الصافي لتعديل القائمة في القوائم المالية 
المجتزأة لغرض خاص ضمن »األرباح النقدية من التضخم المفرط«. كانت أرباح الشركة النقدية للمجموعة من التضخم 38.8 مليون دوالر أمريكي 

في عام 2020م.

نهاية فترة  إلى  تاريخ االستحواذ  العام من  التغير في مؤشر األسعار  لتعكس  النقدية  للموجودات والمطلوبات غير  الدفترية  القيم  تم تعديل  وبالمثل، 
التقرير. ويتم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل إذا كان المبلغ المعاد بيانه للبند غير النقدي يزيد عن قيمته التقديرية القابلة لالسترداد.

صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

نموذج خسارة  يتماشى مع  بما  التجارية وغيرها  المدينة  الذمم  المالية في  الخسارة  المالية  الموجودات  قيمة  االنخفاض في  يمثل صافي مخصص 
االئتمان المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية 9.

إيرادات التمويل

تمثل إيرادات التمويل اإليرادات المالية الناتجة من الودائع المدرة للفوائد والقروض إلى أطراف ذات عالقة. 

ارتفعت إيرادات التمويل بين 2019م )0.6 مليون دوالر أمريكي( و2020م )0.8 مليون دوالر أمريكي( ويعود ذلك أساًسا إلى االرتفاع في الودائع البنكية 
قصيرة األجل من 44.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 71.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

ارتفعت إيرادات التمويل في عام 2021م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي بشكل أساسي نتيجة الزيادة اإلضافية في الودائع البنكية قصيرة األجل من 
71.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 80.3 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2021م وإيرادات الفوائد من القرض إلى طرف ذات 
عالقة والتي بلغت 64.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. تم سداد قرض الطرف ذات عالقة البالغ 64.0 مليون دوالر أمريكي بالكامل 

من قبل شركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م. في 20 أبريل 2022م.

تكاليف التمويل

تمثل تكاليف التمويل تكاليف الفوائد المدفوعة للبنوك فيما يتعلق بالقروض / التسهيالت القائمة وتكاليف التمويل إليجار مطلوبات حق االستخدام 
بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

ضريبة ال(خل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتق(م العلمي

انخفضت ضريبة الدخل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من 9.1 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 6.3 مليون دوالر أمريكي 
في 2020م إثر انخفاض األرباح قبل الضرائب والزكاة من 161.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 86.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م. 
ارتفعت ضريبة الدخل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الحًقا من 6.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 15.7 مليون 
دوالر أمريكي في عام 2021م تماشًيا مع زيادة األرباح قبل الضرائب والزكاة من 86.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 222.1 مليون دوالر 

أمريكي في عام 2021م.

الربح وصافي هامش الربح للسنة

انخفض صافي الربح من 152.1 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 79.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على خلفية التباطؤ في النشاط التجاري 
بسبب جائحة كوفيد-19. ارتفع صافي الربح إلى 206.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مقارنة بـ 79.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 

تماشًيا مع توسع النشاط التجاري بعد جائحة كوفيد-19.
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اإليرادات حسب السوق

تفاصيل اإليرادات حسب السوق للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  4لوالج(و- )

للمجموعة:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

25.6%)11.8%(540,144476,333598,455اإلمارات العربية المتحدة

27.8%)16.1%(405,494340,373434,869المملكة العربية السعودية

46.8%)26.9%(308,090225,255330,689الكويت

31.9%)16.9%(225,786187,741247,711مصر

25.0%)11.8%(112,67199,409124,300قطر

27.0%)16.6%(298,035248,683315,724األسواق األخرى

30.0%)16.5%(1,890,2191,577,7952,051,747مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

29.2%30.2%28.6%اإلمارات العربية المتحدة

21.2%21.6%21.5%المملكة العربية السعودية

16.1%14.3%16.3%الكويت

12.1%11.9%11.9%مصر

6.1%6.3%6.0%قطر

15.4%15.8%15.8%األسواق األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب قناة البيع 

تفاصيل اإليرادات حسب قناة البيع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  ولوالج(و- )

للمجموعة: 

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

27.8%)49.2%(599,816304,677389,289الطلبات الداخلية
29.9%)25.9%(526,632390,085506,536الطلبات الخارجية

32.7%13.9%571,040650,483863,249التوصيل إلى المنزل
25.3%12.6%149,902168,768211,402طلبات السيارة

27.4%48.9%42,82963,78281,271أخرى

30.0%)16.5%(1,890,2191,577,7952,051,747مجموع اإليرادات 

كنسبة من اإليرادات

19.0%19.3%31.7%الطلبات الداخلية
24.7%24.7%27.9%الطلبات الخارجية

42.1%41.2%30.2%التوصيل إلى المنزل
10.3%10.7%7.9%طلبات السيارة

4.0%4.0%2.3%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب العالمة التجارية

تفاصيل اإليرادات حسب العالمة التجارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0و و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  6لوالج(و- )

 و0وم للمجموعة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

34.6%)12.8%(1,053,377918,0661,236,082كنتاكي
31.0%)23.1%(347,547267,199350,078هارديز

20.5%)7.4%(212,048196,325236,553بيتزا هت
22.0%)5.6%(64,02260,42273,732كرسبي كريم

14.4%)36.3%(213,225135,783155,304أخرى

30.0%)16.5%(1,890,2191,577,7952,051,747مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

60.2%58.2%55.7%كنتاكي
17.1%16.9%18.4%هارديز

11.5%12.4%11.2%بيتزا هت
3.6%3.8%3.4%كرسبي كريم

7.6%8.6%11.3%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

العالمات التجارية الكبرى للمجموعة هي كنتاكي وهارديز وبيتزا هت وكرسبي كريم، وساهمت هذه العالمات التجارية األربع مجتمعة بنسبة %92.4 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  أسواق  هي  للمجموعة  لإليرادات  المدرة  األسواق  أكبر  كانت  2021م.  عام  في  اإليرادات  إجمالي  من 

السعودية والكويت ومصر وقطر حيث استحوذت على 84.6% من إجمالي اإليرادات في عام 2021م.

جائحة  لتبعات  نتيجة  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   1,577.8 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   1,890.2 من  اإليرادات  انخفضت 
كوفيد-19ويرجع ذلك أساًسا إلى:

اغالق 94 مطعًما خالل عام 2020م بينما تم افتتاح 61 مطعًما )تم افتتاح معظمها خالل النصف الثاني من عام 2020م(. وقد أدى ذلك  •
إلى جانب عمليات اإلغالق وانخفاض ساعات العمل إلى انخفاض عدد الطلبات من 170.6 مليون طلب في عام 2019م إلى 127.1 مليون 

طلب في عام 2020م.
تأثرت إيرادات هارديز بشكل أكبر بين العالمات التجارية الكبرى حيث لم يكن لديها تطبيق للهاتف المحمول خاص بها لتوصيل الطلبات  •

وتعتمد بشكل أساسي على تطبيقات توصيل المطاعم )تم طرح تطبيق هارديز للهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية خالل شهر 
ديسمبر من عام 2020م وفي عام 2021م في ألسواق الباقية(.

قابل هذا االنخفاض ارتفاع في متوسط قيمة الطلب من 11.0 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 12.3 دوالر أمريكي في عام 2020م  •
إثر زيادة إيرادات التوصيل إلى المنزل، والتي عادًة ما يكون لها متوسط قيمة طلب أعلى مقارنًة بالطلبات الداخلية والطلبات الخارجية. 

ارتفعت اإليرادات من 1577.8 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 2.051.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، متجاوزة مستويات اإليرادات قبل 
جائحة كوفيد-19ويرجع ذلك أساًسا إلى:

افتتاح 164 مطعًما جديًدا. •
زيادة عدد الطلبات من المطاعم الحالية والجديدة من 127.0 مليون طلب في عام 2020م إلى 165.2 مليون طلب في عام 2021م بينما  •

ظل متوسط قيمة الطلب مستقًرا عند 12.3 دوالر أمريكي خالل عامي 2020م و2021م.
الزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل خالل عام 2021م لتصل إلى 863.2 مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 650.5 مليون دوالر  •

أمريكي في عام 2020م )تمثل 42.1% من إجمالي اإليرادات في عام 2021م مقارنة بنسبة 41.2% في عام 2020م(. قامت المجموعة 
بزيادة تغطية مناطق توصيل الطلبات في عام 2021م.
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واصلت كنتاكي التفوق على العالمات التجارية ضمن المجموعة لتنمو مساهمتها من 55.7% من إجمالي اإليرادات في عام 2019م إلى 60.2% في 
2021م نتيجة للزيادة في عدد المطاعم من 849 مطعًما عاماًل في 31 ديسمبر 2019م إلى 896 مطعًما في 31 ديسمبر 2021م إلى جانب زيادة متوسط 

اإليرادات لكل مطعم من 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

انخفضت مساهمة العالمات التجارية غير الكبرى للمجموعة في إجمالي اإليرادات بين عامي 2019م و2021م من 11.3% في 2019م إلى 7.6% في 
عام 2021م تماشياً مع مبادرة المجموعة في ترشيد محفظتها من العالمات التجارية / المطاعم واستمرار االستثمار في العالمات التجارية األربع 

الكبرى.

تكلفة اإليرادات

ديسمبر د:  ولوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  للمجموعة  اإليرادات  تكلفة  تفاصيل 

 و0وم:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

31.8%)16.1%(563,686473,108623,720تكلفة المخزون

16.1%)16.4%(124,765104,265121,101تكاليف الموظفين

)2.0%()1.2%(78,10977,14475,623استهالك واطفاء

32.5%)14.7%(93,51979,812105,773رسوم االمتياز

24.4%)26.8%(23,73717,37721,612إيجار

1.7%16.5%19,00522,14722,522أخرى

25.4%)14.3%(902,821773,853970,351مجموع تكلفة االيرادات

كنسبة من اإليرادات

30.4%30.0%29.8%تكلفة المخزون

5.9%6.6%6.6%تكاليف الموظفين

3.7%4.9%4.1%استهالك واطفاء

5.2%5.1%4.9%رسوم االمتياز

1.1%1.1%1.3%إيجار

1.1%1.4%1.0%أخرى

47.3%49.0%47.8%مجموع تكلفة االيرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تكلفة المخزون

تشمل تكلفة المخزون تكاليف المواد الخام مثل الدجاج واللحم البقري والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية وتكاليف المدخالت األخرى.

انخفضت تكلفة المخزون بنسبة 16.1% من 563.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 473.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م تماشًيا مع 
انخفاض اإليرادات على خلفية عمليات اإلغالق خالل جائحة كوفيد-19وانخفاض عدد المطاعم العاملة. تم تعويض ذلك جزئًيا من خالل الزيادة في 

تكلفة المواد الخام على خلفية اعتماد تقديم الدجاج المحلي الطازج خالل عام 2020م في المملكة العربية السعودية.

ارتفعت تكلفة المخزون بنسبة 31.8% من 473.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 623,7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مع ارتفاع 
في  اإليرادات  من  كنسبة  المخزون  تكلفة  ارتفعت  حديًثا(.  افتتحت  التي  والمطاعم  الحالية  المطاعم  من  )لكل  2019م  مستويات  لتتجاوز  اإليرادات 
عام 2021م )30.4%( مقارنة بعام 2020م )30.0%( ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف اللوجستيات وأسعار السلع نتيجة للتضخم )على 
الزيت  الطازج وارتفاع أسعار  المحلي  الدجاج  المتحدة والدجاج بسبب اعتماد استخدام  العربية  المستورد في اإلمارات  الجبن  المثال: أسعار  سبيل 
في المملكة العربية السعودية(. خففت اإلدارة بشكل كبير االرتفاع في تكاليف اللوجستيات والمدخالت من خالل رفع األسعار خالل عامي 2020م 

و2021م.
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تكاليف الموظفين

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب واألجور والعمل اإلضافي والمزايا والبدالت األخرى لموظفي منطقة الدعم الخلفية في المطعم.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 16.4% من 124.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 104.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب 
ما يلي: )1( التناقص الطبيعي لموظفين المطاعم الذين لم يتم تعويضهم أثناء الجائحة مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين في األسواق األساسية 
الخمسة من 30,979 في عام 2019م إلى 29,054 في عام 2020م. )2( االنخفاض في متوسط   التكلفة لكل موظف بين عامي 2019م إلى عام 2020م 

بسبب التخفيضات في العموالت وأجور العمل اإلضافي الذي يُدفع عادًة للموظفين داخل المطعم للحد من التكاليف.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 16.1% من 104.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 121.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مع عودة 
األساسية  األسواق  في  المطاعم  في  العاملين  عدد  ارتفع  اإلضافي.  العمل  وأجور  العموالت  دفع  واستئناف  الجائحة  بعد  لطبيعته  التجاري  النشاط 
الخمسة مجتمعة من 29,054 في عام 2020م إلى 30,037 في عام 2021م. كما ارتفع متوسط   تكلفة الموظفين لكل موظف بين عامي 2020م و2021م.

انخفضت تكاليف الموظفين كنسبة من اإليرادات من 6.6% في عام 2020م مقارنة بـ5.9% في عام 2021م حيث ترى المجموعة أنه المستوى األمثل 
لعدد الموظفين مع تحسن مستوى التشغيل للموظفين. 

االستهالك واإلطفاء

تتعلق تكاليف االستهالك المخصصة لتكلفة اإليرادات بمعدات المطاعم وغرف التبريد وإطفاء موجودات حق االستخدام.

إثر  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   77.1 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   78.1 من   %1.2 بنسبة  االستهالك  انخفضت مصاريف 
انخفاض عدد المطاعم العاملة من 1,933 في عام 2019م إلى 1900 في عام 2020م.

انخفض االستهالك بشكل أكبر بنسبة 2.0% من 77.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 75.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى ما يلي: )1( تأثير إغالق المطاعم على مدار العام في عام 2020م حيث تم إغالقها في الغالب في النصف الثاني من عام 2020م 

)بينما افتتحت المطاعم الجديدة في نهاية عام 2021م( و )2( زيادة في البنود المستهلكة بالكامل.

رسوم االمتياز

تراوحت نسبة رسوم االمتياز بين 4.0% و6,0% من اإليرادات.

انخفضت قيمة رسوم االمتياز بمعّدل 14.7% من 93.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 79.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، باالتساق 
مع االنخفاض في اإليرادات إلى جانب بعض االمتيازات التي تم التفاوض عليها مع العالمات التجارية األم بين مارس 2020م ويوليو 2020م.

كان االرتفاع في رسوم االمتياز بمعّدل 32.5% من 79.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 105.8 مليون دوالر أمريكي في 2021م نتيجة لنمو 
المبيعات في عام 2021م. 

اإليجار

يمثل هذا البند دفعات االيجار المتغيرة وعقود االيجار قصيرة األجل المتعلقة بمطاعم المجموعة. يتعلق جزء من تكاليف اإليجار المخصص بتكلفة 
اإليرادات بالمطابخ/ المناطق الخلفية للمطاعم.

انخفضت تكاليف اإليجار بمعّدل 26.8% من 23.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 17.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م باالتساق مع 
االنخفاض في اإليرادات )ما يقارب 28% من مطاعم المجموعة لديها عنصر إيجار متغير( وإعادة التفاوض على اتفاقيات االيجار مع مالك العقارات 
خالل العام. كما أجرت المجموعة عملية ترشيد للمحفظة، حيث تم إغالق 94 مطعًما في عام 2020م، وبدأت بتعميد طرف خارجي لتوفير المخازن 

بداًل من استئجار المخازن وإدارتها، وقد أدى هذا بدوره إلى انخفاض تكاليف اإليجار وزيادة التكاليف األخرى.

ازدادت تكاليف اإليجار الحًقا بمعّدل 24.4% من 17.4 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 21.6 مليون دوار أمريكي في عام 2021م بما يتوافق مع 
النمو في اإليرادات. إضافة إلى ذلك، افتتحت المجموعة 164 مطعًما جديًدا في 2021م، وبالتالي ازداد عدد المطاعم العاملة من 1900 كما في 31 

ديسمبر 2020م إلى 2010م كما في 31 ديسمبر 2021م. 

انخفضت تكاليف اإليجار كنسبة من اإليرادات من 1.3% في 2019م إلى 1.1% في عام 2021م، حيث تمكنت المجموعة من إعادة التفاوض على بعض 
بنود اإليجار وانخفضت قيمة اإليجار في بعض المطاعم داخل المراكز التجارية بشكل دائم.
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أخرى

لمخازن  المجمعات/ا  بين  التوزيع  تكاليف  إلى  باإلضافة  والصيانة  المرافق  مصاريف  مثل  والمجمعات  المستودعات  مصاريف  »أخرى«  بند  يتضمن 
والمطاعم. نتج االرتفاع في بند »أخرى« من 19.0 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 22.1 مليون دوالر أمريكي في 2020م عن قرار المجموعة 
باستخدام ا لمخازن أطراف خارجية الذي نتج عنه ارتفاع في عقود الخدمة )قبل عام 2020م، كانت الشركة تستأجر ا لمخازن وتديرها بنفسها وكانت 

التكاليف المتعلقة بهذه ا لمخازن تُسجل بشكل رئيسي ضمن تكاليف اإليجار( َظّل البند مستقًرا بشكل كبير خالل عام 2021م.

إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح

انخفض إجمالي الربح بمعّدل 18.6% من 987.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 803.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، وذلك نتيجة 
لالنخفاض في اإليرادات على خلفية جائحة كوفيد-19. انخفض إجمالي هامش الربح بمعّدل 1.2 نقطة مئوية من 52.2% في 2019م إلى %51.0 

في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

الزيادة في تكلفة المخزون كنسبة من اإليرادات بين العامين 2019م و2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحّول الجزئي في المملكة  •
العربية السعودية من استخدام الدجاج المجّمد إلى الدجاج المحلّي الطازج خالل عام 2020م، إلى جانب البيئة التضخمية العامة فيما 
كافة  في  األسعار  برفع  جزئي  بشكل  التكاليف  في  الزيادة  بتسوية  اإلدارة  قامت  األسواق.  كافة  في  والبضائع  المدخالت  بتكاليف  يتعلق 

األسواق الرئيسية باستثناء الكويت خالل عام 2020م.
الطبيعة الثابتة لتكاليف االستهالك واإلطفاء والتي تُمّثل 4.9% من اإليرادات في عام 2020م مقابل 4.1% في عام 2019م. •

وقد ساهم التغير في مزيج اإليرادات لكل دولة من الكويت إلى اإلمارات العربية المتحدة )إجمالي هامش الربح للكويت أعلى نسبًيا مقارنة باإلمارات 
العربية المتحدة( بشكل إضافي في تخفيض إجمالي الهامش في 2020م مقارنة مع عام 2019م. ساهمت الكويت بنسبة 16.3% من إجمالي اإليرادات 
في عام 2019م مقارنة بـ 14.3% من إجمالي اإليرادات في عام 2020م بينما ساهمت اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 28.6% في مجموع المبيعات 

في عام 2019م مقابل 30.2% في عام 2020م.

أمريكي في عام 2021م حيث توسعت  مليون دوالر  إلى 1,081.4  أمريكي في 2020م  مليون دوالر  بمعّدل 34.5% من 803.9  الربح  ارتفع إجمالي 
األعمال التجارية. وتحّسن إجمالي هامش الربح بمعّدل 1.7% من 51.0% في عام 2020م إلى 52.7% في عام 2021م، وذلك نتيجة لما يلي:

انخفاض تكاليف الموظفين كنسبة من اإليرادات خالل عام 2021م مقارنة مع عام 2020م، على الرغم من ارتفاع تكاليف الموظفين بالقيمة  •
االسمية خالل ذات الفترة.

كما هو  • الجديدة  المطاعم  افتتاح  المطاعم/  إغالقات  )وتوقيت  الثابتة  لطبيعتها  نظًرا  اإليرادات  كنسبة من  االستهالك  تكاليف  انخفاض 
موّضح سابًقا( وقابلها جزئًيا:

زيادة تكلفة المخزون كنسبة من اإليرادات بشكل إضافي بين عامّي 2020م و2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( أثر التحّول من  •
الدجاج البرازيلي المستورد إلى الدجاج المحلي الطازج في السعودية على السنة بأكملها. )2( البيئة التضخمية العامة فيما يتعلق بتكاليف 
المدخالت وأسعار البضائع في كافة األسواق. تمّكنت المجموعة من نقل هذه االرتفاعات إلى العمالء من خالل زيادة األسعار في كافة 

األسواق الرئيسية خالل 2021م.

ساهم أيًضا التغير في مزيج إيرادات لكل دولة من اإلمارات العربية المتحدة إلى الكويت بتحسين إجمالي هوامش الربح. ازدادت مساهمة الكويت في 
مجموع اإليرادات في 2020م من 14.3% إلى 16.1% في عام 2021م بناًء على انخفاض مساهمة اإلمارات العربية المتحدة من 30.2% في 2020م 

إلى 29.2% في 2021م.
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مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  8لوالج(و- )

للمجموعة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

16.6%)16.6%(213,604178,161207,772تكاليف موظفين
)3.9%()5.5%(129,209122,053117,308استهالك وإطفاء

39.2%)19.7%(80,37264,54389,828إعالنات وتطوير أعمال
42.3%41.8%37,92953,76976,493التوصيل والنقل إلى المنزل

19.6%)15.9%(61,66451,88062,040مرافق واتصاالت
3.5%)5.8%(23,92022,53323,317إيجار

)4.3%(25.0%7,7089,6369,219مصاريف مركز خدمة العمالء
20.3%)4.0%(42,01740,32748,521مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

6.6%)14.9%(8,5937,3097,790رسوم التراخيص والتأمين
30.1%)30.1%(41,00228,67137,315أخرى

17.4%)10.4%(646,018578,882679,603مجموع مصاريف املبيعات والتسويق

كنسبة من اإليرادات

  10.1%11.3%11.3%تكاليف موظفين
  5.7%7.7%6.8%استهالك وإطفاء

  4.4%4.1%4.3%إعالنات وتطوير أعمال
  3.7%3.4%2.0%التوصيل والنقل إلى المنزل

  3.0%3.3%3.3%مرافق
  1.1%1.4%1.3%إيجار

  0.4%0.6%0.4%مصاريف مركز خدمة العمالء
  2.4%2.6%2.2%مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

  0.4%0.5%0.5%رسوم التراخيص والتأمين
  1.8%1.8%2.2%أخرى

 33.1%36.7%34.2%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

79

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



تكاليف الموظفين

تتعلق تكاليف الموظفين المخصصة للبيع والتوزيع بالموظفين داخل المطاعم الذين يتعاملون مع العمالء وسائقي خدمة التوصيل إلى المنزل.

انخفضت تكاليف الموظفين بمعدل 16.6% من 213.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 178.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، وذلك 
انخفاض أعداد  إلى  أدى  الذي  األمر  الجائحة،  تعويضهم خالل  يتم  لم  التي  المطاعم  العاملين في  الموظفين  الطبيعي ألعداد  التناقص  بسبب: )1( 
الموظفين في األسواق الرئيسية الخمسة من 30,979 في 2019م إلى 29,054 في عام 2020م. )2( انخفاض متوسط التكلفة لكل موظف بين عامّي 

2019م و2020م نتيجة للتخفيض العموالت وأجور العمل اإلضافي التي تُدفع للموظفين داخل المطاعم.

ارتفعت تكاليف الموظفين الحًقا من 178.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 207.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث عادت الرواتب 
لما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أعداد الموظفين العاملين في المطاعم في األسواق الرئيسية الخمسة من 29,054 في 
2020م إلى 30,037 في عام 2021م بما يتوافق مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة داخل هذه األسواق من 1584 مطعًما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1673 
مطعًما في 31 ديسمبر 2021م. على الرغم من ارتفاع القيمة االسمية لتكاليف الموظفين، انخفضت تكاليف الموظفين كنسبة من اإليرادات من %11.3 

في عام 2020م إلى 10.1% في عام 2021م إال أن المجموعة ترى بأن هذا المستوى المثالي ألعداد الموظفين حيث تحسن مستوى تشغيل الموظفين.

االستهالك واإلطفاء

تتعلق مصاريف االستهالك المخصصة للبيع والتوزيع بشكل رئيسي باآلالت والمعدات في المنطقة األمامية )منطقة البيع( من المطاعم.

تتعلق تكاليف اإلطفاء بما يلي: )1( تكاليف االمتياز المدفوعة للعالمات التجارية األم فيما يتعلق بافتتاح المطاعم و )2( يتعلق جزء من تكاليف إطفاء 
موجودات حق االستخدام بالمنطقة األمامية من المطاعم.

انخفضت مصاريف االستهالك واإلطفاء بمعّدل 5.5% من 129.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 122.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
وذلك نتيجة النخفاض عدد المطاعم العاملة. انخفضت مصاريف االستهالك مرة أخرى بمعّدل 3.9% من 122.1 مليون دوالر أمريكي في 2020م 
إلى 117.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أثر إغالق المطاعم على السنة بأكملها في عام 2021م )تم إغالق 

معظم المطاعم في النصف الثاني من 2020م بينما تم افتتاح المطاعم الجديدة في نهاية عام 2021م( إلى جانب زيادة البنود المستهلكة بالكامل.

اإلعالنات وتطوير األعما-

انخفضت تكاليف اإلعالنات وتطوير األعمال بمعّدل 19.7% من 80.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 64.5 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م إثر قرار المجموعة تخفيض النفقات التسويقية خالل الجائحة وبعض امتيازات النفقات التي تم التفاوض عليها مع العالمات التجارية األم 

لألشهر من مارس 2020م وحتى ديسمبر 2020م.

ازدادت تكاليف اإلعالنات وتطوير األعمال بمعّدل 39.2% من 64.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 89.8 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م حيث انتظمت نفقات التسويق بعد الجائحة.

التوصيل والنقل إلى المنز-

تتضمن تكاليف التوصيل إلى المنزل بشكل رئيسي العموالت المدفوعة إلى شركات توصيل الطلبات وأسطول المجموعة وتكاليف الوقود.

إيرادات  ارتفعت  2020م حيث  أمريكي في عام  دوالر  مليون   53.8 إلى  2019م  أمريكي في عام  دوالر  مليون   37.9 بمعّدل 41.8% من  البند  ارتفع 
إيرادات  ارتفعت مساهمة  2020م.  أمريكي في عام  دوالر  مليون   650.5 إلى   2019 أمريكي في عام  دوالر  مليون   571.0 المنزل من  إلى  التوصيل 

التوصيل إلى المنزل في مجموع اإليرادات من 30.2% في عام 2019م إلى 41.2% في عام 2020م.

ارتفعت تكاليف التوصيل إلى المنزل مرة أخرى بمعّدل 42.3% من 53.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 76.5 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م وذلك نتيجة الرتفاع إيرادات التوصيل إلى المنزل من 650.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 863.2 مليون دوالر أمريكي في عام 

2021م. ارتفعت مساهمة إيرادات التوصيل إلى المنزل في مجموع اإليرادات من 41.2% في عام 2020م إلى 42.1% في 2021م.

مرافق واتصاالت

انخفضت قيمة المرافق بمعّدل 15.9% من 61.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 51.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وذلك بسبب 
انخفاض عدد المطاعم العاملة إلى جانب تخفيض عدد ساعات العمل خالل اإلغالقات. ارتفعت قيمة المرافق بمعّدل 19.6% من 51.9 مليون دوالر 

أمريكي في عام 2020م إلى 62.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث انتظمت ساعات العمل وارتفع عدد المطاعم العاملة.
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اإليجار

تتعلق تكاليف اإليجار المخصص للبيع والتوزيع بشكل رئيسي بالمنطقة األمامية من المطاعم.

انخفض اإليجار بمعّدل 5.8% من 23.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 22.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب انخفاض عدد 
المطاعم العاملة وإعادة التفاوض على اتفاقيات االيجار كما هو موّضح مسبًقا.

ارتفعت تكاليف اإليجار بمعّدل 3.5% من 22.5 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 23.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة الرتفاع 
عدد المطاعم العاملة، وقابل ذلك جزئًيا قدرة المجموعة على إعادة التفاوض على بعض بنود اإليجار خالل الجائحة.

مصاريف مركز خ(مة العمالء

تتضمن تكاليف تشغيل مركز خدمة العمالء )باستثناء تكاليف الرواتب(. 

ارتفعت مصاريف مركز خدمة العمالء بمعّدل 25.0% من 7.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 9.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة لالستعانة بمركز خدمة عمالء خارجي للمساعدة في خضم ارتفاع طلبات التوصيل إلى المنزل ولتوفير وكالء مركز خدمة العمالء وذلك للتعامل 

والتكيف مع التغيرات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في أوقات اإلغالق في عام 2020م.

انخفضت تكاليف مركز خدمة العمالء بشكل طفيف بمعّدل 4.3% من 9.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.2 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عودة العمل إلى طبيعته وتفضيل العديد من األفراد استخدام تطبيقات الهواتف بداًل من االتصال بخدمة العمالء.

مصاريف الصيانة ومصاريف تشغيلية األخرى

الصيانة  االنخفاض في مصاريف  نتج  المكتبية.  واألدوات  التنظيف  التشغيلية األخرى مثل مستلزمات  والمستلزمات  الصيانة  يشمل ذلك مستلزمات 
نتيجة النخفاض  وذلك  2020م  في  أمريكي  دوالر  مليون   40.3 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   42.0 من  األخرى  التشغيلية  والمصاريف 

استخدام المطاعم األمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الصيانة.

نتج االرتفاع في مصاريف الصيانة والمصاريف التشغيلية األخرى من 40.3 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 48.5 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م عن اإلنفاق اإلضافي على تطبيقات الهاتف المحمول بالمجموعة وقطع الغيار واستبدال معدات قديمة.

رسوم التراخيص والتأمين

يتضمن هذا البند التراخيص التجارية والبلدية للمطاعم واألقساط لجميع عقود التأمين )العامة والحرائق والممتلكات وخيانة األمانة وغيرها.... إلخ(.

عن  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   7.3 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   8.6 من  والتأمين  التراخيص  رسوم  في  االنخفاض  نتج 
التراخيص والتأمين من 7.3  التراخيص في أعقاب جائحة كوفيد-19. ارتفعت رسوم  التي قدمتها حكومات متعددة فيما يخص تجديد  االمتيازات 

مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 7.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث عادت العمليات إلى طبيعتها ولم يتم تلقي أية امتيازات.

أخرى

)مثل  الخدمات  وعقود  االئتمان  بطاقة  وعموالت  الطبخ  أدوات  وتكاليف  والمعيب  الحركة  وبطيء  المتقادم  المخزون  تكاليف  »أخرى«  بند  يتضمن 
الخدمات األمنية وتحصيل النقد من المطاعم وما إلى ذلك(.

انخفضت التكاليف األخرى بمعّدل 30.1% من 41.0 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 28.7 مليون دوالر أمريكي في 2020م ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى االنخفاض في عموالت بطاقة االئتمان بما يتوافق مع االنخفاض في اإليرادات. ويعود االرتفاع الالحق من 28.7 مليون دوالر أمريكي في 
2020م إلى 37.3 مليون دوالر أمريكي في 2021م بشكل أساسي إلى االرتفاع في عموالت بطاقة االئتمان حيث تعافت اإليرادات ومصروفات ما قبل 

االفتتاح بقيمة 2.0 مليون دوالر أمريكي و1.4 مليون دوالر أمريكي في المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب. 
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مصاريف عمومية وإدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  9لوالج(و- )

 و0وم للمجموعة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

33.1%)22.4%(92,52771,81595,593تكاليف موظفين
34.2%)63.7%(8,5163,0894,146مصاريف مهنية وقانونية

1.0%22.1%12,73615,55015,698استهالك وإطفاء
69.6%)32.4%(7,8215,2878,965إيجار
)9.2%()2.5%(6,0735,9195,375مرافق

11.4%50.0%3,5105,2655,867إصالحات وصيانة
245.8%)66.1%(1,8036122,116شؤون إدارية 
51.1%)39.8%(2,3271,4022,118سفر وإقامة

91.7%)222.3%(1,5152,905)1,239(خسائر / )أرباح( صرف العمالت األجنبية
)39.1%(1383.4%1,61123,89714,557مخصص للمطالبات الضريبية والقانونية

)16.4%()20.2%(29,42823,49819,649أخرى

12.1%)4.4%(165,113157,849176,989مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

  4.7%4.6%4.9%تكاليف موظفين
  0.2%0.2%0.5%مصاريف مهنية وقانونية

  0.8%1.0%0.7%استهالك وإطفاء
  0.4%0.3%0.4%إيجار
  0.3%0.4%0.3%مرافق

  0.3%0.3%0.2%إصالحات وصيانة
  0.1%0.0%0.1%إدارة المكتب
  0.1%0.1%0.1%سفر وإقامة

  0.1%0.1%)0.1%(خسائر / )أرباح( صرف العمالت األجنبية
  0.7%1.5%0.1%مخصص للمطالبات الضريبية والقانونية

  1.0%1.5%1.6%أخرى

  8.6%10.0%8.7%مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تكاليف الموظفين

تتضمن تكاليف الموظفين الرواتب واألجور والعمل اإلضافي ورسوم اإلقامة والتأشيرة وغيرها من المنافع والبدالت للموظفين غير العاملين في المطاعم. 

انخفضت تكاليف الموظفين بمعّدل 22.4% من 92.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 71.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيض الرواتب وبالتحديد للفترة ما بين أبريل 2020م وحتى يوليو 2020م وذلك استجابة لجائحة كوفيد-19. كما انخفض 
عدد الموظفين غير العاملين في المطاعم من 3,027 في 2019م إلى 2,802 في 2020م نتيجة لبعض حاالت تسريح العمال التي أجرتها المجموعة 

خالل عام2020م.

ارتفعت تكاليف الموظفين بمعّدل 33.1% من 71.8 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 95.6 مليون دوالر امريكي في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع عدد الموظفين من 2,802 في عام 2020م إلى 3,017 في عام 2021م إلى جانب الزيادة في متوسط التكلفة لكل موظف بين عامّي 

2020م و2021م. إضافة إلى ذلك، تم تطبيق زيادات الرواتب لبعض الموظفين في الربع الرابع من عام 2021م.
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المصاريف المهنية والقانونية

عام  في  أعلى  والقانونية  المهنية  االتعاب  كانت  الخدمات.  تقديم  مقابل  الحسابات  ومراجعي  والمحامين  االستشاريين  إلى  المدفوعة  الرسوم  تُمّثل 
2019م )8.5 مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع عام 2020م )3.1 مليون دوالر أمريكي( نتيجة للتكاليف لمرة واحدة بقيمة 6.5 مليون دوالر أمريكي 
المهنية والقانونية بمعّدل 34.2% من 3.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى  ارتفعت قيمة االتعاب  يتعلق ببعض مشاريع االستشارات.  فيما 
4.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة لبعض التكاليف المدفوعة لالستشاريين المتخصصين في تقنية المعلومات فيما يتعلق بعدة 

مشاريع لتقنية المعلومات.

االستهالك واإلطفاء

تتعلق تكاليف االستهالك واإلطفاء بمكاتب المجموعة ومساكن الموظفين. ارتفعت تكاليف االستهالك واإلطفاء بمعّدل 22.1% من 12.7 مليون دوالر 
للزيادة في استهالك موجودات حق االستخدام فيما يخص مساكن  نتيجة  إلى 15.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م  أمريكي في عام 2019م 
أمريكي في  دوالر  مليون   15.7 نسبًيا عند  ثابتة  المصاريف  االجتماعي. ظلت هذه  التباعد  لمتطلبات  وفًقا  لتوفير مساكن جديدة  نتيجة  الموظفين 

عام 2021م.

اإليجار

يتعلق هذا البند باإليجار المدفوع لعدة مكاتب في كافة األسواق ولمساكن الموظفين. انخفضت مصاريف اإليجار بمعّدل 32.4% من 7.8 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2019م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة لتخفيض االيجار نتيجة لجائحة كوفيد-19 وإعادة التفاوض مع مالك 

العقارات.

ارتفعت مصاريف اإليجار بمعّدل 69.6% من 5.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث أبرمت 
المجموعة اتفاقيات إيجار جديدة لمساكن الموظفين في مصر والسعودية. 

مرافق

تتعلق بتكلفة الكهرباء والمياه ومصاريف الخدمات األخرى للمكاتب ومساكن الموظفين.

ظلت تكاليف المرافق مستقرة بين عام 2019م )6.1 مليون دوالر أمريكي( وعام 2020م )5.9 مليون دوالر أمريكي(. انخفضت تكاليف المرافق مرة 
أخرى بمعّدل 9.2% من 5.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 5.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة لمبادرات كفاءة الطاقة 

المتعددة. 

اإلصالحات والصيانة

للهاتف  المجموعة  تطبيقات  يخص  فيما  المعلومات  بتقنية  المتعلقة  والتكاليف  المجموعة  بمكاتب  يتعلق  بما  والصيانة  اإلصالحات  تكاليف  تُمّثل 
المحمول. ارتفعت قيمة مصاريف اإلصالحات والصيانة بمعّدل 50.0% من 3.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي 

في عام 2020م وذلك نتيجة لبعض التحديثات التي أجرتها المجموعة على أنظمة تقنية المعلومات.

ارتفعت تكاليف اإلصالحات والصيانة مرة أخرى بمعّدل 11.4% من 5.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 5.9 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م ويعود ذلك أساًسا لعودة االعمال لما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

شؤون إدارية

يمثل بند الشؤون اإلدارية مستلزمات النظافة والمستلزمات المكتبية.

انخفضت مصروفات الشؤون اإلدارية من 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا 
إلى العمل من المنزل وإجراءات التباعد االجتماعي المتعلقة بجائحة كوفيد-19. ثم ارتفع بند إدارة المكتب من 0.6 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث استأنفت المكاتب العمل بكامل طاقتها خالل عام 2021م و تم رفع القيود المتعلقة بجائحة 

كوفيد-19.

السفر واإلقامة

يتضمن هذا البند مصاريف السفر المتعلقة برحالت العمل. تُمّثل المصاريف نسبة 0.1% من اإليرادات في األعوام 2019م و2020م و2021م، على 
التوالي. 
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خسائر / أرباح صرف العمالت األجنبية

تتعلق باألرباح/ الخسائر من إعادة تقييم قروض العملة األجنبية والحسابات البنكية والحسابات الجارية مع األطراف ذات العالقة )خاصة في مصر 
والكويت(.

مخصص للمطالبات الضريبية والقانونية

تتضمن بشكل رئيسي مخصصات المخزون بطيء الحركة ومخصصات الضريبة.

نتجت الزيادة في مصروف المخصصات من 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 23.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م عن مصروف 
هذا  ويُفّسر  2021م.  عام  في  تسويتها  تمت  والتي  االجتماعي  للتأمين  القومية  الهيئة  مع  بدعوى  متعلق  مصر  في  تسجيله  تم  واحدة  مرة  مخصص 
االنخفاض الالحق في مصروف المخصصات بمعّدل 39.1% من 23.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 14.6 مليون دوالر أمريكي في عام 

2021م. 

أخرى

تتضمن المصاريف األخرى رسوم الرخص التجارية والتأمين والرسوم البنكية ورسوم عقود الخدمات والرسوم النثرية األخرى.

كان االنخفاض في قيمة هذا البند بمعّدل 20.2% من 29.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 23.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة 
الهيكلة في مصر في عام 2019م )9.4 مليون دوالر  ُدِفَعت إلى الموظفين فيما يتعلق بمبادرة إعادة  إنهاء الخدمة لمرة واحدة والتي  لبعض دفعات 
أمريكي(. انخفض قيمة بند »أخرى« بشكل إضافي من 23.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 19.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 

ويعود ذلك إلى مخصص االنخفاض في القيمة المسجلة.

إيرادات أخرى

اإليرادات األخرى للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  0 لوالج(و- )

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

)75.2%(100.0%28,1146,978-ربح من امتيازات اإليجار

28.4%49.0%7961,1861,523إيرادات أخرى 

70.0%)64.6%(1,8366501,105الربح/ الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات

208.5%)60.1%(679271836إيرادات أخرى 

)43.6%()59.2%(1,260514290إيرادات من نون

269.9%)84.8%(8,4191,2834,746أخرى

)51.7%(146.5%12,99032,01715,478مجموع اإليرادات األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

الربح من امتيازات اإليجار

يتعلق بامتيازات اإليجار المقّدمة من قبل مالك العقارات خالل الجائحة. كانت االمتيازات فّعالة حتى 30 يونيو 2022. تم الحصول على امتيازات 
اإليجار لـ1,150 مطعًما في عام 2020م مقابل 386 مطعًما فقط في عام 2021م األمر الذي أدى إلى انخفاض امتيازات اإليجار في عام 2021م بمعّدل 

75.2% من 28.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 7.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

إيرادات أخرى 

تُمّثل الحسومات والحوافز المقّدمة للمجموعة من قبل أحد موردي مواد التنظيف. 
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الربح/ الخسارة من استبعاد الممتلكات والمع(ات

انخفض الربح/ الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات بمعّدل 64.6% من 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م وارتفع في عام 2021م بنسبة 70.0% إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي. كان الربح/ الخسارة من االستبعاد متعلق بشكل أساسي بعدد 

المطاعم المغلقة في الفترة وبيع موجودات متعلقة بالممتلكات والمعدات.

إيرادات أخرى 

البيع في المطاعم. نتج االنخفاض في اإليرادات بمعّدل 60.1% في عام  تُمّثل الحوافز المقبوضة من معالجي الدفع مقابل استخدام أجهزة نقاط 
2020م من 0.7 مليون دوالر أمريكي إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م عن االنخفاض في عدد الطلبات بسبب جائحة كوفيد-19. ارتفع 

الدخل الحًقا من 0.3 مليون دوالر أمريكي ليصل 0.8 مليون دوالر أمريكي حيث عادت أنشطة األعمال إلى طبيعتها.

اإليرادات من نون

أكتوبر  العقد في  انهاء هذا  وتم  ويوليو 2021م  يوليو 2018م  بين  المجموعة  تأجير مساحة في مخازن  نون مقابل  المقبوض من  اإليجار  تُمّثل دخل 
2021م.

أخرى

في عام 2021م، تضمنت اإليرادات األخرى: )1( دخل لمرة واحدة مقبوض من حملة ترويجية مع إحدى تطبيقات توصيل الطلبات في السعودية )1.3 
مليون دوالر أمريكي( )2( عكس مخصص يتعلق بشحنة معيبة من فارم فريتس )1.1 مليون دوالر أمريكي( )3( الدعم المستلم من الحكومة المصرية 

فيما يتعلق بالمطاعم التي تقع في المناطق السياحية )0.8 مليون دوالر أمريكي( و )4( إيرادات متنوعة أخرى.

نتج االنخفاض في قيمة »أخرى« بمعّدل 84.8% من 8.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019 إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بشكل 
رئيسي نتيجة انخفاض إيرادات صاالت االحتفاالت واأللعاب وايرادات االيجار من الباطن واالرادات لمرة واحدة المسجلة خالل عام 2019م من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية في األردن. نتجت الزيادة الالحقة من 1.3 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
عن: )1( دخل لمرة واحدة بقيمة 1.3 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالحمالت الترويجية مع إحدى شركات توصيل الطلبات )2( عكس مخصص 
شحنة فارم فريتس بقيمة 1.1 مليون دوالر أمريكي و )3( الدعم من حكومة مصر فيما يتعلق بالمطاعم الواقعة في المناطق السياحية )0.8 مليون 

دوالر أمريكي(.

عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمةد على الموجودات غير المالية/ ربح نق(ي من 
التضخم المفرط

لقد تأثر االقتصاد اللبناني فعلًيا بالتضخم المفرط. وعليه، تم تعديل جميع البنود المعترف بها في بيان الدخل من خالل تطبيق التغيير على مؤشر 
السعر العام لكل من البنود بما يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 29. تم تسجيل صافي األثر لمثل هذه التعديالت في القوائم المالية 

المدققة ضمن بند »الربح النقدي من التضخم المفرط« المتعلق بعمليات المجموعة في لبنان.

وبالمثل، تم تعديل القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس التغير في مؤشر األداء العام من تاريخ االستحواذ وحتى نهاية فترة 
التقرير. تم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل في حال تجاوزت قيمة البنود غير النقدية قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة.

إيرادات التمويل

تمثل إيرادات التمويل اإليرادات المولدة من ودائع محققة للفائدة.

ارتفعت إيرادات التمويل بين 2019م )0.6 مليون دوالر أمريكي( و2020م )0.8 مليون دوالر أمريكي( ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع 
قصيرة األجل لدى البنوك من 44.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 71.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت إيرادات التمويل في عام 2021م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي بشكل أساسي نتيجة الزيادة اإلضافية في الودائع قصيرة األجل من 71.6 
مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 80.3 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2021م وإيرادات الفوائد من القرض إلى طرف ذات عالقة 

بقيمة 64.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. تم سداد قرض الطرف ذات العالقة في 20 أبريل 2022م.
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تكاليف التمويل

تكاليف التمويل للمجموعة للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم:د:    لوالج(و- )

التغير )2020م-2021م(التغير )2019م-2020م(2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

23.5%)27.4%()1,455()1,178()1,623(تكلفة تمويل تسهيالت بنكية

)17.2%()6.6%()20,713()25,010()26,788(تكلفة التمويل على مطلوبات اإليجار

)74.2%(ال ينطبق)950()3,676(-فوائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)28.0%(4.4%)20,910()29,042()27,822(مجموع تكاليف التمويل

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تُمثل تكاليف التمويل تكاليف الفائدة المدفوعة إلى البنوك فيما يتعلق بالقروض/ التسهيالت وتكاليف التمويل لمطلوبات إيجار حق االستخدام بما 
يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

ضريبة ال(خل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتق(م العلمي

ضريبة ال(خل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتق(م العلمي للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم د:  و لوالج(و- )

و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:

التغير )2020م-2021م(التغير )2019م-2020م(2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

الضريبة الحالية للشركات التابعة على األرباح الخاضعة 
100.8%)12.2%(6,0525,31310,666للضريبة للسنة

901.3%)82.7%(2,2943983,985زكاة الشركات التابعة

89.6%)28.0%(7925701,081مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

150.5%)31.3%(9,1386,28115,732مجموع اإليرادات األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

إلى 6.3 مليون دوالر  أمريكي في عام 2019م  العلمي من 9.1 مليون دوالر  للتقدم  الكويت  والزكاة ومساهمة مؤسسة  الدخل  انخفاض ضريبة  نتج 
أمريكي في عام 2020م عن االنخفاض في الربح قبل الضريبة والزكاة من 161.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 86.1 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م. ارتفعت قيمة ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الحًقا من 6.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
إلى 15.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بما يتوافق مع الزيادة في الربح قبل الضريبة والزكاة من 86.1 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 

222.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

صافي ربح السنة وهامش الربح للفترة

نتج انخفاض صافي ربح السنة بمعّدل 47.5% من 152.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 79.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م عن 
إجمالي الربح على خلفية جائحة كوفيد-19، حيث لم تتم تسويته بانخفاض مماثل في المصاريف التشغيلية )يكون جزء معين من مصاريف المجموعة 

بطبيعته(. ثابًتا 

انخفض هامش صافي الربح من 8.0% في عام 2019م إلى 5.1% في عام 2020م نتيجة لما يلي: )1( انخفاض هامش الربح اإلجمالي بمقدار %1.2 
من 52.2% في عام 2019م إلى 51.0% في عام 2020م. )2( زيادة المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 8.7% في عام 2019م إلى 
10.0% في عام 2020م )جزء معين من المصاريف العمومية واإلدارية ثابت بطبيعته(. )3( زيادة مصاريف البيع والتوزيع من 34.2% في عام 2019م 

إلى 36.7% في عام 2020م بشكل أساسي بسبب ارتفاع إيرادات التوصيل إلى المنزل وتكاليف التوصيل المتعلقة بهذا البند.

نتج ارتفاع صافي الربح بمعّدل 158.7% من 79.8 في عام 2020م إلى 206.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م عن الزيادة في إجمالي الربح 
بمعّدل 34.5% من 803.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1,081.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث تجاوزت اإليرادات مستويات 

ما قبل جائحة كوفيد-19.

ارتفع هامش الربح الصافي الحًقا في عام 2021 م إلى 10.1% ويعود ذلك إلى: )1( تحسن هامش الربح اإلجمالي بمقدار 1.7% من 51.0% في عام 
2020م إلى 52.7% في عام 2021م كما هو موضح سابًقا. )2( انخفاض في المصاريف العمومية واإلدارية كما هو موضح سابًقا من 10.0% في عام 

2020م إلى 8.6% في عام 2021م. )3( انخفاض مصاريف البيع والتوزيع من 36.7% في عام 2020م إلى 33.1% في عام 2021م.
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بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص للمجموعة  ول لولو

بيان المركز المالي المجتزأ كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  3 لوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

244,334207,887221,919ممتلكات ومعدات
459,665371,547361,975موجودات حق االستخدام

51,200--قرض إلى طرف ذات عالقة
8,0077,5219,341استثمارات عقارية

32,98737,69242,623موجودات غير ملموسة
7,512--أدوات مالية مشتقة

1501,5992,150موجودات الضريبة المؤجلة

745,143626,246696,720مجموع املوجودات غير املتداولة

93,88697,093107,297مخزون
89,94395,98094,034ذمم مدينة تجارية وأخرى

1,7136961,189مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
12,800--قرض إلى طرف ذات عالقة

1,878--أدوات مالية مشتقة
169,878196,347173,996نقد وما في حكمه

355,420390,116391,194مجموع املوجودات املتداولة

1,100,5631,016,3621,087,914مجموع املوجودات

318,945263,630248,136مطلوبات االيجار
81,23180,41376,260مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

49,47046,26550,195ذمم دائنة تجارية وأخرى
7,512--ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة

--827مطلوبات الضريبة المؤجلة

450,473390,308382,103مجموع املطلوبات غير املتداولة

13,63124,5637,073تسهيالت البنكية
1,878--ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة

148,780139,809136,463مطلوبات االيجار
10,5528,63612,614ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة الدفع

314,469321,702352,326ذمم دائنة تجارية وأخرى
14,38222,41923,683مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

12,88922,31032,062مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى

514,703539,439566,099مجموع املطلوبات املتداولة

965,176929,747948,202مجموع املطلوبات

)20,429()12,683()1,448(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
119,95189,789148,984صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة

16,8849,50911,157الحصص غير المسيطرة

135,38786,615139,712مجموع حقوق امللكية

1,100,5631,016,3621,087,914مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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فيما يلي ملخص للتحركات في بيان المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 
المناقشات التفصيلية الالحقة لكل من بيان حسابات المركز المالي.

الموجودات غير المت(اولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة من 745.1 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 626.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م مدفوعة بشكل رئيسي بما يلي: )1( االنخفاض في موجودات حق االستخدام نتيجة إلغالق المطاعم خالل عام 2020م. )2( االنخفاض في 
الممتلكات والمعدات نتيجة ارتفاع مصروفات االستهالك )72.0 مليون دوالر أمريكي( مقارنة باإلضافات التي تمت خالل العام )33.8 مليون دوالر 
أمريكي(. قوبل االنخفاض في حق استخدام الموجودات والممتلكات والمعدات جزئياً بارتفاع الموجودات غير الملموسة نتيجة لإلضافات المتعلقة 

باالمتياز والبدل الخلو خالل 2020م مدفوعة بافتتاح 61 مطعًما جديداً خالل عام 2020م.

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 626.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 696.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م ويعود ذلك بشكل أساسي لما يلي: )1( الزيادة في القروض المقدمة لألطراف ذات العالقة لتوسعة نطاق األعمال و)2( الزيادة في الممتلكات 

والمعدات والموجودات غير الملموسة تماشًيا مع التوسع في العمليات وافتتاح 164 مطعًما جديًدا.

الموجودات المت(اولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 355.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 390.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في: )1( النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية الذي يتجاوز النقد المستخدم في أنشطة االستثمار والتمويل و)2( الذمم 
المدينة التجارية من تطبيقات التوصيل )المسجلة ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى( نتيجة للزيادة في مبيعات التوصيل إلى المنزل و)3( أرصدة 
المخزون نتيجة للزيادة في البضائع في الطريق كما في 31 ديسمبر 2020م حيث إن المجموعة كانت تتوقع زيادة في النشاط التجاري في عام 2021م.

ارتفعت الموجودات المتداولة من 390.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 391.2 دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى الزيادة في: )1( مستويات المخزون إثر ارتفاع رصيد المواد الخام والبضائع في الطريق لدعم التوسع في األعمال التجارية و)2( 
القروض من رصيد الطرف ذي العالقة في عام 2021م و)3( المبالغ المستحقة من الرصيد ذي العالقة المتعلقة بشكل أساسي بالفوائد المستحقة 
األخرى ورصيد  المدينة  والذمم  التجاري  الرصيد  في  الطفيف  االنخفاض   )4( ذلك جزئًيا  وقابل  أمريكانا ش.ذ.م.م  الخليجية لألغذية  الشركة  من 

النقد وما في حكمه.

المطلوبات غير المت(اولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 450.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 390.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م بسبب: )1( انخفاض رصيد مطلوبات اإليجار نتيجة إغالق المطاعم خالل العام واستالم امتيازات اإليجار من قبل المجموعة خالل السنة 
و)2( االنخفاض الطفيف في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين نتيجة للمدفوعات خالل العام للموظفين الذين تركوا الشركة و)3( االنخفاض 

في الذمم الدائنة التجارية واألخرى التي تعكس إطفاء الدفعات المقدمة للموّردين.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 390.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 382.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى االنخفاض في: )1( مطلوبات اإليجار مع استمرار امتيازات اإليجار في عام 2021م إلى جانب تأثير إغالق المطاعم 
على مدار العام بالكامل في النصف الثاني من عام 2020م و)2( مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين نتيجة لمدفوعات تتجاوز مصاريف السنة 

و)3( ويقابل ذلك جزئًيا الزيادة في الرصيد التجاري والذمم الدائنة األخرى.

المطلوبات المت(اولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 514.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 539.4 دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى الزيادة في: )1( التسهيالت المصرفية في مصر لتمويل النشاط التجاري أثناء الجائحة و)2( ذمم دائنة تجارية وأخرى وتعود بشكل أساسي 
إلى مفاوضات المجموعة في تمديد بنود الدفع مع العالمات التجارية األم خالل جائحة كوفيد-19 و)3( المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة و)4( 

المخصصات نتيجة الزيادة في المخصصات الضريبية والقانونية، والتي يتم تعويضها جزئًيا بـ )5( انخفاض مطلوبات اإليجار.

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 539.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 566.1 مليون دوالر أمريكي كما 31 ديسمبر 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في: )1( الذمم الدائنة التجارية واألخرى نتيجة لعودة األعمال إلى طبيعتها و)2( األحكام المتعلقة بالقضايا الضريبية 
للزيادة في  نتيجة  العالقة  الطرف ذي  إلى  الدائن  المجموعة و)3( رصيد  أمريكي( ضد  والقانونية )9.4 مليون دوالر  أمريكي(  )13.8 مليون دوالر 

المشتريات خالل عام 2021م )107.2 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بعام 2020م )87.6 مليون دوالر أمريكي(.
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مجموع حقوق الملكية

انخفض إجمالي حقوق الملكية من 135.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 86.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
االنخفاض في  و)2(  لبنان  المرتفع في  التضخم  بتعديل  يتعلق  فيما  األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  االنخفاض في   )1( إلى:  أساًسا  ذلك  ويرجع 
الصافي المتراكم مساهمة الشركة األم السابقة نتيجة انخفاض ربح العام، قابلها )3( انخفاض الحصة غير المسيطرة نتيجة االستحواذ على %9.47 

من أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية خالل عام 2020م.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 86.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 139.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لما يلي: )1( الزيادة في صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة والزيادة في حقوق الملكية غير المسيطرة مدفوعة بالزيادة في 

ربح السنة، قابله جزئياً )2( االنخفاض في احتياطي تحويل العمالت األجنبية بسبب تعديل التضخم المرتفع المتعلق بلبنان.

الموجودات غير المت(اولة

الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  4 لوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

244,334207,887221,919ممتلكات ومعدات
459,665371,547361,975موجودات حق االستخدام

51,200--قرض إلى طرف ذات عالقة
8,0077,5219,341استثمارات عقارية

32,98737,69242,623موجودات غير ملموسة
7,512--أدوات مالية مشتقة

1501,5992,150موجودات الضريبة المؤجلة

745,143626,246696,720مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الممتلكات والمع(ات

صافي القيمة ال(فترية للممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  و لوالج(و- )
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19,095)10,330(490-3,082--7625,853)7,024(-12,995--19,806أراضي

تحسينات 
على العقار 

واألثاث
108,20313,124)2,511(1,127)29,365()2,250()408(87,92049,265)793(101)37,245(8740399,738

المباني 
وغرف 
التبريد

26,4001,514)297(3,585)4,896()2,262(4324,0871,2901570)3,640(605)2,669(20,244

المعدات 
واألدوات

65,28121,195)755(1,351)32,566()1,415()382(52,70924,452)1,250(156)16,383(170)1,574(58,280

483,597)1,237(-)29(3,5741,277-)10()5,154(5)24(5,0173,740المركبات

المشاريع 
قيد التنفيذ

19,627)5,746()1(---)136(13,7447,430)81(---)128(20,965

صايف القيمة 
221,919)14,290(1,356)58,505(3,909)2,152(207,88783,714)807()12,961()71,981(19,063)3,588(244,33433,827الدفترية
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األراضي

يتعلق الرصيد البالغ 19.1 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بقطع األراضي في األردن ومصر، ولبنان وكازاخستان والمغرب. 
تستخدم هذه األراضي في المطاعم، والمكاتب والمخازن وغيره. 

لم تتم إضافة أية أراضي في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م.

ارتفعت قيمة األرض من 19.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 25.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعًة 
اللبنانية والذي تم تعويضه جزئًيا بانخفاض القيمة المسجل  البالغ 13.0 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالشركة  بتعديل صافي التضخم المفرط 

البالغة 7.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.

انخفضت القيمة الدفترية الصافية لألرض من 25.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 19.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م نظًرا لتأثير العمالت األجنبية البالغ 10.3 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالشركة اللبنانية والذي تم تعويضه جزئًيا من خالل تعديل 

فرط التضخم الصافي البالغ 3.1 مليون دوالر أمريكي.

تحسينات على العقار واألثاث

المطاعم  أثاث  من  أساسي  بشكل  تتألف  وهي  2021م،  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   99.7 واألثاث  العقار  على  تحسينات  قيمة  بلغت 
والتركيبات والديكورات وعقود التصميم مع مزودي الخدمات.

انخفضت قيمة تحسينات على العقار واألثاث من 108.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 87.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م بشكل أساسي نتيجة لتكلفة االستهالك البالغة 29.4 مليون دوالر أمريكي واستبعاد 2.5 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بـ 94 مطعًما 

مغلًقا. تم تعويض ذلك جزئًيا من خالل إضافة 13.1 مليون دوالر أمريكي متعلقة بافتتاح 61 مطعًما جديًدا خالل عام 2020م.

ارتفعت قيمة تحسينات على العقار واألثاث من 87.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 99.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 49.3 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 164 مطعًما جديًدا، والتي تم 

تعويضها جزئًيا عن طريق تكلفة االستهالك في عام 2021م بقيمة 37.2 مليون دوالر أمريكي.

المباني وغرف التبري(

تمثل المباني والمباني والمنشآت وغرف التبريد في المناطق الخلفية للمطاعم والمستودعات والتي بلغت قيمتها 20.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2021م وتشمل أيًضا المبردات والمجمدات والمكيفات في المطاعم.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني وغرف التبريد من 26.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 24.1 مليون دوالر أمريكي 
بشكل أساسي نتيجة لتكلفة االستهالك للعام البالغة 4.9 مليون دوالر أمريكي، قابله جزئًيا إضافات بقيمة 1.5 مليون دوالر أمريكي وصافي تعديل 

التضخم المفرط الذي يبلغ 3.6 مليون دوالر أمريكي مقابل انخفاض قدره 2.3 مليون دوالر أمريكي.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني وغرف التبريد من 24.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 20.2 مليون دوالر أمريكي 
جزئًيا  قابله  أمريكي،  دوالر  مليون   2.7 البالغ  األجنبي  النقد  وتأثير  أمريكي  دوالر  مليون   3.6 البالغ  للعام  االستهالك  لتكلفة  نتيجة  أساسي  بشكل 

إضافات بقيمة 1,3 دوالر أمريكي وصافي تعديل التضخم المفرط بقيمة 0.6 مليون دوالر أمريكي.

المع(ات واألدوات

تتعلق المعدات واألدوات التي يبلغ قيمتها 58.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بمعدات المخازن والمستودعات.

انخفضت المعدات واألدوات من 65.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 52.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
والتحويالت  تعويضها جزئًيا عن طريق اإلضافة  تم  والتي  أمريكي  مليون دوالر  البالغة 32.6  للعام  تكلفة االستهالك  إلى  ويعود ذلك بشكل أساسي 
التي تبلغ قيمتها 21.2 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بالمطاعم الجديدة التي افتتحت في عام 2020م وإجراء تحسينات في المطاعم الحالية لتغطية 

الطلب المتزايد على مبيعات التوصيل إلى المنزل.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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ارتفعت قيمة المعدات واألدوات من 52.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 58.3 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م 
مدفوعة بشكل أساسي بإضافات بقيمة 24.5 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمطاعم الجديدة التي تم افتتاحها خالل عام 2021م قابلها جزئياً 
تكلفة االستهالك البالغة 16.4 مليون دوالر أمريكي واالستبعاد البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي ومكاسب العمالت األجنبية البالغة 1.6 مليون دوالر 

أمريكي.

المركبات

تتعلق المركبات التي تبلغ قيمتها 3.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بشاحنات التوزيع المملوكة للمجموعة وحافالت 
نقل الموظفين ومركبات التوصيل إلى المنزل.

انخفضت قيمة المركبات من 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود 
سبب ذلك أساًسا إلى تكلفة االستهالك بقيمة 5.2 مليون دوالر أمريكي قابله جزئًيا إضافات بقيمة 3.7 مليون دوالر أمريكي متعلقة بالحافالت التي 

تنقل الموظفين ومركبات التوصيل إلى المنزل. 

ظلت قيمة المركبات مستقرة بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م عند 3.6 مليون دوالر أمريكي نتيجة لإلضافات التي بلغت قيمتها 1.3 
مليون دوالر أمريكي مقابل تكاليف االستهالك البالغة 1.2 مليون دوالر أمريكي.

المشاريع قي( التنفيذ 

تتعلق المشاريع قيد التنفيذ التي تبلغ قيمتها 21.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بالمطاعم قيد اإلنشاء وغيرها 
من المشاريع قيد اإلنجاز للمجموعة.

انخفضت المشاريع قيد التنفيذ وغيرها من 19.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 13.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 
2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحويالت صافية قدرها 5.7 مليون دوالر أمريكي من المشاريع قيد التنفيذ إلى فئات الموجودات الثابتة األخرى 

المتعلقة بشكل أساسي بالمطاعم قيد اإلنشاء.

ارتفعت المشاريع قيد التنفيذ من 13.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 21.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى صافي اإلضافات البالغة 7.4 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2021م المتعلقة بالمطاعم قيد اإلنشاء.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمع(ات المستخ(مة لمصروفات االستهالك للمجموعة:د:  6 لوالج(و- )

األعمار اإلنتاجية )سنوات(

5-7تحسينات على عقارات مستأجرة وأثاث

7-20مباني

5غرف التبريد

4-7معدات وأدوات

4مركبات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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موجودات حق االستخ(ام

تفاصيل موجودات حق االستخ(ام كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  و لوالج(و- )

مباني وعقار العملة: ألف دوالر أمريكي
صافي القيمة بدل الخلّو المركباتاألراضيمستأجر 

الدفترية

2019425,1768,02221,2885,179459,665م

104,3423505,2022,583112,477تحويالت واضافات

)57,658(-)10,512()453()46,693( صافي االستبعادات

)137,129()2,059()6,908()1,337()126,825(استهالك للسنة

)2,412(53)52()650()1,763(فروق ترجمة العمالت األجنبية

)7,650(---)7,650(خسائر االنخفاض في القيمة

4,254---4,254تعديل التضخم المفرط

2020350,8415,9329,0185,756371,547م

125,8844146,5893,244136,131تحويالت واضافات

)1,971(-)106()95()1,770(صافي االستبعادات

)143,243()1,782()7,933()1,167()132,361(استهالك للسنة

)1,742()21(29)41()1,709(فروق ترجمة العمالت األجنبية

)292(---)292(خسائر االنخفاض في القيمة

1,545---1,545تعديل التضخم المفرط

2021342,1385,0437,5977,197361,975م

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

التمويلية  اإليجار  المحاسبة عن عقود  الشركات  يتطلب من  والذي  2019م،  يناير   1 16 في  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  المجموعة  اعتمدت 
النهج المبسط )أي أن عدم وجود تأثير على  والتشغيلية في دفاترها على شكل موجودات ومطلوبات حق االستخدام. تم اعتماد المعيار باستخدام 

األرباح المحتجزة كما في 1 يناير 2019 م(.

وكما في 31 ديسمبر 2021م، كانت موجودات حق االستخدام المتعلقة بـ 5160 عقد إيجار )تتعلق بشكل أساسي بعقود إيجار لـ 2503 مركبة ومركبات 
توصيل و1833 مطعًما و482 سكن للموظفين ومكتًبا إدارًيا وعقود اإليجار األخرى(.

دوالر  مليون   371.5 إلى  2019م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   459.7 االستخدام من  لموجودات حق  الدفترية  القيمة  انخفض صافي 
البالغ 57.7 مليون دوالر  البالغة 137.1 مليون دوالر أمريكي. )2( صافي االستبعاد  أمريكي كما 31 ديسمبر 2020م نتيجة: )1( تكلفة االستهالك 
أمريكي المتعلق بـ 94 مطعًما تم إغالقه خالل عام 2020م، وقابل ذلك جزئًيا )3( إضافات للعام بقيمة 112.5 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بـ 61 

مطعًما جديًدا تم افتتاحه في عام 2020م 

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 371.5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 362.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى تكلفة االستهالك للسنة البالغة 143.2 مليون دوالر أمريكي وصافي االستبعاد البالغ 2.0 مليون 
دوالر أمريكي فيما يتعلق بـ 54 مطعًما مغلًقا خالل العام وقابل ذلك جزئًيا إضافات بقيمة 136.1 مليون دوالر أمريكي متعلقة بافتتاح 164 مطعًما 

جديًدا خالل عام 2021م.

تتعلق ترجمة العمالت األجنبية بشكل أساسي بمصر وكازاخستان ويتعلق تعديل التضخم المفرط بلبنان.
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قرض إلى طرف ذات عالقة 

قرض إلى طرف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0و للمجموعة:د:  8 لوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

51,200--قرض إلى طرف ذات عالقة )غير متداول(

12,800--قرض إلى طرف ذات عالقة )متداول(

64,000--قرض إلى طرف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

في 21 مارس 2021م، أبرمت شركة أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد )شركة من ضمن المجموعة( اتفاقية مع شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات 
الغذائية ذ.م.م، وهي شركة تابعة زميلة للشركة األم السابقة، لتقديم قرض لتوسيع األعمال بقيمة 64.0 مليون دوالر أمريكي لمدة 5 سنوات تنتهي 
2022م و2023م و2024م و2025م  مارس   21 أمريكي في  دوالر  مليون   12.8 بقيمة  أقساط سنوية متساوية  ويسدد بخمسة  2026م  مارس   21 في 
و2026م. وكما في ديسمبر 2021م، يحمل القرض فائدة محددة بسعر ليبور زائًدا الهامش المستحق كل ثالثة أشهر تبدأ مباشرة بعد تاريخ السحب 
)دون فترة سماح(. سددت شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية ذ.م.م قرض الطرف ذي العالقة البالغ 64.0 مليون دوالر أمريكي بالكامل 

في 20 أبريل 2022م.

استثمارات عقارية 

استثمارات عقارية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0و للمجموعة:د:  9 لوالج(و- )

فروق تحويل االستهالك2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
2020معمالت أجنبية

صافي التحويالت 
من الممتلكات 

والمعدات
فروق تحويل االستهالك

2021معمالت أجنبية

129,341)646(1567,5212,454)642(8,007استثمارات عقارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تشمل العقارات االستثمارية كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي المباني )8,4 مليون دوالر أمريكي( واألراضي )1.0 مليون دوالر أمريكي(.

يحدد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مقيمين خارجيين مؤهلين مرة واحدة كل عام.

أجرى مقّيم مستقل تقييًما خارجًيا لالستثمارات العقارية على أساس السوق المفتوحة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. بناًء على هذا 
التقييم، تم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 32.0 مليون دوالر أمريكي )2020م: 24.2 مليون دوالر أمريكي، 2019م: 

26.6 مليون دوالر أمريكي(.

انخفضت قيمة االستثمارات العقارية من 8.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى تكلفة االستهالك البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي والتي تم تعويضها جزئًيا بفرق تحويل العمالت األجنبية البالغ 0.2 

مليون دوالر أمريكي.

ارتفع الرصيد من 7.5 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م إلى 9.3 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي 
البالغة 0.6  بالمخازن وقابل ذلك جزئًيا تكلفة االستهالك  العربية السعودية بقيمة 2.5 مليون دوالر أمريكي متعلقة  المملكة  إلى إضافة مباني في 

مليون دوالر أمريكي.
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الموجودات غير الملموسة

تفاصيل الموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  0ولوالج(و- )
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حقوق االمتياز 
34,165)349(115)6.133()510(29,23411,700108)117()687()4,398()431(24,5299,742596والوكاالت

8,458------8,458------8,458أخرى
صايف القيمة 

42,623)349(115)6,133()510(37,69211,700108)117()687()4,398()431(32,9879,742596الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تضّمنت الموجودات غير الملموسة في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي ما يلي: )1( حقوق االمتياز والوكاالت المدفوعة للعالمات التجارية األم ويتم 
إطفاءها على مدى فترة االتفاقية / ترخيص المطعم و)2( أخرى تتعلق بالشهرة التجارية المسجلة عندما حصلت المجموعة على االمتياز في األردن.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 33.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 37.7 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. كانت الزيادة في الموجودات غير الملموسة خالل عام 2020م مدفوعة بشكل أساسي باإلضافات البالغة 9.7 مليون دوالر 

أمريكي المتعلقة بافتتاح مطعم جديد خالل عام 2020م قابلتها جزئًيا نفقات االستهالك البالغة 4.4 مليون دوالر أمريكي.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 37.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 42.6 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2021م. كانت الزيادة في الموجودات غير الملموسة خالل عام 2021م تعود بشكل أساسي إلى اإلضافات البالغة 11.7 مليون دوالر 

أمريكي المتعلقة بافتتاح المطاعم في عام 2021م والتي تم تعويضها جزئًيا من خالل نفقات االستهالك البالغة 6.1 مليون دوالر أمريكي.

تتعلق اإلضافات في كل من 2020م و2021م بشكل أساسي بتوسيع األعمال وفتح مطاعم جديدة.

أدوات مالية مشتقة

أبرمت مطاعم أمريكانا اتفاقية في 9 ديسمبر 2021م مع طرف خارجي لتشغيل مطابخ سحابية في المنطقة وذلك عبر االستثمار في شركة أر إي إي 
إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة. استحوذت مطاعم أمريكانا على 25% من األسهم في ريف مقابل سندات قروض بقيمة 28.5 مليون دوالر 
المستقبلية )أي  النقدية  التدفقات  القرض مقابل  وفًقا لالتفاقية، يجب تسوية سندات  بها.  الرجوع  للمطاعم  أمريكي دون فوائد وال يحق ألمريكانا 

توزيعات األرباح( المستلمة من استثمار أمريكانا للمطاعم.

التزامات إضافية في حالة اخفاق  بالكامل وال تتحمل  ال تتحمل أمريكانا للمطاعم أي مخاطر أو مكافآت جوهرية حتى تتم تسوية سندات القرض 
المنشأة في توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية سندات القرض. عالوة على ذلك، ساهمت مطاعم أمريكانا بقرض رأس مال عامل بقيمة 1.0 مليون 
دوالر أمريكي لصالح لشركة أر إي إي إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة وهو قرض دون فوائد ودون شروط سداد ثابتة. يسجل قرض رأس 

المال العامل كجزء من الذمم المدينة األخرى.

بموجب االتفاقية ذاتها، يتم توفير خيارات العرض والطلب لكال الطرفين والتي يمكن ممارستها بعد 9 ديسمبر 2024م. قدرت اإلدارة التقييم العادل للحصة إلى 
جانب األداة المشتقة األساسية بـ 9.4 مليون دوالر أمريكي، وبناًء عليه سجلت األداة المالية المشتقة مع األرباح المؤجلة المقابلة كما في 31 ديسمبر 2021.

موجودات الضريبة المؤجلة

على  والضرائب  الرأسمالية  بالمصروفات  المتعلقة  الضريبية  الطلبات  في  مؤقتة  توقيت  اختالفات  المؤجلة  الضريبية  وااللتزامات  الموجودات  تمثل 
الخسائر المحتجزة المسجلة في مصر في 2020م.

بالمصروفات  المتعلق  التوقيت  باختالفات  أساسي  بشكل  عمان  وسلطنة  بمصر  المؤجلة  الضريبية  وااللتزامات  الموجودات  تتعلق  لإلدارة،  وفًقا 
الرأسمالية والضرائب على الخسائر المحتجزة المسجلة في مصر في عام 2021م.
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الموجودات المت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:   ولوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
93,88697,093107,297مخزون 

89,94395,98094,034ذمم مدينة تجارية وأخرى
1,7136961,189مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

12,800--قروض إلى أطراف ذات عالقة
1,878--أدوات مالية مشتقة
169,878196,347173,996نقد وما في حكمه

355,420390,116391,194مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  وولوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
65,76164,39669,528مواد خام

8,6539,02011,546مواد تعبئة وتغليف
13,16313,98812,879مواد أخرى

5,8499,69513,425بضائع في الطريق
7,2436,7526,400قطع غيار

100,669103,851113,778املخزون
)6,481()6,758()6,783(مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب

93,88697,093107,297مجموع املخزون

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مواد الخام

التوابل  مثل  حجًما  األصغر  المواد  من  وغيرها  والمشروبات  والخبز  واللحم  والدجاج  الجبن  مثل  الغذائية  المواد  أساسي  بشكل  الخام  مواد  تشمل 
والبهارات.

انخفضت المواد الخام من 65.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 64.4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م تماشياً مع 
انخفاض اإليرادات بسبب جائحة كوفيد-19.

ارتفعت المواد الخام من 64.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 69.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة 
بتوسع اإليرادات خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م حيث نمت األعمال التجارية إلى ما بعد مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 كما ارتفع عدد 

المطاعم العاملة من 1,933 كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.010 كما في 31 ديسمبر 2021م.

مواد التعبئة والتغليف

ارتفعت مواد التعبئة والتغليف من 8.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.0 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م وإلى 11.5 
مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توسع نطاق التوصيل إلى المنازل )الذي يتطلب المزيد من مواد التعبئة 

مقارنة بالمبيعات األخرى( إلى جانب الزيادة في عدد المطاعم العاملة في عام 2021م.

مواد أخرى

تتعلق المواد األخرى بشكل أساسي باألدوات الصغيرة ومواد التنظيف والمواد التسويقية والزي الرسمي واألرصدة الصغيرة األخرى.

شهدت المواد األخرى تحركات طفيفة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وكما في 31 ديسمبر 2021م، والتي كانت ضمن سياق العمل 
االعتيادي.
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بضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق من 5.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و13.4 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لتوسع النشاط التجاري مقترًنا بزيادة في المشتريات استعداداً لتوقعات بزيادة اإليرادات في 

الربع األول من العام المقبل.

مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب 

انخفض مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب من 4.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م وإلى 4.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويعود ذلك في المقام األول إلى قرار المجموعة بإدراج إدارة 

الهدر كجزء من مؤشرات األداء الرئيسية لموظفي المطاعم.

صافي قطع الغيار

انخفض صافي قطع الغيار من 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر2020م ثم إلى 
4.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى جهود المجموعة لترشيد شراء قطع الغيار.

ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  3ولوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

16,10419,98826,800ذمم المدينة التجارية

)1,856()1,744()842(ناقصاً: مخصص بدل الخسارة

15,26218,24424,944صايف الذمم املدينة التجارية

39,58634,83528,489مصاريف مدفوعة مقدماً

2,3757,1455,499دفعات مقدمة للموردين

20,22020,13918,627تأمينات قابلة لالسترداد

4,4984,5735,304إيرادات مستحقة

7641,101752ذمم تأمين مدينة

9181,6972,313ذمم موظفين مدينة

6,3208,2468,106أخرى

89,94395,98094,034ذمم مدينة جتارية وأخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ذمم م(ينة تجارية

الذمم  إلى  باإلضافة  والمطاعم  المؤسسات  من  والعمالء  التوصيل  تطبيقات  من  المدينة  الذمم  على  أساسي  بشكل  التجارية  المدينة  الذمم  تشتمل 
المدينة لبطاقات االئتمان.

ارتفع مجموع الذمم المدينة التجارية من 16.1 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 20.0 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م 
نتيجة للتوسع في إيرادات التوصيل إلى المنزل من خالل تطبيقات توصيل الطلبات.

كما ارتفعت الذمم المدينة التجارية من 20.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 26.8 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م، 
ويعود ذلك إلى زيادة اإليرادات والتوسع اإلضافي في نطاق مبيعات التوصيل إلى المنزل من حيث القيمة االسمية وكنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات.

مخصص ب(- الخسارة

ارتفعت الديون المشكوك بتحصيلها من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
طبًقا لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.
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ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
دوالر أمريكي 2021م تماشياً مع الزيادة في رصيد المدينين التجاريين، بينما انخفض مخصص الديون المشكوك بتحصيلها كنسبة مئوية من إجمالي 

الذمم المدينة التجارية في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

المصاريف الم(فوعة مق(ًما

الصيانة  واإليجار ومصاريف  الصحي  والتأمين  القانونية  والرسوم  السكن  للموظفين ومصاريف  اإلقامة  بتصاريح  المدفوعة مقدًما  المصاريف  تتعلق 
وأرصدة أخرى أصغر.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 39.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 34.8 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2020م 
وواصلت االنخفاض إلى 28.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب انخفاض اإليجار المدفوع مقدًما حيث تمكنت المجموعة من 

التفاوض على مدفوعات اإليجار الشهرية والربع سنوية بدالً من المدفوعات السنوية.

ال(فعات المق(مة إلى الموردين

يشتمل هذا البند على الدفعات المقدمة إلى المقاولين والموردين والدفعات المقدمة إلى مالك العقارات.

ارتفعت الدفعات المقدمة إلى الموردين من 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م في المقام األول نتيجة الرتفاع امتيازات اإليجار المستلمة في اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 2020م البالغة 5.3 مليون دوالر أمريكي 

ومدرجة تحت هذا البند. 

انخفض الرصيد الحًقا إلى 5.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م في المقام األول نتيجة النخفاض االمتيازات المستلمة في اإلمارات 
العربية المتحدة إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي مع انحسار تأثير جائحة كوفيد-19.

التأمينات القابلة لالسترداد

تتعلق الودائع القابلة لالسترداد بشكل رئيسي بتأمينات اإليجار المدفوعة لمالك العقارات.

ظلت التأمينات القابلة لالسترداد مستقرة نسبًيا بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. بينما انخفضت التأمينات القابلة لالسترداد من 20.1 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 18.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م حيث استبدلت اإلدارة التأمينات بضمانات 

مالية خالل عام 2021م.

اإليرادات المستحقة

تتعلق اإليرادات المستحقة بالخصومات المستلمة من موّرد مواد التنظيف والحسومات من معالج المبيعات من خالل نطاق البيع.

ارتفعت اإليرادات المستحقة من 4.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و5.3 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة مشتريات مواد التنظيف أثناء الجائحة وزيادة عدد المتاجر في عام 

2021م إضافة إلى األرصدة المدينة من موردي المشروبات حيث توسعت األعمال في عام 2021م.

ذمم التأمين الم(ينة

تشتمل ذمم التأمين المدينة بشكل أساسي على الذمم المدينة المتعلقة بالمطالبات من شركات التأمين.

إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م  المدينة من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م  التأمين  ارتفعت ذمم 
بسبب زيادة عدد المطالبات المتعلقة بأضرار الشحن. وانخفض الرصيد الحًقا إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م حيث تم 

المطالبات. تحصيل 

ذمم موظفين م(ينة

تشتمل ذمم الموظفين المدينة بشكل رئيسي على بدالت السكن الممنوحة للموظفين والتي يتم خصمها الحًقا من الراتب الشهري للموظف.

ارتفعت ذمم الموظفين المدينة من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
حيث اختار المزيد من الموظفين بدل السكن أثناء الجائحة، وزاد الرصيد بشكل إضافي ليصل 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 

في سياق األعمال العادية حيث ارتفع عدد الموظفين واختار مزيد من الموظفين أخذ بدالت السكن.
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أخرى

يتضمن بند »أخرى« بشكل أساسي الذمم المدينة من اتفاقيات اإليجار من الباطن في مصر والمملكة العربية السعودية.

ارتفع الرصيد من 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة للزيادة في 
إيرادات اإليجار من الباطن بين عامي 2019م و2020م. بقي الرصيد ثابت نسبياً خالل عام 2021م من دون أي تغير جوهري.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالق

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 د:  4ولوالج(و- )

ديسمبر  و0وم للمجموعة:

مكان العملة: ألف دوالر أمريكي
2021م 2020م2019م طبيعة العالقةالتأسيس

--21شركة تابعة زميلةمصرشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية 
457--شركة تابعة زميلةاإلماراتمجموعة اغذية امريكانا لالستثمارات ش.ذ.م.م
--2قسم من الشركة األم السابقةالكويتشركه امريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات

الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( 
68-76شركة تابعة زميلةاإلماراتم.م.ح

--866شركة تابعة زميلةاإلماراتالشركة الخليجية لألغذية امريكانا ش.ذ.م.م
-143-منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسياإلماراتنون للحلول التجارية اإللكترونية

1808490منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسياإلماراتالنشمي للتنمية ذ.م.م
568469574  أخرى

1,7136961,189  مجموع املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االنخفاض في الرصيد الوارد من الشركة الخليجية لألغذية امريكانا ش.ذ.م.م يمثل هذا 

الرصيد الجاري لمطاعم اإلمارات العربية المتحدة والرصيد الذي تم تسويته خالل عام 2020م.

ارتفعت قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة الحًقا إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م وذلك نتيجة للزيادة في الرصيد 
الوارد من شركة مجموعة اغذية امريكانا لالستثمارات ش.ذ.م.م. بمبلغ 0.5 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بالفائدة على القرض لطرف ذات عالقة.

النق( وما في حكمه

و 3 ديسمبر  و0وم د:  وولوالج(و- ) 0و0وم  و 3 ديسمبر  9 0وم  المنتهية في  3 ديسمبر  للسنوات  وما في حكمه  النق(  تفاصيل 

للمجموعة:

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

2,0401,7784,309النقد في الصندوق

123,747122,93189,420نقد لدى البنوك

44,09171,63880,267ودائع قصيرة األجل بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل

169,878196,347173,996نقد وما يف حكمه

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يُمّثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية للمجموعة والودائع المحققة للفائدة والنقد في الصندوق. ازدادت قيمة النقد وما في حكمه من 169.9 
مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 196.3 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م وانخفضت الحًقا إلى 174.0 مليون دوالر أمريكي 

في 31 ديسمبر 2021م. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم بيان التدفقات النقدية للمجموعة.
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المطلوبات المحتملة والتزامات رأسمالية

كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية تتعلق بالمشاريع قيد اإلنجاز بقيمة 13.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )5.8 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(. كما كان لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بقيمة 
12.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )3.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و6.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 

ديسمبر 2020م( تتعلق االلتزامات الرأسمالية بالمطاعم التي افتتحت حديًثا.

كان لدى المجموعة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من بنك تجاري بقيمة 12.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )12.8 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 م و12.2 كما في 31 ديسمبر 2020م(.

تم رهن الممتلكات والمعدات بقيمة دفترية تبلغ 19.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )2020م: 16.1 مليون دوالر أمريكي، 2019م: 
19.4 مليون دوالر أمريكي( كضمان القتراض محتفظ به من قبل الشركة األم السابقة. حصلت المجموعة على تنازل عن هذه المرهونات في تاريخ 

17 أغسطس 2022م.

المطلوبات غير المت(اولة

المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  6ولوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

318,945263,630248,136مطلوبات اإليجار

81,23180,41376,260مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

49,47046,26550,195ذمم دائنة تجارية وأخرى

7,512--ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة

--827مطلوبات الضريبة المؤجلة

450,473390,308382,103مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مطلوبات اإليجار

تفاصيل مطلوبات اإليجار كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  وولوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

318,945263,630248,136مطلوبات اإليجار غير المتداولة

148,780139,809136,463مطلوبات اإليجار المتداولة

467,725403,439384,599مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

التشغيلية  اإليجارات  إدراج  الشركات  تطلب من  الذي  األمر   ،2019 يناير   1 بتاريخ   16 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بتطبيق  المجموعة  قامت 
والتمويلية في دفاترها على شكل موجودات ومطلوبات حق االستخدام. تم تطبيق المعيار باستخدام الطريقة المبسطة )أي لم يكن هنالك أثر على 

األرباح المحتجزة كما في 1 يناير 2019م(.

انخفضت قيمة مطلوبات اإليجار من 467.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 403.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م وذلك نتيجة إلغالق 94 مطعًما خالل 2020م وافتتاح مطاعم أقل مقارنة مع األعوام السابقة بسبب جائحة كوفيد-19 باإلضافة إلى امتيازات 

اإليجار البالغة 28.1 مليون دوالر أمريكي التي تم استالمها خالل 2020م.

انخفضت قيمة مطلوبات اإليجار من 403.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 384.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى امتيازات اإليجار البالغة 7.0 مليون دوالر أمريكي تم قبضها خالل 2021م ومدفوعات اإليجار التي تجاوزت 

اإلضافات خالل العام.

99

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

تفاصيل مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  8ولوالج(و- )

 و0وم للمجموعة:

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

84,18681,23180,413الرصيد االفتتاحي

13,5228,00110,074استهالك السنة

3,676950-مصروف الفوائد

)2()1,100()2,232(محّول إلى مستحقات الموظفين

)13,535()17,333()14,317(مكافآت مدفوعة خالل السنة

)436(6,050-إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)1,204()112(72فروق ترجمة العمالت األجنبية

81,23180,41376,260الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تُحسب مكافآت نهاية الخدمة وفًقا لقوانين العمل لكل تشريع قضائي تعمل فيه المجموعة. تم إجراء تقييمات اكتوارية في نهاية كل فترة تقرير.

كان انخفاض قيمة مكافآت نهاية الخدمة بشكل طفيف من 81.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 80.4 مليون دوالر أمريكي في 
31 ديسمبر 2020م نتيجة لدفع مكافآت خالل السنة بقيمة 17.3 مليون دوالر أمريكي وذلك بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية واإلمارات 
2020م  لعام  للسنة  المحمل  طريق  عن  جزئًيا  تسويتها  تمت  وقد  أمريكي،  دوالر  مليون   1.1 البالغة  الموظفين  مستحقات  وتحويل  المتحدة  العربية 
البالغة 6.1  البالغ 3.7 مليون دوالر أمريكي وإعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  والبالغ 8.0 مليون دوالر أمريكي ومصروف الفوائد 

مليون دوالر أمريكي. 

كان انخفاض قيمة مكافآت نهاية الخدمة مرة أخرى من 80.4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 76.3 مليون دوالر أمريكي في 31 
ديسمبر 2021م نتيجة المكافآت خالل عام 2021م بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريكي )اإلمارات العربية المتحدة 4.6 مليون والمملكة العربية السعودية 
4.6 مليون والكويت 2.9 مليون وقطر 0.6 مليون وأخرى 0.7 مليون( والعمالت األجنبية )تتعلق بشكل أساسي بلبنان( والخسائر االكتوارية البالغة 
1.2 مليون دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها جزئًيا عن طريق رسوم الخدمة المتداولة لعام 2021 والبالغة 10.1 مليون دوالر أمريكي وتكاليف الفائدة 

البالغة 1.0 مليون دوالر أمريكي

الذمم ال(ائنة التجارية واألخرى غير المت(اولة 

استيفاؤه  يتم  أن  متوقع  أداء  التزام  مع  المشروبات  لمورد  المقدمة سلًفا  بالمدفوعات  يتعلق  فيما  بإيرادات غير مكتسبة  المتداول  الجزء غير  يتعلق 
واالعتراف به خالل فترة تتجاوز 12 شهًرا. انخفضت قيمة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى غير المتداولة من 49.5 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 46.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م. ارتفعت قيمة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى 

غير المتداولة من 46.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 50.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. 

ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة

أبرمت مطاعم أمريكانا اتفاقية في 9 ديسمبر 2021م مع طرف خارجي لتشغيل مطابخ سحابية في المنطقة وذلك عبر االستثمار في شركة أر إي إي 
إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة. استحوذت مطاعم أمريكانا على 25% من األسهم في ريف مقابل سندات قروض بقيمة 28.5 مليون دوالر 
المستقبلية )أي  النقدية  التدفقات  القرض مقابل  وفًقا لالتفاقية، يجب تسوية سندات  بها.  الرجوع  للمطاعم  أمريكي دون فوائد وال يحق ألمريكانا 

توزيعات األرباح( المستلمة من استثمار أمريكانا للمطاعم.

التزامات إضافية في حالة اخفاق  بالكامل وال تتحمل  ال تتحمل أمريكانا للمطاعم أي مخاطر أو مكافآت جوهرية حتى تتم تسوية سندات القرض 
المنشأة في توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية سندات القرض. عالوة على ذلك، ساهمت مطاعم أمريكانا بقرض رأس مال عامل بقيمة 1.0 مليون 
دوالر أمريكي لصالح لشركة أر إي إي إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة وهو قرض دون فوائد ودون شروط سداد ثابتة. يسجل قرض رأس 

المال العامل كجزء من الذمم المدينة األخرى.
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بموجب االتفاقية ذاتها، يتم توفير خيارات العرض والطلب لكال الطرفين والتي يمكن ممارستها بعد 9 ديسمبر 2024م. قدرت اإلدارة التقييم العادل 
للحصة إلى جانب األداة المشتقة األساسية بـ 9.4 مليون دوالر أمريكي، وبناًء عليه سجلت األداة المالية المشتقة مع األرباح المؤجلة المقابلة كما 

في 31 ديسمبر 2021.

مطلوبات الضريبة المؤجلة

وااللتزامات  للموجودات  الدفترية  القيمة  بين  المؤقتة  للفروق  وفًقا  احتسابها  ويتم  بكازاخستان  أساسي  بشكل  المؤجلة  الضريبية  االلتزامات  تتعلق 
ألغراض التقارير المالية والقاعدة الضريبية وفًقا لقوانين الضرائب المحلية.

المطلوبات المت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  9ولوالج(و- )

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

13,63124,5637,073تسهيالت بنكية

1,878--ربح مؤجل من أداة مالية مشتقة

148,780139,809136,463مطلوبات اإليجار

10,5528,63612,614ضريبة الدخل والزكاة وخصومات األخرى المستحقة

314,469321,702352,326ذمم دائنة تجارية وأخرى

14,38222,41923,683مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

12,88922,31032,062مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى

514,703539,439566,099مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تسهيالت بنكية

تفاصيل منافع التسهيالت البنكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  30لوالج(و- )

2021م 2020م2019م الدولةالعملة: ألف دوالر أمريكي

--19قطربنك دخان

-112قطرالبنك التجاري بقطر

--32الكويتبنك الكويت الوطني

4,68713,1505,400مصرالبنك التجاري الدولي

7043,819200مصرالبنك العربي

--0مصربنك مصر

3,3253,1851,165مصربنك قطر الوطني

4,8644,397308لبنانبنك الكويت الوطني

0--لبنانبنك لبنان والمهجر

13,63124,5637,073 مجموع القروض والتسهيالت البنكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

استفادت المجموعة من العديد من التسهيالت البنكية في كافة األسواق التي تعمل فيها. تتضمن هذه التسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف 
واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات ائتمان الشركات. في 31 ديسمبر 2021م، كانت هناك تسهيالت قائمة فيما يتعلق بلبنان ومصر.

نتج االرتفاع في التسهيالت البنكية من 13.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 24.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م عن الزيادة في رصيد القرض في مصر من البنك التجاري الدولي والبنك العربي بغرض تمويل أنشطة األعمال التجارية في مصر. تمت تسوية 

جزء من التسهيل القائم في مصر الحًقا خالل 2021م. 
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كما انخفضت قيمة التسهيالت البنكية في لبنان نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، أدى انخفاض قيمة العملة إلى انخفاض قيمة القروض من 4.4 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. 

التسهيالت المصرفية وطبيعة عمل المجموعة الذي ينتج عنه رصيد نقدي مرتفع، تعتقد اإلدارة أن المجموعة  المنخفضة من  نظًرا إلى االستفادة 
لديها ما يكفي من المرونة لتمويل التوسع المستقبلي من خالل النقد الناتج عن عمليات المجموعة ومن خالل التسهيالت المصرفية القائمة إذا لزم 

األمر.

ضريبة ال(خل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة

تفاصيل ضريبة ال(خل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 د:   3لوالج(و- )

ديسمبر  و0وم للمجموعة:

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

5,0634,1246,018ضريبة الدخل

41792829ضريبة العقارات وضرائب أخرى

3,0601,4293,310الزكاة 

2,3882,2912,457ضرائب أخرى مستحقة

10,5528,63612,614ضريبة الدخل والزكاة واخلصومات األخرى املستحقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تمثل ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة الضرائب التي تنشأ عن سياق العمل االعتيادي. انخفضت قيمة ضريبة الدخل والزكاة 
والخصومات األخرى المستحقة من 10.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 

بالتوافق مع انخفاض نشاط األعمال الكلي )وعليه صافي الربح قبل الزكاة والضريبة( خالل الجائحة.

ارتفعت قيمة ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة من 8.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 12.6 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك نتيجة للتوسع في العمليات خالل السنة.

الذمم ال(ائنة التجارية والذمم ال(ائنة األخرى

تفاصيل الذمم ال(ائنة التجارية والذمم ال(ائنة األخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  و3لوالج(و- )

 و0وم للمجموعة:

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

118,158107,230126,543ذمم دائنة تجارية

27,97733,20640,250ذمم دائنة غير تجارية

108,48992,17295,944مصاريف مستحقة

17,20718,20521,108إيرادات غير محققة

20,38416,48946,903مزايا مستحقة للموظفين

7,3447,5026,006ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع

4,5554,1372,979تأمينات مستحقة للغير

10,35542,76112,593ذمم دائنة أخرى

314,469321,702352,326مجموع الذمم الدائنة التجارية واألخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الذمم ال(ائنة التجارية

تتعلق الذمم الدائنة التجارية بموّردي المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد الالزمة لتشغيل األعمال التجارية.

نتج انخفاض قيمة الذمم الدائنة التجارية من 118.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 107.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م عن التباطؤ في نشاط األعمال التجارية خالل الجائحة، مما أدى إلى انخفاض المشتريات وانخفاض عدد المطاعم العاملة.

ارتفعت قيمة الذمم الدائنة التجارية من 107.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 126.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م حيث ارتفع مستوى المشتريات مع التوسع في نشاط األعمال التجارية خالل 2021م.

الذمم ال(ائنة غير التجارية

تتعلق الذمم الدائنة غير التجارية بشكل رئيسي بالمقاولين ومزّودي النفقات الرأسمالية.

كانت االرتفاع في الذمم الدائنة من 28.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 33.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة لزيادة األرصدة المتعلقة بمانحي االمتياز ومتعاقدي النفقات الرأسمالية.

ارتفعت قيمة الذمم الدائنة غير التجارية مرة أخرى من 33.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 40.3 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر2021م نتيجة للزيادة في افتتاح المطاعم الجديدة مع انحسار آثار جائحة كوفيد-19.

مصاريف مستحقة

تتعلق المصاريف المستحقة بشكل رئيسي باإليجار والخدمات والصيانة واإلعالنات وغيرها من األرصدة المستحقة الصغيرة.

نتج االنخفاض في المصاريف المستحقة من 108.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 92.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م عن االنخفاض في مصروفات التسويق تماشًيا مع االنخفاض في نشاط األعمال التجارية خالل 2020م مقارنة مع 2019م. 

ارتفعت المصاريف المستحقة من 92.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 95.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
حيث انتظم نشاط األعمال التجارية المتعلق بسياق األعمال العادية.

إيرادات غير محققة

تتعلق اإليرادات غير المحققة بشكل رئيسي باإليرادات المسجلة من موردي المشروبات. ارتفع الرصيد من 17.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م 
إلى 21.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة الرتفاع مستوى العمليات والتوسع في األعمال.

مزايا مستحقة للموظفين

تتضمن المزايا المستحقة للموظفين المستحقات اإلضافية ومستحقات اإلجازة السنوية.

انخفضت المزايا المستحقة للموظفين من 20.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م حيث تم تشجيع الموظفين على االستفادة من رصيد إجازاتهم خالل جائحة كوفيد-19. إضافة إلى ذلك، لم تقم المجموعة بدفع/ استحقاق 

أي عالوات خالل 2020م.

ارتفعت المزايا المستحقة للموظفين من 16.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 46.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م وذلك نتيجة لما يلي: )1( العالوات المستحقة البالغة 9.3 مليون دوالر أمريكي والتي تم سدادها الحًقا خالل مايو من عام 2022م )2( الزيادة 

في مستحقات اإلجازة السنوية بمقدار 11.3 مليون دوالر أمريكي بما يتوافق مع الزيادة في أعداد الموظفين.

ضريبة القيمة المضافة المستحقة ال(فع

تتعلق الذمم الدائنة لضريبة القيمة المضافة بالضرائب المستحقة إلى السلطات الضريبية فيما يخص الضرائب المتحققة عن اإليرادات.

ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 7.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معّدل ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى %15.

انخفضت ضريبة القيمة المضافة في عام 2021م ويعود ذلك أساًسا إلى انخفاض قيمة العملة في لبنان والذي خفض من الرصيد مستحق الدفع من 
2.2 مليون دوالر أمريكي إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي.
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تأمينات مستحقة للغير

تتعلق التأمينات المستحقة للغير باألرصدة المحتجزة المتعلقة بالمقاولين والتي يتم دفعها بعد مرور فترة محددة متفق عليها تلي اكتمال أعمال إنشاء 
المطعم. 

انخفضت التأمينات المستحقة للغير من 4.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.1 مليون دوالر أمريكي قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 
3.0 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م. طرأ االنخفاض للفترة ما بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م في سياق األعمال االعتيادية.

الذمم ال(ائنة األخرى

تتعلق الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي باألرصدة القائمة للعالمات التجارية األم بما يتضمن رسوم االمتياز.

ارتفعت قيمة الذمم الدائنة األخرى من 10.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 42.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
التدفقات  إدارة  بغرض  كوفيد-19  جائحة  خالل  األم  التجارية  العالمات  مع  السداد  فترات  تمديد  على  بالتفاوض  المجموعة  قامت  حيث  2020م، 
النقدية. تم تسوية هذه الذمم الدائنة خالل عام 2021م، وبالتالي انخفض الرصيد من 42.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 

12.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م.

كانت الذمم الدائنة إلى العالمة التجارية األم أعلى في عام 2021م منها في عام 2019م، وذلك يتوافق مع النمو في النشاط التجاري للمجموعة.

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  33لوالج(و- )

للمجموعة:

مكان العملة: ألف دوالر أمريكي
2021م 2020م2019م طبيعة العالقةالتأسيس

9,9659,4747,110شركة تابعة زميلةالسعوديةالشركة األهلية للصناعات الغذائية

1,5924,4036,261شركة تابعة زميلةمصرالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

2,551--شركة تابعة زميلةمصرسنيوريتا للصناعات الغذائية

1,5912,295-شركة تابعة زميلةاإلماراتالشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م

1,2081,467-شركة تابعة زميلةاإلماراتالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( م.م.ح

1,9201,8851,213شركة تابعة زميلةمصرشركة القاهرة للدواجن ش.م.م

-2-شركة تابعة زميلةمصرشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية

798803162شركة تابعة زميلةال ينطبقأخرى

قسم من الشركة األم الكويتشركه امريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات
3,0082,282-السابقة

منشأة يسيطر عليها اإلماراتنون للحلول التجارية اإللكترونية
--97مساهم رئيسي

منشأة يسيطر عليها اإلماراتنون إيه دي القابضة
1031274مساهم رئيسي

منشأة يسيطر عليها السعوديةنون للمدفوعات الرقمية المحدودة
1468-مساهم رئيسي

14,38222,41923,683  مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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تتعلق أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بمشتريات المواد الخام باألعمال المتعلقة باألغذية 
من الشركة األم السابقة. ويعد رصيد سنيوريتا للصناعات الغذائية رصيد حساب جاري قصير األجل تمت تسويته الحًقا في عام 2022م.

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 14.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 22.4 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االرتفاع في رصيد أقسام شركه امريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات والشركة العالمية 

للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر.

نتج االرتفاع في أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة مرة أخرى من 22.4 مليون دوال أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 23.7 مليون 
الزراعية - فارم فريتس مصر  للتنمية  العالمية  الشركة  إلى  المستحقة  المبالغ  الزيادة في  أمريكي في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي عن  دوالر 
وسنيوريتا للصناعات الغذائية وذلك بسبب ارتفاع المشتريات من 87.6 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 120.5 مليون دوالر امريكي في 2021م. 
قابلت الزيادة في األرصدة إلى األطراف ذات العالقة التي سبق ذكرها جزئًيا من خالل انخفاض الرصيد المستحق إلى شركه امريكانا الكويت لبيع 

اللحوم والمرطبات والشركة األهلية للصناعات الغذائية.

مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى

أرص(ة مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم د:  34لوالج(و- )

و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:

2021م 2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

3,9667,7379,430قضايا قانونية

2,4503,8495,060مخصص اإلنهاء واإلغالق

4,1357,90613,781الضريبة

2,3382,8183,791مخصصات أخرى

12,88922,31032,062مجموع املخصصات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

قضايا قانونية

بعد  أنه  اإلدارة  وترى  خارجية.  أطراف  من  للمطاعم  أمريكانا  معينة ضد  قانونية  مطالبات  لتلبية  المقدم  المبلغ  مجموع  من  المخصص  هذا  يتكون 
الحصول على المشورة القانونية المناسبة، فإن نتائج هذه المطالبات القانونية لن تتجاوز بشكل جوهري قيمة المخصص كما في 31 ديسمبر 2021م.

ارتفع مخصص القضايا القانونية من 4.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
وارتفع مرة أخرى إلى 9,4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. 

مخصص اإلنهاء واإلغالق

الفترة  المتاجر خالل  المتوقع تكبدها بسبب إغالق  والتي من  الصلة  التكاليف األخرى ذات  بتكاليف اإلغالق واإلنهاء بجانب  المخصص  يتعلق هذا 
المقبلة.

ارتفع مخصص اإلنهاء وإغالق المطاعم من 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 5.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك تماشًيا مع إغالق المطاعم خالل 2020م و2021م.

الضريبة

تُمّثل المخصصات ما يتعلق بفحص الزكاة/ الضريبة الحالية من قبل السلطات الضريبية المعنية للسنوات المفتوحة. تم حساب رصيد المخصص 
رصيد  أن  المجموعة  إدارة  ترى  وعليه،  الضريبية.  للقوانين  السابقة  والتفسيرات  السابقة(  للسنوات  فحوصات ضريبية  )أي  السابقة  للحاالت  وفًقا 

المخصص كاٍف.

نتج االرتفاع من 4.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م والزيادة الالحقة إلى 
13.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي عن أحكام الضريبة في مصر فيما يتعلق بالسنوات المفتوحة.
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مخصصات أخرى

هذه  المجموعة  إدارة  تراجع  أمريكانا.  مطاعم  بأنشطة  والمتعلقة  الخارجية  األطراف  من  المتوقعة  المطالبات  من  األخرى  المخصصات  تتألف 
المخصصات بشكل سنوي وتعّدل األرصدة بناًء على آخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع هذه األطراف. 

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للمجموعة:د:  و3لوالج(و- )

احتياطي تحويل العملة: ألف دوالر أمريكي
العمالت األجنبية

صافي المساهمة المتراكمة 
الحصص غير المجموعللشركة األم السابقة

المسيطرة
مجموع حقوق 

الملكية

119,951118,50316,884135,387)1,448(الرصيد يف 31 ديسمبر 2019

79,781)1,045(80,82680,826-صافي ربح السنة

)6,050(-)6,050()6,050(-إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)10,495(-)10,495(-)10,495(تعديل التضخم المفرط

)732(8)740(-)740(فروق ترجمة العملة األجنبية

)15,851()6,338()9,513()9,513(-التغيرات في الحصص غير المسيطرة

)59,949(-)59,949()59,949(-توزيعات إلى الشركة األم السابقة
صافي المدفوعات وتأثير إعادة الهيكلة مع الشركة 

)35,476(-)35,476()35,476(-األم السابقة

89,78977,1069,50986,615)12,683(الرصيد يف 31 ديسمبر 2020

203,917203,9172,491206,408-صافي ربح السنة

436-436436-إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

6,614-6,614-6,614تعديل التضخم المفرط

)14,312(48)14,360(-)14,360(فروق ترجمة العملة األجنبية

)1,010()891()119()119(-التغيرات في الحصص غير المسيطرة

)129,817(-)129,817()129,817(-توزيعات إلى الشركة األم السابقة
صافي المدفوعات وتأثير إعادة الهيكلة مع الشركة 

)15,222(-)15,222()15,222(-األم السابقة

148,984128,55511,157139,712)20,429(الرصيد يف 31 ديسمبر 2021

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

احتياطي تحويل العمالت األجنبية

يتم ترجمة البنود غير النقدية والتي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام معدالت الصرف كما بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم اإلبالغ عن 
فروق التحويل للموجودات والمطلوبات المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

106



صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة

نتج انخفاض صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة من 120.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 89.8 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م بشكل رئيسي عن توزيعات بقيمة 59.9 مليون دوالر أمريكي إلى الشركة األم السابقة وصافي دفعات وأثر إعادة 
تنظيم رأس المال مع الشركة األم السابقة بقيمة 35.5 مليون دوالر أمريكي والتغير في الحصص غير المسيطرة )بالدرجة األولى في مصر( بقيمة 

9.5 مليون دوالر أمريكي. وتم تسوية ذلك جزئًيا من خالل صافي الربح للسنة البالغ 80.8 مليون دوالر أمريكي.

يعود ارتفاع صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة من 89.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 149.0 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي إلى التسوية الجزئية لصافي الربح للسنة البالغ 203.9 مليون دوالر أمريكي من خالل توزيعات 
إلى الشركة األم السابقة بقيمة 129.8 مليون دوالر أمريكي وصافي دفعات وأثر إعادة تنظيم رأس المال مع الشركة األم السابقة بقيمة 15.2 مليون 

دوالر أمريكي.

الحصص غير المسيطرة

نتج انخفاض الحصص غير المسيطرة من 16.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م بشكل رئيسي عن صافي الخسارة للسنة العائدة على مساهمي األقلية البالغ 1.0 مليون دوالر أمريكي واستحواذ المجموعة على حصة إضافية 
البورصة المصرية  إلزامي في سوق  العالمية ش.م.م من خالل استحواذ  التابعة الشركة المصرية للمشروعات السياحية  بنسبة 9.14% في شركتها 
بمبلغ 14.7 مليون دوالر أمريكي )231,1 مليون جنيه مصري يعادل 6.32 جنيه مصري للسهم الواحد(، مما أدى إلى زيادة نسبة الملكية إلى %99.24 

مع 0.55% كأسهم خزينة واألسهم المتبقية كحصص غير مسيطرة.

نظًرا ألن هذه المعاملة ال تغير في حالة تحكم أمريكانا للمطاعم في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، تم تحميل الفرق بين مجموع 
المدفوع وصافي الموجودات المحددة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة المستحوذ عليها بقيمة 9.5 مليون دوالر أمريكي في صافي المساهمة 
المتراكمة من الشركة األم السابقة في حقوق الملكية باعتباره معاملة مع الشركاء وفقاً للسياسة المحاسبية ألمريكانا للمطاعم. وعليه، فإن هذا ال 

يؤدي إلى االعتراف بأي أصل غير متداول إضافي.

نتج االرتفاع في قيمة الحصص غير المسيطرة من 9.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 11.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م بشكل رئيسي عن الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة البالغة 2.5 مليون دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها جزئًيا من خالل 

التغيرات في الحصص غير المسيطرة البالغة 0.9 مليون دوالر أمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية المجتزأ لغرض خاص 3ل لولو

و 3 د:  36لوالج(و- ) 0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  خاص  لغرض  المجتزأ  النق(ية  الت(فقات  بيان 

ديسمبر  و0وم للمجموعة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

160,44585,492221,059الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للسنة1
تعديالت لـ:

220,054214,747208,629االستهالك واإلطفاء
13,5228,00110,074مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي من التحويالت

1,6441,454)50(مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
1,8553,1591,387مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب

)1,179(24821,298)عكس االنخفاض في القيمة( / خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية
7,1743,2401,224خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

)6,978()28,113(-ربح من امتيازات اإليجار
)2,208()822()589(إيرادات التمويل
28,41129,86423,118تكاليف التمويل

1,348)33,136(-تأثير التضخم المفرط
431,070305,374457,928التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات يف رأس املال العامل

)13,535()17,333()14,317(المدفوع من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
)6,971()5,501()5,183(ضريبة دخل مدفوعة

التغيرات يف رأس املال العامل:
)62()9,129()1,851(ذمم مدينة تجارية وأخرى

)493(26,0331,017مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)11,274()6,214(12,883مخزون

8,0371,264)7,605(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
70,2067,86541,992ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات وضرائب أخرى

511,236284,116468,849صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)91,510()39,933()67,843(شراء ممتلكات ومعدات
3,2747791,438المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)8,303()5,073()6,529(شراء موجودات غير ملموسة
)1,401()1,744()779(دفعات بدل الخلّو

5898222,208فائدة مستلمة من ودائع قصيرة األجل
)64,000(--قروض إلى طرف ذات عالقة

)161,568()45,149()71,288(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)1,455()1,178()1,623(تكاليف التمويل المدفوعة
)826()1,139()2,288(تغيرات في الحصص غير المسيطرة

)184()14,712(-االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة من الحصص غير المسيطرة
)160,363()110,748()133,535(العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
)129,817()59,949()105,941(التوزيعات إلى الشركة األم السابقة

)15,222()35,476()133,248(صافي المدفوعات وتأثير إعادة الهيكلة مع الشركة األم السابقة
)307,867()223,202()376,635(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)586(63,31315,765صافي التغير في النقد وما في حكمه
)4,275()228()2,554(فروق ترجمة العمالت األجنبية

95,488156,247171,784النقد وما في حكمه في بداية السنة
156,247171,784166,923النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة2

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
1 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للسنة المعروض أعاله هو قبل الزكاة وضريبة الدخل وبعد خصم رسوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

2 يُخصم من النقد وما في حكمه في نهاية السنة الُمدرج ضمن بيان التدفقات النقدية السحوبات البنكية على المكشوف البالغة 13.6 مليون دوالر أمريكي و24.6 مليون دوالر أمريكي و7.1 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي.
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

نتج االنخفاض في صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 511.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 284.1 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2020م بشكل رئيسي عن أثر جائحة كوفيد-19 على اإليرادات خالل السنة حيث انخفضت بمعّدل 16.5% بين عامّي 2019م و2020م مما أدى 
إلى انخفاض الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للسنة من 160.4 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 85.5 دوالر أمريكي في عام 2020م. إضافة إلى 
ذلك، أدى التغير في رأس المال العامل خالل عام 2020م إلى تدفق نقدي وارد بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع تدفق نقدي وارد بقيمة 

99.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م.

نتجت الزيادة في صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 284.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 468.8 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م بشكل رئيسي عن تعافي النشاط التجاري. ارتفعت اإليرادات بمعّدل 30.0% مما أدى إلى زيادة الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للسنة 
من 85.5 مليون دوالر أمريكي إلى 221.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م. إضافة إلى استعادة األرباح قبل الزكاة في عام 2021م. أدى التغير 
في رأس المال العامل خالل عام 2021م إلى تدفق نقدي وارد بقيمة 31.4 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.

افي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

نتج انخفاض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 71.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 45.1 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م بشكل رئيسي عن انخفاض النقد المستخدم في شراء ممتلكات ومعدات حيث تم افتتاح عدد أقل من المطاعم خالل عام 2020م.

نتجت الزيادة في صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 45.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 161.6 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2021م بشكل رئيسي عن الزيادة في النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات حيث تم افتتاح المزيد من الطاعم خالل عام 2021م. 

إضافة إلى ذلك، تم توفير قرض لطرف ذات عالقة بقيمة 64.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

نتج االنخفاض في صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 376.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 223.2 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م بشكل رئيسي عن االنخفاض في التوزيعات إلى الشركة األم السابقة والحركة في الدفعات وأثر حساب إعادة تنظيم رأس المال البالغ 
239.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 95.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م. وتمت تسوية ذلك جزئًيا من خالل الزيادة في النقد 

المستخدم في االستحواذ على أسهم إضافية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بقيمة 14.7 مليون دوالر أمريكي.

كانت الزيادة في صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 223.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 307.9 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م بشكل رئيسي نتيجة الزيادة في التوزيعات إلى الشركة األم السابقة والحركة في الدفعات واألثر من حساب إعادة تنظيم رأس المال من 
95.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 145.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م والزيادة في النقد المستخدم لسداد الجزء األساسي من 

دفعات اإليجار من 110.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 160.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.
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شركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م فيما يتعلق بأعما- مطاعمها في اإلمارات العربية المتح(ة )»مطاعم  ولولو
اإلمارات العربية المتح(ة«د

ملخص المعلومات المالية لشركة مطاعم اإلمارات العربية المتح(ة للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 د:  و3لوالج(و- )

ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل
540,144476,333598,456إيرادات

)271,691()222,381()252,913(تكلفة اإليرادات
287,231253,953326,764إجمالي الربح

)71,149()51,889()64,213(مصاريف عمومية وإدارية
)204,849()175,439()184,977(مصاريف البيع والتسويق

38)427(-انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
)217()86(152صافي )انخفاض القيمة( / عكس مخصص الموجودات المالية

1,0356,6223,630الدخل التشغيلي اآلخر - صافي
39,22932,73554,218ربح التشغيل

)3,059()3,873()4,419(تكاليف التمويل
34,81028,86151,159ربح السنة

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
ملخص قائمة املركز املالي

177,128153,052161,601مجموع الموجودات غير المتداولة
80,98678,828105,769مجموع الموجودات المتداولة

258,114231,879267,371مجموع املوجودات
79,43176,97774,810مجموع المطلوبات غير المتداولة

177,878130,421151,218مجموع المطلوبات المتداولة
257,310207,397226,027مجموع املطلوبات

80424,48241,343مجموع حقوق امللكية

258,114231,879267,371مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0وم: د:  38لوالج(و- )

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل وبيان المركز المالي

2021م 2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

%54.6 %53.3 %53.2 إجمالي هامش الربح )1( 

%8.5 %6.1 %6.4 صافي هامش الربح )2( 

0.7 0.6 0.5 نسبة التداول )3( 

%84.5 %89.4 %99.7 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4( 

)31,526( )16,673( )22,470( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5( 

5 4 4 معدل أيام الذمم المدينة )6( 

55 53 40 معدل أيام المخزون )7( 

106 142 115 معدل أيام الذمم الدائنة )8( 

)%7.0( )%7.5( )%15.1( صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9( 

%19.1 %12.4 %13.5 العائد على الموجودات )10( 

%123.7 %117.9 %4,327.6 العائد على حقوق الملكية )11( 

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات.  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات.  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.   )3(

تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.   )4(
تم احتساب صافي الدين )صافي النقد( على أنه التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.   )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365.
التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات 

أخرى(
تم احتساب العائد على الموجودات بناء على صافي أرباح السنة مقسوماً على مجموع الموجودات.   )10(

تم احتساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح السنة مقسوماً على مجموع حقوق الملكية.   )11(
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بيان ال(خل   لولولو

يعرض الجداول التالية بيان الدخل لمطاعم اإلمارات العربية المتحدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 
2021م.

اإلمارات د:  39لوالج(و- ) لمطاعم  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  ال(خل  بيان 

العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

540,144476,333598,456إيرادات

)271,691()222,381()252,913(تكلفة اإليرادات

287,231253,953326,764إجمالي الربح

)71,149()51,889()64,213(مصاريف عمومية وإدارية

)204,849()175,439()184,977(مصاريف بيع وتسويق

38)427(-انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

)217()86(152صافي )انخفاض القيمة( / عكس مخصص الموجودات المالية

1,0356,6223,630الدخل التشغيلي اآلخر - صافي

39,22932,73554,218ربح التشغيل

)3,059()3,873()4,419(تكاليف التمويل

34,81028,86151,159ربح السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

اإليرادات حسب العالمة التجارية

اإليرادات حسب العالمة التجارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  40لوالج(و- )

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

31.1%)9.8%(264,812238,947313,322كنتاكي 

17.1%)5.1%(151,017143,368167,857بيتزا هت

28.4%)12.5%(72,13663,14481,086هارديز

21.0%)16.6%(15,90213,25816,044كرسبي كريم

14.4%)51.4%(36,27717,61620,148أخرى

25.6%)11.8%(540,144476,333598,456مجموع اإليرادات 

كنسبة من اإليرادات 

  52.4%50.2%49.0%كنتاكي 

  28.0%30.1%28.0%بيتزا هت

  13.5%13.3%13.4%هارديز

  2.7%2.8%2.9%كرسبي كريم

  3.4%3.7%6.7%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.
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اإليرادات حسب قناة البيع

ديسمبر  و0وم د:   4لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  البيع  قناة  حسب  اإليرادات 

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

25.3%)48.5%(186,72296,078120,376التوصيل إلى المنزل

24.9%28.4%173,745223,088278,718طلبات خارجية

18.4%)18.7%(145,112118,011139,721طلبات داخلية

28.7%6.3%23,76225,26732,515طلبات السيارات

95.3%28.6%10,80313,88927,126أخرى

25.6%)11.8%(540,144476,333598,456مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

20.1%20.2%34.6%التوصيل إلى المنزل

46.6%46.8%32.2%طلبات خارجية

23.3%24.8%26.9%طلبات داخلية

5.4%5.3%4.4%طلبات السيارات

2.4%2.9%2.0%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.

تتمثل العالمات التجارية األربع الكبرى للشركة في كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم. تمارس جميع هذه العالمات التجارية األربعة الكبرى 
أعمالها في اإلمارات العربية المتحدة وقد ساهمت مجتمعة بنسبة 96.6% في مجموع اإليرادات في عام 2021م.

انخفضت اإليرادات من 540.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 476.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على خلفية جائحة كوفيد-19، 
ويعود ذلك باألصل إلى ما يلي:

اإلغالقات وتخفيض ساعات العمل مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات من 42.4 مليون طلب في عام 2019م إلى 33.7 مليون طلب - 
في عام 2020م.

تأثرت إيرادات هارديز أكثر من كنتاكي وبيتزا هت حيث لم يكن لدى العالمة تطبيق توصيل على الهاتف المحمول خاص بها واعتمدت - 
العربية  اإلمارات  في  لهارديز  المحمول  الهاتف  تطبيق  إطالق  )تم  التوصيل  شركات  طلبات  توصيل  تطبيقات  على  أساسي  بشكل 

المتحدة في أغسطس 2020م(، قابله بشكل جزئي؛
ارتفاع متوسط قيمة الطلب من 12.7 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 14.1 دوالر أمريكي في عام 2020م مدفوعة بنمو إيرادات - 

بادرت اإلدارة  الخارجية.  الداخلية والطلبات  بالطلبات  تتمتع بمتوسط قيمة طلب أعلى مقارنة  المنزل والتي عادة ما  إلى  التوصيل 
أيًضا بتحديث عدد المطاعم لتلبية الطلب اإلضافي على خدمة التوصيل إلى المنزل.

ارتفاع اسعار المنتجات لجميع العالمات التجارية كما يليحيث ارتفعت أسعار كنتاكي بنسبة 3.0% في يناير 2020م فصاعًدا، وهارديز - 
بنسبة 4.5% في مارس 2020م فصاعًدا، وبيتزا هت بنسبة 4.5% في فبراير 2020م.

ارتفعت اإليرادات من 476.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 598.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م متجاوزة مستويات إيرادات ما قبل 
جائحة كوفيد -19 ويرجع ذلك في المقام األول إلى:

افتتاح 52 مطعًما جديًدا وعودة ساعات العمل في المطاعم القائمة لطبيعتها نتيجة لرفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.- 
ارتفاع عدد الطلبات في المطاعم القائمة والجديدة من 33.7 مليون طلب في عام 2020م إلى 43.0 مليون طلب في عام 2021م.- 
الزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية خالل عام 2021م لتصل إلى 278.7 مليون دوالر أمريكي مقارنة - 

بـ 223.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م )انخفضت النسبة انخفاًضا بسيًطا من اإليرادات في عام 2021م مقارنة بعام 2020م( 
حيث وّسعت الشركة من نطاق مناطق توصيل الطلبات في 2021م. 

زيادة أخرى في أسعار بيتزا هت بنسبة 5.5% في يونيو 2021م فصاعداً.- 
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واصلت كنتاكي التفوق على العالمات التجارية األخرى التابعة للمجموعة لتنمو مساهمتها من 49.0% من إجمالي اإليرادات في 2019م إلى %52.4 
في 2021م نتيجة للزيادة في عدد المطاعم العاملة وزيادة متوسط اإليرادات لكل مطعم من 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م. إلى 1.7 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب ارتفاع عدد الطلبات )نتيجة لخدمات التوصيل إلى المنازل( وارتفاع متوسط قيمة الطلبات.

فيما يتعلق باإليرادات حسب قناة البيع، ارتفعت إيرادات التوصيل إلى المنزل من 32.2% من مجموع اإليرادات في عام 2019م إلى 46.6% من مجموع 
اإليرادات في عام 2021م على حساب إيرادات الطلبات الداخلية التي لم تتعاف كلًيا في عام 2021م.

تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم د:  و4لوالج(و- )

اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

27.5%)14.9%(150,417127,951163,172مواد الخام 

20.3%)11.9%(34,78330,62836,841تكاليف الموظفين

27.6%)10.3%(28,15325,24932,223رسوم االمتياز

)1.2%(3.9%21,33222,16921,906االستهالك

4.7%)36.9%(10,9066,8827,204دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

12.4%)1.7%(2,5242,4822,790 تكاليف تلف وهدر

)41.4%(3.9%12613177مخصص المخزون بطيء الحركة

8.6%47.4%4,6736,8897,480أخرى

22.2%)12.1%(252,913222,381271,691مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

  27.3%26.9%27.8%مواد الخام

  6.2%6.4%6.4%تكاليف الموظفين

  5.4%5.3%5.2%رسوم االمتياز

  3.7%4.7%3.9%االستهالك

  1.2%1.4%2.0%دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

  0.5%0.5%0.5%تكاليف تلف وهدر

  0.0%0.0%0.0%مخصص المخزون بطيء الحركة

  1.2%1.4%0.9%أخرى

  45.4%46.7%46.8%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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المواد الخام

تشمل المواد الخام تكاليف اللحوم والدجاج والجبن والبطاطس المقلية والمشروبات وتكلفة المواد األخرى.

انخفضت تكلفة المواد الخام بنسبة 14.9% من 150.4مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 128.0مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات نتيجة إلغالقات جائحة كوفيد-19. انخفضت تكلفة المواد الخام كنسبة من اإليرادات من 27.8% في عام 2019م 

إلى 26.9% في عام 2020م نتيجة التحول في قناة البيع وارتفاع أسعار المواد الخام.

ارتفعت تكلفة المواد الخام بنسبة 27.5% من 128.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 163.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى تعافي اإليرادات بعد تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 مع زيادة في أسعار زيت الطبخ ومواد التغليف والبطاطس في كنتاكي 
واللحم البقري والدجاج في هارديز والجبن في بيتزا هت. ارتفعت تكلفة المواد الخام كنسبة من اإليرادات من 26.9% في 2020م إلى 27.3% في 

2021م.

تكاليف الموظفين

تتضمن تكاليف الموظفين الرواتب واألجور وأجور العمل اإلضافي والمنافع والبدالت األخرى للعاملين في مناطق الخدمات الخلفية في المطاعم. 

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 11.9% من 34.8 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 30.6 مليون دوالر أمريكي في 2020م نتيجة لما يلي: )1( 
التناقص الطبيعي في عدد الموظفين الذي لم يتم تعويضه في عام 2020م مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين. )2( انخفاض متوسط التكلفة لكل 
موظف في عام 2020م مقارنة مع عام 2019م نتيجة تخفيضات أجور العمل اإلضافي واألجور المتغيرة التي تطبقها اإلدارة لتخفيف اآلثار السلبية 

لجائحة كوفيد-19.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 20.3% من 30.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 36.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساساً إلى الزيادة في أعداد الموظفين في عام 2021م مقارنة بعام 2020م إلى جانب الزيادة في متوسط التكلفة لكل موظف في عام 2021م مقارنة 

بعام 2020م نظراً لعودة النشاط التجاري لطبيعته بعد جائحة كوفيد-19.

رسوم االمتياز 

تراوحت رسوم االمتياز في اإلمارات العربية المتحدة بين 4.0% و6.0% من اإليرادات.

انخفضت رسوم االمتياز بنسبة 10.3% من 28.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 25.2 مليون دوالر أمريكي في 2020م تماشًيا مع انخفاض 
اإليرادات خالل عام 2020م إلى جانب تنازالت االمتيازات المستلمة من بعض العالمات التجارية األم من أبريل إلى مايو من عام 2020م. 

كان االرتفاع في رسوم االمتياز بنسبة 27.6% من 25.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 32.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مدفوعاً 
بنمو اإليرادات في عام 2021م وانقضاء مدة حقوق االمتياز.

ارتفعت رسوم االمتياز ارتفاُعا طفيًفا خالل 2019م و2020م و2021م كنسبة من اإليرادات نتيجة الزيادة في رسوم حق االمتياز في احدى العالمات 
التجارية الكبرى من 5.25% في عام 2019م إلى 5.5% في عام 2020م.

االستهالك

تتعلق تكاليف االستهالك المخصصة لتكلفة اإليرادات بمعدات المطاعم وغرف التبريد.

تعتبر مصاريف االستهالك بشكل عام تكاليف ثابتة بطبيعتها، وظل االستهالك مستقًرا نسبًيا بين عام 2019م وعام 2020م وعام 2021م عند 21.3 
مليون دوالر أمريكي و22.2 مليون دوالر أمريكي و21.9 مليون دوالر أمريكي على التوالي.
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دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

لتكلفة  المخصص  اإليجار  تكاليف  جزء  يتعلق  بالمطاعم.  يتعلق  فيما  المدفوعة  األجل  قصيرة  اإليجار  وعقود  المتغيرة  اإليجار  دفعات  ذلك  يمثل 
اإليرادات بمطبخ المطاعم / منطقة الخدمات الخلفية. إن عقود اإليجار قصيرة األجل هي اتفاقيات إيجار تكون مدتها قصيرة وال تكون مؤهلة بموجب 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، وتنتج دفعات اإليجار المتغيرة أساساً عن اإليرادات.

انخفضت تكاليف دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل بنسبة 36.9% من 10.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.9 مليون 
دوالر أمريكي في عام 2020م بشكل أساسي بما يتماشى مع انخفاض اإليرادات )ما يقرب من 49.5% من مطاعم اإلمارات العربية المتحدة لديها 
مكون إيجار متغير(. باإلضافة إلى االنخفاض في اإليرادات، انخفضت تكاليف اإليجار قصير األجل في عام 2020م نتيجة تعاقد الشركة مع طرف 

خارجي لتقديم خدمات التخزين والتوزيع وتم احتساب ذلك ضمن بند »أخرى«.

ارتفعت تكلفة دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل الحًقا بنسبة 4.7% من 6.9 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 7.2 مليون دوالر 
أمريكي مدفوعة بشكل أساسي بزيادة اإليرادات. باإلضافة إلى ذلك، افتتحت الشركة 52 مطعًما جديًدا في عام 2021م، وبذلك زاد عدد المطاعم 

من 438 مطعًما كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 480 مطعًما كما في 31 ديسمبر 2021م.

انخفضت تكاليف دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل كنسبة من اإليرادات من 1.4% في عام 2020م إلى 1.2% في عام 2021م 
حيث تمكنت الشركة من إعادة التفاوض على شروط إيجار معينة وانخفضت قيمة اإليجار لبعض المطاعم بشكل دائم. 

تكاليف اله(ر والتلف

تتعلق تكاليف الهدر والتلف بالنفايات الغذائية الناتجة عن األعمال التشغيلية.

ظلت تكاليف الهدر والتلف مستقرة إلى حد ما في عام 2019م وعام2020م برصيد 2.5 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت تكاليف الهدر والتلف بمبلغ 0.3 مليون دوالر أمريكي من 2.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.8 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م تماشياً مع الزيادة في اإليرادات.

بقيت تكاليف الهدر والتلف كنسبة من اإليرادات مستقرة عند 0.5% بين عام 2019م وعام 2021م.

مخصص البنود بطيئة الحركة

تتعلق مخصصات البنود بطيئة الحركة بعناصر المخزون.

ظلت مخصصات البنود بطيئة الحركة مستقرة إلى حد ما من عام 2019م إلى عام 2021م بمقدار 0.1 مليون دوالر أمريكي.

أخرى

 / التجهيز  مراكز  بين  التوزيع  تكاليف  إلى  باإلضافة  الصيانة  ومصاريف  المرافق  مثل  المتنوعة  والمخازن  تجهيز  مركز  مصاريف  البند  هذا  يشمل 
المخازن والمطاعم. كانت الزيادة في بند أخرى من 4.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.9 مليون دوالر أمريكي في 2020م مدفوعة بقرار 

الشركة بنقل عملية التخزين والتوزيع إلى طرف خارجي )وقد كانت الشركة سابًقا تستأجر مخازنها وتديرها(.

كان هناك ارتفاع إضافي من 6.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 7.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة عودة العمليات لطبيعتها.
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مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  43لوالج(و- )

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

19.5%)11.7%(59,08652,17562,371تكاليف موظفين

)7.3%(6.7%35,12137,46534,720االستهالك

47.6%)18.2%(23,07018,87727,857إعالنات والعروض

13.9%)13.2%(19,35016,78719,115مرافق واتصاالت

4.9%)25.7%(11,8308,7919,224إيجار

35.4%43.7%11,28716,21421,956مصاريف التوصيل إلى المنزل

)12.9%()13.2%(4,8064,1703,634تكاليف لوازم التشغيل

)5.8%()16.8%(4,2363,5263,322تراخيص وتأمين

17.1%5.5%7,9798,4229,860مصاريف متنوعة

74.1%)11.9%(5,1964,5797,973تكاليف الصيانة

37.8%39.8%1,2381,7302,384إطفاء

)3.5%(4.7%1,1501,2041,162تكاليف أدوات التشغيل

)15.3%(139.8%6251,5001,270خسائر اإلغالق

16.8%)5.2%(184,977175,439204,849مجموع مصاريف البيع والتسويق

كنسبة من اإليرادات 

  10.4%11.0%10.9%تكاليف موظفين

  5.8%7.9%6.5%استهالك

4.7%4.0%4.3%إعالنات والعروض

  3.2%3.5%3.6%مرافق واتصاالت

  1.5%1.8%2.2%إيجار

  3.7%3.4%2.1%مصاريف التوصيل إلى المنزل

0.6%0.9%0.9%تكاليف لوازم التشغيل

0.6%0.7%0.8%تراخيص وتأمين

  1.6%1.8%1.5%مصاريف متنوعة

  1.3%1.0%1.0%تكاليف الصيانة

  0.4%0.4%0.2%إطفاء

0.2%0.3%0.2%تكاليف أدوات التشغيل

0.2%0.3%0.1%خسائر اإلغالق

  34.2%36.8%34.2%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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تكاليف الموظفين

تتعلق تكاليف الموظفين المخصصة للبيع والتوزيع بالموظفين الذين يعملون داخل المطاعم والسائقين.

انخفضت تكاليف الموظفين بمعّدل 11.7% من 59.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 52.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى: )1( التناقص الطبيعي في أعداد الموظفين الذي لم يتم تعويضه خالل جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى انخفاض أعداد الموظفين 
عادة  تُدفع  والتي  اإلضافي  والعمل  العموالت  لتخفيض  نتيجة  موظف  لكل  التكلفة  متوسط  في  االنخفاض   )2( 2019م  بعام  مقارنة  2020م  عام  في 

للموظفين داخل المطاعم.

ارتفعت تكاليف الموظفين الحًقا من 52.2 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 62.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث انتظمت الرواتب ما 
بعد جائحة كوفيد-19 وازدادت أعداد الموظفين نتيجة للتوسع في األعمال التجارية والزيادة في عدد المطاعم العاملة.

االستهالك

تتعلق مصاريف االستهالك المخصصة للبيع والتوزيع بشكل رئيسي باآلالت والمعدات في المنطقة األمامية من المطاعم )منطقة البيع( وموجودات 
حق االستخدام.

ارتفعت مصاريف االستهالك بمعّدل 6.7% من 35.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 37.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة من 432 إلى 438 مطعم.

انخفضت مصاريف االستهالك بمعّدل 7.3% من 37.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 34.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى أثر السنة بأكملها من إغالقات المطاعم في عام 2020م )تمت غالبية هذه اإلغالقات في النصف الثاني من عام 2020م بينما 

تم افتتاح مطاعم جديدة في أواخر عام 2021م( إلى جانب الزيادة في البنود المستهلكة بالكامل.

إعالنات والعروض

تتألف مصاريف اإلعالنات والعروض بشكل رئيسي من نفقات الدعاية المتعلقة باالتفاقيات مع العالمات التجارية األم. تم تفويض الشركة بموجب 
اتفاقيات االمتياز مع العالمات التجارية األم إلنفاق ما يلي: )1( كنتاكي وبيتزا هت وهارديز: 5% من إجمالي اإليرادات )2( كريسبي كريم: 3% من 

إجمالي اإليرادات )3( تي جي آي فرايديز: 2% من إجمالي اإليرادات.

انخفضت تكاليف اإلعالنات وتطوير األعمال بمعّدل 18.2% من 23.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 18.9 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قرار اإلدارة بتخفيض نفقات التسويق خالل جائحة كوفيد-19 إضافة إلى سماح العالمات التجارية األم للشركة 

بإنفاق مبالغ أقل من الحد األدنى المتعاقد عليه لعتبة نفقات التسويق في بعض األشهر.

ارتفعت تكاليف اإلعالنات وتطوير األعمال بمعدل 47.6% من 18.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 27.9 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في اإليرادات وعودة نفقات التسويق إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

مرافق واتصاالت

انخفضت المرافق واالتصاالت بمعدل 13.2% من 19.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 16.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى تقليل ساعات العمل خالل اإلغالقات.

ارتفعت المرافق بمعدل 13.9% من 16.8 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 19.1 مليون دوالر أمريكي في 2021م حيث عادت ساعات العمل إلى 
طبيعتها ما قبل جائحة كوفيد-19 وازداد عدد المطاعم العاملة.
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اإليجار

بمعدل 25.7% من  اإليجار  انخفض  البيع(.  المطاعم )منطقة  األمامية من  بالمنطقة  رئيسي  والتوزيع بشكل  للبيع  المخصصة  اإليجار  تكاليف  تتعلق 
11.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 8.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى )1( االنخفاض في اإليرادات 

مما أدى إلى االنخفاض في اإليجار المتغير )2( تم إجراء ممارسة ترشيد للمحفظة حيث تم إغالق 23 مطعًما في عام 2020.

ارتفعت تكاليف اإليجار بمعدل 4.9% من 8.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع عدد المطاعم العاملة وتعافي العمليات.

التوصيل إلى المنز-

تتضمن تكاليف التوصيل إلى المنزل بشكل رئيسي العموالت المدفوعة إلى شركات توصيل الطلبات وتكاليف أسطول الشركة.

ارتفع البند بمعدل 43.7% من 11.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 16.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م حيث ارتفعت اإليرادات من 
التوصيل إلى المنزل من 173.7 مليون في عام 2019م إلى 223.1 مليون في عام 2020م.

ارتفعت تكاليف التوصيل إلى المنزل مرة أخرى بمعدل 35.4% من 16.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 22.0 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل من 223.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 278.7 

مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

تكاليف لوازم التشغيل

تتألف تكاليف لوازم التشغيل بشكل رئيسي من لوازم التنظيف واللوازم المكتبية مثل المناديل الورقية والمناشف وأدوات التنظيف واألوراق، إضافة 
إلى أدوات الحماية الشخصية مثل القفازات والكمامات وما إلى ذلك.

انخفضت تكاليف لوازم التشغيل بمعدل 13.2% من 4.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، وذلك 
نتيجة لقيود جائحة كوفيد-19 واإلغالقات، حيث أدت إلى انخفاض مصاريف اللوازم المكتبية وقابل ذلك جزئياً زيادة في لوازم الحماية الشخصية 

بسبب جائحة كوفيد-19.

انخفضت تكاليف لوازم التشغيل مرة أخرى بمعدل 12.9% من 4.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة الرتفاع المصاريف المتكبدة في عام 2020م على منتجات النظافة الشخصية مقارنة مع عام 2021م )معقمات وكمامات وما إلى ذلك(.

تراخيص وتأمين

يتضمن هذا البند تراخيص تجارية وبلدية للمطاعم وأقساط كافة وثائق التأمين )عام وحريق وعقاري وضد خيانة األمانة وتأمين آخر وغير ذلك(.

عن  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   3.5 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   4.2 من  والتأمين  التراخيص  تكاليف  في  االنخفاض  نتج 
امتيازات متعلقة بجائحة كوفيد-19 من الحكومة على التراخيص التجارية للمطاعم في عام 2020م.

انخفضت تكاليف التراخيص والتأمين بشكل إضافي من 3.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نظراً 
الستالم امتيازات التراخيص خالل عام 2021م.
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مصاريف متنوعة

تتضمن المصاريف المتنوعة عموالت البطاقة االئتمانية وعقود الخدمة )مثل األمن وتحصيل النقد من المطاعم وما إلى ذلك(.

ارتفعت المصاريف المتنوعة بمعدل 5.5% من 8.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 8.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة للزيادة 
في حصة اإليرادات الناتجة عن استخدام بطاقات االئتمان بما يتماشى مع ارتفاع مبيعات خدمة التوصيل إلى المنازل.

ارتفعت المصاريف المتنوعة مرة أخرى بمعدل 17.1% من 8.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة للزيادة اإلضافية في اإليرادات المتولدة من دفعات البطاقات االئتمانية إثر زيادة مبيعات التوصيل إلى المنازل خالل عام 2021م مقارنة مع 

عام 2020م وعام 2019م.

تكاليف الصيانة

انخفضت تكاليف الصيانة بمعدل 11.9% من 5.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى انخفاض تشغيل المطاعم مما أدى إلى انخفاض متطلبات الصيانة.

ارتفعت تكاليف الصيانة بمعدل 74.1% من 4.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 8.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى: )1( تعافي تشغيل المطاعم و)2( ارتفاع اإلنفاق على تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة وقطع الغيار واستبدال المعدات القديمة.

اإلطفاء

تتعلق تكاليف اإلطفاء بالموجودات غير الملموسة فيما يخص تكاليف حق االمتياز المدفوعة إلى العالمات التجارية األم والمتعلقة بافتتاح مطاعم.

ارتفعت تكاليف اإلطفاء بمعدل 39.8% من 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة خالل السنة بعدد 6 مطاعم.

ارتفعت تكاليف اإلطفاء مرة أخرى بمعدل 37.8% من 1.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.4 مليون دوالر في عام 2021م باالتساق مع 
صافي الزيادة اإلضافية في عدد المطاعم العاملة بعدد 42 مطعًما.

تكاليف أدوات التشغيل

تتألف تكاليف أدوات التشغيل من األصناف الفرعية الصغيرة من األدوات مثل المالقط واألغطية والفرش والصواني والخفاقات والمقالي وغيرها 
من أدوات التقديم/ األواني الزجاجية المستخدمة في المطاعم.

ظلت تكاليف المعدات الصغيرة مستقّرة نسبًيا خالل عام 2019م وعام 2020م وعام 2021م عند 1.2 مليون دوالر أمريكي.

خسائر اإلغالق

تتعلق تكلفة خسائر اإلغالق بالخسائر المتكبدة نتيجة لشطب صافي القيمة الدفترية للموجودات عند إغالق المطاعم وغرامات اإليجار على اإلغالق 
المبكر باإلضافة إلى تكاليف الهدم.

ارتفعت تكاليف خسارة اإلغالق بمعدل 139.8% من 0.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة 
إلغالق 23 مطعًما في عام 2020م مقارنة مع 6 مطاعم في عام 2019م.

انخفضت تكاليف خسارة اإلغالق بمعدل 15.3% من 1.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث 
انخفض عدد المطاعم المغلقة في عام 2021م بعدد10 مطاعم مقابل عام 2020م بعدد 23 مطعًما.
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المصاريف العمومية واإلدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  44لوالج(و- )

 و0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

60.6%)22.1%(40,16731,27350,218تكاليف الموظفين

24.6%90.0%3,4366,5298,133االستهالك

19.7%12.2%3,0943,4724,155تكاليف الصيانة

11.4%)13.7%(3,1802,7463,059مرافق واتصاالت

)26.6%()50.1%(4,7622,3771,744دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

)30.1%()42.6%(9,5735,4923,839أخرى

37.1%)19.2%(64,21351,88971,149مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

8.4%6.6%7.4%تكاليف الموظفين

1.4%1.4%0.6%االستهالك

0.7%0.7%0.6%تكاليف الصيانة

0.5%0.6%0.6%مرافق واتصاالت

0.3%0.5%0.9%دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

0.6%1.2%1.8%أخرى

  11.9%10.9%11.9%مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تكاليف الموظفين

تتضمن تكاليف الموظفين الرواتب واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرة والمنافع األخرى وحوافز الموظفين العاملين خارج المطاعم.

انخفضت تكاليف الموظفين بمعدل 22.1% من 40.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 31.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى تخفيضات الرواتب وبالتحديد للفترة ما بين مارس 2020م ويونيو 2020م وذلك استجابة لجائحة كوفيد-19. إضافة إلى تخفيض 

الرواتب، انخفضت أعداد الموظفين بين عام 2019م وعام 2020م.

ارتفعت تكاليف الموظفين بمعدل 60.6% من 31.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 50.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك 
يلي: )1( تطوير  لما  نتيجة  التكلفة لكل موظف  الموظفين في عام 2021م مقارنة مع عام 2020م والزيادة في  الزيادة في أعداد  إلى  بشكل رئيسي 
وتصميم عملية التوظيف الجديدة بما بتوافق مع افتتاح مطاعم جديدة واستراتيجيات الترميم. )2( توظيف موظفين جدد في قسم تقنية المعلومات 

لبعض المشاريع التقنية.

االستهالك

يتعلق بند التكلفة هذا بتكاليف استهالك مكاتب الشركة. ارتفعت مصاريف االستهالك بمعدل 90.0% من 3.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م 
إلى 6.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وارتفعت هذه المصاريف مرة أخرى بمعدل 24.6% من 6.5 مليون دوالر أمريكي إلى 8.1 مليون دوالر 

أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة الرتفاع استهالك موجودات حق االستخدام ورسملة مشاريع تقنية معلومات كبرى في كال السنتين.
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مصاريف الصيانة

يمثل هذا البند تكاليف صيانة مكاتب الشركة.

ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة 12.2% من 3.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.5 في عام 2020م ويعود ذلك إلى تحديث أنظمة تقنية 
المعلومات التي أجرتها الشركة.

كما ارتفعت مصاريف الصيانة بشكل إضافي بنسبة 19.7% من 3.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة المعلقة بتكاليف صيانة مشاريع تقنية المعلومات الكبرى.

مرافق واتصاالت

تتعلق بتكلفة الكهرباء والمياه ومصاريف خدمات المرافق األخرى للمكاتب.

انخفضت مصاريف المرافق واالتصاالت بمعدل 13.7% من 3.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويعود ذلك إلى تخفيض ساعات العمل نتيجة لجائحة كوفيد-19. ارتفعت المرافق واالتصاالت بمعدل 11.4% من 2.7 مليون دوالر أمريكي في عام 

2020م إلى 3.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث انتظم النشاط التجاري.

دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

يتعلق هذا باإليجار المدفوع لمختلف المكاتب في اإلمارات العربية المتحدة. انخفضت دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل بنسبة 
50.1% من 4.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة لتحول الشركة من تشغيل مخازنها الخاصة 
إلى تعميد طرف خارجي إلدارة المخازن وتشغيلها خالل عام 2020م. تم احتساب تكاليف عقود اإليجار قصيرة األجل للمخازن التي تديرها الشركة 
البند في عام 2019م. كما انخفضت دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل بنسبة 26.6% من 2.4 مليون دوالر أمريكي  تحت هذا 
في عام 2020م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، وهو ما يمثل تأثير عام كامل من التحول من تشغيل مخازنها الخاصة إلى تعميد إدارة 

وتشغيل المخازن إلى مزودي خدمات خارجيين. 

أخرى

يشمل هذا البند في المقام األول التراخيص التجارية والتأمين والرسوم البنكية وعقود الخدمة والرسوم المتنوعة األخرى.

مدفوًعا  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   5.5 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   9.6 من   %42.6 بنسبة  »أخرى«  في  االنخفاض  كان 
باالمتيازات التي تم الحصول عليها من الحكومة فيما يتعلق برسوم الترخيص واالمتيازات الخاصة بالمصروفات العامة األخرى. وانخفض بند »أخرى« 
بنسبة 30.1% من 5.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويعود ذلك إلى تكاليف إعادة هيكلة معينة 

لمرة واحدة مسجلة في عام 2020م ولكن ليس في عام 2021م.

ال(خل التشغيلي اآلخر – صافي

تفاصيل ال(خل التشغيلي اآلخر صافي للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  و4لوالج(و- )

 و0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

)45.8%(100.0%6,0473,278-ربح من امتيازات اإليجار
)38.8%()44.5%(1,035575352أخرى

)45.2%(539.9%1,0356,6223,630الدخل التشغيلي اآلخر – صايف

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الربح من امتيازات اإليجار

يتعلق هذا البند بامتيازات اإليجار من مالك العقارات أثناء جائحة كوفيد-19. كانت اإلعفاءات سارية المفعول حتى 30 يونيو 2022م. تم الحصول 
على امتيازات إيجار لـ 165 مطعًما في عام 2020م مقابل 53 مطعًما فقط في عام 2021م مما أدى إلى انخفاض امتيازات اإليجار في عام 2021م 

بنسبة 45.8% من 6.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.
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أخرى 

األطفال  ألعاب  لمنطقة  الباطن  والتأجير من  السيارات  المطاعم وعقود غسيل  مباني  الباطن في بعض  التأجير من  إيرادات من  البند  يتضمن هذا 
وإيرادات إيجار قاعات الحفالت والمكاسب / الخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات.

انخفض هذا البند بنسبة 44.5% من 1.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م. كما انخفضت بشكل 
إضافي بنسبة 38.8% إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب إيقاف األنشطة الترفيهية مثل قاعة الحفالت وألعاب األطفال بشكل كامل 

في عام 2020م وجزئًيا في عام 2021م.

تكاليف التمويل

تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم د:  46لوالج(و- )

اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

)29.0%()12.4%(4,4193,8732,751الفائدة على مطلوبات اإليجار
100.0%0.0%308--أخرى 

)21.0%()12.4%(4,4193,8733,059مجموع تكاليف التمويل 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتضمن تكاليف التمويل بشكل أساسي الفوائد على مطلوبات اإليجار وتمثل تكاليف أخرى تأثير معيار المحاسبة الدولي 19 )بناًء على تقييم خطة 
مستحقات الموظفين(. تم احتساب هذه المصاريف على مستوى مجموعة أمريكانا المالية في عام 2019م وعام 2020م.

انخفضت الفائدة على مطلوبات اإليجار بنسبة 12.4% من 4.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
بسبب االنخفاض في مطلوبات اإليجار نتيجة المتياز اإليجار الذي تم الحصول عليه في عام 2020م.

كما انخفضت الفائدة على مطلوبات اإليجار بنسبة 29.0% من 3.9 مليون دوالر أمريكي إلى 2.8 مليون دوالر أمريكي مع استمرار امتيازات اإليجار 
في عام 2021م.

قابل هذا االنخفاض في الفائدة على التزامات اإليجار جزئًيا تسجيل تكلفة تمويل قدرها 0.3مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة.

الربح للسنة وهامش صافي الربح

انخفض الربح للسنة بمعّدل 17.1% من 34.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 28.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب انخفاض إجمالي 
الربح على خلفية جائحة كوفيد-19، والذي لم يقابله انخفاض مماثل في نفقات التشغيل )جزء معين من مصاريف الشركة تعد ثابتة في طبيعتها(.

انخفض هامش صافي الربح بنسبة 0.3% من 6.4% في عام 2019م إلى 6.1% في عام 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف البيع 
والتسويق كنسبة من اإليرادات من 34.2% في عام 2019م إلى 36.8% في عام 2020م )حيث ارتفعت مصاريف التوصيل إلى المنزل من 2.1% في 
عام 2019م إلى 3.4% في عام 2020م ولم يقابل االنخفاض في اإليرادات بالكامل انخفاض مماثل في التكاليف(. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع اإليرادات 

األخرى لألسباب المذكورة سابًقا.

ارتفع الربح للسنة بنسبة 77.3% من 28.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 51.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويعود ذلك إلى ارتفاع 
إجمالي الربح من 254.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 326.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، وقابل ذلك ارتفاع في نفقات التشغيل 

لألسباب الموضحة سابًقا.

تحسن هامش الربح الصافي بنسبة 2.4% من 6.1% في عام 2020م إلى 8.5% في عام 2021م ويعود ذلك إلى األسباب التالية: )1( انخفاض مصاريف 
البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات من 36.8% في عام 2020م إلى 34.2% في عام 2021م نظًرا لتعافي اإليرادات، و )2( زيادة 1.3% في هامش 
الربح اإلجمالي من 53.3% في 2020م إلى 54.6% في عام 2021م. وقابل ذلك جزئًيا ارتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات 

بنسبة 1.0% على خلفية ارتفاع تكاليف الموظفين كما هو موضح سابًقا وانخفاض امتيازات اإليجار المسجلة خالل العام.
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قائمة المركز المالي لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة: ولولولو

قائمة المركز المالي كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم اإلمارات العربية د:  و4لوالج(و- )

المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
79,75664,46871,221ممتلكات وآالت ومعدات

90,49777,89277,332موجودات حق االستخدام
6,87510,69213,048موجودات غير ملموسة

177,128153,052161,601مجموع املوجودات غير املتداولة
19,31120,61827,009مخزون

7,3735,83915,337مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
31,83235,69831,897ذمم مدينة تجارية وأخرى

22,47016,67331,526النقد وما في حكمه
80,98678,828105,769مجموع املوجودات املتداولة

258,114231,879267,371مجموع املوجودات
49,98848,74243,622مطلوبات اإليجار

29,44428,23531,188مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
79,43176,97774,810مجموع املوجودات غير املتداولة

37,71432,50434,827مطلوبات اإليجار
43,9203,4744,200مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

96,24494,442112,191ذمم دائنة تجارية وأخرى
177,878130,421151,218مجموع املطلوبات املتداولة

257,310207,397226,027مجموع املطلوبات
414141رأس المال

202020االحتياطي النظامي
74324,42041,282األرباح المرحلة

80424,48241,343مجموع حقوق امللكية

258,114231,879267,371مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الموجودات غير المت(اولة

اإلمارات د:  48لوالج(و- ) لمطاعم  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  الموجودات 

العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

79,75664,46871,221ممتلكات ومعدات

90,49777,89277,332موجودات حق االستخدام

6,87510,69213,048موجودات غير ملموسة

177,128153,052161,601إجمالي املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الممتلكات والمع(ات

صافي القيمة ال(فترية للممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  49لوالج(و- )

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:
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6,385-----6,385-----6,385أرض

48,057)2,051()374(7,6901,4701,319)4()2,180()391(8,8972271,141مبان وغرف تبريد

تحسينات على 
1125,345)10,551()445(27,0002,8056,526)11()13,587()529(32,7179817,429عقارات مستأجرة

2419,907)5,847()415(17,5818,49471)24()6,331()326(18,8681,7433,651معدات وأدوات

2,245-)786()140(2,68746223-)792()249(3,19444192أثاث وتركيبات

1,148-)370(-1,36651100-)307(--1,086588مركبات

أعمال رأسمالية 
8,133---)9,644(1,75916,019---)16,393(8,6109,542قيد اإلنجاز

صايف القيمة 
3871,221)19,605()1,375()1,606(64,46829,301)38()23,197()1,495()4,080(79,75613,522الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

األرض

الرصيد البالغ 6.4 مليون مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م يشمل بشكل رئيسي بقطع أراضي مملوكة للشركة.

لم يتم إدراج أي إضافات أو انخفاض قيمة على األراضي بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م.

المباني وغرف التبري(

تمثل المباني وغرف التبريد التي تبلغ قيمتها 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي غرف التبريد في مناطق الخدمات 
الخلفية للمطاعم والمخازن. وشمل ذلك أيًضا المبردات والمجمدات وأجهزة التكييف.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمباني وغرف التبريد من 8.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.7 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف االستهالك للعام بقيمة 2.2 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات 

وتحويالت بلغت 1.4 مليون دوالر أمريكي.

كما ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني وغرف التبريد من 7.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 8.1 مليون دوالر أمريكي كما 
 2.1 البالغة  االستهالك  تكاليف  االرتفاع جزئًيا  وقابل هذا  أمريكي  دوالر  مليون   2.8 البالغة  والتحويالت  نتيجة اإلضافات  2021م  ديسمبر   31 في 

مليون دوالر أمريكي.

تحسينات على عقارات مستأجرة

التحسينات على عقارات مستأجرة والبالغ 25.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م تشمل بشكل رئيسي تجهيزات المطاعم والديكورات 
وعقود التصميم مع المّوردين.

انخفض صافي القيمة الدفترية للتحسينات على عقارات مستأجرة من 32.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 27.0 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى لتكاليف االستهالك للعام بقيمة 13.6 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة 0.5 

مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 8.4 مليون دوالر أمريكي.

انخفض صافي القيمة الدفترية للتحسينات من 27.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 25.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى لتكاليف االستهالك للعام بقيمة 10.6 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي، 

وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات والتحويالت بقيمة 9.3 مليون دوالر أمريكي.
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مع(ات وأدوات

المعدات واألدوات بقيمة 19.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م تشمل معدات المطاعم ومعدات المخازن.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمعدات واألدوات من 18.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 17.6 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك للعام بقيمة 6.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات 

وتحويالت بقيمة 5.4 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة في عام 2020م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمعدات واألدوات من 17.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 19.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات البالغة 8.5 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمطاعم الجديدة التي تم افتتاحها خالل عام 

2021م وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 5.8 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة من 0.4 مليون دوالر أمريكي.

أثاث وتركيبات

األثاث والتركيبات بقيمة 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م تمثل األثاث والتركيبات للمطاعم.

انخفضت صافي القيمة الدفترية األثاث والتركيبات من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي واستبعادات البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي 

وقابل هذا االنخفاض جزئًيا اإلضافات والتحويالت بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي.

انخفضت صافي القيمة الدفترية األثاث والتركيبات من 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.2 مليون دوالر امريكي كما في 
31 ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي واستبعادات البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي 

وقابل هذا االنخفاض جزئًيا اإلضافات والتحويالت بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي.

المركبات

المركبات التي تبلغ قيمتها 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م تشمل بشكل رئيسي بشاحنات التوزيع المملوكة للشركة وحافالت 
نقل الموظفين ومركبات التوصيل إلى المنزل.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمركبات من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويعود ذلك إلى اإلضافات بقيمة 0.6 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات من 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2021م 
البالغة 0.2  البالغة 0.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات وتحويالت  إلى تكاليف االستهالك  ويعود ذلك 

مليون دوالر أمريكي.

األعما- الرأسمالية قي( اإلنجاز 

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز البالغة 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م تشمل بشكل أساسي المطاعم قيد اإلنشاء ومشاريع 
أخرى قائمة للشركة. 

انخفضت األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من 8.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
الثابتة األخرى  الموجودات  إلى تصنيف  الرأسمالية  إلى تحويالت قدرها 16.4 مليون دوالر أمريكي من األعمال  2020م ويعود ذلك بشكل أساسي 

ويتضمن ذلك برمجيات حاسب آلي التي تم تحويلها إلى الموجودات غير الملموسة وتبلغ قيمتها 4.1 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
البالغة 16.0 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2021م، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تحويالت قدرها  2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات 

9.6 مليون دوالر أمريكي.

أمريكانا للمطاعم 
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ديسمبر  و0وم د:  0ولوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  في  3  كما  لالستهالك  المستخ(مة  والمع(ات  للممتلكات  اإلنتاجي  العمر 

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

العمر اإلنتاجي بالسنوات

5-20المباني وغرف التبريد
 فترة االيجار أو 5 سنوات أيهم أقلتحسينات على عقارات مستأجرة

5-10معدات وأدوات
6-7أثاث وتركيبات

4المركبات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

موجودات حق االستخ(ام 

ديسمبر د:   ولوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  لموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:
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المباني وعقارات 
76,770)41,637()642(75,72443,325)39,997()388()396(83,96532,540مستأجرة

562)3,518()4(2,1681,916)2,969(-)1,808(6,531413المركبات

77,332)45,155()647(77,89245,241)42,966()388()2,204(90,49732,953صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

موجودات حق االستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م تمثل 433 مركبة و579 مبنى. 

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 90.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 77.9 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك للعام البالغة 43.0 مليون دوالر أمريكي الناتجة بشكل رئيسي عن المباني 
وباإلضافة إلى االستبعادات البالغة 2.2 مليون دوالر أمريكي واالنخفاض في قيمة المباني بمبلغ 0.4 مليون دوالر أمريكي. وقابل هذا االنخفاض 

جزئًيا إضافات العام البالغة 33.0 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمباني والعقارات المستأجرة والمركبات.

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام بشكل طفيف من 77.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 77.3 مليون 
دوالر أمريكي في ديسمبر 2021م نتيجة لتكاليف االستهالك البالغة 45.2 مليون دوالر أمريكي واستبعادات البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق 
بالمباني خالل عام 2021م، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات بقيمة 45.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمباني والعقارات المستأجرة والمركبات.

الموجودات غير الملموسة

ديسمبر د:  وولوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  الملموسة  غير  للموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:
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7,110)873()255(-5,5012,736)801()15(-5,3041,013رسوم االمتياز

74)102(---176)123(---298بدل الخلّو

5,865)1,409()12(5,0159471,323)807()1(1,2734704,080برمجيات الحاسب اآللي 

13,048)2,384()267(10,6923,6841,323)1,730()16(6,8751,4834,080صايف القيمة الدفترية 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021 تشمل بشكل أساسي: )1( رسوم االمتياز المدفوعة للعالمات التجارية األم ويتم اطفاؤها على 
مدى فترة ترخيص االتفاقية/المطعم. )2( بدل الخلّو المدفوع إلى مالك العقارات للحصول على عقد اإليجار للمبنى ويتم إطفاؤه خالل مدة االيجار. 

)3( برمجيات الحاسب اآللي.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 6.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 10.7 مليون دوالر أمريكي 
في 31 ديسمبر 2020م، يعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى إضافات بقيمة 1.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م فيما يتعلق برسوم االمتياز 
تكاليف االستهالك  االرتفاع جزئًيا  وقابل هذا  أمريكي  البالغة 4.6 دوالر  اآللي  الحاسب  ببرمجيات  المتعلقة  والتحويالت  إلى اإلضافات  وباإلضافة 

للسنة البالغة 1.7 مليون دوالر أمريكي.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 10.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 13.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م. نتج االرتفاع بشكل أساسي عن اإلضافات البالغة 2.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م فيما يتعلق برسوم االمتياز 
وإضافات وتحويالت المتعلقة ببرمجيات الحاسب اآللي بقيمة 2.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك للسنة البالغة 

2.4 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي.

الموجودات المت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم اإلمارات العربية د:  3ولوالج(و- )

المتح(ة:

2021م2020م2019مالقيمة: ألف دوالر أمريكي

19,31120,61827,009المخزون

7,3735,83915,337مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

31,83235,69831,897ذمم مدينة تجارية وأخرى

22,47016,67331,526النقد وما في حكمه

80,98678,828105,769مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المخزون

العربية د:  4ولوالج(و- ) اإلمارات  لمطاعم  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المخزون  تفاصيل 

المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

13,45813,98917,684مواد غذائية

1,7672,1182,221مواد تعبئة وتغليف

2,1661,6642,108مواد أخرى

1,2209241,093قطع غيار

18,61218,69523,106املخزون

)640()659()541(ناقًصا: مخصصات المخزون بطيء الحركة

1,2402,5834,544البضائع في الطريق

19,31120,61827,009مجموع املخزون

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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المواد الغذائية

تشمل المواد الغذائية بشكل أساسي المواد الغذائية مثل اللحم البقري والدجاج والمشروبات والخبز والجبن واألرصدة الصغيرة األخرى للمواد الخام 
مثل التوابل والبهارات.

ارتفعت المواد الغذائية من 13.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م في 
سياق األعمال العادية.

ارتفعت المواد الغذائية مرة أخرى من 14.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 17.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م نتيجة للزيادة في عدد المطاعم العاملة كما في 2021م مقارنة مع 2020م جنًبا إلى جنب مع الزيادة في أسعار المواد الخام.

مواد التعبئة والتغليف

ارتفعت مواد التعبئة والتغليف من 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وإلى 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في قناة التوصيل إلى المنزل )الذي يتطلب المزيد 

من مواد التعبئة( باإلضافة إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة.

مواد أخرى

المواد األخرى تشمل بشكل أساسي أدوات التشغيل وأدوات التنظيف والمواد التسويقية والزي الرسمي واألرصدة الصغيرة األخرى.

انخفضت المواد األخرى من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشًيا 
مع انخفاض اإليرادات بسبب جائحة كوفيد-19.

ارتفعت المواد األخرى من 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
لتوسيع العمليات في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

قطع الغيار

تشمل قطع الغيار بشكل أساسي قطع الغيار المستخدمة في المعدات واآلالت وغرف التبريد ومعدات الطهي.

انخفضت قطع الغيار من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى جهود الشركة لترشيد شراء قطع الغيار إلى جانب تخفيض النشاط التجاري )انخفاض أعمال الصيانة الالزمة( خالل جائحة كوفيد-19.

ارتفعت قطع الغيار من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م مع توسعت 
األعمال.

مخصص المخزون بطيء الحركة

ظل مخصص المخزون بطيئة الحركة مستقرة إلى حد ما بين 0.5 مليون دوالر أمريكي 0.6 مليون دوالر أمريكي في الفترة من 31 ديسمبر 2019م 
إلى 31 ديسمبر 2021م.

بضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و4.5 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة للتعافي النشاط التجاري باإلضافة إلى زيادة المشتريات توقًعا لزيادة المبيعات في الربع األول 

من العام المقبل.
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أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  وولوالج(و- )

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

8,171--الشركة األمأمريكانا القابضة للمطاعم اإلماراتية ليمتد

1,7161,8311,864شركة تابعة زميلةالشركة المغربية للمشاريع السياحية

1,3061,3421,531شركة تابعة زميلةالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

3557281,094شركة تابعة زميلةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م

1,002--شركة تابعة زميلةأمريكانا القابضة للمطاعم ليمتد

316303491شركة تابعة زميلةالمشاريع السياحية و المطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م

2,22826226شركة تابعة زميلةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م

1,071185-الشركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا

1229169شركة تابعة زميلةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م

1450162شركة تابعة زميلةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

128194145شركة تابعة زميلةشركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م

59104-شركة تابعة زميلةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م

1,296206195أخرى

7,3735,83915,337مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة من 7.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.8 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ونتج ذلك االنخفاض بشكل رئيسي عن االنخفاض في رصيد شركة المطاعم األهلية ذ.م.م واألرصدة األخرى وقابل ذلك 

ارتفاع في رصيد المبالغ المستحقة من الشركة األم السابقة.

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 5.8 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2020 م إلى 15.3 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 
الشرق  تكنولوجي  أر إي إي إف  المتعلقة بشركة  بالمدفوعات  يتعلق  ليمتد فيما  للمطاعم  القابضة  أمريكانا  ارتفاع رصيد من شركة  2021 م بسبب 

األوسط المحدودة والزيادة في الرصيد من أمريكانا القابضة للمطاعم اإلماراتية ليمتد.

ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم د:  6ولوالج(و- )

اإلمارات العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

5,6055,7889,026إجمالي الذمم المدينة التجارية

)666()460()385(مخصص الخسارة

5,2205,3278,360صايف الذمم املدينة التجارية

24,20428,56919,891مصاريف مدفوعة مقدماً وودائع

1,3671,2492,618المدفوعات المقدمة

1,041473917المطالبات مستحقة

80110-أخرى

31,83235,69831,897مجموع الذمم املدينة التجارية واألخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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إجمالي الذمم الم(ينة التجارية 

تشمل إجمالي الذمم المدينة التجارية بشكل أساسي على الذمم المدينة من تطبيقات توصيل الطلبات والعمالء من المؤسسات والمطاعم باإلضافة 
إلى الذمم المدينة لبطاقات االئتمان.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية من 5.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.8 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م 
مدفوًعا بشكل أساسي بزيادة الذمم المدينة التجارية من تطبيقات توصيل الطلبات نتيجة للزيادة في اإليرادات من التوصيل إلى المنزل خالل جائحة 

كوفيد-19.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية من 5.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 9.0 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م 
مدفوًعا بشكل أساسي بتعافي أنشطة األعمال والتوسع في إيرادات التوصيل إلى المنزل وعدد المطاعم العاملة.

مخصص الخسارة

تحتسب اإلدارة مخصصاتها للحسابات المشكوك في تحصيلها على أساس خسارة االئتمان المتوقعة بما يتماشى مع المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9 واستناداً إلى سياسة اإلدارة لتقادم لكل مجموعة.

ظل مخصص الخسارة ثابًتا نسبًيا بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. ارتفع مخصص الخسارة من 0.5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 
2020م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 دوالر أمريكي 2021م تماشًيا مع االرتفاع في رصيد الذمم المدينة.

الم(فوعات المسبقة والودائع

المدفوعات المسبقة والودائع تشمل بشكل أساسي تصاريح اإلقامة ومصاريف السكن والرسوم القانونية والتأمين الصحي واإليجار وتكاليف الصيانة 
واألرصدة الصغيرة األخرى.

إلى 28.6 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر  المقدمة والودائع من 24.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م  المدفوعات  ارتفعت 
2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى افتتاح مطاعم جديدة في عام 2020م.

انخفضت الدفعات المقدمة والودائع إلى 19.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليجار المدفوع 
مقدًما حيث تمكنت الشركة من التفاوض على دفعات اإليجار الشهرية والربع سنوية بدالً من الدفعات السنوية.

الم(فوعات المق(مة

الممنوح  السكن  إلى بدل  باإلضافة  المهمة  المخزون  التجاريين بشكل أساسي مواد  الموردين  إلى  المقدمة  المدفوعات  المقام األول  يشمل هذا في 
للموظفين والذي يتم خصمه الحًقا من الراتب الشهري للموظف. 

انخفضت المدفوعات المقدمة للموردين من 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م وذلك ألن الشركة لم تقدم أي دفعات جوهرية للموردين.

ارتفع الرصيد إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدفعات المقدمة إلى موردي الدجاج.

المطالبات مستحقة

تتضمن المطالبات مستحقة بشكل أساسي الذمم المدينة المتعلقة بالمطالبات من مقدمي التأمين.

انخفضت المطالبات مستحقة من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك 
إلى انخفاض مستوى العمليات نتيجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض عدد الحوادث. ارتفع الرصيد الحًقا إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 

ديسمبر 2021م حيث عادت العمليات إلى وضعها الطبيعي ولتوسعة العمليات لتجاوزها مستويات عام 2019م. 

أخرى

يشمل هذا البند في المقام األول على الذمم المدينة غير التجارية.

ارتفع الرصيد من صفر كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 80 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م كما ارتفع مرة أخرى إلى 110 ألف دوالر 
أمريكي في 2021م نتيجة االرتفاع في عدد الطلبات في سياق األعمال العادية.
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النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم اإلمارات د:  وولوالج(و- )

العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

21,53515,82528,069الحسابات الجارية في البنوك

9358473,457النقد في الصندوق

22,47016,67331,526مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

النقد وما في حكمه من  بالشركة. انخفض  الخاصين  والنقد في الصندوق  البنوك  بها لدى  المحتفظ  الجارية  النقد وما في حكمه الحسابات  يُمثل 
22.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م وارتفعت الحًقا إلى 31.5 مليون 

دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية.

التزامات رأسمالية

كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية تتعلق بالمشاريع قيد اإلنجاز بقيمة 5.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )4.4 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(. كما كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بقيمة 
7.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )1.3مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م وصفر كما في 31 ديسمبر 2020م(. تتعلق 

االلتزامات الرأسمالية بشكل رئيسي بافتتاح مطاعم جديدة.

مطلوبات غير مت(اولة

العربية د:  8ولوالج(و- ) اإلمارات  لمطاعم  و 3 ديسمبر  0و0وم  و 3 ديسمبر  9 0وم  المت(اولة كما في  3 ديسمبر  غير  المطلوبات 

المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

49,98848,74243,622مطلوبات اإليجار غير المتداولة

29,44428,23531,188مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

79,43176,97774,810مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مطلوبات اإليجار

اإلمارات د:  9ولوالج(و- ) لمطاعم  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  اإليجار  مطلوبات  تفاصيل 

العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
49,98848,74243,622مطلوبات إيجار غير متداولة

37,71432,50434,827مطلوبات إيجار متداولة
87,70281,24678,449مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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انخفضت مطلوبات اإليجار من 87.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 81.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة إلغالق 23 مطعًما خالل عام 2020م بالتزامن مع افتتاح عدد أقل من المطاعم مقارنة بالسنوات السابقة بسبب جائحة كوفيد-19. وقد أدى 

ذلك، إلى جانب امتيازات اإليجار البالغة 6.0 مليون دوالر أمريكي والمستلمة من مالك العقارات في عام 2020م، إلى انخفاض مطلوبات اإليجار.

انخفضت مطلوبات اإليجار من 81.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 78.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى امتياز اإليجار البالغ 3.3 مليون دوالر أمريكي والمستلم من مالك العقارات في عام 2021م.

مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

و 3 د:  60لوالج(و- ) 0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  للموظفين  الخ(مة  نهاية  مكافآت  تفاصيل 

ديسمبر  و0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

29,19529,44428,235كما يف 1 يناير

4,6974,7805,352استهالك السنة

301--تكاليف الفائدة

1,911--إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)4,612()5,988()4,448(المدفوعات خالل السنة

29,44428,23531,188كما يف 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يتم تحديد مطلوبات مكافآت نهاية الخدمة المحددة للموظفين باستخدام تقييمات اكتوارية يتم إجراؤها في نهاية كل فترة تقرير.

انخفضت مكافآت نهاية الخدمة انخفاًضا طفيًفا من 29.4 مليون في 31 ديسمبر 2019م إلى 28.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م. 
نتج االنخفاض بشكل رئيسي عن المدفوع للسنة بقيمة 6.0 مليون دوالر أمريكي وقابل ذلك جزئًيا تكاليف الخدمة الحالية لعام 2020م والبالغة 4.8 

مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت مكافآت نهاية الخدمة من 28.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 31.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. نتج االرتفاع 
بشكل رئيسي عن تكاليف الخدمة الحالية لعام 2021م والبالغة 5.4 مليون دوالر أمريكي وإعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين البالغة 1.9 مليون 

دوالر أمريكي وتكاليف الفائدة البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي، والتي تمت مقابلتها جزئًيا من خالل المدفوع للسنة بقيمة 4.6 مليون دوالر أمريكي.

مطلوبات مت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم اإلمارات العربية د:   6لوالج(و- )

المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

37,71432,50434,827مطلوبات اإليجار

43,9203,4744,200مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

96,24494,442112,191ذمم دائنة تجارية وأخرى

177,878130,421151,218مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  و6لوالج(و- )

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي
4078711,985شركة تابعة زميلةالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

3561,129-شركة تابعة زميلةالشركة الخليجية لألغذية امريكانا ش.ذ.م.م
3,2432,2321,011شركة تابعة زميلةالشركة األهلية للصناعات الغذائية

50-5شركة تابعة زميلةالشركة المصرية للمعلبات - امريكانا ش.م.م
شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة 

25--شركة تابعة زميلةواالستيراد والتصدير المحدودة 

-15-شركة تابعة زميلةشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
--26,515شركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا

--13,615شركة األمأمريكانا القابضة للمطاعم اإلماراتية ليمتد
--135شركة تابعة زميلةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م

43,9203,4744,200 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتعلق أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بمشتريات المواد الخام من الشركات التابعة الزميلة.

انخفضت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 43.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.5 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسوية المبالغ المستحقة للشركة األم السابقة وأمريكانا القابضة للمطاعم اإلماراتية ليمتد.

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 3.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.2 مليون دوالر كما في 31 
ديسمبر 2021م نتيجة للزيادة في المشتريات من أطراف ذات عالقة نظًرا لتعافي األعمال التجارية.

ذمم دائنة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم ال(ائنة التجارية وأخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم د:  63لوالج(و- )

اإلمارات العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
43,53946,43043,225ذمم دائنة تجارية

29,43127,44035,390مصاريف مستحقة
18,27114,02524,206ذمم دائنة للموظفين

5,0046,5479,370ذمم دائنة أخرى
96,24494,442112,191مجموع الذمم الدائنة التجارية وأخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ذمم دائنة تجارية

تتعلق الذمم الدائنة التجارية بأرصدة الموردين، وبخاصة فيما يخص مشتريات المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 43.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 46.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي الرتفاع المشتريات في نهاية عام 2020م حيث تم تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وانتظمت المطاعم في عملها 

بشكل طبيعي.

31 ديسمبر  كما في  أمريكي  مليون دوالر  إلى 43.2  31 ديسمبر 2020م  كما في  أمريكي  مليون دوالر  التجارية من 46.4  الدائنة  الذمم  انخفضت 
الدائنة األخرى في عام 2021م. تم تضمين الشيكات غير المحصلة ضمن  الذمم  بند  2021م نتيجة إلعادة تصنيف الشيكات غير المحصلة ضمن 

الذمم الدائنة خالل عام 2019م وعام 2020م.
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مصاريف مستحقة

تتعلق المصاريف المستحقة بشكل رئيسي بالمرافق والصيانة واإلعالنات وما إلى ذلك.

انخفضت المصاريف المستحقة من 29.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 27.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االنخفاض في مستوى العمليات خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

ارتفعت المصاريف المستحقة من 27.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 35.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مستوى العمليات وانخفاض أثر جائحة كوفيد-19 على عمليات الشركة.

ذمم دائنة للموظفين

تتضمن الذمم الدائنة للموظفين عالوات مستحقة ورصيد اجازات مستحقة للموظفين.

انخفضت الذمم الدائنة للموظفين من 18.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م نظًرا لتشجيع الشركة للموظفين على االستفادة من رصيد اإلجازات خالل 2020م ولم يتم دفع أي عالوات مستحقة خالل عام 2020م بغرض 

الحد من األثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على العمليات.

ارتفعت الذمم الدائنة للموظفين من 14.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 24.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
حيث تعافى النشاط التجاري وارتفع عدد الموظفين كما تم تسجيل مخصص المكافآت كما في 31 ديسمبر 2021م للسنة المالية المنتهية في 2021م.

ذمم دائنة أخرى

تتعلق الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي بذمم االمتياز الدائنة إلى مانحي االمتياز )بما في ذلك رسوم االمتياز ورسوم االمتياز األولية(.

ارتفعت الذمم الدائنة األخرى من 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
حيث منحت العالمات التجارية األم فترات سداد أطول بغرض دعم الشركة في إدارة تدفقاتها النقدية نتيجة لجائحة كوفيد-19. ارتفعت الذمم الدائنة 
األخرى ارتفاًعا إضافًيا من 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
إلعادة تصنيف الشيكات غير المحصلة ضمن هذا البند في عام 2021م. تمت المحاسبة عن الشيكات غير المحصلة ضمن الذمم الدائنة التجارية 

خالل عام 2019م وعام 2020م.

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم اإلمارات العربية د:  64لوالج(و- )

المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

414141رأس المال

202020االحتياطي النظامي

74324,42041,282األرباح المبقاه

80424,48241,343مجموع حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

رأس الما- واالحتياطي النظامي

بقي رأس المال واالحتياطي النظامي مستقًرا بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م.

األرباح المبقاه

ارتفعت األرباح المبقاه من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 24.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و41.3 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لألرباح المسجلة خالل العامين 2020م و2021م البالغة 28.9 مليون دوالر أمريكي و51.2 

مليون دوالر أمريكي على التوالي.

135

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



بيان الت(فقات النق(ية لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة  3لولولو

بيان الت(فقات النق(ية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لمطاعم د:  و6لوالج(و- )

اإلمارات العربية المتح(ة:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

34,81028,86151,159ربح الفترة

تعديالت لـ:

22,78023,19719,605استهالك الممتلكات والمعدات 

1,2381,7302,384إطفاء الموجودات غير الملموسة

)38(427-عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمة( على الموجودات غير المالية

37,10942,96645,155استهالك موجودات حق االستخدام

4,6974,7805,352مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12613177مخصص المخزون بطيء الحركة

86217)152(خصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

1261,0681,608خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 

4,4193,8733,059تكاليف التمويل

)3,278()6,047(-ربح من امتيازات اإليجار 

105,152101,072125,298تدفقات نقدية تشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والتغيرات في رأس المال العامل

)4,612()5,988()4,448(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

التغيرات يف رأس املال العامل:

4,231)3,952(9,885ذمم مدينة تجارية وأخرى

)6,468()1,439(3,645المخزون

13,522)1,802(14,908ذمم دائنة تجارية وأخرى

)36,837(9,3271,534مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

723)40,446(41,360مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

179,83048,97995,857صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

)29,301()13,522()27,763(شراء ممتلكات ومعدات

29644334متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)3,684()1,483()2,840(شراء موجودات غير ملموسة

)32,951()14,562()30,307(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

)40,534()31,158()36,355(المكونات الرئيسية لدفعات اإليجار

)2,758()3,873()4,419(دفعات تكاليف التمويل

--41إصدار رأس المال

حركات المكتب الرئيسي األخرى، صافي بعد نقل الممتلكات والمعدات ومخصص مكافآت نهاية 
--)95,378(الخدمة للموظفين

)4,762()5,184()9,105(صافي الحركة في التعديالت المجتزأة

)48,053()40,215()145,216(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

14,853)5,798(4,306صافي التغير في النقد وما في حكمه

18,16422,47016,673النقد وما في حكمه في بداية السنة

22,47016,67331,526النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 179.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 49.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
ويعود ذلك إلى ما يلي:

انخفاض ربح الفترة من 34.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 28.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.- 
التغير في النقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من تدفق نقدي قدره 79.1 مليون دوالر أمريكي إلى استخدام نقدي قدره - 

46.1 مليون دوالر أمريكي.

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 49.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 95.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة 
لما يلي:

ارتفاع أرباح الفترة من 28.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 51.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مع توسع العمليات - 
وتجاوز األرباح أرقام عام 2019م.

األثر اإليجابي للنقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من استخدام نقدي قدره 46.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م - 
إلى استخدام نقدي قدره 24.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 30.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 14.6 مليون دوالر أمريكي في عام  انخفض صافي 
2020م وذلك يعود إلى انخفاض النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات من 27.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 13.5 مليون دوالر 

أمريكي في عام 2020م حيث تم افتتاح عدد أقل من المطاعم خالل عام 2020م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 14.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 33.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويعود ذلك إلى الزيادة في النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات من 13.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 29.3 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2021م وارتفاع مشتريات الموجودات غير الملموسة من 1.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.7 مليون دوالر أمريكي في 

عام 2021م بما يتماشى مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 145.2 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 40.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة لـ: )1( انخفاض صافي نقل الممتلكات والمعدات ومخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين من 95.4 مليون دوالر أمريكي إلى صفر في عام 
2020م. )2( انخفاض مدفوعات اإليجار فيما يتعلق بالعنصر الرئيسي اللتزامات اإليجار. )3( االنخفاض في صافي الحركة في التعديالت المجتزأة.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 40.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 48.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة الرتفاع مدفوعات اإليجار فيما يتعلق بالمكون الرئيسي لمطلوبات اإليجار والتي قابلها جزئًيا انخفاض في سداد تكاليف التمويل.
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ملخص المعلومات المالية لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد للسنوات المنتهية  3لولو
في  3 ديسمبر

ملخص المعلومات المالية لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد للسنوات المنتهية في د:  66لوالج(و- )

 3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 

405,494340,373434,868إيرادات

)350,171()287,155()330,464(تكلفة اإليرادات

75,03053,21984,697إجمالي الربح

)21,759()13,504()19,593(مصاريف بيع وتوزيع

)30,295()26,544()38,162(مصاريف عمومية وإدارية

3,825335)364(إيرادات أخرى، صافي

16,91116,99532,978ربح التشغيل

1,498--الحصة في أرباح شركة تابعة

)4,693()5,536()7,525(تكاليف التمويل

9,38511,45929,784الربح قبل الزكاة

)3,795(-)1,426(الزكاة

7,96011,45925,989ربح السنة

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

59,44170,34485,420مجموع حقوق امللكية

185,346141,981235,411مجموع الموجودات غير المتداولة

115,057134,64552,920مجموع الموجودات المتداولة

300,404276,627288,332مجموع املوجودات

126,81597,71985,973مجموع المطلوبات غير المتداولة

114,148108,564116,939مجموع المطلوبات المتداولة

240,963206,283202,912مجموع املطلوبات

300,404276,627288,332مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  و6لوالج(و- )

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد: 

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل وبيان المركز المالي

2021م 2020م 2019م  العملة: ألف دوالر أمريكي 

%19.5 %15.6 %18.5 إجمالي هامش الربح )1( 

%6.0 %3.4 %2.0 صافي هامش الربح )2( 

0.5 1.2 1.0 نسبة التداول )3( 

%70.4 %74.6 %80.2 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4( 

)23,369( )103,675( )70,009( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5( 

5 4 4 معدل أيام الذمم المدينة )6( 

52 65 62 معدل أيام المخزون )7( 

107 125 112 معدل أيام الذمم الدائنة )8( 

)%12.4( )%11.1( )%5.1( صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9( 

%9.0 %4.1 %2.6 العائد على الموجودات )10( 

%30.4 %16.3 %13.4 العائد على حقوق الملكية )11( 

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات.   )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات.   )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.   )3(

تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.   )4(
تم احتساب صافي الدين )صافي النقد( على أنه التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.   )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل( مقسومة على مواد خام مستهلكة مضروبة ب 365.
التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على أرباح السنة مقسوماً على مجموع الموجودات.   )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء على أرباح السنة مقسوماً على مجموع حقوق الملكية.   )11(
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بيان ال(خل لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد  ل3لولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )السعودية( للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 
ديسمبر 2021م.

المطاعم د:  68لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  ال(خل  بيان 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 
405,494340,373434,868إيرادات

)350,171()287,155()330,464(تكلفة اإليرادات
75,03053,21984,697إجمالي الربح

)21,759()13,504()19,593(مصاريف بيع وتوزيع
)30,295()26,544()38,162(مصاريف عمومية وإدارية

3,825335)364(إيرادات أخرى، صافي
16,91116,99532,978ربح التشغيل

1,498--الحصة في أرباح شركة تابعة
)4,693()5,536()7,525(تكاليف التمويل

9,38511,45929,784الربح قبل الزكاة
)3,795(-)1,426(الزكاة

7,96011,45925,989ربح السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

اإليرادات حسب العالمة التجارية

اإليرادات حسب تفاصيل العالمة التجارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  69لوالج(و- )

 و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

35.2%)8.2%(229,645210,800284,997كنتاكي

20.8%)26.8%(101,76074,51789,985هارديز

15.1%)5.4%(36,35834,39739,591كرسبي كريم

)1.8%()45.2%(37,73120,65920,296أخرى

27.8%)16.1%(405,494340,373434,868مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

  65.5%61.9%56.6%كنتاكي

  20.7%21.9%25.1%هارديز

  9.1%10.1%9.0%كرسبي كريم

  4.7%6.1%9.3%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

اإليرادات حسب تفاصيل قناة البيع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  0ولوالج(و- )

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

15.3%)37.1%(85,08353,50661,669طلبات داخلية

34.4%)34.7%(145,14094,710127,300طلبات خارجية

23.9%10.0%98,329108,141133,940التوصيل إلى المنزل

28.9%10.2%72,29379,657102,645طلبات السيارات

113.6%)6.2%(4,6494,3609,314أخرى

27.8%)16.1%(405,494340,373434,868مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

  14.2%15.7%21.0%طلبات داخلية

  29.3%27.8%35.8%طلبات خارجية

  30.8%31.8%24.2%التوصيل إلى المنزل

  23.6%23.4%17.8%طلبات السيارات

  2.1%1.3%1.1%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

من بين العالمات التجارية األربع الكبرى، تُشّغل الشركة كاًل من كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم في المملكة العربية السعودية. ساهمت هذه العالمات 
التجارية الثالث مجتمعة بنسبة 95.3% في مجموع اإليرادات في عام 2021م.
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انخفضت اإليرادات من 405.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 340.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على خلفية جائحة كوفيد-19، 
ويعود ذلك باألصل إلى ما يلي:

الثاني من عام 2020م(، إلى -  تم إغالق 27 مطعًما في عام 2020م مقابل فتح ستة مطاعم جديدة )تم فتح معظمها خالل النصف 
إلى 28.9  2019م  مليون طلب في عام   37.0 الطلبات من  انخفاض عدد  إلى  أدى  العمل مما  وتخفيض ساعات  اإلغالقات  جانب 

مليون طلب في عام 2020م.
كانت إيرادات هارديز األكثر تأثًرا بين العالمات التجارية الكبرى حيث لم يكن لديها تطبيق توصيل على الهاتف المحمول خاص بها - 

السعودية  العربية  المملكة  المحمول في  الهاتف  )تم إطالق تطبيق  المطاعم  واعتمدت بشكل أساسي على تطبيقات توصيل طلبات 
في ديسمبر 2020م(.

تمت مقابلته جزئًيا من خالل زيادة متوسط قيمة الطلب من 11.0 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 11.8 دوالر أمريكي في عام - 
فصاعًدا  2020م  يوليو  من   %9.8 كنتاكي  أسعار  ارتفعت  حيث  التجارية  العالمات  لمختلف  األسعار  ارتفاع   )1( بـ  مدفوعة  2020م 
وأسعار هارديز بنسبة 0.4% في يناير 2020م وبنسبة 7.8% في يوليو 2020م. )2( نمو إيرادات التوصيل إلى المنزل والتي عادة ما 
تتمتع بمتوسط قيمة طلب أعلى مقارنة بالطلبات الداخلية والطلبات الخارجية. بادرت اإلدارة أيًضا بتحديث عدد من المطاعم لتلبية 

الطلب اإلضافي على خدمة التوصيل إلى المنزل.

ارتفعت اإليرادات من 340.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 434.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م متجاوزة مستويات إيرادات ما قبل 
جائحة كوفيد -19 ويرجع ذلك في المقام األول إلى: 

افتتاح 19 مطعًما جديًدا وعودة ساعات العمل في المطاعم القائمة لطبيعتها نتيجة لرفع القيود. نتيجة لذلك ارتفع عدد الطلبات من - 
المطاعم القائمة والجديدة من 28.9 مليون طلب في عام 2020م إلى 37.1 مليون طلب في عام 2021م.

استخدام الدجاج المحلي الطازج في نوفمبر 2020م الذي حظي بشعبية ونجاح في السوق المحلي.- 
الزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية خالل عام 2021م لتصل إلى 133.9 مليون دوالر أمريكي مقارنة - 

بـ 108.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م )انخفضت النسبة انخفاًضا بسيًطا إلى 30.8% في عام 2021م مقارنة بـ 31.8% في 
عام 2020م بسبب الزيادة في إيرادات الطلبات الخارجية(.

زيادة أخرى في أسعار كنتاكي بنسبة 5.0% في يوليو 2021م وهارديز بنسبة 2.5% في مارس 2021م.- 

واصلت كنتاكي التفوق على العالمات التجارية األخرى التابعة للمجموعة لتنمو مساهمتها من 56.6% من إجمالي اإليرادات في 2019م إلى %65.5 
في 2021م مدفوعة بالزيادة في عدد المطاعم العاملة وزيادة متوسط اإليرادات لكل مطعم من 1.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م. إلى 1.3 

مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب ارتفاع الطلبات )مدفوعة بارتفاع التوصيل إلى المنزل( وارتفاع متوسط قيمة الطلبات.
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تكلفة االيرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:   ولوالج(و- )

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

32.9%)14.8%(118,883101,245134,602مواد خام مستهلكة

14.7%)13.2%(91,12179,06090,644رواتب ومزايا الموظفين األخرى

18.5%)23.2%(32,52924,99829,611استهالك موجودات حق االستخدام

30.8%)14.0%(19,78017,01922,262رسوم امتياز

)33.0%()21.6%(16,67913,0708,762استهالك الممتلكات والمعدات

8.4%)16.5%(15,27312,75813,831مرافق واتصاالت

54.9%19.5%8,76610,47116,220تكاليف التوصيل

19.6%)25.6%(8,3146,1847,398إيجار

49.4%90.3%3,0095,7278,555تكاليف الخدمات

1.0%50.3%3,1854,7884,837التنظيف واللوازم ذات الصلة

39.0%4.4%4,1254,3085,990اإلصالح والصيانة

22.2%)27.3%(1,7981,3061,597التأمين

)33.1%(480.1%2141,240829مخصص الخسارة الناتجة عن تقادم المخزون

)1.2%()6.7%(1,1781,0991,085إطفاء الموجودات غير الملموسة

1.8%)30.9%(5,6113,8803,948أخرى

21.9%)13.1%(330,464287,155350,171مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

  31.0%29.7%29.3%مواد خام مستهلكة

  20.8%23.2%22.5%رواتب ومنافع الموظفين األخرى

  6.8%7.3%8.0%استهالك موجودات حق االستخدام

  5.1%5.0%4.9%رسوم امتياز

  2.0%3.8%4.1%استهالك الممتلكات والمعدات

  3.2%3.7%3.8%مرافق واتصاالت

  3.7%3.1%2.2%تكاليف التوصيل

  1.7%1.8%2.1%إيجار

  2.0%1.7%0.7%تكاليف الخدمات

  1.1%1.4%0.8%التنظيف واللوازم ذات الصلة

  1.4%1.3%1.0%اإلصالح والصيانة

  0.4%0.4%0.4%التأمين

  0.2%0.4%0.1%مخصص الخسارة الناتجة عن تقادم المخزون

  0.2%0.3%0.3%إطفاء الموجودات غير الملموسة

  0.9%1.1%1.4%أخرى

  80.5%84.4%81.5%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مواد خام مستهلكة

تشمل المواد الخام المستهلكة تكاليف اللحوم والدجاج والبطاطس المقلية والمشروبات وتكلفة المواد األخرى.

انخفضت تكلفة المواد الخام بنسبة 14.8% من 118.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 101.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات نتيجة لجائحة كوفيد-19. ومن ناحية أخرى، ارتفعت المواد الخام المستهلكة كنسبة من اإليرادات من %29.3 
في عام 2019م إلى 29.7% في عام 2020م نتيجة تغيير نوع الدجاج المقّدم من الدجاج البرازيلي المجمد إلى الدجاج الطازج الذي يوفره موردون 

محليون )وهو األغلى سعًرا نسبًيا( إضافة إلى ارتفاع تكاليف البطاطس والتوابل.

ارتفعت تكلفة المواد الخام بنسبة 32.9% من 101.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 134.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى زيادة اإليرادات خالل نفس الفترة. ارتفعت المواد الخام المستهلكة كنسبة من اإليرادات من 29.7% في عام 2020م إلى 31.0% في 

عام 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى تأثير عام كامل من اعتماد الدجاج محلي المصدر الطازج والزيادة في تكاليف السلع األخرى بسبب التضخم.

رواتب ومزايا الموظفين األخرى

اإلقامة  ورسوم  واألجور  الرواتب  المثال:  سبيل  على  )وتتضمن  المطعم  في  والسائقين  الموظفين  تكاليف  األخرى  الموظفين  ومزايا  الرواتب  تشمل 
والتأشيرات وأجر العمل اإلضافي والمزايا والبدالت األخرى(.

انخفضت الرواتب ومزايا الموظفين األخرى بنسبة 13.2% من 91.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 79.1 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م نتيجة لالنخفاض في عدد الموظفين بسبب التناقص الطبيعي لعدد الموظفين الذي لم يتم تعويضه والدعم الحكومي الذي تلقته الشركة خالل 

عام 2020م والذي يبلغ 2.45 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت الرواتب ومزايا الموظفين األخرى بنسبة 14.7% من 79.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 90.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى )1( زيادة عدد الموظفين المتماشي مع توسع أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية نظًرا الفتتاح 19 مطعًما جديًدا 
في عام 2021م. )2( الزيادة في متوسط التكلفة لكل فرد حيث استأنفت الشركة دفع أجر العمل اإلضافي والمكافآت بما يتماشى مع عودة ساعات 

العمل إلى طبيعتها بعد الجائحة.

بلغت معدالت التوطين والسعودة للشركة 25.0% في ديسمبر 2021م.

استهالك موجودات حق االستخ(ام

يشمل استهالك موجودات حق االستخدام كل من المباني والمركبات.

انخفض استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 23.2% من 32.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 25.0 مليون دوالر أمريكي في عام 
2020م مدفوعاً بانخفاض موجودات حق استخدام المباني نتيجة النخفاض عدد المطاعم ب 21 مطعًما خالل عام 2020م.

ارتفع استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 18.5% من 25.0 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 29.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، 
إضافية  مركبات  واستئجار  2021م  مطعًما خالل   12 المطاعم ب  عدد  الرتفاع  نتيجة  والمركبات  للمباني  االستخدام  موجودات حق  بزيادة  مدفوًعا 

لمواجهة زيادة الطلب على التوصيل إلى المنزل.

رسوم االمتياز

تراوحت رسوم االمتياز بين 4.0% و6.0% من اإليرادات في المملكة العربية السعودية بين عامي 2019م و2021م.

انخفضت رسوم االمتياز بنسبة 14.0% من 19.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 17.0 مليون دوالر أمريكي في 2020م تماشًيا مع االنخفاض 
في اإليرادات إضافة إلى تنازل إحدى العالمات التجارية األم عن رسوم االمتياز من أبريل إلى مايو 2020م للحد من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد-19. 

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 30.8% من 17.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 22.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مدفوعة بتوسع 
جائحة  تأثيرات  انحسار  نتيجة  الحالية  المطاعم  من  اإليرادات  وزيادة  العام  خالل  جديًدا  مطعًما   19 الفتتاح  نتيجة  2021م  عام  خالل  اإليرادات 

كوفيد-19. 

استهالك الممتلكات والمع(ات

استهالك الممتلكات والمعدات الخاصة بالمباني والديكورات، واآلالت والمعدات وغيرها.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة 21.6% من 16.7 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 13.1 مليون دوالر أمريكي في 2020م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى انخفاض عدد المطاعم العاملة من 483 مطعًما في 31 ديسمبر 2019م إلى 462 مطعًما في 31 ديسمبر 2020م.
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انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة 33.0% من 13.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 8.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى عمليات االستبعادات وإغالق المطاعم في عام 2020م واستهالك المزيد من الموجودات بالكامل. تم تعويض ذلك جزئًيا من 

خالل افتتاح 12 مطعًما في عام 2021م في المملكة العربية السعودية في الجزء األخير من العام. 

المرافق واالتصاالت

انخفضت تكلفة المرافق واالتصاالت بنسبة 16.5% من 15.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 12.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
مدفوعة بانخفاض عدد المطاعم العاملة إلى جانب انخفاض ساعات العمل نتيجة اإلغالق وحظر التجول أثناء الجائحة.

ارتفعت تكلفة المرافق واالتصاالت بنسبة 8.4% من 12.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 13.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى توسع نطاق العمل وزيادة عدد المطاعم وعدد ساعات العمل مع رفع حظر التجول خالل عام 2021م.

تكاليف التوصيل

تشمل تكاليف التوصيل في المملكة العربية السعودية في األساس رسوم تطبيقات التوصيل وإيجار المركبات وتكاليف الوقود. 

ارتفعت تكاليف التوصيل بنسبة 19.5% من 8.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 10.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م مدفوعة بشكل 
أساسي بزيادة إيرادات التوصيل إلى المنزل من 98.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 108.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م. ارتفعت 
الطلبات  إيرادات  محل  حلت  2020م حيث  عام  في   %31.8 إلى  2019م  عام  في   %24.2 من  اإليرادات  في  المنزل  إلى  التوصيل  إيرادات  مساهمة 

الخارجية أثناء فترات اإلغالق وحظر التجول.

كما ارتفعت تكاليف التوصيل بنسبة 54.9% من 10.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 16.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، مدفوعة 
دوالر  مليون   133.9 إلى  2020م  عام  أمريكي في  دوالر  مليون   108.1 23.9% من  بنسبة  توسعت  والتي  المنزل  إلى  التوصيل  إيرادات  في  بالزيادة 

أمريكي، وكانت الزيادة في رسوم التوصيل ناتجة أيًضا عن الزيادة في تكاليف الوقود مع ارتفاع تكاليف الوقود على مستوى العالم. 

االيجار

يمثل اإليجار الذي يتم تحصيله بموجب عقود اإليجار قصيرة األجل أو اإليجار غير التعاقدي الذي يتم تحصيله المتعلق بمطاعم الشركة والتي ال يتم 
التعامل معها على أنها حق استخدام بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16.

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 25.6% من 8.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م حيث أجرت 
الشركة ممارسة ترشيد لمطاعم المجموعة حيث أغلقت 27 مطعما.

التوسع  نتيجة  أمريكي في عام 2021م  إلى 7.4 مليون دوالر  تكاليف اإليجار بنسبة 19.6% من 6.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م  ارتفعت 
في العمليات في المملكة العربية السعودية مدفوعة بزيادة عدد المطاعم من 462 مطعًما كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 474 مطعًما كما في 31 

ديسمبر 2021م.

تكاليف الخ(مات

تكاليف الخدمات المتعلقة بتكلفة المخازن وعمولة البطاقات االئتمانية ورسوم خدمات أطراف خارجية )مثل الشركات األمنية والتنظيف والخدمات 
األخرى(.

ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 90.3% من 3.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ثم إلى 8.6 مليون 
دوالر أمريكي في عام 2021م ويعود ذلك لـ )1( الزيادة في مبيعات البطاقات االئتمانية. )2( ارتفاع تكاليف خدمات المخازن حيث تحولت الشركة 
من مخازن مستأجرة إلى االستعانة بأطراف خارجية تقدم خدمات التخزين. )3( إعادة تصنيف عموالت البطاقات االئتمانية من »أخرى« إلى تكاليف 

الخدمات في عام 2020م.

التنظيف واللوازم ذات الصلة

ارتفعت تكلفة التنظيف واللوازم ذات الصلة بنسبة 50.3% من 3.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
بسبب زيادة مشتريات الكمامات ومواد التعقيم والتنظيف أثناء الجائحة. 

ظلّت تكاليف التنظيف واللوازم ذات الصلة مستقرة بالقيمة االسمية بين عامي 2020م و2021م. ومع ذلك، وكنسبة من اإليرادات، فقد تراجعت من 
1.4% إلى 1.1% بين عامي 2020م و2021م مع زيادة اإليرادات خالل الفترة نفسها.
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اإلصالح والصيانة

ارتفعت تكلفة اإلصالحات والصيانة بنسبة 4.4% من 4.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، مدفوعة 
بعقود الصيانة الجديدة المبرمة ألنظمة مكافحة الحرائق وآالت إعداد القهوة...إلخ التي كانت تدار داخلًيا في السنوات السابقة والتي تمت مقابلتها 

بانخفاض أنشطة الصيانة االعتيادية بسبب جائحة كوفيد-19.

2021م،  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   6.0 إلى  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   4.3 39.0% من  بنسبة  والصيانة  تكلفة اإلصالحات  ارتفعت 
مدفوعة باإلنفاق اإلضافي على أنشطة الصيانة االعتيادية بعد جائحة كوفيد-19.

التأمين

تتعلق تكاليف التأمين بعقود التأمين التي تشمل المطاعم والمطابخ ومركبات التوصيل. 

مدفوعة  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   1.3 إلى  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   1.8 من   %27.3 بنسبة  التأمين  تكاليف  انخفضت 
باالنخفاض في عدد المطاعم التي كانت تعمل كما في 31 ديسمبر 2020م مقارنة ب 2019م. 

ارتفعت تكلفة التأمين بنسبة 22.2% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مدفوعة بزيادة عدد 
المطاعم العاملة بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

مخصص الخسارة الناتجة عن تقادم المخزون

ارتفع مخصص الخسارة الناتجة عن تقادم المخزون بنسبة 480.1% من 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2020م مدفوًعا بشراء كمامات وأدوات أخرى خالل جائحة كوفيد-19 التي تزايد الطلب عليها لتغطية النقص في هذه المواد في ذلك الوقت.

انخفض مخصص الخسارة الناتجة عن تقادم المخزون بنسبة 33.1% من 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م مدفوًعا بالتأثير غير المتكرر في عام 2020م كما هو موّضح أعاله.

إطفاء الموجودات غير الملموسة

تشمل الموجودات غير الملموسة رسوم االمتياز وبدل الخلّو.

بقيت تكلفة إطفاء الموجودات غير الملموسة مستقرة نسبًيا بين عامي 2019م و2021م بما يتماشى مع سير األعمال االعتيادي.

أخرى

تتعلق التكاليف األخرى بشكل أساسي بتكاليف األمن والسفر والنقل والبنود األخرى.

2020م مدفوعة  أمريكي في عام  دوالر  مليون   3.9 إلى  2019م  أمريكي في عام  دوالر  مليون   5.6 بنسبة 30.9% من  األخرى  التكاليف  وانخفضت 
بانخفاض التكاليف األمنية وتكاليف السفر والنقل بسبب إغالق المطاعم المؤقت وقيود السفر الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

بقيت التكاليف األخرى بالقيمة االسمية مستقرة بين عامي 2020م و2021م عند 3.9 مليون دوالر أمريكي حيث استمرت معظم القيود على السفر 
والنقل كما هي.
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مصاريف البيع والتوزيع

تفاصيل مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0وم لشركة المطاعم األهلية د:  وولوالج(و- )

ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

61.9%)30.8%(18,92513,10221,215مصاريف التسويق واالعالن
11.3%)35.6%(620399445رواتب ومزايا الموظفين األخرى

4627.4%)95.6%(482100أخرى
61.1%)31.1%(19,59313,50421,759مجموع مصاريف البيع والتوزيع

كنسبة من االيرادات
  4.9%3.8%4.7%مصاريف التسويق واالعالن

  0.1%0.1%0.2%رواتب ومزايا الموظفين األخرى
  0.0%0.0%0.0%أخرى

  5.0%4.0%4.8%مجموع مصاريف البيع والتوزيع

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مصاريف التسويق واإلعالن

بموجب  الشركة  تكليف  تم  األم.  التجارية  العالمات  مع  باالتفاقيات  يتعلق  فيما  التسويق  نفقات  أساسي  بشكل  واإلعالن  التسويق  مصاريف  تشمل 
اتفاقيات االمتياز مع العالمات التجارية األم بإنفاق ما يلي: )1( كنتاكي وهارديز: 5% من إجمالي اإليرادات )2( كرسبي كريم: 3% من إجمالي اإليرادات 

)3( تي جي آي فرايديز 2% من إجمالي اإليرادات.

انخفضت مصاريف التسويق واإلعالن بنسبة 30.8% من 18.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 13.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات بين عامي 2019م و2020م إلى جانب إعفاء مؤقت بسبب بعض اإلعفاءات التسويقية التي تم التفاوض 

عليها مع العالمات التجارية األم للشهور من مارس 2020م إلى ديسمبر 2020م.

ارتفعت مصاريف التسويق واإلعالن بنسبة 61.9% من 13.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 21.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة اإليرادات وعودة متطلبات اإلنفاق التسويقي إلى المبلغ المتفق عليه في اتفاقيات االمتياز.

رواتب ومزايا الموظفين األخرى

تشمل الرواتب والمزايا األخرى الرواتب واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرات وأجور العمل اإلضافي والمزايا والبدالت األخرى للموظفين العاملين في 
قسم التسويق. 

انخفضت مصاريف الرواتب ومنافع الموظفين األخرى بنسبة 35.6% من 0.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى )1( التناقص الطبيعي الذي لم يتم تعويضه أثناء الجائحة مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين، و )2( تخفيض 

الرواتب التي تم تطبيقه بين أبريل ويوليو من عام 2020م. 

ارتفعت الرواتب ومنافع الموظفين األخرى بنسبة 11.3% من 0.4 مليون أمريكي في عام 2020م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مدفوعة 
بإعادة الرواتب كما كانت عليه )لم يتم تخفيض الرواتب في عام 2021م( وزيادة عدد الموظفين بعد استئناف عملية التوظيف. 

أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل أساسي بالهدايا المجانية لوجبات األطفال.

انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 95.6% من 48 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2 ألف دوالر أمريكي في 2020م وارتفعت إلى 100 ألف 
دوالر أمريكي في عام 2021م.
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المصاريف العمومية واإلدارية 

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0وم لشركة المطاعم د:  3ولوالج(و- )

األهلية ذ.م.م. )المملكة العربية السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

13.0%)25.2%(25,53319,09921,575الرواتب ومزايا الموظفين االخرى
)19.9%()8.3%(2,9972,7492,202استهالك الممتلكات والمعدات

28.3%)65.0%(3,0821,0781,384مرافق واتصاالت
)28.3%(76.7%492870623أتعاب مهنية

8.7%10.7%611676735اإلصالحات والصيانة
114.0%)80.4%(2,187429917استهالك موجودات حق االستخدام

)9.2%()5.5%(223210191انتقاالت
47.1%)94.3%(8885074مصاريف الخدمات

87.5%)35.7%(2,1501,3832,593أخرى
14.1%)30.4%(38,16226,54430,295مجموع املصاريف العمومية واالدارية

كنسبة من اإليرادات
  5.0%5.6%6.3%الرواتب ومزايا الموظفين االخرى

  0.5%0.8%0.7%استهالك الممتلكات والمعدات
  0.3%0.3%0.8%مرافق واتصاالت

  0.1%0.3%0.1%أتعاب مهنية
  0.2%0.2%0.2%اإلصالحات والصيانة

  0.2%0.1%0.5%استهالك موجودات حق االستخدام
  0.0%0.1%0.1%انتقاالت

  0.0%0.0%0.2%مصاريف الخدمات
  0.6%0.4%0.5%أخرى

  7.0%7.8%9.4%مجموع املصاريف العمومية واالدارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الرواتب ومزايا الموظفين األخرى

تتضمن الرواتب ومزايا الموظفين األخرى المدرجة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية الرواتب واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرة والعمل اإلضافي 
وغيرها من المنافع والبدالت لموظفي الشركة من غير العاملين داخل المطاعم.

عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   25.5 من   %25.2 بنسبة  واإلدارية  العمومية  المصاريف  المدرجة ضمن  األخرى  الموظفين  ومزايا  الرواتب  انخفضت 
2019م إلى 19.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك في األصل لتخفيضات الرواتب وبالتحديد في الفترة ما بين أبريل 2020م ويوليو 
2020م وذلك استجابة لجائحة كوفيد-19، إلى جانب تخفيض أعداد الموظفين بين العامين 2019م و2020م نتيجة التناقص الطبيعي لعدد الموظفين 

دون تعويض ذلك. ولم تتكبد الشركة أي تكاليف إضافية خالل عام 2020م لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 على أداء الشركة.

ارتفعت الرواتب ومنافع الموظفين األخرى بنسبة 13,0% من 19.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 21.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
وذلك نتيجة للزيادة في أعداد الموظفين الناتجة عن توسيع أعمال الشركة إلى جانب الزيادة في متوسط التكلفة لكل موظف في عام 2021م عند دفع 

مصاريف إضافية والرواتب الكاملة )بعكس تخفيضات الرواتب التي تمت في عام 2020م(. 
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استهالك الممتلكات والمع(ات

يشمل استهالك الممتلكات والمعدات المتعلقة بمكاتب الشركة وأدواتها وسكن الموظفين. 

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات من 3.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، باإلضافة إلى 
انخفاض إضافي إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث لم يكن هنالك أي إضافات جوهرية خالل العامين 2020م و2021م فيما يخص 

الممتلكات والمعدات. إضافة إلى ذلك، كانت بعض الموجودات القائمة مستهلكة بالكامل. 

مرافق واتصاالت

تتعلق بتكلفة الكهرباء والمياه وغيرها من مصاريف المرافق للمكاتب وسكن الموظفين. 

انخفضت مصاريف المرافق واالتصاالت بنسبة 65,0% من 3.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
وذلك نتيجة لتخفيض عدد ساعات العمل وعمل الموظفين من المنازل بداًل من المكاتب خالل الجائحة.

ارتفعت مصاريف المرافق واالتصاالت بنسبة 28.3% من 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك 
نتيجة لزيادة عدد أيام العمل وعودة الموظفين إلى المكاتب. بقيت التكاليف أقل من معدالت 2019م وذلك بسبب االستعانة بأطراف خارجية تقدم 

خدمات التخزين خالل 2020م والذي نتج عنه انخفاض في تكاليف المرافق واالتصاالت في 2021م مقارنة بعام 2019م.

األتعاب المهنية

تمثل األتعاب المدفوعة إلى االستشاريين والمحامين ومراجعي الحسابات مقابل تقديم الخدمات. 

ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 76.7% من 0.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وذلك نتيجة لزيادة 
في الخدمات المخصصة لالستشارات الضريبية في عام 2020م.

انخفضت األتعاب المهنية بنسبة 28.3% من 0.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة 
االنخفاض في الخدمات المخصصة لالستشارات الضريبية في عام 2021م.

تصليحات وصيانة

ارتفعت التصليحات والصيانة بالقيمة االسمية بنسبة 10.7% من 0.6 مليون دوالر امريكي في عام 2019م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي في العامين 
2020م و2021م. ومع ذلك، بقيت التصليحات والصيانة المدرجة كنسبة من اإليرادات ثابتة عند ما يقارب 0.2% بين العامين 2019م و2021م.

استهالك موجودات حق االستخ(ام

انخفضت قيمة موجودات حق االستخدام بنسبة 80.4% من 2.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
وارتفعت الحًقا إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م. كان ذلك بسبب تخفيض اإليجار الناتج عن التحول من مخازن مستأجرة تديرها الشركة 

إلى مخازن يديرها طرف خارجي.

انتقاالت

يتعلق انتقاالت بمصاريف سفر الموظفين.

بقيت مصاريف النقل ثابتة للفترة ما بين عامي 2019م و2021م بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي.
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مصاريف الخ(مة

يشمل مصاريف الخدمة فيما يتعلق بالخدمات األمنية وخدمات تقنية المعلومات وتكاليف االستشارات.

إلى  ويعدو ذلك  أمريكي في عام 2020م  ألف دوالر  إلى 50  أمريكي في عام 2019م  ألف دوالر  بنسبة 94.3% من 888  الخدمة  انخفضت مصاريف 
االنخفاض في مصاريف الخدمات األمنية المتعلقة بالمخازن وذلك بسبب التحول من مخازن مستأجرة تديرها الشركة إلى مخازن يديرها طرف خارجي.

ارتفعت مصاريف الخدمة الحًقا من 50 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 74 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م.

مصاريف أخرى

الخدمات  البنكية وعقود  والرسوم  والتأمين  التجارية  والتراخيص  األجل  المباني قصير  وتأجير  المركبات  رئيسي  األخرى بشكل  المصاريف  تتضمن 
والمصاريف المتنوعة األخرى. 

انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 35.7% من 2.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى االنخفاض في مصاريف تأجير المركبات بسبب التحول من المخازن المستأجرة التي تديرها الشركة إلى مخازن يديرها طرف خارجي. 

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 87.5% من 1.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى ارتفاع البنود المتعلقة بالمطالبات ذات العالقة بخالفات قانونية معّينة.

اإليرادات/ )المصاريفد األخرى، صافي

التفاصيل اإليرادات/ )المصاريفد األخرى للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  4ولوالج(و- )

 و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

)63.2%()17.1%()901()2,449()2,953(خسائر إغالق المطاعم
ال ينطبقال ينطبق)888(694)584()التكاليف(/ عكس انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

)43.6%()59.3%(1,260514290إيرادات من شركة نون، صافي
)96.6%(ال ينطبق6,926235-امتيازات اإليجار

ال ينطبقال ينطبق1,599)1,860(1,913أخرى
)91.2%()1150.2%(3,825335)364(مجموع اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

خسائر إغالق المطاعم

تتمثل خسائر إغالق المطاعم في التكاليف المرتبطة بإنهاء عقود اإليجار. 

انخفضت خسائر إغالق المطاعم بنسبة 17.1% من 3.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وانخفضت 
بشكل إضافي إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وبنسبة قدرها 63.2%. تتكبد هذه التكاليف بناء على كل حالة وتختلف من مطعم إلى 

آخر، وانخفضت التكاليف في عام 2021م نتيجة انخفاض عدد المطاعم المغلقة مقارنة بعام 2020م.

)التكاليفد/ عكس االنخفاض في قيمة الممتلكات والمع(ات والموجودات غير الملموسة

ينتج هذا عن اختبار انخفاض القيمة الذي يتم إجراؤه كل عام وأي مخصصات أخرى للموجودات الثابتة الناشئة عن أي إغالقات للمطاعم المعلّقة.

بعد  الناتجة  األقل  الخسائر  تكن مطلوبة بسبب  لم  والتي  تم أخذها في عام 2019  التي  المخصصات  العكس في عام 2020م عن عكس بعض  نتج 
إغالق المطاعم.
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ال(خل من شركة نون، صافي

التخزين. انخفض  اللوجستي/  التجارية اإللكترونية )طرف ذات عالقة( لتقديم الدعم  اتفاقية مع نون للحلول  أبرمت شركة المطاعم األهلية ذ.م.م 
الدخل من االتفاقية مع نون للحلول التجارية اإللكترونية بنسبة 59.3% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م، وانخفض بشكل إضافي إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث بدأت شركة نون للحلول التجارية اإللكترونية استخدام 

مرافق ومخازن خاصة بها مما يتطلب دعًما أقل من شركة المطاعم األهلية ذ.م.م. انتهى هذا العقد في أكتوبر عام 2021م.

امتيازات اإليجار

تُمّثل امتيازات االيجار كما تم التفاوض عليها مع مالك العقارات خالل الجائحة. سجلت الشركة امتيازات إيجار لمرة واحدة بقيمة 6.9 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2020م و0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021.

أخرى

يتعلق بند »أخرى« باألرباح / الخسائر من التقييم العادل لالستثمارات العقارية وخسائر اإلغالق المتعلقة بالمخازن ومخصصات أخرى لمرة واحدة.

انخفضت قيمة بند »أخرى« من ربح بقيمة 1.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى خسارة بقيمة 1.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص لشحنة معيبة من شركة فارم فريتس. 

ارتفعت قيمة بند »أخرى« من خسارة بقيمة 1.9مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى ربح بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود 
الحملة  فيما يخص  الطلبات  توصيل  من شركة  المستلم  الدخل   )2( فريتس  فارم  من  المعيبة  الشحنة  )1( عكس مخصص  إلى:  رئيسي  بشكل  ذلك 
التابعة ألمريكانا على  التجارية  العالمات  الطلبات خصومات على  توصيل  قّدمت شركة  الطلبات.  توصيل  قبل شركة  تمويلها من  تم  التي  التسويقية 
وتم  الخصم  قيمة  بتعويض  الحًقا  الطلبات  توصيل  شركة  قامت  الحملة(،  خالل  بالطلبات  يتعلق  فيما  أقل  إيرادات  تسجيل  إلى  أدى  )مما  تطبيقها 

تسجيلها ضمن اإليرادات األخرى )1,3 مليون دوالر أمريكي(. 

الحصة في ربح شركة تابعة

و 3 ديسمبر  و0وم د:  وولوالج(و- ) 0و0وم  و 3 ديسمبر  المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم  للسنوات  تابعة  ربح شركة  االلحصة في 

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

100.0%ال ينطبق1,502--اإليرادات

100.0%ال ينطبق1,502--إجمالي الربح

100.0%ال ينطبق)4(--مجموع المصاريف

100.0%ال ينطبق1,498--احلصة يف ربح شركة تابعة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

خالل عام 2021م، أسست الشركة شركة أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد )»برايم لالستثمارات«(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وتملك شركة المطاعم األهلية ذ.م.م 100% من أسهمها. 

وفًقا لإلدارة، تحتفظ الشركة االستثمارية حالًيا فقط بالودائع الثابتة والنقدية لدى بنك المشرق.
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تكاليف التمويل

تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  6ولوالج(و- )

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

)14.2%()25.7%(6,8595,0974,374الفائدة على مطلوبات اإليجار

)27.3%()34.1%(666439319تكلفة الفائدة على التزامات مزايا الموظفين

)15.2%()26.4%(7,5255,5364,693مجموع تكاليف التمويل

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتألف تكاليف التمويل بشكل رئيسي من الفائدة المتعلقة بمطلوبات اإليجار والفائدة على مزايا الموظفين. انخفض مجموع تكاليف التمويل من 7.5 
مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة لـ )1( االنخفاض في مطلوبات اإليجار بسبب إغالق 27 
مطعًما في عام 2020م ودفعات مطلوبات اإليجار وامتيازات اإليجار المقبوضة خالل عام 2020م الناجمة عن جائحة كوفيد-19 )2( انخفاض في 
معدالت الخصم المستخدمة في مطلوبات اإليجار من 3.5% في 2019م إلى 2.5% في 2020م. )3( انخفاض أعداد الموظفين على خلفية جائحة 

كوفيد-19، األمر الذي أّدى إلى انخفاض تكلفة الفائدة على منافع الموظفين.

انخفض مجموع تكاليف التمويل بشكل إضافي من 5.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى )1( انخفاض إضافي في مطلوبات اإليجار نتيجة لتجاوز الدفعات قيمة اإلضافات خالل السنة )2( امتيازات اإليجار المقبوضة 

خالل السنة والبالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي. )3( انخفاض في معدل الخصم من 2.5% في 2020م إلى 2.0% في 2021م.

الربح للسنة وصافي هامش الربح للفترة

ارتفع صافي الربح للسنة بنسبة 44.0% من 8.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة النخفاض 
مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف التمويل والزكاة نتيجة لجائحة كوفيد-19. إضافة إلى انخفاض التكاليف، ارتفعت 
اإليرادات األخرى نتيجة امتيازات اإليجار المستلمة خالل عام 2020م. تم تعويض االنخفاض في التكاليف والزيادة في اإليرادات األخرى جزئًيا من 

خالل انخفاض إجمالي الربح على خلفية جائحة كوفيد-19.

تحّسن صافي هامش الربح من 2.0% في عام 2019م 3.4% في عام 2020م مدفوًعا بـ )1( الزيادة في األسعار خالل عام 2020م )2( االنخفاض في 
المصاريف التشغيلية كنسبة من اإليرادات لعدة أسباب مبّينة سابًقا )3( الزيادة في اإليرادات األخرى نتيجة المتياز اإليجار 6.9 مليون دوالر أمريكي 
المسجل خالل السنة )4( االنخفاض في الزكاة في عام 2020م. وقابل ذلك جزئًيا االنخفاض في هامش الربح اإلجمالي بنسبة 2.9% بشكل رئيسي 

نتيجة للتحّول إلى الدجاج المحلي الطازج والطبيعة الثابتة لبعض التكاليف ضمن تكلفة اإليرادات.

ارتفع صافي الربح للسنة بنسبة 126.8% من 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 26.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة الرتفاع 
إجمالي الربح بنسبة 59.1% من 53.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 84.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث تجاوزت اإليرادات 
والزكاة،  والترويجية،  اإلعالنية  الحمالت  وزيادة  القضائية  الدعاوى  ومخصص  اإليجار  امتيازات  انخفاض  ذلك  قابل  كوفيد-19.  قبل  ما  مستويات 

والمصاريف اإلدارية والعمومية.

تحّسن صافي هامش الربح بشكل إضافي من 3.4% في عام 2020م إلى 6.0% في عام 2021م نتيجة لـ )1( الزيادة اإلضافية في األسعار في عام 
2021م )2( ارتفاع هامش الربح بنسبة 3.9% على خلفية التحّسن في اإليرادات في حين لم تزيد التكاليف الثابتة ضمن تكلفة اإليرادات بنفس المعّدل 
)على سبيل المثال: استهالك موجودات حق االستخدام ورواتب الموظفين واستهالك الممتلكات والمعدات( )3( االنخفاض في المصاريف العمومية 
واإلدارية كنسبة من اإليرادات نتيجة لكون هذه التكاليف ثابتة بطبيعتها في الغالب. تمت مقابلة التحّسن في الهامش اإلجمالي واالنخفاض بشكل عام 
والمصاريف العمومية كنسبة من اإليرادات جزئًيا من خالل ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ويعود ذلك إلى استئناف النفقات التسويقية حيث توقفت 

االمتيازات من العالمات التجارية األم في عام 2021م. 
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بيان المركز المالي لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد: ول3لولو

األهلية د:  وولوالج(و- ) المطاعم  لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  المالي كما في  3  المركز  بيان 

ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

46,56036,10534,821ممتلكات ومعدات

5,4234,6744,765موجودات غير ملموسة

1,717--استثمارات عقارية

133,139100,97892,351موجودات حق االستخدام

101,520--استثمار محتسب وفق طريقة حقوق الملكية

224224237هامش الودائع مقابل خطابات الضمان

185,346141,981235,411مجموع املوجودات غير املتداولة

9,3987,06210,340الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى

14,6345,236184المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

21,01618,67219,027مخزون

70,009103,67523,369نقد وما في حكمه

115,057134,64552,920مجموع املوجودات املتداولة

300,404276,627288,332مجموع املوجودات

23,45421,12617,670التزامات مزايا الموظفين

103,36176,59368,303مطلوبات اإليجار

126,81597,71985,973مجموع املطلوبات غير امللموسة

48,35039,94433,382مطلوبات اإليجار

21,84630,56439,730مبالغ مستحقة وذمم دائنة أخرى

32,78231,64635,641ذمم دائنة تجارية

6,2623,1574,177مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

1,9201,920865توزيعات األرباح المستحقة

2,9881,3343,144الزكاة المستحقة

114,148108,564116,939مجموع املطلوبات املتداولة

240,963206,283202,912مجموع املطلوبات

56,00056,00056,000رأس المال

16,62116,80016,800احتياطي نظامي

12,620)2,456()13,180(أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(

59,44170,34485,420صافي حقوق الملكية

300,404276,627288,332مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الموجودات غير المت(اولة

المطاعم د:  8ولوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  الموجودات 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

46,56036,10534,821ممتلكات ومعدات

5,4234,6744,765موجودات غير ملموسة

1,717--استثمارات عقارية

133,139100,97892,351موجودات حق االستخدام

101,520--استثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية

224224237هامش الودائع مقابل خطابات الضمان

185,346141,981235,411مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الممتلكات والمع(ات

تفاصيل الممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم د:  9ولوالج(و- )

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:
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5,008-----5,008----5,008أراضي 

4,657)1,271(-)673(1,315)977(6,263)215(--)1,016(7,494مباني 

9,835)352()10(-5,681)4,956(9,472)203(-2,065)7,838(15,448ديكورات

9,727)497()151()55(5,764)4,086(8,753)163()15(2,063)5,360(12,227آالت ومعدات

1,201)8()3(-1,179)458(491)3(-365)635(764أجهزة تكييف

-----)38(38---)143(181مركبات ومعدات نقل

827-)12(-361)449(927)19(-282 )827(1,491أثاث وتركيبات

أعمال رأسمالية قيد 
3,566--)159()1,429(-5,154--1,207-3,947اإلنجاز

34,821)2,128()176()888(12,871)10,963(36,105)603()15(5,982)15,820(46,560صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

األراضي

يتعلق الرصيد البالغ 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بأراضي مملوكة للشركة. 

لم تتم إضافة أية أراضي في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م.

المباني

في  الخلفية  الخدمات  مناطق  في  التبريد  غرف  رئيسي  بشكل  تمثل  2021م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   4.7 قيمتها  البالغة  المباني 
المطاعم والمخازن.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من 7.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتكاليف االستهالك للسنة بقيمة 1.0 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق 

بالمطاعم التي تم إغالقها خالل عام 2020م.
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انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( تكاليف االستهالك للسنة والبالغة 1.0 مليون دوالر أمريكي )2( تحويل المخزن إلى استثمار عقاري بقيمة 
1.3 مليون دوالر أمريكي نتيجة اتجاه الشركة لخدمات المخازن الخارجية )3( شطب بقيمة 0.7 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق ببيع الموجودات 
القديمة الغير مستعملة، وقد قابل ذلك جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 1.3 مليون دوالر أمريكي والتي تتعلق بشكل رئيسي بالمطاعم التي افتتحت 

خالل عام 2021م.

ال(يكورات

يتألف الرصيد البالغ 9.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي من الديكورات وعقود التصميم مع المّوردين.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للديكورات من مبلغ 15.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى مليون دوالر أمريكي 9.5 كما في 
31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 7.8 مليون دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 

2,1 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 6 مطاعم جديدة خالل عام 2020م. 

اآلالت والمع(ات

تألفت اآلالت والمعدات البالغة قيمتها 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي من معدات المطعم والمعدات في المخازن. 

انخفضت اآلالت والمعدات من 12.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 5.4 مليون دوالر أمريكي واالستبعادات البالغة 163 ألف دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئًيا إضافات 
وتحويالت بقيمة 2.1 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمطاعم الـ 6 الجديدة التي افتتحت في عام 2020م والتحديثات المجراة على المطاعم لتغطية 

الطلب المتزايد على مبيعات التوصيل إلى المنزل.

ارتفعت اآلالت والمعدات من 8.8 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 5.8 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالـ 19 مطعًما جديًدا تم افتتاحها خالل 2021م، وقد قابل ذلك 

تكاليف االستهالك للسنة بقيمة 4.1 مليون دوالر أمريكي.

أجهزة التكييف

تألفت أجهزة التكييف البالغة قيمتها 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي من الُمبّردات والُمجّمدات وأجهزة التكييف.

انخفضت صافي القيمة الدفترية ألجهزة التكييف من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االنخفاض إضافات وتحويالت بقيمة 

0.4 مليون دوالر أمريكي.

 31 في  أمريكي  دوالر  مليون   1.2 إلى  2020م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   0.5 من  التكييف  الدفترية ألجهزة  القيمة  ارتفعت صافي 
ديسمبر 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 1.2 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع تكاليف االستهالك البالغة 

0.5 مليون دوالر أمريكي.

المركبات والنقل

تشمل المركبات بشكل رئيسي شاحنات التوزيع المملوكة للشركة. كما في 31 ديسمبر 2021م، تملك الشركة 149 مركبة في المملكة العربية السعودية.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمركبات من 181 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 38 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 143 ألف دوالر أمريكي.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمركبات من 38 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م حيث ان 
الموجودات استهلكت بالكامل. 
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أثاث وتركيبات

تألف الرصيد البالغ 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي من األثاث والتركيبات للمطاعم والمكاتب وسكن الموظفين.

أمريكي كما  إلى 0.9 مليون دوالر  31 ديسمبر 2019م  أمريكي كما في  والتركيبات من 1.5 مليون دوالر  الدفترية لألثاث  القيمة  انخفضت صافي 
البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات  إلى تكاليف االستهالك  في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي 

وتحويالت بالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي.

 31 كما  أمريكي  دوالر  مليون   0.8 إلى  2020م  ديسمبر   31 أمريكي في  دوالر  مليون   0.9 والتركيبات من  لألثاث  الدفترية  القيمة  انخفضت صافي 
ديسمبر 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات وتحويالت 

بالغة 0.4 مليون دوالر أمريكي.

أعما- رأسمالية قي( اإلنجاز

تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز البالغة 3.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بالمطاعم قيد اإلنشاء وتجديد المطاعم.

دوالر  مليون   5.2 إلى  2019م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   3.9 اإلنجاز من  قيد  الرأسمالية  الدفترية لألعمال  القيمة  ارتفعت صافي 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 1.2 مليون دوالر أمريكي. 

انخفضت صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من 5,2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.6 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صافي التحويالت إلى بنود أخرى من الممتلكات والمعدات البالغة 1.5 مليون دوالر 

أمريكي وشطب مبلغ 159 ألف دوالر أمريكي.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمع(ات المستخ(مة لالستهالك كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 د:  80لوالج(و- )

ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

العمر اإلنتاجي )السنوات( 
10-20 مباني

5 ديكورات
5-6.7 آالت ومعدات
4-5 أجهزة تكييف

4 مركبات
5 أثاث وتركيبات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الموجودات غير الملموسة

ديسمبر د:   8لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  الملموسة  غير  للموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

المحّمل إضافات2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
المحّمل 2020ماستبعاداتللفترة

للفترة
إضافات 
2021موتحويالت

1,1384,670)1,021(4,553)231()1,077(5,280581امتياز العالمات التجارية

95-)26(121-)22(-143بدل الخلّو

1,1384,765)1,047(4,674)231()1,099(5,423581صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 5.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م. نتج االنخفاض في الموجودات غير الملموسة خالل عام 2020م بشكل رئيسي عن مصاريف اإلطفاء البالغة 1.1 مليون 

دوالر أمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات بقيمة 0.6 مليون دوالر أمريكي. 
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ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 4.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.8 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2021م. نتج االرتفاع في الموجودات غير الملموسة خالل عام 2021م نتيجة اإلضافات البالغة 1.1 مليون دوالر أمريكي والمتعلقة 
برسوم االمتياز وبشكل رئيسي المطاعم التي افتتحت خالل السنة )19 مطعًما جديًدا(، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف اإلطفاء للسنة البالغة 1.0 

مليون دوالر أمريكي.

تمثل اإلضافات في كال العامين 2020م و2021م بشكل رئيسي توسيع األعمال وافتتاح مطاعم جديدة )6 مطاعم جديدة في عام 2020م و19 مطعًما 
جديًدا في عام 2021م(.

موجودات حق االستخ(ام

المطاعم د:  و8لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  موجودات 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

129,80898,99389,030مباني 

3,3311,9853,321مركبات

133,139100,97892,351مجموع موجودات حق االستخدام

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

لشركة د:  83لوالج(و- ) ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  موجودات  تفاصيل 

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

العملة: ألف دوالر 
2021ماستبعاداتاستهالكاضافات2020ماستبعاداتاستهالكاضافات2019مأمريكي

89,030)981()28,502(98,99319,520)7,964()22,851(-129,808مباني

3,321)69()2,100(1,9853,504-)1,581(3,331236مركبات 

92,351)1,050()30,602(100,97823,024)7,964()24,432(133,139236صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 31 ديسمبر 2021م، تشمل موجودات حق االستخدام 510 مطعًما و358 سكًنا للموظفين و821 مركبة توصيل و103 عقد إيجار لعدة موجودات 
من ضمنها مكاتب إدارية وغيرها.

انخفض صافي القيمة الدفترية موجودات حق االستخدام من 133.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 101.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إغالق المطعم خالل عام 2020م واستبعادات المباني خالل العام بقيمة 8.0 مليون دوالر 

أمريكي وتكاليف االستهالك البالغة 24.4مليون دوالر أمريكي.

انخفض صافي القيمة الدفترية موجودات حق االستخدام من 101,0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 92.4 مليون دوالر أمريكي 
البالغة  والتي تجاوزت اإلضافات  البالغة 30.6 مليون دوالر أمريكي  تكاليف االستهالك  إلى  كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي 

23.0 مليون دوالر أمريكي.

157

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



االستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية

االستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  84لوالج(و- )

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

37,510--موجودات متداولة

64,014--موجودات غير المتداولة

)4(--مطلوبات متداولة

101,520--صايف املوجودات 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

و 3 د:  و8لوالج(و- ) 9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  الملكية  حقوق  طريقة  وفق  المحتسب  لالستثمار  ال(فترية  القيمة  في  الحركة 

ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

---1 يناير

100,021--إضافات خالل السنة

1,498--حصة الربح للسنة

101,520--31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قامت الشركة بإنشاء أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد )»برايم لالستثمارات«( بنسبة ملكية %100. 
كما في 31 ديسمبر 2021م أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد تملك 100 مليون سهم بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي )375,080,000 ريال سعودي( 

بقيمة دفترية تعادل 101.5 مليون دوالر أمريكي كما 31 ديسمبر 2021م.

الودائع مقابل خطابات التأمين

يمثل ذلك ضمانات نقدية على ضمانات بنكية غير مسددة بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. وأصدرت هذه الضمانات 
خالل سير األعمال العادية.

الموجودات المت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية د:  86لوالج(و- )

ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

9,3987,06210,340مصاريف مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى

14,6345,236184مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

21,01618,67219,027املخزون

70,009103,67523,369نقد وما في حكمه

115,057134,64552,920مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م د:  و8لوالج(و- )

)المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
13,06211,12911,919مواد خام 

3,1644,0623,215مخزون في مطاعم
2,2462,4422,225قطع غيار اآلالت والمعدات المستهلكة

2,1261,9092,853مواد تعبئة وتغليف
1,7181,0621,007بضائع في الطريق
22,31520,60521,219إجمالي المخزون

)2,193( )1,933()1,299( ناقًصا: مخصص الخسارة لتقادم المخزون
21,01618,67219,027مجموع املخزون 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المواد الخام

تشمل المواد الخام بشكل أساسي المواد الغذائية مثل الدجاج واللحوم والخبز والمشروبات وغيرها من المواد الخام األصغر حجًما مثل التوابل والبهارات. 

انخفض مخزون المواد الخام من 13.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 11.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
تماشًيا مع انخفاض اإليرادات بسبب الجائحة. 

ارتفعت مخزون مواد الخام من 11.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 11.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لما يلي: )1( التعافي والتوسع خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م، )2( ارتفاع تكلفة الدجاج بسبب تبديل تقديم الدجاج المجمد بالدجاج 

المحلي الطازج و )3( التضخم مما أثر على أسعار السلع األساسية. 

المخزون في المطاعم

يشمل المخزون في المطاعم بشكل أساسي على المخزون الموجود فعلًيا داخل المطاعم ويمثل ذلك غالًبا يومين إلى ثالثة أيام من اإليرادات.

ارتفع المخزون من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م.

انخفاض المخزون من 4.1 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2020م إلى 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م في سياق األعمال العادية.

قطع غيار اآلالت والمع(ات المستهلكة

ارتفعت قطع غيار اآلالت والمعدات المستهلكة من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م بسبب ارتفاع المشتريات مقارنة باالستهالك.

انخفضت قطع غيار اآلالت والمعدات المستهلكة من 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى جهود الشركة في ترشيد شراء قطع الغيار.

مواد تعبئة وتغليف

انخفض مخزون مواد التعبئة والتغليف من 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م تماشًيا مع االنخفاض في اإليرادات الذي قابله جزئًيا ارتفاع إيرادات التوصيل إلى المنزل )التي تتطلب مواد تعبئة وتغليف أكثر(.

ارتفع مخزون مواد التعبئة والتغليف من 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى التوسع في التوصيل إلى المنزل إلى جانب ارتفاع في عدد المطاعم العاملة.

بضائع في الطريق

انخفضت البضائع في الطريق من 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وانخفضت كذلك إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تقديم الدجاج المحلي الطازج وانخفاض 

االعتماد على الدجاج المستورد.
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دفعات مق(مة وذمم م(ينة أخرى

ديسمبر  و0وم د:  88لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  أخرىكما  م(ينة  وذمم  مق(مة  دفعات  تفاصيل 

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
2,5522,4854,728الذمم المدينة من مقدمي الخدمات

1,3501,5991,190مصروفات مدفوعة مقدًما
1,4611,0781,152ذمم مدينة لمبيعات بطاقات االئتمان 

2,4521,0622,672اإليجار المدفوع مقدًما
1,584838598ايداعات قابلة لالسترداد

9,3987,06210,340مجموع دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الذمم الم(ينة من مق(مي الخ(مات

المواقع  من خالل  المحققة  اإليرادات  مقابل  التوصيل  خدمات  مزودي  من  تحصيلها  سيتم  التي  المبالغ  الخدمات  مقدمي  من  المدينة  الذمم  تمثل 
االلكترونية وتطبيقات للهاتف المحمول.

انخفضت الذمم المدينة من مقدمي الخدمات من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 
2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التأخر في تحصيل األرصدة من احدى تطبيقات توصيل الطلبات.

ارتفعت الذمم المدينة من 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى االرتفاع في اإليرادات من التوصيل إلى المنزل. 

مصاريف م(فوعة مق(مًا

تمثل المصاريف المدفوعة مقدماً اإلصدار االقامات ومصاريف السكان والرسوم القانونية والتأمين الصحي ورسوم الصيانة وأرصدة صغيرة أخرى. 

المدفوعة مقدماً من 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  ارتفعت المصاريف 
2020م ويعود ذلك إلى تجديد الرخص خالل عام 2020م وتسبب ذلك في ارتفاع في تكاليف الرخص المدفوعة مسبًقا. يتم إطفاء تكاليف الرخصة 

خالل مدة تتراوح بين سنتين إلى خمسة سنوات.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدماً من 1.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م ويعود ذلك إلى إطفاء المصاريف المدفوعة مقدماً والتي لم تتم مقابلتها باإلضافات إلى المصاريف المدفوعة مقدماً خالل عام 2021م.

ذمم م(ينة لمبيعات بطاقات االئتمان 

إلى  البنوك لطلبات بطاقات االئتمان. تستغرق هذه الطلبات عادًة من يومين  المبالغ المستحقة من  المدينة لمبيعات بطاقات االئتمان  الذمم  تشمل 
ثالثة أيام ليتم جمعها وإيداعها في حساب الشركة.

انخفضت الذمم المدينة لمبيعات بطاقات االئتمان من 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م تماشياً مع االنخفاض في اإليرادات.

ارتفعت الذمم المدينة لمبيعات بطاقات االئتمان من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م تماشياً مع انتعاش اإليرادات وارتفاعها.
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االيجار الم(فوع مق(مًا

يتعلق هذا البند بإيجار المطاعم المدفوع مقدًما وفقاً للممارسة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

انخفض اإليجار المدفوع مسبًقا من 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
تماشياً مع االنخفاض في عدد المطاعم العاملة من 483 مطعماً كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 462 كما في 31 ديسمبر 2020م. باإلضافة إلى 

تمّكنت الشركة من التفاوض على دفعات اإليجار الشهرية وربع سنوية بداًل من الدفعات السنوية.

ارتفع اإليجار المدفوع مقدماً من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م تماشًيا 
مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة من 462 كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 474 كما في 31 ديسمبر 2021م.

اي(اعات قابلة لالسترداد

تشمل اإليداعات القابلة لالسترداد بشكل أساسي إيداعات اإليجار المدفوعة للماّلك.

انخفضت اإليداعات القابلة لالسترداد من 1.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويعود ذلك إلى إنهاء عقود أو تجديدها بتأمينات قابلة لالسترداد.

انخفضت اإليداعات القابلة لالسترداد بشكل إضافي من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 
ديسمبر 2021م ويعود ذلك إلى إنهاء عقود أو تجديدها بتأمينات قابلة لالسترداد.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 سبتمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  89لوالج(و- )

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

14382 - شركة تابعةنون للحلول التجارية اإللكترونية 

4444 334شركة تابعةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م 

المشاريع السياحية و المطاعم العالمية )أمريكانا( 
5938 62شركة تابعةذ.م.م

15 -  - شركة تابعةالشركة العالمية لألزياء

4 -  - شركة تابعةالشركة العالمية للمتحضرات التجميل

1 -  - شركة تابعةالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

 - 13,8624,230الشركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا

 - 112107شركة تابعةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م

 -  - 243شركة تابعةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

 -  - 20شركة تابعةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م

 - 652 - شركة تابعةالشركة الغذائية المتحدة ذ.م.م

14,6345,236184مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 14.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م ثم إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى االنخفاض في رصيد الشركة األم السابقة 

وتم تسوية الرصيد خالل عامي 2020م و2021م.
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النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم د:  90لوالج(و- )

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

13113نقد في الصندوق

26,83663,1156,833نقد لدى البنوك

43,16040,55016,533ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل

70,009103,67523,369مجموع النقد وما يف حكمه 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يمثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية للشركة والودائع البنكية قصيرة األجل والنقد في الصندوق. فقد ارتفع النقد وما حكمه من 70.0 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 103.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، ثم انخفض بعد ذلك إلى 23.4 مليون دوالر 

أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية من تحليل الشركة.

مطلوبات محتملة والتزامات رأسمالية

تُتكبد بعد( كما في 31 ديسمبر  التعاقد عليها لكنها لم  أيًضا بنفقات رأسمالية )تم  التزمت الشركة  البنكية،  التعهد مقابل الضمانات  إلى  باإلضافة 
2021م بقيمة 3.0 مليون دوالر أمريكي )2020م: 0.4 مليون دوالر أمريكي(. ويعد رأس المال المرتبط بالمطاعم المتوقع افتتاحها بعد 31 ديسمبر 

2021م.

المطلوبات غير المت(اولة

المطاعم د:   9لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  المطلوبات 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

23,45421,12617,670التزامات منافع الموظفين

103,36176,59368,303مطلوبات االيجار

126,81597,71985,973مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

التزامات منافع الموظفين

لشركة د:  و9لوالج(و- ) ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  الموظفين  منافع  التزامات  تفاصيل 

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

24,45423,45421,126الرصيد االفتتاحي

4,7193,7802,973المبالغ المعترف بها في بيان الدخل 

)4,610()6,108()5,719(مكافآت مدفوعة خالل السنة

)1,819( -  - ناقًصا: مصنفة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى

17,670 23,45421,126الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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تُحسب التزامات منافع الموظفين وفقاً لنظام العمل السعودي وتجرى التقييمات االكتوارية نهاية كل فترة تقرير.

انخفضت التزامات منافع الموظفين من 23.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 21.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م وذلك يعود للمكافآت المدفوعة خالل العام والتي بلغت 6.1 مليون دوالر أمريكي تبعاً لالنخفاض في عدد الموظفين بسبب التناقص الطبيعي، 

ويقابله جزئًيا المبالغ المعترف بها في بيان الدخل البالغة 3.8 مليون دوالر أمريكي )تكلفة الخدمة الحالية(.

انخفضت التزامات منافع الموظفين كذلك من 21.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 17.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م وذلك يعود للمكافآت المدفوعة خالل عام 2021م البالغة 4.6 مليون دوالر أمريكي وتصنيف مبلغ 1.8 مليون دوالر أمريكي تحت 
بند المستحقات والمطلوبات األخرى حيث تمّثل الجزء المتداول من مكافآت نهاية الخدمة ويقابله جزئياً المبالغ المعترف بها في بيان الدخل )تكلفة 

الخدمة الحالية( البالغة 3.0 مليون دوالر أمريكي.

مطلوبات اإليجار

المطاعم د:  93لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  اإليجار  مطلوبات  تفاصيل 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

68,303 103,36176,593مطلوبات اإليجار غير المتداولة 

48,35039,94433,382مطلوبات اإليجار المتداولة

151,711116,537101,685مجموع مطلوبات اإليجار 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت مطلوبات اإليجار من 151.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 116.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
 )2( و  السابقة بسبب جائحة كوفيد-19(  بالسنوات  المطاعم مقارنة  أقل من  )وفتح عدد  يلي: )1( إغالق 27 مطعماً خالل عام 2020م  لما  نتيجة 

امتيازات اإليجار المستلمة من الماّلك بقيمة 6.9 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2020م.

انخفضت مطلوبات اإليجار من 116.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 101.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م 
بشكل أساسي نتيجة المدفوعات المقدمة مقابل مطلوبات وامتيازات اإليجار البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي والتي تم استالمها خالل عام 2021م.

المطلوبات المت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية د:  94لوالج(و- )

ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

48,35039,94433,382مطلوبات اإليجار 

21,84630,56439,730المستحقات والذمم الدائنة األخرى

32,78231,64635,641ذمم دائنة تجارية

6,2623,1574,177مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

1,9201,920865توزيعات أرباح مستحقة

2,9881,3343,144زكاة مستحقة

114,148108,564116,939مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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المستحقات والذمم ال(ائنة األخرى

لشركة د:  و9لوالج(و- ) ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  األخرى  ال(ائنة  والذمم  المستحقات 

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي 
19,82825,22431,078المصاريف المستحقة

1,819 -  - الجزء المتداول من منافع الموظفين
2,9772,184 938ضريبة القيمة المضافة

2906011,317الضريبة المقتطعة
7759481,118المبالغ المحتجزة 

148132,214أخرى
21,84630,56439,730مجموع املستحقات والذمم الدائنة األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت المستحقات والذمم الدائنة األخرى من 21.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 30.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع ما يلي:

المصاريف المستحقة من 19.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 25.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر - 
2020م فيما يتعلق بمستحقات الموردين ومستحقات اإليجار.

ضريبة القيمة المضافة المستحقة نتيجة زيادة معدل الضريبة من 5% إلى 15% خالل عام 2020م.- 
أرصدة أخرى من 14 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع - 

ذلك أساًسا إلى إعادة تصنيف المبالغ المستحقة للموظفين من مصروفات المستحقات إلى أخرى.

ارتفعت المستحقات والذمم الدائنة األخرى من 30.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 39.7 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 
2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع ما يلي:

المصروفات المستحقة من 25.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 31.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م فيما 
يتعلق بمستحقات أرصدة إجازات الموظفين ومستحقات التسويق وااليجار. 

االعتراف بالجزء المتداول من مكافآت الموظفين بقيمة 1.8 مليون دوالر أمريكي نتيجة إلعادة تصنيف المخصص المتداول لمكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين.

أرصدة أخرى من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا 
إلى عالوات الموظفين والمخصصات المتعلقة بالمطالبات ذات العالقة بقضايا قانونية معّينة.

الذمم ال(ائنة التجارية

انخفضت الذمم الدائنة التجارية من 32.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 31.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض النشاط التجاري وبالتالي مستويات المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م. 

كما ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 31.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 35.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م 
حيث ارتفعت مستويات الشراء مع توسع النشاط التجاري خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م. 
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المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  96لوالج(و- )

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي 

املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة
2,9092,3312,476شركة تابعةالشركة األهلية للصناعات الغذائية

7621,380 926شركة تابعةالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر
2,20926226شركة تابعةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م

شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة واالستيراد 
66 -  - شركة تابعةوالتصدير المحدودة 

 -  - 76شركة تابعةالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م
 -  - 97شركة تابعةنون للحلول التجارية اإللكترونية

 -  - 43شركة تابعةشركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م
17 38 - شركة تابعةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م(

شركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م وشركة الخليج والعالم العربي 
011 - شركة تابعةللمطاعم ذ.م.م

1 -  - شركة تابعةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م
6,2623,1574,177املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتعلق المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بمشتريات المواد الخام من الشركات التابعة.

انخفضت المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م بشكل أساسي حيث انخفضت المشتريات من األطراف ذات العالقة خالل عام 2020م.

ارتفعت األرصدة المستحقة إلى األطراف ذات العالقة من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في رصيد الشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر تماشًيا مع زيادة المشتريات من 

الطرف ذو العالقة.

الزكاة المستحقة

المطاعم د:  و9لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  المستحقة كما في  3  الزكاة  تفاصيل 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

2,0482,9881,334الرصيد االفتتاحي
 - )267( - عكس مبلغ الزكاة خالل السنة

3,795 - 1,371 المخصص للسنة
)1,984()1,388()431(الدفعات خالل السنة

2,9881,3343,144 الرصيد اخلتامي 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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انخفضت الزكاة المستحقة من 3.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر2020م نتيجة 
المدفوعات التي تمت خالل عام 2020م والبالغة 1.4 مليون دوالر أمريكي وعكس مخصص الزكاة البالغ 0.3 مليون دوالر أمريكي. كان العكس نتيجة 

لتجاوز المخصص المبدئي المحدد مصروفات الزكاة الفعلية خالل السنة.

كما ارتفعت الزكاة المستحقة من 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة للمخصصات المكونة خالل عام 2021م والتي بلغت 3.8 مليون دوالر أمريكي والتي تم تعويضها جزئًيا عن طريق مدفوعات تمت خالل العام 

بقيمة 2.0 مليون دوالر أمريكي.

مجموع حقوق الملكية

حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م د:  98لوالج(و- )

)المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

56,00056,00056,000رأس المال 

16,62116,80016,800احتياطي نظامي

12,620)2,456()13,180(أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة( 

59,44170,34485,420صايف حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

رأس الما-

يمثل رأس المال 210.000 سهم بقيمة 267 دوالر أمريكي )1000 ريال سعودي( لكل سهم. لم يطرأ تغيير على رأس المال بين 31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2021م.

االحتياطي النظامي

إلى  السنة  أرباح  من   %10 نسبته  ما  تحويل  ذ.م.م  األهلية  المطاعم  شركة  على  يتعين  السعودية،  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  لألنظمة  وفًقا 
االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 30% من رأس مالها. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة. في 31 ديسمبر 2021م، 

وصل االحتياطي النظامي إلى 30% من رأس مال الشركة.

أرباح مبقاه / )خسائر متراكمةد 

أرباح مبقاه / )خسائر متراكمةد كما في  3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة المطاعم األهلية المح(ودة د:  99لوالج(و- )

)المملكة العربية السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

)2,456()13,180()19,321(الرصيد االفتتاحي

6,92110,90325,743مجموع الدخل الشامل للسنة

-)179()781(التحويل إلى االحتياطي النظامي

)10,667(--توزيعات األرباح

12,620)2,456()13,180(مجموع األرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة( من سالب 13.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى سالب 2.5 مليون دوالر أمريكي كما 
قلياًل  والتي تمت مقابلتها  أمريكي  مليون دوالر  والبالغة 10.9  المسجلة خالل عام 2020م  األرباح  إلى  أساًسا  ويرجع ذلك  31 ديسمبر 2020م  في 

بالتحويالت إلى االحتياطيات النظامية البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة( كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل إلى موجب 12.6 مليون دوالر أمريكي نتيجة لألرباح المسجلة خالل عام 
2021م والتي تم تعويضها جزئياً بتوزيعات األرباح الموزعة خالل عام 2021م والبالغة 10.7 مليون دوالر أمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد 3ل3لولو

العربية د:  00 لوالج(و- ) )المملكة  ذ.م.م  األهلية  المطاعم  لشركة  و و0وم  و0و0وم  9 0وم  للسنوات  النق(ية  الت(فقات  بيان 

السعوديةد:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
9,38511,45929,784الربح قبل الزكاة

   تعديالت لـ:
19,67615,82010,963استهالك الممتلكات والمعدات 

34,71625,42730,529استهالك موجودات حق االستخدام
1,1781,0991,047إطفاء الموجودات الملموسة
1,58215888شطب الممتلكات والمعدات

--584انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات
-264231شطب الموجودات غير الملموسة

2141,240829مخصص الخسارة للمخزون المتقادم
1,1072,449901خسائر إغالق المطاعم

3,6812,7842,408تكلفة الخدمة الحالية اللتزامات مزايا الموظفين
7,5255,5364,693تكلفة التمويل

)235()6,926(-امتيازات اإليجار
409--خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية

)1,498(--حصة من ربح االستثمار في الشركات التابعة
)180()193(-ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

التغييرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
)1,184(3,6731,104المخزون 

)13( - )224( الودائع مقابل خطابات التأمين
)3,278(9,6492,336مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة تجارية أخرى

9,3985,051)283( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
3,995)1,136( 4,893ذمم دائنة تجارية

)34( )3,105( )7,929(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
6,4506,537)12,991( مستحقات وذمم دائنة أخرى

)4,610( )6,108( )5,719( المدفوع من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
)1,984( )1,388( )431( الزكاة المدفوعة

70,54966,49385,016صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
 -  - 3,848نقل الممتلكات والمعدات

)12,883( )5,982( )10,428( إضافات للممتلكات والمعدات
)100,021(  -  - االستثمار في شركة تابعة

795356 - متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
)1,127( )581()570(اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة

)113,675( )5,768( )7,150( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
)40,981()27,059( )28,833( مدفوعات مطلوبات اإليجار

)10,667( -  - توزيعات أرباح مدفوعة
)51,648()27,059()28,833( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)80,306(34,56633,666صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
35,44370,009103,675النقد وما في حكمه في بداية السنة
70,009103,67523,369النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 70.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 66.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على 
الرغم من زيادة األرباح قبل الزكاة من 9.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويعود ذلك أساًسا إلى:

االنخفاض في التعديالت غير النقدية من 70.5 مليون دوالر أمريكي إيجابًيا في عام 2019م إلى 47.5 مليون دوالر أمريكي في عام - 
2020م على خلفية امتيازات اإليجار البالغة 6.9 مليون دوالر أمريكي وانخفاض مصروفات االستهالك لكل من الممتلكات والمعدات 

وموجودات حق االستخدام لألسباب الموضحة سابقاً.
قابل ذلك جزئًيا الزيادة في النقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من التدفقات النقدية الخارجة البالغة 9.4 مليون دوالر - 

أمريكي إلى التدفقات النقدية الواردة البالغة 7.6 مليون دوالر أمريكي.

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 66.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 85.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة 
لـ:

إلى 29.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م لألسباب -  الزكاة من 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م  زيادة األرباح قبل 
المذكورة سابًقا وانحسار تأثير جائحة كوفيد-19.

زيادة التعديالت غير النقدية من التأثير اإليجابي البالغ 47.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 50.8 مليون دوالر أمريكي - 
في عام 2021م نتيجة النخفاض امتيازات اإليجار بمقدار 6.7 مليون دوالر أمريكي وزيادة استهالك موجودات حق االستخدام بقيمة 
5.1 مليون دوالر أمريكي والتي تمت مقابلتها جزئياً باألرباح المسجلة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة بقيمة 1.5 مليون 

دوالر أمريكي واالنخفاض في استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 4.9 مليون دوالر أمريكي.
وقابل ذلك جزئًيا االنخفاض في النقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من 7.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى - 

4.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية انخفاًضا طفيًفا من 7.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.8 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م مدفوًعا بشكل أساسي بانخفاض النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات من 10.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 

6.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نظًرا النخفاض عدد المتاجر التي تم افتتاحها في عام 2020م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 5.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 113.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى االستثمار في شركة تابعة )أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد( بقيمة 100.0 مليون دوالر أمريكي وارتفاع النقد المستخدم 

في شراء الممتلكات والمعدات من 6.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 12.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 28.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 27.1 مليون دوالر أمريكي في 2020م 
نتيجة النخفاض المدفوعات مقابل مطلوبات اإليجار.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 27.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 51.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
المستلمة من 6.9 مليون دوالر أمريكي في عام  امتيازات اإليجار  إلى انخفاض  للزيادة في مدفوعات مطلوبات اإليجار )ويرجع ذلك أساًسا  نتيجة 

2020م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م( ودفع توزيعات األرباح النقدية بقيمة 10.7 مليون دوالر أمريكي.
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الكويت )»شركة  4لولو بأعما- مطاعمها في  )الكويتد فيما يتعلق  )أمريكاناد ش.م.ك.م  الكويتية لألغذية  شركة 
أمريكانا الكويت«د للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر

ملخص المعلومات المالية لشركة أمريكانا الكويت للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم د:   0 لوالج(و- )

و 3 ديسمبر  و0وم:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 

308,090225,255330,689اإليرادات

)114,360()80,619()117,596(تكلفة اإليرادات

190,494144,635216,329إجمالي الربح

)93,729()70,683()87,831(مصاريف بيع وتسويق

)14,385()21,725()21,246(مصاريف عمومية وإدارية

1,6088,1803,140الدخل التشغيلي اآلخر - صافي

83,02660,407111,355أرباح التشغيلية

)3,280()3,361()3,853(تكاليف التمويل

79,17257,046108,075الربح قبل الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)2,177()1,122()1,571(الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

77,60155,924105,898صايف الربح السنة

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

109,21393,30193,218مجموع الموجودات غير المتداولة

104,59686,482130,182مجموع الموجودات المتداولة

213,810179,783223,400مجموع املوجودات

131,741115,682118,834مجموع المطلوبات غير المتداولة

83,34084,88989,071مجموع المطلوبات المتداولة

215,081200,571207,904مجموع املطلوبات

15,495)20,787()1,271(مجموع حقوق امللكية

213,810179,783223,400مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  و0 لوالج(و- )

أمريكانا الكويت:

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل وبيان المركز المالي

2021م 2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

%65.4 %64.2 %61.8 إجمالي هامش الربح )1(

%32.0 %24.8 %25.2 صافي هامش الربح )2(

1.5 1.0 1.3 نسبة التداول )3(

%93.1 %111.6 %100.6 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(

)7,131( )3,422( )1,996( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

4 7 4 معدل أيام الذمم المدينة )6(

77 95 58 معدل أيام المخزون )7(

228 344 195 معدل أيام الذمم الدائنة )8(

%16.5 %9.0 %13.9 صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

%47.4 %31.1 %36.3 العائد على الموجودات )10(

%683.4 ال ينطبق ال ينطبق العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات.  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات.  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.  )3(

تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.  )4(
تم احتساب صافي الدين )صافي النقد( على أنه التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل( مقسومة على تكلفة المخزون مستهلكة مضروبة ب 365.
التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى )8( المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على صافي أرباح السنة مقسوماً على مجموع الموجودات.  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح السنة مقسوماً على مجموع حقوق الملكية.  )11(

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

170



بيان ال(خل لشركة أمريكانا الكويت  ل4لولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل لشركة أمريكانا الكويت للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

أمريكانا د:  03 لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  ال(خل  بيان 

الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

308,090225,255330,689اإليرادات

)114,360()80,619()117,596(تكلفة اإليرادات

190,494144,635216,329إجمالي الربح

)93,729()70,683()87,831(مصاريف بيع وتسويق

)14,385()21,725()21,246(مصاريف عمومية وإدارية

1,6088,1803,140الدخل التشغيلي اآلخر - صافي

83,02660,407111,355ربح التشغيل

)3,280()3,361()3,853(تكاليف التمويل

79,17257,046108,075الربح قبل الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)2,177()1,122()1,571(الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

77,60155,924105,898صايف ربح السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

اإليرادات حسب العالمة التجارية

اإليرادات حسب تفاصيل العالمة التجارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  04 لوالج(و- )

 و0وم لشركة أمريكانا الكويت:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

50.4%)23.2%(148,616114,115171,583كنتاكي
52.3%)27.0%(85,63762,53095,203هارديز

20.3%1.4%6,6936,7848,162كرسبي كريم
33.3%)37.7%(67,14441,82655,741أخرى

46.8%)26.9%(308,090225,255330,689مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
51.9%50.7%48.2%كنتاكي
28.8%27.8%27.8%هارديز

2.5%3.0%2.2%كرسبي كريم
16.9%18.6%21.8%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

اإليرادات حسب قناة البيع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  و0 لوالج(و- )

أمريكانا الكويت:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

64.4%)18.2%(138,589113,313186,309التوصيل إلى المنزل
33.6%)35.9%(60,97939,06452,192طلبات خارجية
15.8%)52.8%(75,32935,58741,210طلبات داخلية

39.1%0.1%23,75523,78433,079طلبات السيارات
32.5%43.1%9,43913,50517,900أخرى

46.8%)26.9%(308,090225,255330,689مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
56.3%50.3%45.0%التوصيل إلى المنزل

15.8%17.3%19.8%طلبات خارجية
12.5%15.8%24.5%طلبات داخلية

10.0%10.6%7.7%طلبات السيارات
5.4%6.0%3.1%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

من بين العالمات التجارية األربع، تدير الشركة كاًل من كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم. ساهمت هذه العالمات التجارية الثالث مجتمعة بنسبة %83.2 
في مجموع اإليرادات في عام 2021م.

انخفضت اإليرادات من 308.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 225.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على خلفية جائحة كوفيد-19، 
ويعود ذلك باألصل إلى ما يلي:

إغالق ثمانية مطاعم خالل عام 2020م، بينما تم افتتاح ثالثة مطاعم جديدة فقط )تم افتتاح معظمها خالل النصف الثاني من عام - 
إلى  بالتوصيل  يكن مسموًحا  لم  المثال،  )على سبيل  العمل  وانخفاض ساعات  اإلغالق  عمليات  إلى جانب  ذلك  أدى  وقد  2020م(. 
المنزل بعد الساعة 6 مساًء(، مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات من 23.3 مليون طلب في عام 2019م إلى 15.7 مليون طلب في 

عام 2020م، وقابل ذلك جزئياً:
الزيادة في متوسط قيمة الطلب من 13.2 دوالًرا أمريكًيا في عام 2019م إلى 14.3 دوالًرا أمريكًيا في عام 2020م ويعود ذلك إلى - 

لديها  يكن  لم  حيث  للمجموعة  الكبرى  التجارية  العالمات  بين  غيرها  من  أكثر  هارديز  إيرادات  تأثرت  المجموعة.  استهالك  زيادة 
تطبيق للهاتف المحمول لتوصيل الطلبات وتعتمد بشكل أساسي على تطبيقات التوصيل )تم إطالق تطبيق هارديز للهاتف المحمول 

في الكويت في مارس 2021م(.

ارتفعت اإليرادات من 225.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 330.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م متجاوزة مستويات اإليرادات ما 
قبل جائحة كوفيد -19 ويرجع ذلك في المقام األول إلى:

افتتاح 11 مطعًما جديًدا وعودة ساعات العمل في المطاعم القائمة لطبيعتها نتيجة النحسار قيود جائحة كوفيد-19.- 
ارتفاع عدد الطلبات في المطاعم القائمة والجديدة من 15.7 مليون طلب في عام 2020م إلى 22.4 مليون طلب في عام 2021م.- 
الزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية خالل عام 2021م لتصل إلى 186.3 مليون دوالر أمريكي مقارنة - 

بـ 113.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.
ارتفاع أسعار المنتجات لجميع العالمات التجارية كما يلي: كريسبي كريم بنسبة 1.9% من يناير 2020م، باإلضافة إلى ارتفاع األسعار - 

في عام 2021م كما يلي: يونيو 2021م )كنتاكي بنسبة 2.2%، كرسبي كريم بنسبة 5.0%, تي جي أي فرايديز بنسبة 4.0% وباسكن 
روبنز 2.0% (. نوفمبر 2021م )تشيكن تيكا بنسبة 17.0%( وديسمبر 2021م )2.1% هارديز(.

واصلت كنتاكي التفوق على العالمات التجارية الكبرى التابعة للمجموعة لتنمو مساهمتها من 48.2% من إجمالي اإليرادات في عام - 
2019م إلى 51.9% في عام 2021م نتيجة للزيادة في عدد المطاعم وزيادة متوسط اإليرادات لكل مطعم من 2.2 مليون دوالر أمريكي 

في عام 2019م إلى 2.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.
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فيما يتعلق بتطور اإليرادات حسب قناة البيع، ارتفعت إيرادات التوصيل إلى المنزل من 45.0% من مجموع اإليرادات في عام 2019م إلى 56.3% من 
مجموع اإليرادات في عام 2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الطلبات الداخلية والخارجية أثناء الجائحة والتي لم تتعاف تماًما في عام 2021م.

تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  06 لوالج(و- )

أمريكانا الكويت:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

56.1%)37.4%(67,98742,54466,394تكلفة المخزون
12.9%)66.2%(4,7001,5891,794إيجار

28.0%)27.9%(18,83513,57317,367تكاليف الموظفين
48.4%)25.3%(13,93410,41215,453رسوم االمتياز

)16.2%()12.3%(2,3742,0831,746استهالك – الممتلكات والمعدات
4.7%9.6%8,8099,65810,112استهالك – موجودات حق االستخدام

96.3%)20.5%(9577611,494تكاليف أخرى غير مباشرة 
41.9%)31.4%(117,59680,619114,360مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
  20.1%18.9%22.1%تكلفة المخزون

  0.5%0.7%1.5%إيجار
  5.3%6.0%6.1%الرواتب واألجور

  4.7%4.6%4.5%رسوم االمتياز
  0.5%0.9%0.8%استهالك – الممتلكات والمعدات

  3.1%4.3%2.9%استهالك – موجودات حق االستخدام
  0.5%0.3%0.3%تكاليف أخرى غير مباشرة 

  34.6%35.8%38.2%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تكلفة المخزون

تشمل تكلفة المخزون تكاليف البروتين والجبن والبطاطس المقلية والمشروبات وتكلفة المدخالت األخرى.

انخفضت تكلفة المواد الخام بنسبة 37.4% من 68.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 42.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض اإليرادات نتيجة إلغالقات جائحة كوفيد-19 مقترًنا بانخفاض تكاليف التعبئة في كنتاكي.

ارتفعت تكلفة المخزون بنسبة 56.1% من 42.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 66.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك إلى 
زيادة اإليرادات خالل نفس الفترة. 

اإليجار

يمثل هذا البند اإليجار الذي يتم تحصيله بموجب عقود اإليجار قصيرة األجل أو اإليجار غير التعاقدي المفروض فيما يتعلق بمطاعم الشركة، والتي 
ال يتم التعامل معها على أنها حق استخدام بموجب المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 16.

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 66.2% من 4.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م حيث أجرت 
الشركة عملية ترشيد لمحفظتها وأغلقت 8 مطاعم إلى جانب انخفاض جزء اإليجار المتغير بسبب انخفاض اإليرادات وامتيازات اإليجار المستلمة 

من المالك.

ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة 12.9% من 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م في الكويت وذلك 
بسبب زيادة عدد المطاعم من 202 كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 208 مطعم كما في 31 ديسمبر 2021م.
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الرواتب واألجور

والمزايا  اإلضافي  والعمل  والتأشيرات  اإلقامة  ورسوم  واألجور  الرواتب  )مثل  المطعم  في  والسائقين  الموظفين  تكاليف  والمرتبات  األجور  تشمل 
والبدالت األخرى(.

انخفضت الرواتب واألجور بنسبة 27.9% من 18.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 13.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة لما يلي: 
)1( االنخفاض في إجمالي عدد الموظفين بسبب التناقص الطبيعي دون استبدال أي منهم بتعيينات الجديدة، و )2( انخفاض المصروفات المتعلقة 

بالعمل اإلضافي ))بسبب ساعات العمل المخفضة( والمكافآت )ل لم تكن هناك مدفوعات إضافية أثناء الجائحة(.

زادت الرواتب واألجور بنسبة 28.0% من 13.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 17.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك إلى 
)1( زيادة عدد الموظفين تماشياً مع توسع العمليات في الكويت بعد افتتاح 11 مطعًما جديًدا في عام 2021م. )2( عودة ساعات العمل لطبيعتها بعد 

الجائحة، و)3( عودة بدل العمل اإلضافي ومدفوعات المكافآت/المستحقات إلى ما كانت عليه في عام 2021م.

رسوم االمتياز

تراوحت رسوم االمتياز في الكويت بين 4.0% و6.0% من اإليرادات.

انخفضت رسوم االمتياز بنسبة 25.3% من 13.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 10.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م تماشًيا مع 
انخفاض اإليرادات إلى جانب االمتيازات التي تم التنازل عنها من إحدى العالمات التجارية األم بين أبريل إلى مايو 2020م.

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 48.4% من 10.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 15.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م إثر زيادة اإليرادات 
خالل عام 2021م نتيجة الفتتاح 11 مطعًما جديًدا خالل العام وزيادة اإليرادات من المطاعم القائمة بعد تراجع تأثر جائحة كوفيد-19.

استهالك – الممتلكات والمع(ات

تتعلق تكاليف استهالك الممتلكات والمعدات بالمباني والديكورات، واآلالت والمعدات وغيرها.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة 12.3% من 2.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد المطاعم العاملة من 207 مطعًما كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 202 مطعًما كما في 31 ديسمبر 2020م.

دوالر  مليون   1.7 إلى  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   2.1 من   %16.2 بنسبة  إضافي  بشكل  والمعدات  الممتلكات  استهالك  تكلفة  انخفضت 
أمريكي في عام 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عمليات االستبعاد وإغالق المطاعم في عام 2020م )الذي حدث بشكل أساسي في النصف 
الثاني من عام 2020م( وتحول المزيد من الموجودات إلى مستهلكة بالكامل. وقد قابل ذلك جزئًيا افتتاح 6 مطاعم في عام 2021م في الكويت في 

الجزء األخير من العام.

استهالك موجودات حق االستخ(ام

تشتمل موجودات حق االستخدام على المباني والمركبات.

ارتفع استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 9.6% من 8.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 9.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
المالي رقم 16( إلى عقود إيجار مؤهلة بموجب  للتقرير  المعيار الدولي  مدفوًعا بتحول بعض عقود اإليجار من قصيرة األجل )غير مؤهلة بموجب 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

إلى 10.1 مليون دوالر  أمريكي في عام 2020م  بنسبة 4.7% من 9.7 مليون دوالر  ارتفعت استهالك موجودات حق االستخدام بشكل إضافي  كما 
أمريكي في عام 2021م وذلك يعود لزيادة موجودات حق االستخدام من المباني والمركبات نتيجة الفتتاح 11 مطعًما خالل عام 2021م. وتم استئجار 

مركبات إضافية للتعامل مع زيادة إيرادات التوصيل إلى المنازل.

تكاليف غير مباشرة أخرى

تتعلق التكاليف غير المباشرة األخرى في المقام األول بتكاليف األمن والسفر والنقل ومخصصات أخرى.

انخفضت التكاليف غير المباشرة األخرى بنسبة 20.5% من 1.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
وذلك نتيجة لقيود السفر وإجراءات الحظر التي اتخذتها الحكومة.

ارتفعت التكاليف غير المباشرة األخرى بنسبة 96.3% من 0.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
وذلك نتيجة لزيادة تكاليف السفر والنقل التي عادت إلى طبيعتها بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.
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مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  و0 لوالج(و- )

لشركة أمريكانا الكويت:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

32.7%)30.3%(32,88622,93730,427تكاليف موظفين

24.3%)8.9%(4,5794,1715,182إيجار

77.6%1.8%6,7416,86012,186مصاريف التوصيل إلى المنزل

19.0%)28.9%(2,4621,7522,084مرافق واتصاالت

32.5%)7.7%(1,7471,6122,137تكاليف الصيانة

4.4%)33.4%(2,4311,6201,691تكاليف لوازم التشغيل

67.4%)36.2%(11,9817,64112,796إعالنات

)22.3%()14.3%(5,1324,3993,418استهالك – ممتلكات ومعدات

)0.1%(7.7%10,51511,32511,308استهالك – موجودات حق االستخدام

)9.1%(0.0%1,9591,9591,780إطفاء

67.3%)13.4%(7,3986,40610,719أخرى

32.6%)19.5%(87,83170,68393,729مجموع مصاريف البيع والتسويق

كنسبة من اإليرادات

9.2%10.2%10.7%تكاليف موظفين

1.6%1.9%1.5%إيجار

3.7%3.0%2.2%مصاريف التوصيل إلى المنزل

0.6%0.8%0.8%مرافق واتصاالت

0.6%0.7%0.6%تكاليف الصيانة

0.5%0.7%0.8%تكاليف لوازم التشغيل

3.9%3.4%3.9%إعالنات وتطوير أعمال

1.0%2.0%1.7%استهالك – ممتلكات ومعدات

3.4%5.0%3.4%استهالك – موجودات حق االستخدام

0.5%0.9%0.6%إطفاء

3.2%2.8%2.4%أخرى

28.3%31.4%28.5%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تكاليف الموظفين

تتعلق تكاليف الموظفين المخصصة للبيع والتسويق بالموظفين الذين يعملون داخل المطاعم والسائقين الذين يتعاملون مع العمالء.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 30.3% من 32.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 22.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع 
ذلك إلى انخفاض عدد الموظفين في عام 2020م إلى جانب وقف مدفوعات العمل اإلضافي والمكافآت خالل عام 2020م لمواجهة التأثير السلبي 
للموظفين من  المقدمة  الرواتب  والزيادات على  السائقين  لنقص  نتيجة  السائقين  رواتب  زيادة  وقابل ذلك جزئياً  العمليات.  لجائحة كوفيد-19 على 

جنسية معينة كما هو مطلوب من قبل الحكومة.
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ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 32.7% من 22.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 30.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
إلى الزيادة في عدد الموظفين إلى جانب زيادة التكلفة لكل موظف مع زيادة بدالت العمل اإلضافي والحوافز إثر زيادة ساعات العمل بعد انحسار 

جائحة كوفيد-19.

تكاليف اإليجار

تتعلق تكاليف اإليجار المخصصة للبيع والتوزيع بشكل رئيسي بالمنطقة األمامية من المطاعم )منطقة البيع(.

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 8.9% من 4.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، وذلك لألسباب 
التالية: )1( انخفاض اإليرادات الذي أدى إلى انخفاض اإليجارات المتغيرة، )2( إجراء ممارسة ترشيد المحفظة حيث أغلقت 8 مطاعم.

ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة 24.3% من 4.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 5.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة الرتفاع عدد 
العاملة. المطاعم 

التوصيل إلى المنز-

تتضمن تكاليف التوصيل إلى المنزل بشكل رئيسي العموالت المدفوعة إلى شركات توصيل الطلبات وتكاليف أسطول الشركة.

نتيجة  إلى 6.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م  للمنازل بنسبة 1.8% من 6.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م  التوصيل  ارتفعت تكاليف 
لزيادة أجور تطبيقات توصيل الطلبات.

ارتفعت تكاليف التوصيل للمنازل بنسبة 77.6% من 6.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 12.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة 
لزيادة إيرادات التوصيل للمنازل من 113.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 186.3 مليون دوالر أمريكي. زادت مساهمة إيرادات التوصيل 

للمنازل في مجموع اإليرادات من 50.3% في عام 2020م إلى 56.3% في عام 2021م.

مرافق واتصاالت

انخفضت تكاليف المرافق واالتصاالت بنسبة 28.9% من 2.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
بسبب تخفيض ساعات العمل أثناء فترة الحظر.

زادت المرافق واالتصاالت بنسبة 19.0% من 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م مع تطبيع ساعات 
العمل وزيادة عدد المطاعم العاملة.

تكاليف الصيانة

تتعلق تكاليف الصيانة بصيانة اآلالت والمباني وتكاليف الصيانة المتعلقة بتقنية المعلومات.

انخفضت مصاريف الصيانة بنسبة 7.7% من 1.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك إلى 
انخفاض تشغيل المطاعم مما أدى إلى انخفاض متطلبات الصيانة.

ارتفعت نفقات الصيانة بنسبة 32.5% من 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى )1( عودة المطاعم إلى أعمالها االعتيادية، )2( اإلنفاق اإلضافي على تطبيقات الشركة للهاتف المحمول وقطع الغيار و)3( تزايد عدد 

المطاعم العاملة خالل عام 2021م.

تكاليف لوازم التشغيل

تتألف تكاليف لوازم التشغيل بشكل رئيسي من لوازم التنظيف واللوازم المكتبية مثل المناديل الورقية والمناشف وأدوات التنظيف واألوراق، إضافة 
إلى أدوات الحماية الشخصية مثل القفازات والكمامات وما إلى ذلك.

انخفضت تكاليف لوازم التشغيل بنسبة 33.4% من 2.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي عام 2020م تماشياً مع 
انخفاض ساعات العمل وإيرادات المطاعم.

ارتفعت مصروفات ومستلزمات التشغيل بنسبة 4.4% من 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
تماشياً مع عودة ساعات العمل الطبيعية وزيادة عدد المطاعم.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

176



اإلعالنات 

تتألف مصاريف اإلعالنات بشكل رئيسي من نفقات الدعاية المتعلقة باالتفاقيات ضمن العالمات التجارية األم. تم تفويض الشركة بموجب اتفاقيات 
االمتياز مع العالمات التجارية األم بإنفاق ما يلي على أساس سنوي: )1( كنتاكي وهارديز: 5% من إجمالي اإليرادات )2( كريسبي كريم: 3% من إجمالي 

اإليرادات )3( تي جي آي فرايديز: 2% من إجمالي اإليرادات.

انخفضت نفقات اإلعالن بنسبة 36.2% من 12.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 7.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك إلى 
انخفاض اإليرادات بين عامي 2019م و2020م واالمتيازات في الحد األدنى لمتطلبات اإلنفاق التسويقي من العالمات التجارية األم خالل عام 2020م.

كما ارتفعت نفقات اإلعالن بنسبة 67.4% من 7.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 12.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
إلى زيادة اإليرادات وارتفاع اإلنفاق التسويقي.

استهالك الممتلكات والمع(ات

تتعلق مصروفات االستهالك المخصصة للبيع والتوزيع في المقام األول باآلالت والمعدات في المنطقة األمامية للمطاعم.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات من 5.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ثم انخفض مرة 
أخرى إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة لالستهالك الكامل للموجودات.

استهالك موجودات حق االستخدام 

يتعلق استهالك موجودات حق االستخدام بالبيع والتسويق والتي تتعلق بشكل رئيسي بموجودات حق االستخدام المرسملة فيما يتعلق بالمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 16.

ارتفع استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 7.7% من 10.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 11.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة الزيادة في تأجير المركبات. ظّل هذا البند مستقراً بين عام 2020م وعام 2021م.

اإلطفاء

تتعلق تكاليف اإلطفاء بتكاليف االمتياز المدفوعة للعالمات التجارية األم فيما يتعلق بفتح المطاعم وبدالت الخلو المدفوعة للماّلك.

ظلت تكاليف اإلطفاء مستقرة إلى حد ما عند 2.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م و2020م، وانخفضت الحًقا بنسبة 9.1% من 2.0 مليون دوالر 
أمريكي إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

تكاليف أخرى

تتعلق التكاليف األخرى بشكل أساسي بمصاريف ما قبل افتتاح المطاعم وعموالت بطاقات االئتمان ومصاريف الهدر والتلف.

التكاليف األخرى بنسبة 13.4% من 7.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة  كما انخفضت 
النخفاض عموالت بطاقات االئتمان وتكاليف الهدر تماشياً مع انخفاض اإليرادات.

كما ارتفعت التكاليف األخرى بنسبة 67.3 % من 6.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 10.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب 
مصاريف ما قبل االفتتاح لموقع جديد )1.6 مليون دوالر أمريكي(، وزيادة عموالت بطاقات االئتمان )1.1 مليون دوالر أمريكي(، وزيادة مصاريف 

الهدر والتلف بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي.
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المصاريف العمومية واإلدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  08 لوالج(و- )

 و0وم لشركة أمريكانا الكويت:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

)20.3%()8.0%(10,3899,5617,621رواتب وأجور

)9.4%(97.5%1,3052,5762,335إيجار

)0.6%(32.9%568755750استهالك – الممتلكات والمعدات

)24.7%()32.4%(4,4533,0112,268استهالك – موجودات حق االستخدام

100.0%-224--مخصص

)79.6%(28.5%4,5305,8221,187أخرى

)33.8%(2.3%21,24621,72514,385مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

2.3%4.2%3.4%األجور والرواتب

0.7%1.1%0.4%إيجار

0.2%0.3%0.2%استهالك – الممتلكات والمعدات

0.7%1.3%1.4%استهالك – موجودات حق االستخدام

0.1%0.0%0.0%مخصص

0.4%2.6%1.5%أخرى

4.4%9.6%6.9%مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

األجور والرواتب

تشمل األجور والرواتب ضمن المصاريف العمومية واإلدارية األجور والرواتب ورسوم اإلقامة والتأشيرات والعمل اإلضافي والمزايا والبدالت األخرى 
للموظفين العاملين خارج المطاعم.

انخفضت األجور والرواتب بنسبة 8.0% من 10.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 9.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب انخفاض 
متوسط التكلفة لكل موظف مدفوًعا بشكل أساسي بتخفيضات الرواتب على وجه التحديد بين أبريل 2020 ويوليو 2020.

إلى 7.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب  والرواتب بنسبة 20.3% من 9.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م  كما انخفضت األجور 
انخفاض مصروف الحوافز وانخفاض عدد الموظفين مقارنة بعام 2021م.

اإليجار

تتعلق تكلفة هذا البند باإليجار المدفوع لمختلف المكاتب وأماكن إقامة الموظفين.

ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة 97.5% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م حيث تحولت عقود 
اإليجار من التأجير طويل األجل إلى التأجير السنوي. كما انخفضت نفقات اإليجار بنسبة 9.4% من 2.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 

2.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك بشكل رئيسي نتيجة النخفاض عدد األفراد.
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استهالك الممتلكات والمع(ات المكتبية

نتيجة  أمريكي في عام 2020م  مليون دوالر   0.8 إلى  أمريكي في عام 2019م  مليون دوالر   0.6 المكتبية من  والمعدات  الممتلكات  استهالك  ارتفع 
لمصاريف االستهالك المتعلقة بمجمع كرسبي كريم الذي تم افتتاحه في عام 2020م.

ظل استهالك الممتلكات والمعدات المكتبية مستقًرا إلى حد ما عند 0.8 مليون دوالر أمريكي حيث لم تكن هناك إضافات مادية مرسملة خالل عامي 
2020م و2021م فيما يتعلق بالممتلكات والمعدات المكتبية. 

استهالك موجودات حق االستخ(ام

يتضمن استهالك موجودات حق االستخدام المباني والمركبات التي تستخدمها اإلدارة.

انخفض استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 32.4% من 4.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة النتهاء العقود السكنية.

انخفض استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 24.7% من 3.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة لـتأثير العام الكامل إلنهاء عقود اإليجار السكنية.

مخصصات

تشمل المخصصات المصروفات المتعلقة بالذمم المدينة لدفعات اإليجار المتأخرة.

تكبدت مصروفات مخصصات بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2021م بسبب الذمم المدينة لدفعات اإليجار التي تأخر سدادها.

أخرى

يتضمن بند »أخرى« في المقام األول التراخيص التجارية والتأمين والرسوم المصرفية وعقود الخدمة والرسوم المتنوعة األخرى.

وارتفع بند »أخرى« بنسبة 28.5% من 4.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى 
إعادة الهيكلة )بما في ذلك رواتب فترات اإلنذار بعد إنهاء عقود الموظفين( وتكاليف تأجير السيارات المسجلة في عام 2020م.

وانخفض بند »أخرى« بنسبة 79.6% من 5.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث لم يتم تكبد 
تكاليف إعادة الهيكلة وتأجير السيارات في عام 2021م. 

ال(خل التشغيلي اآلخر ل صافي

تفاصيل اإليرادات األخرى صافي للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  09 لوالج(و- )

لشركة أمريكانا الكويت:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

61.9%)1.2%(1,4741,4572,359الموردين
)65.2%(96%10119869بيع الممتلكات والمعدات / أخرى

)89.1(100%06,441705امتيازات اإليجار
)91.7%(154.5%33847فوريكس

)61.6%(408.5%1,6088,1803,140الدخل التشغيلي اآلخر - صايف

المصدر: معلومات اإلدارة

يتعلق الدخل التشغيلي اآلخر - صافي بشكل أساسي بـ )1( بالخصومات والحوافز المستلمة من مورد مواد التنظيف(، والحوافز المستلمة الستخدام 
آالت نقاط البيع(، والمكاسب من امتيازات اإليجار بشكل أساسي في عام 2020م )6.4 مليون دوالر أمريكي(.
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تكاليف التمويل

تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  0  لوالج(و- )

أمريكانا الكويت:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

)10.6%()13.1%(3,8533,3502,996مصروف الفوائد- مطلوبات االيجار

)100.0%(100.0%-11-مصروف الفوائد- سحوبات بنكية على المكشوف

100.0%-284--مصروف الفوائد على التزامات مزايا الموظفين

)2.4%()12.8%(3,8533,3613,280مجموع تكاليف التمويل

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتكون تكاليف التمويل بشكل أساسي من الفوائد المتعلقة بمطلوبات اإليجار والسحب على المكشوف من البنوك وكذلك الفوائد على التزامات مزايا 
الموظفين.

انخفض مجموع تكاليف التمويل من 3.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب: )1( انخفاض في 
التزامات اإليجار نتيجة إلغالق 8 مطاعم. )2( المدفوعات مقابل التزامات اإليجار وامتيازات اإليجار المستلمة خالل 2020م نتيجة لتأثير جائحة 

كوفيد-19.

انخفض مجموع تكاليف التمويل بشكل إضافي من 3.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى االنخفاض اإلضافي في الفائدة على التزامات اإليجار نتيجة انخفاض مطلوبات اإليجار ما بين 31 ديسمبر 2020م إلى 31 ديسمبر 
2021م. قابل ذلك جزئًيا االعتراف بمبلغ 0.3 مليون دوالر أمريكي من مصروف الفوائد على التزامات مزايا الموظفين في عام 2021م، والتي لم 

تكن موجودة في كل من عامي 2019م و2020م. 

صافي ربح السنة وهامش صافي ربح للفترة

انخفض صافي ربح السنة بنسبة 27.9% من 77.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 55.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وذلك يعود 
النخفاض إجمالي الربح على في أعقاب جائحة كوفيد-19، والذي لم يقابله انخفاض مماثل في نفقات التشغيل )جزء معين من مصاريف المجموعة 

ثابتة في طبيعتها(.

انخفض هامش صافي الربح من 25.2% في عام 2019م إلى 24.8% في عام 2020م ويعود ذلك لما يلي: )1( زيادة المصاريف العمومية واإلدارية 
كنسبة من اإليرادات من 6.9% في عام 2019م إلى 9.6% في عام 2020م. )2( زيادة في مصاريف البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات من %28.5 
في عام 2019م إلى 31.4% في عام 2020م وقابله جزئًيا )3( تحسن في هامش الربح اإلجمالي بنسبة 2.4% يعود سببه إلى انخفاض تكلفة المخزون 
لألسباب الموضحة سابًقا. )4( زيادة اإليرادات التشغيلية األخرى كنسبة من اإليرادات من 0.5% في عام 2019م إلى 3.6% في عام 2020م وذلك 

يعود إلى امتيازات اإليجار التي تم الحصول عليها في عام 2020م.

ارتفع صافي الربح بنسبة 89.4% من 55.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 105.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويعود ذلك إلى 
زيادة إجمالي الربح بنسبة 49.6% من 144.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 216.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث تجاوزت 

اإليرادات مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

تحسن هامش الربح الصافي من 24.8% في عام 2020م إلى 32.0% في عام 2021م ويعود ذلك إلى ما يلي: )1( زيادة أسعار المنتجات في جميع 
العالمات التجارية في عام 2021م مما أدى إلى زيادة طفيفة في هامش الربح اإلجمالي بنسبة 1.2% جنًبا إلى جنب مع نمو اإليرادات. )2( االنخفاض 
في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات حيث إن هذه التكاليف ثابتة في الغالب بطبيعتها )باستثناء 
تكلفة التوصيل إلى المنزل في مصاريف البيع والتسويق( وقد تم تعويض ذلك جزئًيا بـ)3( انخفاض اإليرادات األخرى نتيجة انخفاض امتيازات اإليجار 

خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م.
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بيان المركز المالي لشركة أمريكانا الكويت ول4لولو

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:د:     لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

19,76416,86620,272ممتلكات ومعدات

84,49171,12865,828موجودات حق االستخدام

4,9595,3077,118موجودات غير ملموسة

109,21393,30193,218مجموع املوجودات غير املتداولة

11,93112,24915,168مخزون

72,47654,01790,089مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

18,16116,79317,794الذمم المدينة التجارية واألخرى

2,0283,4227,131النقد وما في حكمه

104,59686,482130,182مجموع املوجودات املتداولة

213,810179,783223,400مجموع املوجودات

63,32052,61050,502مطلوبات االيجار

49,47046,26550,195ذمم دائنة تجارية وأخرى

18,95116,80718,136مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

131,741115,682118,834مجموع املطلوبات غير املتداولة

23,59022,13920,631مطلوبات االيجار

3,3516,8975,458مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

--32سحوبات بنكية على المكشوف

56,36755,85462,982ذمم دائنة تجارية وأخرى

83,34084,88989,071مجموع املطلوبات املتداولة

215,081200,571207,904مجموع املطلوبات

15,495)20,787()1,271(صايف الرصيد املتبقي املنسوب إلى املركز الرئيسي

213,810179,783223,400مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الموجودات غير المت(اولة

أمريكانا د:  و  لوالج(و- ) لشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  الموجودات 

الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

19,76416,86620,272ممتلكات ومعدات

84,49171,12865,828موجودات حق االستخدام

4,9595,3077,118موجودات غير متداولة

109,21393,30193,218إجمالي املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الممتلكات والمع(ات

صافي القيمة ال(فترية للممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  3  لوالج(و- )

لشركة أمريكانا الكويت:
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255)96(2--349)101()3(-4448مباني

1,083)540(10)20(1,449184)469()6()1(6611,266مركبات ودراجات نارية

5,005)1,842(34)137(5,1461,804)2,170()42()24(6,477905آالت ومعدات

9,898)2,798(46)63(6,9155,798)3,756()68()26(9,772993أثاث وديكورات

1,043)429(6)4(930539)592()10()1(1,340193معدات مكتبية

475)211(4-543139)149()3(-402293برمجيات

2,512-9-1,534970-)3(-668868أعمال قيد اإلنجاز

20,272)5,915(111)225(16,8669,434)7,237()134()52(19,7644,526صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المباني

تمثل المباني غرف التبريد في المناطق الخلفية للمطاعم والمستودعات.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من 444 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 349 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ثم إلى 255 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة لتكلفة االستهالك في الفترات ذات الصلة.

مركبات ودراجات نارية

ترتبط المركبات والدراجات النارية بشكل أساسي بشاحنات التوزيع المملوكة للشركة وحافالت نقل الموظفين ومركبات التوصيل إلى المنزل. كما في 
31 ديسمبر 2021م تملك الشركة 82 مركبة في الكويت.

ارتفعت أرصدة السيارات والدراجات النارية من 0.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويرجع ذلك إلى اإلضافات البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي قابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي.

انخفضت أرصدة السيارات والدراجات النارية من 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م بسبب تكاليف االستهالك البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي وعمليات االستبعادات البالغة 20 ألف دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض 

إضافات قدرها 0.2 مليون دوالر أمريكي.

آالت ومع(ات

تتكون اآلالت والمعدات التي تبلغ قيمتها 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي من معدات المطاعم والمخازن. 

انخفضت اآلالت والمعدات من 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
االنخفاض  هذا  وقابله  المطاعم  إغالق  بسبب  وذلك  أمريكي  دوالر  ألف   24 بالغة  واستبعادات  أمريكي  دوالر  مليون   2.2 البالغة  االستهالك  تكلفة 
إضافات وتحويالت تبلغ 0.9 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بالثالثة مطاعم جديدة تم افتتاحها في عام 2020م وإجراء تحسينات للمطاعم لتغطية 

الطلب المتزايد على طلبات التوصيل إلى المنزل.

بقيت اآلالت والمعدات مستقرة في 31 ديسمبر 2020م و2021م عند 5.1 مليون دوالر أمريكي و5.0 مليون دوالر أمريكي على التوالي نتيجة إضافات 
وتحويالت بلغت 1.8 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بـ 11 مطعًما جديًدا تم افتتاحه خالل عام 2021م وقابل ذلك تكاليف استهالك تبلغ 1.8 مليون 

دوالر أمريكي.
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أثاث وديكورات

تمثل األثاث والديكورات البالغة 9.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي من أثاث المطاعم والتجهيزات والديكورات وعقود 
التصميم مع الموردين.

أمريكي كما في 31  إلى 6.9 مليون دوالر  أمريكي في 31 ديسمبر 2019م  والديكور من 9.8 مليون دوالر  الدفترية لألثاث  القيمة  انخفض صافي 
ديسمبر 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى تكاليف االستهالك البالغة 3.8 مليون دوالر أمريكي.

القيمة الدفترية لألثاث والديكورات من 6.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 9.9 مليون دوالر أمريكي كما في  ارتفع صافي 
31 ديسمبر2021م إثر إضافات قدرها 5.8 مليون دوالر أمريكي التي تتعلق بافتتاح 11 مطعًما جديًدا وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك 

البالغة 2.8 مليون دوالر أمريكي.

مع(ات مكتبية

انخفضت المعدات المكتبية من 1.3 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م بسبب تكلفة 
االستهالك البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات وتحويالت تبلغ 0.2 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت المعدات المكتبية من 0.9 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إثر اإلضافات 
والتحويالت التي تبلغ قيمتها 0.5 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 0.4 مليون دوالر أمريكي.

برمجيات

للبرمجيات من 0.4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  الدفترية  القيمة  ارتفع صافي 
2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك للسنة التي تبلغ 

0.1 مليون دوالر أمريكي.

ظلت صافي القيمة الدفترية للبرمجيات مستقرة نسبًيا عند 0.5 مليون دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م نظًرا لتكاليف 
االستهالك البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 0.1 مليون دوالر أمريكي.

أعما- قي( اإلنجاز

تتعلق األعمال قيد اإلنجاز بقيمة 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بالمطاعم تحت اإلنشاء وغيرها من المشاريع 
الجارية للشركة.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لألعمال قيد اإلنجاز من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م ثم إلى 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات والتحويالت المتكبدة بقيمة 0.9 

مليون دوالر أمريكي و1.0 مليون دوالر أمريكي على التوالي.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمع(ات المستخ(م لالستهالك كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 د:  4  لوالج(و- )

ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:

العمر اإلنتاجي )بالسنوات(

6.7المباني

5.0تحسينات على عقارات مستأجرة وتحسينات على المباني

6.7أثاث وديكورات

6.7آالت ومعدات

3.0أجهزة الحاسب اآللي والعتاد

5.0مركبات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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موجودات حق االستخ(ام

ديسمبر د:  و  لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  لموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم لشركة أمريكانا الكويت:
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63,247)22,600(66,86518,480115388)22,279()373()3,024(77,19115,350المباني

2,581)1,713(29-4,2642)1,715()52()4,067(7,3002,798المركبات

65,828)24,313(71,12818,482115416)23,994()426()7,091(84,49118,147صافي القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 31 ديسمبر 2021م، موجودات حق االستخدام تشمل بشكل رئيسي إيجارات 159 مطعم و925 مركبة توصيل.

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 84.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 71.1 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك بسبب أن االستبعادات وتكاليف االستهالك تخطت اإلضافات خالل عام 2020م.

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 71.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 65.8 مليون دوالر أمريكي 
وذلك بسبب تكاليف االستهالك التي تخطت اإلضافات خالل عام 2021م.

الموجودات غير الملموسة

صافي القيمة ال(فترية للموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0و د:  6  لوالج(و- )
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1,770)339(11)21(1,769349)323()9()0(1,783319رسوم االمتياز

5,348)1,442(24-3,5383,228)1,636()26()1(3,1762,024بدل الخلّو

7,118)1,780(35)21(5,3073,578)1,959()35()1(4,9592,343صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتضمن الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي: )1( رسوم االمتياز مدفوعة للعالمات التجارية األم ويتم اطفاؤها على 
ويتم إطفاؤه على مدى مدة  للمبنى  اإليجار  للحصول على عقد  العقارات  إلى مالك  المدفوع  الخلّو  بدل  االتفاقية/المطعم. )2(  مدى فترة ترخيص 

االيجار.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. كانت الزيادة في الموجودات غير الملموسة خالل عام 2020م مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في بدل الخلّو نتيجة لإلضافات 
البالغة 2.0 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بتجديد العقود، وقابل هذا االرتفاع والتي تم تعويضها جزئًيا بتكاليف اإلطفاء البالغة 1.6 مليون دوالر 

أمريكي. ظلت رسوم االمتياز مستقرة بين 31 ديسمبر 2019م و2020م حيث ان قابل اإلضافات تكاليف اإلطفاء للسنة.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 7.1 مليون دوالر أمريكي كما 
وقابل هذا  العقود،  بتجديد  يتعلق  فيما  أمريكي  مليون دوالر   3.2 البالغة  نتيجة اإلضافات  الخلّو  بدل  بالزيادة في  31 ديسمبر 2021م مدفوعة  في 
االرتفاع جزئًيا تكاليف إطفاء بقيمة 1.4 مليون دوالر أمريكي. ظلت رسوم االمتياز مستقرة في 31 ديسمبر 2020م و2021م حيث ان قابل اإلضافات 

تكاليف اإلطفاء للسنة.
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الموجودات المت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:د:  و  لوالج(و- )

2021م2020م2019مالقيمة: ألف دوالر أمريكي
11,93112,24915,168المخزون

72,47654,01790,089مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
18,16116,79317,794ذمم مدينة تجارية وأخرى

2,0283,4227,131النقد وما في حكمه
104,59686,482130,182مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:د:  8  لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

8,7778,43310,357مواد خام

1,1231,1211,513مواد تعبئة وتغليف

1,7581,9001,892مواد أخرى

539604585قطع غيار

)1,375()1,308()1,157(ناقًصا: مخصصات المخزون بطيء الحركة

8891,4992,196البضائع في الطريق

11,93112,24915,168مجموع املخزون

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مواد الخام

تشمل المواد الخام بشكل أساسي المواد الغذائية مثل اللحوم والدجاج والخبز والمشروبات وأرصدة المواد الخام األصغر مثل التوابل والبهارات.

انخفضت المواد الخام من 8.8 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م تماشياً مع انخفاض 
اإليرادات بسبب الجائحة.

ارتفعت المواد الخام من 8.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 10.4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بارتفاع 
اإليرادات خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م حيث نمت األعمال التجارية إلى مستويات اعلى من ما قبل جائحة كوفيد-19 ارتفاع عدد المطاعم 

العاملة.

مواد التعبئة والتغليف

ظلت مواد التعبئة مستقرة إلى حد ما كما في 31 ديسمبر2019م و31 ديسمبر 2020م عند 1.1 مليون دوالر أمريكي قبل أن ترتفع إلى 1.5 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى التوسع في التوصيل إلى المنزل بجانب االرتفاع في عدد المطاعم العاملة.

مواد أخرى

تتعلق المواد األخرى بشكل أساسي باألدوات الصغيرة وقطع التنظيف والمواد التسويقية والزي الرسمي واألرصدة الصغيرة األخرى.

كانت هناك حركات طفيفة في المواد األخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وحتى 31 ديسمبر 2021م، والتي كانت ضمن سياق 
األعمال العادية.

قطع الغيار

شهدت قطع الغيار تحركات طفيفة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وحتى 31 ديسمبر 2021م، والتي كانت ضمن سياق األعمال العادية.
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بضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و2.2 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب توسع النشاط التجاري المقترن بزيادة في المشتريات توقًعا للزيادة في اإليرادات في الربع 

األول من العام المقبل.

ذمم م(ينة تجارية وذمم م(ينة أخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية والذمم الم(ينة األخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  9  لوالج(و- )

 و0وم لشركة أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
3,5334,5884,205الذمم المدينة التجارية

)585()411()364(ناقًصا: مخصص الخسائر
3,1694,1773,620صايف الذمم التجارية املدينة

5,0394,8705,562أرصدة ديون أخرى
3,6122,0892,608مصاريف مدفوعة مسبًقا

5,3205,0825,313ودائع مستردة
380357308ذمم مدينة للموظفين

641406499دفعات مقدمة للموردين
)116()187(-مخصص الذمم المدينة األخرى

18,16116,79317,794الذمم التجارية املدينة وأخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الذمم الم(ينة التجارية

الذمم  إلى  باإلضافة  والمطاعم  المؤسسات  من  والعمالء  الطلبات  توصيل  من شركات  المدينة  الذمم  أساسي  بشكل  التجارية  المدينة  الذمم  تشمل 
المدينة لبطاقات االئتمان.

ارتفعت الذمم المدينة التجارية من 3.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة الزيادة في مبيعات التوصيل إلى المنزل شركات توصيل الطلبات والتأخير شركات توصيل الطلبات في تحويل األموال.

انخفضت الذمم المدينة التجارية من 4.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 2021م بسبب عودة 
استالم التحويالت من تطبيقات توصيل الطلبات إلى طبيعتها.

مخصص الخسائر

ارتفع مخصص الخسائر من 364 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 411 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشياً مع 
ارتفاع رصيد الذمم المدينة التجارية.

ارتفع مخصص الخسائر من 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب 
تسجيل مخصص إضافي المتعلق بذمم اإليجار مستحقة الدفع.

أرص(ة ديون أخرى

أرصدة الديون األخرى تتضمن الذمم المدينة من القضايا القانونية وبيع الزيت المستعمل.

ظلت أرصدة الديون األخرى مستقرة نسبًيا كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م في سياق األعمال العادية.

ارتفعت األرصدة المدينة األخرى من 4.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لزيادة اإليرادات من مزود المشروبات.
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مصاريف م(فوعة مسبًقا

أخرى  وأرصدة  الصيانة  ورسوم  واإليجار  الصحي  والتأمين  القانونية  والرسوم  السكن  ومصاريف  اإلقامة  تصاريح  مسبًقا  مدفوعة  مصاريف  تشمل 
أصغر.

انخفضت المصروفات المدفوعة مقدًما من 3.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة انخفاض اإليجار المدفوع مقدًما حيث تمكنت الشركة من التفاوض على دفعات إيجار الشهرية والربع سنوية بداًل من دفعات سنوية.

ارتفعت المصروفات المدفوعة مقدًما من 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في العمليات وارتفاع عدد المطاعم العاملة كما في 31 ديسمبر 2021م.

ودائع مستردة

تتعلق الودائع المستردة في المقام األول بإيداعات اإليجار المدفوعة لمالك العقارات.

ظلت الودائع القابلة لالسترداد مستقرة نسبًيا من 31 ديسمبر 2019م حتى 31 ديسمبر 2021م ضمن سياق األعمال العادي.

ذمم م(ينة للموظفين

تشمل الذمم المدينة للموظفين بشكل أساسي المدفوعات المقدمة الممنوحة للموظفين والتي يتم خصمها الحًقا من الراتب الشهري للموظف.

ظلت الذمم المدينة للموظفين مستقرة ما بين 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020م برصيد 0.4 مليون دوالر أمريكي. انخفض الرصيد إلى 0.3 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ضمن سياق األعمال العادية.

دفعات مق(مة للموردين

يتضمن هذا في المقام األول الدفعات المقدمة إلى الموردين التجاريين بشكل أساسي مواد المخزون الهامة.

انخفضت الدفعات المقدمة للموردين من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة النخفاض المشتريات تماشًيا مع انخفاض اإليرادات. ارتفع الرصيد إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ضمن 

سياق األعمال العادي.

مخصص الذمم الم(ينة األخرى

المدينة األخرى من 0.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  الذمم  انخفض مخصص 
2021م بسبب شطب أحد األرصدة المدينة.

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  0و لوالج(و- )

لشركة أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي
729-1,218الشركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا 

70,19351,09385,990الشركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا /منطقة الكويت 
1942,3673,023شركة تابعةالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

-224224شركة تابعةالمشاريع السياحية و المطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م
شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة 

-178180شركة تابعةواالستيراد والتصدير المحدودة.

13222-شركة تابعةذا انترناشونال كومباني فور ورلد ريستورانتس ليميتد
469141126شركة تابعةأخرى

72,47654,01790,089مجموع املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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31 ديسمبر  بين  ما  الفترة  الكويت خالل  أمريكانا /منطقة  الكويتية لألغذية  الشركة  رئيسي  تمثل بشكل  المستحقة من أطراف ذات عالقة  المبالغ 
2019م و31 ديسمبر 2021م حيث مثلت 95.4% من إجمالي رصيد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2021م.

انخفض الرصيد من 70.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 51.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م حيث تم خصم 
أرباح عام 2019م للسنة من هذا الرصيد في يناير 2020م. ارتفع الرصيد الحًقا اعتباًرا من عام 2021م مدفوًعا بتحويالت األموال الزائدة التي تم 

إجراؤها إلى المكتب الرئيسي من خالل هذا الحساب في عام 2021م مع عودة األعمال إلى طبيعتها.

انخفضت المبالغ المستحقة من الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى صفر كما في 31 
ديسمبر 2020م حيث تم تحويل أرباح شركة عقارات الكويت إلى المكتب الرئيسي من خالل هذا الحساب في يناير 2020م. لم يتم تنفيذ أي معاملة 
المكتب  إلى  الزائدة  تم تحويل األموال  إلى 729 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م حيث  الرصيد الحًقا  ارتفع  الجائحة.  مماثلة خالل 

الرئيسي من خالل هذا الحساب في عام 2021م مع عودة األعمال إلى طبيعتها.

ارتفعت المبالغ المستحقة على الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م من 194 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و3.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى أن مدفوعات عام 

2020م تتعلق بفرع لبنان تم تنفيذها من قبل أمريكانا الكويت بسبب قيود التمويل/التحويل الموجودة في لبنان إلى خارج البالد.

النق( وما في حكمه 

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا د:   و لوالج(و- )

الكويت: 

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

22515849النقد في الصندوق

1,8043,2647,082الحسابات الجارية في البنوك

2,0283,4227,131مجموع النقد وما يف حكمه - صايف

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يمثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية للشركة والنقد في الصندوق. ارتفع النقد وما في حكمه من 2.0 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 
2019م إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م وارتفع مرة أخرى إلى 7.1 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م. لمزيد من 

التفاصيل، راجع قسم بيان التدفق النقدي لتحليل الشركة.

المطلوبات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية 

كان لدى الشركة التزامات رأسمالية فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ بقيمة 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )0.5 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(. كان لدى الشركة أيًضا خطابات ائتمان معلقة بقيمة 
1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )0.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م و0.8 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 

2020م(. ترتبط االلتزامات الرأسمالية بشكل رئيسي بافتتاح مطاعم جديدة.

لدى الشركة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من بنك تجاري بمبلغ 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )1.8 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2019م و2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(.
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مطلوبات غير مت(اولة

المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:د:  وو لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

63,32052,61050,502مطلوبات اإليجار

49,47046,26550,195الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى

18,95116,80718,136مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

131,741115,682118,834مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مطلوبات اإليجار

مطلوبات اإليجار كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:د:  3و لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

23,59022,13920,631متداولة

63,32052,61050,502غير متداولة

86,91074,74871,134مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

التمويلية  اإليجارات  احتساب  الشركات  من  يتطلب  والذي  2019م،  يناير   1 في  كما   16 رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الشركة  طبقت 
والتشغيلية في دفاترها في شكل موجودات ومطلوبات حق االستخدام. تم اعتماد المعيار باستخدام نهج مبسط )أي عدم وجود تأثير على األرباح 

المبقاه كما في 1 يناير 2019م(.

انخفضت التزامات اإليجار من 86.9 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 74.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 
إلغالق 8 مطاعم خالل عام 2020م وافتتاح عدد أقل من المطاعم بسبب جائحة كوفيد-19 باإلضافة إلى اإليجار امتيازات بقيمة 6.4 مليون دوالر 

أمريكي والتي تم استالمها خالل عام 2020م.

انخفضت مطلوبات اإليجار من 74.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 71.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك 
والتي تم استالمها خالل  البالغة 0.7 مليون دوالر أمريكي،  المدفوعة مقابل مطلوبات اإليجار وامتيازات اإليجار  المدفوعات  نتيجة  بشكل أساسي 

عام 2021م.

الذمم ال(ائنة التجارية غير المت(اولة والذمم ال(ائنة األخرى

الوفاء  المتوقع  باألداء  التزام  مع  المشروبات  مورد  قبل  من  المقدمة  بالمدفوعات  يتعلق  فيما  المحققة  غير  باإليرادات  المتداول  غير  الجزء  يتعلق 
واالعتراف به خالل فترة تزيد عن 12 شهًرا. انخفضت الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة والذمم الدائنة األخرى من 49.5 مليون دوالر أمريكي 

كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 46.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة والذمم الدائنة األخرى من 46.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 50.2 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م.
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مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

ديسمبر  و0وم د:  4و لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  للموظفين  الخ(مة  نهاية  مكافآت  مخصص 

لشركة أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

19,96918,95116,807الرصيد االفتتاحي
2,6212,244953االستهالك للسنة

284--تكاليف الفائدة على المطلوبات
-)554()1,075(المحول إلى مستحقات الموظفين

2,931--إعادة احتساب الخسارة
)2,931()3,783()2,638(المدفوع للسنة

92)53(75فروق ترجمة عمالت اجنبية
18,95116,80718,136الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة وفًقا لقوانين العمل الكويتية. يتم إجراء التقييمات االكتوارية في نهاية كل فترة تقريريه.

انخفضت مكافأة نهاية الخدمة من 19.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
دوالر  مليون   0.6 البالغة  الموظفين  وتحويل مستحقات  أمريكي  دوالر  مليون   3.8 البالغة  العام  المدفوعة خالل  بالمكافآت  أساسي  بشكل  مدفوعة 

أمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا تكاليف الخدمة الحالية لعام 2020م التي تبلغ 2.2 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت مكافأة نهاية الخدمة من 16.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 18.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
مدفوعة بتكاليف الخدمة الحالية للعام الحالي 1.0 مليون دوالر أمريكي، وتكلفة الفائدة على المطلوبات التي تبلغ 0.3 مليون دوالر أمريكي وإعادة 
دوالر  مليون   2.9 بلغت  والتي  السنة  بالدفعات خالل  أعاله جزئًيا  المذكور  االرتفاع  قابل هذا  أمريكي.  دوالر  مليون   2.9 البالغة  الخسارة  احتساب 

أمريكي خالل عام 2021م.

مطلوبات مت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:د:  وو لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

23,59022,13920,631مطلوبات اإليجار

3,3516,8975,458مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

--32سحوبات بنكية على المكشوف

56,36755,85462,982ذمم دائنة تجارية وأخرى

83,34084,88989,071مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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ذمم دائنة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم ال(ائنة التجارية وأخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  6و لوالج(و- )

أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
33,30133,28736,189ذمم دائنة تجارية

6,4666,5697,811مصاريف مستحقة
1,7019551,187ذمم دائنة للمقاولين

3,2542,4052,663مخصص إجازات
3,9342,9434,280ذمم دائنة للموظفين

7,7119,69610,853ذمم دائنة أخرى
56,36755,85462,982مجموع الذمم الدائنة التجارية وأخرى

المصدر: معلومات اإلدارة 

ذمم دائنة تجارية

تشمل الذمم الدائنة التجارية أرصدة الموردين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والمواد األخرى الالزمة لتنفيذ األعمال.

ظلّت الذمم الدائنة التجارية مستقرة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م عند مبلغ 33.3 مليون دوالر أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى تباطؤ النشاط التجاري خالل الجائحة، األمر الذي أدى إلى انخفاض المشتريات باإلضافة إلى انخفاض عدد المطاعم العاملة. قابل ذلك جزئًيا 

قدرة الشركة على التفاوض بشأن فترات السداد مع الموردين إلدارة النقد.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 33.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 36.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لزيادة مستوى المشتريات ونمو اإليرادات خالل عام 2021م، والذي تجاوز مستويات عام 2019م. 

مصاريف مستحقة

تتعلق المصاريف المستحقة بشكل رئيسي بالمرافق والصيانة واإلعالنات واألرصدة الصغيرة األخرى المستحقة.

ارتفعت المصاريف المستحقة بشكل طفيف من 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م في سياق العمل االعتيادي.

ارتفعت المصاريف المستحقة من 6.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 7.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، 
نتيجة للزيادة في التكاليف المتعلقة بالموظفين الخارجيين والذين تم التعاقد معهم لتلبية الزيادة في الطلب ما بعد جائحة كوفيد-19.

ذمم دائنة للمقاولين

هذه تمثل المبالغ المحتجزة المقتطعة فيما يتعلق بمقاولي التجهيز/ الترميم.

انخفضت الذمم الدائنة للمقاولين من 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة النخفاض عدد المطاعم الجديدة المفتوحة في عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة الفتتاح مطاعم جديدة في عام 2021م.
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مخصص اإلجازات

يتضمن مخصص اإلجازات مستحقات إجازات الموظفين السنوية.

انخفض مخصص اإلجازات من 3.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م نظًرا 
لتشجيع اإلدارة الموظفين على االستفادة من رصيد إجازاتهم خالل عام 2020م.

ارتفع مخصص اإلجازات من 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نظراً 
لعودة العمليات إلى طبيعتها وتسجيل مستحقات اإلجازات في سياق العمل االعتيادي. 

ذمم دائنة للموظفين

تتضمن الذمم الدائنة للموظفين بشكل رئيسي العالوات المستحقة.

انخفضت الذمم الدائنة للموظفين من 3.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نظًرا النخفاض عدد الموظفين.

ارتفعت الذمم الدائنة للموظفين من 2.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لزيادة عدد الموظفين مع تعافي الشركة من أثار جائحة كوفيد-19.

ذمم دائنة أخرى

تتضمن الذمم الدائنة األخرى األرصدة القائمة للعالمات التجارية األم بما في ذلك رسوم االمتياز والمخصصات القانونية وضريبة االستقطاع المتعلقة 
برسوم االمتياز والمخصصات. 

ارتفعت الذمم الدائنة األخرى من 7.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
حيث تمكنت اإلدارة من التفاوض مع العالمات التجارية األم على فترات سداد أطول باإلضافة إلى تسجيل مخصص يتعلق بانخفاض قيمة وحدات 

توليد النقد خالل عام 2020م.

ارتفعت الذمم الدائنة األخرى من 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 10.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لتوسع األعمال التجارية والزيادة في اإليرادات خالل عام 2021م متجاوزة ما تم توليده في عام 2019م وعام 2020م.

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  وو لوالج(و- )

لشركة أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م )فرع اإلمارات العربية 
1450162شركة تابعةالمتحدة(

1,1681,072-شركة تابعةالشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م

2,1092,5471,509شركة تابعةالشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم اللحوم(

172193171شركة تابعةالشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم الكيك(

811,0141,345شركة تابعةالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

5341,6931,144شركة تابعةشركه امريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات )قسم الكيك(

7422151شركة تابعةشركه امريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات )قسم اللحوم(

--244شركة تابعةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م

123105شركة تابعةأخرى

3,3516,8975,458 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة. 
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تتعلق أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بمشتريات المواد الخام من الشركات التابعة.

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 3.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.9 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الترتيب بتأخير الدفعات خالل الجائحة. ارتفعت المبالغ المستحقة إلى الشركة الخليجية 
الكيك  والمرطبات )قسم  اللحوم  لبيع  الكويت  امريكانا  فارم فريتس مصر،و شركة  الزراعية -  للتنمية  العالمية  الشركة  أمريكانا ش.ذ.م.م،  لألغذية 

نتيجة للزيادة في المشتريات من الشركات الزميلة. 

انخفضت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 6.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.5 مليون دوالر كما في 31 
ديسمبر 2021م نتيجة االنخفاض في رصيد الشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم اللحوم( والشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م وشركه 

أمريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات )قسم الكيك(.

القروض والتسهيالت البنكية

القروض والتسهيالت البنكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا د:  8و لوالج(و- )

الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

--32سحوبات بنكية على املكشوف

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة. 

ألف   32 بقيمة  برصيد  2019م  ديسمبر   31 في  كما  الوطني  الكويت  بنك  من  البنكية  بالسحوبات  رئيسي  بشكل  البنكية  والتسهيالت  القروض  تتعلق 
دوالر أمريكي.

صافي القيمة ال(فترية المتبقية العائ(ة إلى المكتب الرئيسي

صافي القيمة ال(فترية المتبقية العائ(ة إلى المكتب الرئيسي كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 د:  9و لوالج(و- )

ديسمبر  و0وم لشركة أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

)20,787()1,271(43,444الرصيد في 1 يناير

)33,647()53,630()51,095(محّول إلى المكتب الرئيسي

77,81756,388102,686الدخل الشامل اآلخر للسنة

)117(1465فروق ترجمة عمالت اجنبية

70,3111,49148,134الرصيد يف 31 ديسمبر – قبل القوائم املجتزأة

)32,639()22,279()71,583(أثر مدخالت القوائم المجتزأة

15,495)20,787()1,271(الرصيد يف 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة. 

يتعلق صافي القيمة المتبقية العائدة إلى المكتب الرئيسي باألرباح المرحلة المحّولة إلى المكتب الرئيسي.

انخفض الرصيد من سالب 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى سالب 20.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر ويرجع 
تجاوز مجموع  والذي  المجتزأة  المالية  القوائم  معامالت  وأثر  أمريكي  دوالر  مليون   53.6 البالغة  الرئيسي  المكتب  إلى  التحويالت  إلى  أساساً  ذلك 

الدخل الشامل للسنة.

ارتفع صافي القيمة المتبقية العائد إلى المكتب الرئيسي من سالب 20.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 15.5 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لالعتراف بمجموع الدخل الشامل للسنة البالغ 102.7 مليون دوالر أمريكي والذي قابله جزئياً تحويالت 

إلى المكتب الرئيسي بقيمة 33.6 مليون دوالر أمريكي ومعامالت القوائم المجتزأة البالغة 32.6 مليون دوالر أمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية للشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م )الكويتد 3ل4لولو

بيان الت(فقات النق(ية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم لشركة د:  30 لوالج(و- )

أمريكانا الكويت:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

77,60155,924105,898ربح السنة

تعديالت لـ:
8,0757,2375,915استهالك الممتلكات والمعدات 

1,9591,9591,780إطفاء الموجودات غير الملموسة
23,77723,99423,688استهالك موجودات حق االستخدام

2,6212,244953مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
49384196مخصص المخزون بطيء الحركة

2948267زيادة في مخصص خسارة ذمم مدينة تجارية
-185-زيادة في مخصص خسارة ذمم مدينة أخرى

33)36()23(خسارة/ )ربح( من بيع ممتلكات ومعدات
43121خسارة بيع موجودات غير ملموسة

-11-مصاريف الفائدة – سحوبات بنكية على المكشوف
3,8533,3502,996مصاريف الفائدة – مطلوبات اإليجار

284--مصاريف الفائدة على التزامات منافع الموظفين
)705()6,441(-ربح من امتيازات اإليجار

التدفقات النقدية التشغيلية قبل سداد مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 
117,98588,860141,327والتغيرات يف رأس املال العامل التشغيلي

)2,938()3,752()2,631(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
التغيرات يف رأس املال العامل

)1,175(1,148)2,741(ذمم مدينة تجارية وأخرى
)3,053()745(4,074المخزون

11,150)4,546(55,341ذمم دائنة تجارية وأخرى
)35,806(18,007)17,979(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)1,527(983,576مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

154,148102,548107,976صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
)11,314()4,769()5,726(شراء ممتلكات ومعدات

22288192متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
)1,744()2,046()1,130(شراء موجودات غير ملموسة

)12,865()6,727()6,634(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
)24,949()19,104()25,051(العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار

-)11(-سداد تكاليف التمويل
)33,737()53,189()50,954(محول إلى المكتب الرئيسي

)32,726()22,095()71,385(صافي الحركة في تعديالت القوائم المجتزأة
)91,412()94,400()147,390(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

1251,4223,699الزيادة في النقد وما في حكمه
749أثر التغير في معدالت الصرف على النقد المحتفظ به

1,8651,9963,422أرصدة بنكية ونقد في بداية السنة
1,9963,4227,131أرصدة بنكية ونقد يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة. 
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 154.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 102.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
ويعود ذلك أساساً إلى ما يلي:

انخفاض ربح الفترة من 77.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 55.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.- 
أمريكي في عام 2020م، -  إلى 32.9 مليون دوالر  أمريكي في عام 2019م  النقدية من 40.4 مليون دوالر  التعديالت غير  انخفاض 

الزيادة في امتيازات اإليجار من صفر في عام 2019م إلى 6.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م )تم  إلى  ويرجع ذلك أساساً 
خصمها من التعديالت غير النقدية( ومصاريف االستهالك لكل من الممتلكات والمعدات ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

إلى 17.4 مليون دوالر -  أمريكي في عام 2019م  العامل من 38.8 مليون دوالر  المال  التغيرات في رأس  الناتج من  النقد  انخفاض 
أمريكي في عام 2020م.

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 102.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 108.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة:

ارتفاع أرباح السنة من 55.9 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 105.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك نتيجة لتحسن - 
الهوامش والربحية خالل عام 2021م مقارنة مع عام 2020م نتيجة لألسباب المذكورة سابقاً.

االرتفاع الطفيف في التعديالت غير النقدية من 32.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 35.4 مليون دوالر أمريكي في عام - 
2021م نتيجة النخفاض امتيازات اإليجار بمبلغ 5.7 مليون دوالر أمريكي )مخصومة من التعديالت غير النقدية(، وقابل هذا االرتفاع 

جزئياً االنخفاض في استهالك ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ 1.3 مليون دوالر أمريكي.
دوالر -  مليون   17.4 البالغ  الداخلي  النقدي  التدفق  من  العامل  المال  رأس  في  التغيرات  من  الناتج  النقد  في  انخفاض  جزئياً  قابله 

أمريكي 2020م إلى استخدام نقدي بقيمة 30.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بشكل طفيف من 6.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.7 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2020م وذلك يعود إلى الزيادة في مشتريات الموجودات غير الملموسة من 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.0 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م وقابل هذا االرتفاع جزئياً انخفاض في مشتريات الممتلكات والمعدات من 5.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 4.8 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2020م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 6.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 12.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
دوالر  مليون   11.3 إلى  2020م  أمريكي في عام  دوالر  مليون   4.8 والمعدات من  الممتلكات  المستخدم في شراء  النقد  الزيادة في  إلى  ذلك  ويعود 

أمريكي في عام 2021م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 147.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 94.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة النخفاض صافي الحركة في تعديالت القوائم المجتزأة.

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بشكل إضافي من 94.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 91.4 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2021م ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التحويالت إلى المكتب الرئيسي، وقابل هذا االنخفاض جزئياً زيادة في النقد المستخدم في صافي 

الحركة في تعديالت القوائم المجتزأة والعناصر الرئيسية من دفعات اإليجار.
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الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية )مصرد للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر ولولو

ملخص المعلومات المالية للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر د:   3 لوالج(و- )

9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم :

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

225,786187,741247,713إيرادات

)143,790()111,331()137,913(تكلفة اإليرادات

87,87376,410103,923إجمالي الربح

)77,553()67,696()66,990(مصاريف البيع والتوزيع

)14,999()13,319()5,300(مصاريف عمومية وإدارية

2,8823,3195,394الدخل التشغيلي اآلخر

)3,928()31,871()19,244(المصاريف التشغيلية األخرى

12,836)33,157()778(ربح/ )خسارة( التشغيل

)6,370()6,184()4,525(تكاليف التمويل، صافي

6,466)39,341()5,303(صايف الربح/ )اخلسارة( قبل الضريبة

)407(1,632)944(ضريبة الدخل

6,058)37,709()6,247(صايف الربح/ )اخلسارة( للسنة

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

78,98976,84091,798مجموع الموجودات غير المتداولة

31,62536,59652,132مجموع الموجودات المتداولة

110,613113,436143,930مجموع املوجودات

23,34925,24628,233مجموع المطلوبات غير المتداولة

66,84595,306101,126مجموع المطلوبات المتداولة

90,194120,552129,359مجموع املطلوبات

14,571)7,117(20,419مجموع حقوق امللكية

110,613113,436143,930مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة 
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و0و0وم و و0وم للشركة المصرية للمشروعات د:  و3 لوالج(و- )

السياحية العالمية:

بيان الدخل والميزانية العمومية ومؤشرات األداء الرئيسية

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
42.0%40.7%38.9%إجمالي هامش الربح )1(

2.4%)20.1%()2.8%(صافي هامش الربح/ الخسارة )2( 
0.50.40.5نسبة التداول )3(

89.9%106.3%81.5%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
4,94216,2724,992صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

698معدل أيام الذمم المدينة )6(
6210666معدل أيام المخزون )7(

526569معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)11.8%()16.6%()9.1%(صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

4.2%)33.2%()5.6%(العائد على الموجودات )10(
41.6%ال ينطبق)30.6%(العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة

)1( إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات.
)2( صافي هامش الربح هو صافي الربح مقسوًما على اإليرادات.

)3( تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.
)4( تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.

)5( صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.
)6( تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل( مقسومة 

على اإليرادات مضروبة ب 365

)7( تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من المواد الغذائية؛ مواد أخرى مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون مضروبة ب 365
)8( تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل( 

مقسومة على المواد الغذائية مضروبة ب 365.

)9( تم احتساب صافي رأس المال العامل بناًء على الموجودات المتداولة )المخزون؛ الذمم المدينة التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات المتداولة 
)الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى(

)10( تم حساب العائد على الموجودات بناء على أرباح السنة مقسوماً على مجموع الموجودات.
)11( تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح السنة مقسومة على مجموع حقوق الملكية.
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بيان ال(خل لشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية  لولولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 
و31 ديسمبر 2021م.

المصرية د:  33 لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  المنتهية في  3  للسنوات  ال(خل  بيان 

للمشروعات السياحية العالمية:

 2021  2020م  2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

225,786187,741247,713اإليرادات

)143,790()111,331()137,913(تكلفة اإليرادات

87,87376,410103,923إجمالي الربح

)77,553()67,696()66,990(مصاريف البيع والتوزيع

)14,999()13,319()5,300(مصاريف عمومية وإدارية

2,8823,3195,394الدخل التشغيلي اآلخر

)3,928()31,871()19,244(المصاريف التشغيلية األخرى

12,836)33,157()778(ربح/ )خسارة( التشغيل

)6,370()6,184()4,525(تكاليف التمويل، صافي

6,466)39,341()5,303(صافي الربح/ )الخسارة( قبل الضريبة

)407(1,632)944(ضريبة الدخل

6,058)37,709()6,247(صايف الربح/ )اخلسارة( للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

اإليرادات

اإليرادات حسب العالمة التجارية

اإليرادات حسب تفاصيل العالمة التجارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  34 لوالج(و- )

 و0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

39.8%)10.7%(106,62495,203133,077كنتاكي
26.8%)12.8%(41,11235,86945,498بيتزا هت

20.5%)16.2%(24,80420,79825,054هارديز
100.0%ال ينطبق2,523--كرسبي كريم

15.9%)32.6%(53,24635,87141,560أخرى
31.9%)16.9%(225,786187,741247,713مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
53.7%50.7%47.2%كنتاكي

18.4%19.1%18.2%بيتزا هت
10.1%11.1%11.0%هارديز

1.0%--كرسبي كريم
16.8%19.1%23.6%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

اإليرادات حسب تفاصيل قناة البيع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  و3 لوالج(و- )

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير 2021م 2020م 2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

19.8%16.7%72,77384,932101,750التوصيل إلى المنزل
57.7%)22.2%(59,19746,05172,620طلبات خارجية
33.7%)44.5%(85,17647,29963,238طلبات داخلية

154.5%51.7%5828832,247طلبات السيارات
)8.4%(6.4%8,0598,5757,857أخرى

31.9%)16.9%(225,786187,741247,713مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

41.1%45.2%32.2%التوصيل إلى المنزل
29.3%24.5%26.2%طلبات خارجية
25.5%25.2%37.7%طلبات داخلية

0.9%0.5%0.3%طلبات السيارات
3.2%4.6%3.6%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تُشّغل الشركة كافة العالمات التجارية الكبرى األربع )كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم( في مصر. ساهمت هذه العالمات التجارية الكبرى 
مجتمعة بنسبة 83.2% من مجموع اإليرادات في عام 2021م.

متبوعة  2021م،  اإليرادات في عام  41.1% من مجموع  نسبة  مثلت  األعلى حيث  المنزل  إلى  التوصيل  مبيعات  قناة  إيرادات  كانت  2021م،  في عام 
بمبيعات الطلبات الخارجية بنسبة 29.3% ثم الطلبات الداخلية بنسبة 25.5% من مجموع اإليرادات.

انخفضت اإليرادات من 225.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 187.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى ما يلي:

العام )تم افتتاح معظمها خالل النصف -  إغالق 19 مطعماً خالل عام 2020م، بينما تم افتتاح 10 مطاعم جديدة فقط خالل نفس 
العاملة من 417 كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 408 مطعماً كما في 31  العام(. نتج عن ذلك انخفاض عدد المطاعم  الثاني من 

ديسمبر 2020م نتيجة جائحة كوفيد-19.
االنخفاض في عدد الطلبات من 27.8 مليون طلب في عام 2019م إلى 20.0 مليون طلب في عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى - 

اإلغالقات وانخفاض عدد ساعات العمل خالل أبريل 2020م ومايو 2020م نتيجة جائحة كوفيد-19؛ يقابله جزئيا
الزيادة في متوسط قيمة الطلب من 8.1 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 9.4 دوالر أمريكي في عام 2020م ، ويرجع ذلك أساساً - 

والطلبات  الداخلية  بالطلبات  مقارنًة  أعلى  فيها  الطلب  قيمة  متوسط  يكون  ما  عادًة  )التي  للمنزل  التوصيل  إيرادات  في  النمو  إلى 
الخارجية(. بادرت اإلدارة بتحديث عدد من المطاعم الستيعاب الطلب اإلضافي على التوصيل للمنزل. إضافة إلى ذلك، رفعت الشركة 

أسعارها لجميع العالمات التجارية بنسبة 6.0% في عام 2020م )2019م: 8.1%( للتخفيف من تأثير التضخم.
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بين العالمات التجارية الكبرى حيث لم يكن لديها تطبيق خاص بها للتوصيل على الهواتف المحمولة وتعتمد  كانت إيرادات هارديز هي األكثر تأثراً 
بشكل أساسي على تطبيقات توصيل الطلبات )تم إطالق تطبيق هارديز على الهواتف المحمولة في مصر في أبريل 2021م(.

ارتفعت اإليرادات من 187.7مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 247.7مليون دوالر أمريكي في عام 2021م متجاوزة مستويات - 
اإليرادات ما قبل جائحة كوفيد-19 ويرجع ذلك في المقام األول إلى:

إلى -  القائمة  المطاعم  في  العمل  وعودة عدد ساعات  األربع(  الكبرى  التجارية  بالعالمات  تتعلق  منها   24( 37 مطعًما جديًدا  افتتاح 
طبيعتها نتيجة لرفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وقابل ذلك جزئياً إغالق 22 مطعماً )16 منها تتعلق بالعالمات التجارية غير 

الرئيسية( خالل عام 2021م.
ارتفاع عدد الطلبات من المطاعم الحالية والجديدة من 20.0 مليون طلب في عام 2020م إلى 26.1 مليون طلب في عام 2021م، - 

نتيجة انحسار التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 واطالق كرسبي كريم خالل النصف الثاني من عام 2021م. إضافة إلى ذلك، ارتفع 
متوسط قيمة الطلب بشكل هامشي من 9.4 دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.5 دوالر أمريكي في عام 2021م.

2021م( -  أبريل  تطبيق هارديز في  )مثل إطالق  التكنولوجيا  وتطوير  الجودة  ذلك تحسين  بما في  اإليرادات  لزيادة  الشركة  مبادرات 
وزيادة سرعة الخدمة/ التوصيل.

من منظور قناة البيع، ارتفعت إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية خالل عام 2021م لتصل إلى 101.8 مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 84.9 
مليون دوالر أمريكي في عام 2020م )على الرغم من انخفاضها كنسبة من اإليرادات إلى 41.1% في عام 2021م مقارنة بـ 45.2% في عام 2020م 

على حساب الزيادة في مساهمة قناة البيع للطلبات الخارجية في إجمالي اإليرادات مع انحسار تأثير جائحة كوفيد-19(.

المصاريف حسب النوع

تفاصيل مجموع المصاريف حسب النوع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  36 لوالج(و- )

 و0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير 2021م 2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

29.2%)19.3%(137,913111,331143,790تكلفة اإليرادات

14.6%1.1%66,99067,69677,553مصاريف البيع والتوزيع

12.6%151.3%5,30013,31914,999مصاريف عمومية وإدارية

مجموع تكلفة اإليرادات، ومصاريف البيع والتوزيع، 
22.9%)8.5%(210,202192,346236,343ومصاريف عمومية وإدارية

كنسبة من اإليرادات

58.0%59.3%61.1%تكلفة اإليرادات

31.3%36.1%29.7%مصاريف البيع والتوزيع

6.1%7.1%2.3%المصاريف العمومية واإلدارية

مجموع تكلفة اإليرادات، ومصاريف البيع والتوزيع، 
95.4%102.5%93.1%ومصاريف عمومية وإدارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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المصاريف حسب طبيعتها

و 3 د:  و3 لوالج(و- ) 0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  طبيعتها  المصاريف حسب  مجموع  تفاصيل 

ديسمبر  و0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير 2021م 2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

32.3%)18.4%(86,56370,62693,449المواد الغذائية

10.2%)2.6%(40,54739,50943,552تكاليف الموظفين

5.3%8.9%19,24020,96222,061مصاريف االستهالك

28.5%)26.9%(23,64517,28322,209مصاريف متنوعة

14.3%5.7%10,89211,51613,166مرافق

29.9%)3.1%(8,6948,42310,946مصاريف تسويق

32.3%)6.5%(6,7586,3168,356مواد تعبئة وتغليف

79.3%)1.9%(5,1235,0269,014مصاريف اإليجار

31.8%23.7%4,0394,9956,581مصاريف الصيانة

)2.8%(50.6%2,0183,0382,954المصاريف التشغيلية األخرى

)6.7%(118.0%1,1222,4462,283لوازم التشغيل

)11.3%(2.9%1,2211,2571,115مصاريف التأمين والترخيص

)37.3%(616.0%114813510تكاليف مهنية

)0.0%()37.8%(1448989مصاريف السفر

23.2%)9.4%(514757تكاليف بنكية

ال ينطبق)100.0%(--31تعويضات ومنافع مجلس اإلدارة

22.9%)8.5%(210,202192,346236,343مجموع املصاريف

كنسبة من اإليرادات

37.7%37.6%38.3%المواد الغذائية

17.6%21.0%18.0%تكاليف الموظفين

8.9%11.2%8.5%مصاريف االستهالك

9.0%9.2%10.5%مصاريف متنوعة

5.3%6.1%4.8%مرافق

4.4%4.5%3.9%مصاريف تسويق

3.4%3.4%3.0%مواد تعبئة وتغليف

3.6%2.7%2.3%مصاريف اإليجار

2.7%2.7%1.8%مصاريف الصيانة

1.2%1.6%0.9%المصاريف التشغيلية األخرى

0.9%1.3%0.5%لوازم التشغيل

0.5%0.7%0.5%مصاريف التأمين والترخيص

0.2%0.4%0.1%تكاليف مهنية

0.0%0.0%0.1%مصاريف السفر

0.0%0.0%0.0%تكاليف بنكية

0.0%0.0%0.0%تعويضات ومنافع مجلس اإلدارة

95.4%102.5%93.1%مجموع املصاريف

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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المواد الغذائية 

تشمل تكاليف المواد الغذائية تكاليف الدجاج والبطاطس المقلية والمشروبات وتكلفة المدخالت األخرى.

انخفضت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 18.4% من 86.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 70.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويرجع 
ذلك أساساً إلى انخفاض اإليرادات نتيجة لآلثار السلبية لجائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بالقيود وإغالقات المطاعم.

ارتفعت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 32.3% من 70.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 93.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م حيث 
تجاوزت اإليرادات مستويات عام 2019م جنبا إلى جنب مع الزيادة في تكاليف اللوجستيات وأسعار البضائع مثل زيت الطبخ ومنتجات االلبان والدجاج 
واللحوم. وانخفضت تكاليف األغذية كنسبة من اإليرادات بسبب االنخفاض في تكلفة القهوة في كرسبي كريم جنًبا إلى جنب مع تغيير في تكاليف 

الخدمات اللوجستية وزيادة تكاليف المواد الغذائية مثل تكلفة زيت الطبخ ومنتجات األلبان والدجاج ولحم العجل.

تكاليف الموظفين 

يشمل هذا البند رواتب وأجور والمنافع والبدالت األخرى لموظفين المطاعم والموظفين اإلداريين.

انخفضت تكاليف الموظفين بشكل طفيف بنسبة 2.6% من 40.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 39.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض متوسط التكلفة للموظف الواحد في عام 2020م مقارنة مع عام 2019م وذلك نتيجة لتخفيض عموالت المكافآت 
للموظفين في المطاعم والموظفين اإلداريين. قابل االنخفاض في متوسط التكلفة للموظف جزئياً الزيادة في عدد الموظفين من 9,976 موظفاً إلى 

10,573 موظفاً )وكانت معظم الزيادة في موظفين المطاعم(. 

ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 10.2% من 39.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 43.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى زيادة متوسط تكلفة الموظف مع عودة األعمال التجارية إلى طبيعتها بعد الجائحة واستكمال دفع العموالت وبدل العمل اإلضافي. قابل 
الزيادة في متوسط تكلفة الموظف جزئياً االنخفاض في مجموع عدد الموظفين من 10,573 موظفاُ في عام 2020م إلى 9,996 موظفاً في عام 2021م. 

مصاريف االستهالك

تشمل مصاريف االستهالك جميع التكاليف المتعلقة باستهالك الممتلكات والمعدات مثل المباني والديكورات واآلالت والمعدات وغيرها، باإلضافة 
إلى استهالك حق استخدام المباني واستهالك الموجودات غير الملموسة.

أمريكي في عام 2020م ويرجع  إلى 21.0 مليون دوالر  أمريكي في عام 2019م  بنسبة 8.9% من 19.2 مليون دوالر  ارتفعت مصاريف االستهالك 
ذلك أساساً إلى افتتاح 10 مطعماً جديداً خالل عام 2020م وتسجيل مصاريف االستهالك لسنة كاملة للمطاعم التي تم افتتاحها خالل عام 2019م.

ارتفعت مصاريف االستهالك مرة أخرى بنسبة 5.2% من 21.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 22.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
مصاريف  وتسجيل  2021م  عام  في  مطعم   423 إلى  2020م  عام  مطعم خالل   408 من  العاملة  المطاعم  عدد  في  الزيادة  إلى  أساساً  ذلك  ويرجع 

االستهالك لسنة كاملة للمطاعم التي تم افتتاحها خالل عام 2020م.

مصاريف متنوعة 

تتضمن المصاريف المتنوعة رسوم االمتياز وعقود الخدمات )مثل األمن( وتكاليف هدر الطعام.

انخفضت المصاريف المتنوعة بنسبة 26.9% من 23.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 17.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى: )1( انخفاض رسوم االمتياز تماشًيا مع انخفاض اإليرادات، )2( انخفاض التكاليف العمومية تماشًيا مع انخفاض مستوى العمليات، 

)3( انخفاض عدد المطاعم العاملة من 417 مطعم كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 408 مطعم كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت المصاريف المتنوعة بنسبة 28.5% من 17.3 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 22.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى: )1( زيادة رسوم االمتياز تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات خالل نفس الفترة، )2( الزيادة في عقود الخدمات والرسوم حيث ارتفع عدد 

المطاعم من 408 مطعم في 31 ديسمبر 2020م إلى 423 مطعًما في 31 ديسمبر 2021م.

مرافق

يتعلق هذا البند بتكلفة الكهرباء والمياه ومصاريف خدمات المرافق األخرى للمطاعم وسكن الموظفين والمكاتب.

ارتفعت مصاريف المرافق بمعدل 5.7% من 10.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويعود ذلك 
أساساً إلى الزيادة في تسعيرة الكهرباء والمياه من قبل الحكومة المصرية.
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ارتفعت مصاريف المرافق مرة أخرى بمعدل 14.3% من 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 13.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، 
مع عودة ساعات العمل إلى طبيعتها وزيادة عدد المطاعم العاملة إضافة إلى الزيادة اإلضافية في سعر الكهرباء والمياه من قبل الحكومة.

مصاريف التسويق 

تشمل مصاريف التسويق بشكل أساسي النفقات التسويقية السنوية التي تفرضها اتفاقيات االمتياز المبرمة مع العالمات التجارية األم.

انخفضت مصاريف التسويق انخفاًضا طفيًفا بنسبة 3.1% من 8.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 8.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويرجع ذلك أساساً إلى قرار اإلدارة بخفض النفقات التسويقية خالل الجائحة إلى جانب سماح العالمات التجارية األم للشركة بإنفاق أقل من الحد 

األدنى للنفقات التسويقية المتعاقد عليها في أشهر معينة.

ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة 29.9% من 8.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 10.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى نمو اإليرادات ووقف اإلعانة المؤقتة الواردة من العالمات التجارية األم، مما أدى إلى عودة النفقات التسويقية خالل عام 2019م.

مواد التعبئة والتغليف 

تتعلق مواد التعبئة والتغليف بمواد التغليف مثل أوراق التغليف، علبة البرغر الصدفية، أكياس ورقية بمقابض، أكواب، ومواد متنوعة أخرى.

انخفضت مصاريف مواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.5% من 6.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
تماشياً مع انخفاض اإليرادات مع تباطؤ األعمال التجارية خالل الجائحة إلى جانب االنخفاض في عدد المطاعم.

ارتفعت مصاريف مواد التعبئة والتغليف بنسبة 32.3% من 6.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 8.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساساً إلى توسع إيرادات التوصيل إلى المنزل التي تتطلب مواد تعبئة وتغليف أكثر إلى جانب الزيادة في عدد المطاعم العاملة.

مصاريف اإليجار 

يمثل هذا البند اإليجار قصير األجل/ المتغير فيما يتعلق بمطاعم الشركة والمكاتب وسكن الموظفين.

انخفضت مصاريف اإليجار بشكل طفيف بنسبة 1.9% من 5.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
بما يتماشى مع االنخفاض في اإليرادات خالل السنة.

ارتفعت مصاريف اإليجار بنسبة 79.3% من 5.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى: )1( ارتفاع عدد المطاعم العاملة وعودة العمليات إلى طبيعتها، )2( الزيادة في اإليجارات المتغيرة نتيجة زيادة اإليرادات في عام 2021م 

مقارنة بعام 2020م، )3( ارتفاع تكاليف اإليجار عند تجديد عقود اإليجار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري في عام 2016م.

مصاريف الصيانة 

تتعلق مصاريف الصيانة بصيانة اآلالت والمباني وتكاليف الصيانة المتعلقة بتقنية المعلومات.

ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة 23.7% من 4.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً إلى 
صيانة: )1( برمجيات بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي، )2( آالت ومعدات بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي، )3( ديكورات بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت مصاريف الصيانة مرة أخرى بنسبة 31.8% من 5.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 6.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، ويرجع 
ذلك أساساً إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة إلى جانب الزيادة في صيانة البرمجيات وعودة استخدام المطاعم إلى طبيعتها خالل عام 2021م.

المصاريف التشغيلية األخرى 

بالسائقين عند الطلب وخدمات تحصيل  المتعلقة  النارية ورسوم الخدمات  الدراجات  التشغيلية األخرى بشكل رئيسي مصاريف  تتضمن المصاريف 
النقد.

2020م  أمريكي في عام  دوالر  مليون   3.0 إلى  2019م  أمريكي في عام  دوالر  مليون   2.0 بنسبة 50.6% من  األخرى  التشغيلية  المصاريف  ارتفعت 
ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في رسوم الخدمات المتعلقة باستخدام السائقين عند الطلب لتلبية الطلب المتزايد على إيرادات التوصيل إلى المنزل.

ظلت المصاريف التشغيلية األخرى مستقرة نسبياً عند 3.0 مليون دوالر أمريكي بين عامي 2020م و2021م.
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لوازم التشغيل

يتضمن هذا البند التكاليف المتعلقة بمواد التنظيف واللوازم المكتبية.

ارتفعت لوازم التشغيل بنسبة 118.0% من 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً 
إلى زيادة مشتريات الكمامات ومواد التعقيم والتنظيف خالل الجائحة.

ظلت لوازم التشغيل مستقرة نسبياً بالقيمة االسمية بين العامين 2020م و2021م.

مصاريف التأمين والترخيص 

يتضمن هذا البند التراخيص التجارية وتراخيص البلدية للمطاعم وأقساط وثائق التأمين )عام، ضد الحريق، وغيرها(.

ارتفعت مصاريف التأمين والترخيص بنسبة 2.9% من 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع 
ذلك أساساً إلى افتتاح مطاعم جديدة في عام 2019م وتسجيل مصاريف عام كامل لهذه المطاعم خالل عام 2020م.

انخفضت مصاريف التأمين والترخيص بشكل طفيف بنسبة 11.3% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م ويرجع ذلك أساساً إلى فرض شركة التأمين معدل أقساط أقل إضافة إلى مراجعة القيمة التقديرية المغطاة من قبل التأمين.

اتعاب مهنية

يمثل هذا البند الرسوم المدفوعة إلى االستشاريين والمحامين والمراجعين مقابل الخدمات التي يقدمونها.

ويرجع ذلك  أمريكي في عام 2020م  مليون دوالر  إلى 0.8  أمريكي في عام 2019م  مليون دوالر  بنسبة 616.0% من 0.1  المهنية  االتعاب  ارتفعت 
أساساً إلى تعيين استشاري التأمينات االجتماعية والضرائب في عام 2020م بشكل استثنائي لمرة واحدة. انخفضت تكاليف االتعاب المهنية خالل 

عام 2021م نتيجة انخفاض تكاليف استشاري التأمينات االجتماعية والضرائب خالل العام.

مصاريف السفر 

يتضمن هذا البند مصاريف السفر المتعلقة برحالت العمل.

انخفضت مصاريف السفر بنسبة 37.8% من 144 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 89 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً 
إلى تخفيض عدد رحالت العمل خالل الجائحة.

ظلت مصاريف السفر مستقرة نسبياً عند 89 ألف دوالر أمريكي خالل العامين 2020م و2021م.

التكاليف البنكية

يتعلق هذا البند بشكل رئيسي بالرسوم اإلدارية للحواالت والتحويالت البنكية. 

ظلت التكاليف البنكية مستقرة نسبياً حول 50 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م وعام 2020م وعام 2021م على التوالي.

تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة

تتعلق تكاليف مجلس اإلدارة بشكل رئيسي بالبدالت المدفوعة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة. بلغت تكاليف مجلس اإلدارة 31 ألف دوالر أمريكي 
في عام 2019م وصفر في كل من عام 2020م وعام 2021م.
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ال(خل التشغيلي اآلخر

تفاصيل ال(خل التشغيلي اآلخر للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  38 لوالج(و- )

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

63.7%)20.6%(1,4791,1741,922المياه المبردة من العقارات االستثمارية

100.0%ال ينطبق1,644--عكس انخفاض القيمة – موجودات ثابتة

230.4%)79.1%(1,403294971ربح رأسمالي – مبيعات الموجودات الثابتة

)62.1%(ال ينطبق1,851702-امتيازات اإليجار

100.0%ال ينطبق155--الدخل التشغيلي اآلخر

62.5%15.2%2,8823,3195,394مجموع الدخل التشغيلي اآلخر

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المياه المبردة من العقارات االستثمارية

يتعلق هذا البند بإيرادات المياه المبردة الناتجة من أمريكانا بالزا في منطقتي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

انخفضت إيرادات المياه المبردة من العقارات االستثمارية بنسبة 20.6% من 1.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م نتيجة لآلثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

ارتفعت إيرادات المياه المبردة من العقارات االستثمارية بنسبة 63.7% من 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2021م نتيجة للتعافي بعد انحسار جائحة كوفيد-19.

عكس االنخفاض في القيمة – الموجودات الثابتة

خالل عام 2020م، سجلت الشركة انخفاض في قيمة قدره 2.8 مليون دوالر أمريكي في المصاريف التشغيلية األخرى فيما يتعلق باألصول المولدة 
الشركة عكس مخصص  إلى طبيعتها، سجلت  العمليات  وبعد عودة  2021م،  العمليات. خالل عام  السلبية على  كوفيد-19  نتيجة آلثار جائحة  للنقد 
بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي ضمن الدخل التشغيلي اآلخر وقد قابل ذلك جزئيا تسجيل انخفاض في القيمة بقيمة 1.0 مليون دوالر أمريكي ضمن 

الدخل التشغيلي اآلخر. 

ربح رأسمالي – مبيعات الموجودات الثابتة

2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون  و0.3  2019م  عام  في  أمريكي  دوالر  1.4مليون  بقيمة  الثابتة  الموجودات  مبيعات  من  ربح  الشركة  سجلت 
و1.0مليون دوالر أمريكي في عام 2021م فيما يتعلق ببيع موجوداتها الثابتة.

امتيازات اإليجار

يتعلق هذا البند بامتيازات اإليجار من مالك العقارات خالل جائحة كوفيد-19. كانت اإلعفاءات سارية المفعول حتى 30 يونيو 2022م.

بإعفاءات  يتعلق  فيما  2021م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون  و0.7  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   1.9 بقيمة  إيجار  امتيازات  الشركة  سجلت 
اإليجار للمطاعم.

ال(خل التشغيلي اآلخر

يتعلق الدخل التشغيلي اآلخر البالغ 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بمبيعات بنود الخردة المتعلقة بالخدمات اللوجستية.
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المصاريف التشغيلية األخرى

ديسمبر  و0وم د:  39 لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  األخرى  التشغيلية  المصاريف 

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير 
)2020م-2021م(

)79.4%()62.2%(18,3516,9381,430مخصص مكافآت نهاية الخدمة

)36.9%(282.2%5422,0711,306مخصصات - أخرى

)65.8%(1,465.9%1782,787954موجودات ثابتة – انخفاض القيمة

)33.0%(75.7%167293196مخزون – انخفاض القيمة

)93.7%(10,094.5%665141ذمم مدينة تجارية – انخفاض القيمة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة – انخفاض 
)100.0%(ال ينطبق-149-القيمة

)100.0%(ال ينطبق-18,982-مصاريف أخرى

)87.7%(65.6%19,24431,8713,928مجموع املصاريف التشغيلية األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مكافآت نهاية الخ(مة

تتعلق تكاليف مكافآت نهاية الخدمة بشكل رئيسي بتكاليف إعادة الهيكلة والتي تمت تسويتها خالل الفترة بين 31 ديسمبر 2019م و30 يونيو 2022م.

انخفضت تكاليف مكافآت نهاية الخدمة بنسبة 62.2% من 18.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 7.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
و1.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب إنجاز أعمال إعادة الهيكلة.

مخصصات ل أخرى

هذه  بمراجعة  الشركة  إدارة  تقوم  الشركة.  بأنشطة  يتعلق  فيما  األخرى  األطراف  من  المتوقعة  بالمطالبات  األخرى  المخصصات  مصاريف  تتعلق 
المخصصات سنوياً وتعّدل الرصيد المخصص وفقاً ألحدث التطورات والمناقشات واالتفاقيات.

ارتفعت المخصصات والمصاريف األخرى بنسبة 282.2% من 0.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة لتسجيل مخصص ضريبي إضافي للمنازعات المتعلقة بالفترة من 2012م إلى 2016م.

انخفضت المخصصات والمصاريف األخرى بنسبة 36.9% من 2.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
حيث لم يتم تسجيل أي مخصصات إضافية للضريبة في عام 2021م.

موجودات ثابتة – انخفاض القيمة

ارتفعت تكاليف انخفاض قيمة الموجودات الثابتة بنسبة 1,465.9% من 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.8 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2020م نتيجة ألثر جائحة كوفيد-19 على وحدات توليد النقد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف انخفاض القيمة.

انخفضت تكاليف انخفاض قيمة الموجودات الثابتة بنسبة 65.8% من 2.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م بما يتماشى مع تعافي عمليات وحدة توليد النقد مع عودة األعمال التجارية إلى طبيعتها وتم تسجيل العكس في الدخل التشغيلي اآلخر 

خالل عام 2021م.

مخزون – انخفاض القيمة

ارتفع تكاليف انخفاض القيمة للمخزون بنسبة 75.7% من 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة لالنخفاض الطفيف في دوران المخزون )أثر جائحة كوفيد-19( وعليه ارتفع مخصص االنخفاض في قيمة المخزون.

انخفض تكاليف انخفاض القيمة للمخزون بنسبة 33.0% من 0.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة للزيادة في اإليرادات في عام 2021م مقارنة مع عام 2020م.
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ذمم م(ينة تجارية – انخفاض القيمة

سجلت الشركة انخفاضاً في قيمة الذمم المدينة التجارية في عام 2020م بقيمة 0.7 مليون دوالر أمريكي نتيجة الرتفاع حاالت التعثر للذمم المدينة 
نتيجة ألثر جائحة كوفيد-19. كانت أرصدة السنوات األخرى غير جوهرية.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة – انخفاض القيمة

في عام 2020م، بلغ انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 0.1 مليون دوالر أمريكي والذي يتعلق بحساب جاري راكد مع منشأة 
خاضعة للسيطرة المشتركة.

مصاريف أخرى 

بلغت قيمة المصاريف األخرى 19.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وكانت تتعلق المطالبة من هيئة التأمينات االجتماعية والتي ُدِفَعت في عام 2021م.

تكاليف التمويل، صافي

تفاصيل تكاليف التمويل صافي للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  40 لوالج(و- )

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

 التغير2021م2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

 التغير
)2020م-2021م(

)6.7%(2.8%5,4945,6505,271الفائدة على مطلوبات اإليجار

51.3%86.0%4488341,262مصروف الفائدة

)94.5%()89.1%()7()130()1,191(فروقات صرف العمالت األجنبية

)8.4%()24.9%()156()170()226(إيرادات الفائدة

3.0%36.7%4,5256,1846,370تكاليف التمويل، صايف

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتألف صافي تكاليف التمويل بشكل رئيسي من الفائدة المتعلقة بمطلوبات اإليجار ومصروف الفائدة على السحوبات البنكية على المكشوف والمبالغ 
واألرباح من  الودائع ألجل  الفائدة على  وإيرادات  االجتماعي  التأمين  بمطالبات  يتعلق  فيما  2021م  االجتماعية في عام  التأمينات  لمكتب  المدفوعة 

فروقات صرف العمالت األجنبية والناتجة بشكل رئيسي عن إعادة تقييم الحسابات الجارية لدى أطراف ذات عالقة.

ارتفعت صافي تكاليف التمويل بنسبة 36.7% من 4.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى: )1( انخفاض أرباح صرف العمالت األجنبية خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م مدفوعة بتقلبات أسعار صرف الجنيه المصري أمام 
البنكية خالل عام  للتسهيالت  العالي  نتيجة لالستخدام  المكشوف  البنكية على  السحوبات  الفائدة على  الزيادة في مصروف  الدوالر األمريكي، )2( 
2020م مقارنة بعام 2019م، )3( زيادة مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار من 5.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.7 مليون دوالر 

أمريكي في عام 2020م تماشياً مع الزيادة في مطلوبات اإليجار كما في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع 31 ديسمبر 2019م.

ارتفعت صافي تكاليف التمويل مرة أخرى من 6.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 6.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى الزيادة في مصاريف الفائدة )على خلفية زيادة استخدام التسهيالت البنكية في عام 2021م( واالنخفاض اإلضافي في األرباح من فروقات 
صرف العمالت األجنبية نتيجة تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدوالر. وقابل ذلك جزئًيا االنخفاض في مصروف الفائدة على مطلوبات 

اإليجار.
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ضريبة ال(خل 

تفاصيل ضريبة ال(خل للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:   4 لوالج(و- )

المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

 التغير2021م2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

 التغير
)2020م-2021م(

225.1%4,066.8%)427()131()3(مصروف ضريبة الدخل للسنة

)16.7%()76.8%()40()48()205(الضريبة المخصومة من توزيعات أرباح

)96.7%(346.0%1,81160)736(مصروف/ )إيرادات( الضريبة المؤجلة للسنة

)125.0%(272.8%)407(1,632)944(ضريبة الدخل

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يتضمن هذا البند ضريبة الدخل للسنة والخصومات الضريبية على توزيعات األرباح وإيرادات أو مصاريف الضريبة المؤجلة للسنة.

انخفضت مصاريف ضريبة الدخل من مصاريف ضريبة 0.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى إيرادات ضريبة بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً إلى إيرادات الضريبة المؤجلة بقيمة 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م فيما يتعلق بالخسائر المسجلة 

خالل السنة. وقابل هذا جزئًيا مصروف ضريبة الدخل المحملة للسنة.

بقيمة 0.4 مليون دوالر  إلى مصاريف ضريبة  أمريكي في عام 2020م  بقيمة 1.6 مليون دوالر  إيرادات ضريبة  الدخل من  ارتفع مصاريف ضريبة 
المؤجلة إلى جانب زيادة  إيرادات الضريبة  إلى انخفاض  إلى األرباح المسجلة خالل السنة والتي أدت  أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك أساًسا 

مصاريف ضريبة الدخل للسنة.

صافي الربح/ الخسارة للسنة وهامش صافي الربح/ الخسارة للسنة

ارتفعت صافي الخسارة للسنة من 6.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 37.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( 
االنخفاض في إجمالي الربح خالل السنة نتيجة ألثر جائحة كوفيد-19، )2( الزيادة في المصاريف العمومية واإلدارية من 5.3 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2019م إلى 13.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م والتي تتعلق بشكل رئيسي باستشاريين التأمينات االجتماعية، )3( ارتفاع المصاريف التشغيلية 

األخرى من 19.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 31.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة لمطالبة التأمين االجتماعي أيضاً.

ارتفع هامش صافي الخسارة من خسارة بنسبة 2.8% في عام 2019م إلى خسارة بنسبة 20.1% في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( الزيادة 
في مصاريف البيع والتوزيع كنسبة من اإليرادات من 29.7% في عام 2019م إلى 36.1% في عام 2020م و يرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن جزء كبير 
من هذه المصاريف ثابتة بطبيعتها ، )2( الزيادة في المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 2.3% في عام 2019م إلى 7.1% في عام 
2020م والتي تتعلق معظمها بتعيين استشاريين بما يتعلق بمطالبات التأمينات االجتماعية، )3( الزيادة في المصاريف التشغيلية األخرى كنسبة من 
اإليرادات من 8.5% في عام 2019م إلى 17.0% في عام 2020م نتيجة للمصاريف األخرى البالغة 19.0 مليون دوالر أمريكي المسجلة في عام 2020م 
فيما يتعلق بتكاليف التأمينات االجتماعية خالل عام 2020م. وقابل ذلك جزئياً االنخفاض في تكاليف اإليرادات كنسبة من اإليرادات من 61.1% في 

عام 2019م إلى 59.3% في عام 2020م ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض المواد الغذائية كنسبة من اإليرادات.

تحسن صافي الربح/ الخسارة للسنة من صافي خسارة بقيمة 37.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى صافي ربح بقيمة 6.1 مليون دوالر 
في  أمريكي  دوالر  مليون   103.9 إلى  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   76.4 من  الربح  إجمالي  في  بالزيادة  مدفوعا  2021م  عام  في  أمريكي 
والتسويق  البيع  مصاريف  في  الزيادة  جزئياً  ذلك  وقابل  سابقاً.  المبينة  لألسباب  نتيجة  األخرى  التشغيلية  المصاريف  في  واالنخفاض  2021م  عام 

والمصاريف العمومية واإلدارية بما يتماشى مع توسع األعمال التجارية.

تحسن هامش صافي الخسارة من هامش صافي الخسارة بنسبة 20.1% في عام 2020م إلى هامش دخل بنسبة 2.4% في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساساً إلى: )1( االنخفاض في المصاريف التشغيلية األخرى كنسبة من اإليرادات من 17.0% في عام 2020م إلى 1.6% في عام 2021م حيث لم 
التأمينات االجتماعية خالل عام 2021م )19.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م(، )2( االنخفاض في  يتم تسجيل أي تكاليف متعلقة بتكاليف 
مصاريف البيع والتوزيع كنسبة من اإليرادات من 36.1% في عام 2020م إلى 31.3% في عام 2021م حيث أن جزء من هذه المصاريف ثابتة بطبيعتها 
ولم ترتفع بنفس القيمة كاإليرادات، )3( االنخفاض في المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 7.1% في عام 2020م إلى 6.1% في 
عام 2021م حيث أن جزء من هذه المصاريف ثابتة بطبيعتها ولم ترتفع بنفس السرعة كاإليرادات، )4( الزيادة في إجمالي هامش الربح من %40.7 
في عام 2020م إلى 42.0% في عام 2021م ويرجع ذلك أساساً إلى عودة األنشطة التجارية إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد-19 والزيادة في المصاريف 

بسرعة أقل مقارنة مع الزيادة في اإليرادات.
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بيان المركز المالي للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية: ولولولو

للشركة د:  و4 لوالج(و- ) ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  المالي  المركز  بيان 

المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

35,22731,34640,248ممتلكات ومعدات

7404121,798مشاريع قيد التنفيذ

30,64430,66735,344موجودات حق االستخدام

4,3715,7606,249الموجودات غير الملموسة

8,0077,5217,213استثمارات عقارية

1,135946-موجودات الضريبة المؤجلة

78,98976,84091,798مجموع املوجودات غير املتداولة

16,80322,41519,180المخزون

10,4879,80914,910ذمم مدينة تجارية وأخرى

56048916,268مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

3,7743,8821,773نقد وما في حكمه

31,62536,59652,132مجموع املوجودات املتداولة

110,613113,436143,930مجموع املوجودات

22,11025,19128,233مطلوبات اإليجار

--498سندات الدفع

-74154مطلوبات الضريبة المؤجلة

23,34925,24628,233مجموع املطلوبات غير املتداولة

2,2672,5801,682مخصصات

8,71620,1546,765سحوبات بنكية على المكشوف

12,5459,20714,392ذمم دائنة تجارية وسندات الدفع

25,21143,33031,530أرصدة دائنة أخرى

8,2478,70931,785مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

83145232ضريبة الدخل المستحقة

9,77511,18114,741مطلوبات اإليجار

66,84595,306101,126مجموع املطلوبات املتداولة

90,194120,552129,359مجموع املطلوبات

24,97425,46725,511رأس المال

11,77712,01012,031احتياطيات

)627()626(-أسهم الخزينة

)5()180()296(احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

)22,384()43,825()16,071(أرباح مبقاة

14,526)7,154(20,385حقوق امللكية العائدة إلى مالكي الشركة األم

353745حصص غير مسيطرة

14,571)7,117(20,419 مجموع حقوق امللكية

110,613113,436143,930مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الموجودات غير المت(اولة

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية للمشروعات د:  43 لوالج(و- )

السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
35,22731,34640,248ممتلكات ومعدات

7404121,798مشاريع قيد التنفيذ
30,64430,66735,344موجودات حق االستخدام

4,3715,7606,249موجودات غير ملموسة
8,0077,5217,213استثمارات عقارية

1,135946-موجودات الضريبة المؤجلة
78,98976,84091,798مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الممتلكات والمع(ات 

صافي القيمة ال(فترية ال(فترية للممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  44 لوالج(و- )

 و0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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2421,273---251,247)38(---1,260األرض
مباني ووحدات 

54673,617)24()632()326(944,046)627(-)462(-5,041بحرية ثابتة

ديكورات 
2901813,003)233()3,660(1798,5528,036)337()340()3,910(10,0972,863وتحسينات

52,712--)21(-562,729--)202(-2,875غرف تبريد
آالت ومعدات 

118139,296)229()2,289(1296,3355,347)254()52()2,364(7,1541,722تبريد

311,022)8()217(7546696)6()9()161(370345مركبات
معدات وأجهزة 

363,170)13()1,066(463,0381,203)29()7()1,017(2,5881,456حاسب آلي

أثاث وأجهزة 
106,155)23()81()1,374(1084,8532,771)206()122()1,408(5,843639تكييف

صايف القيمة 
9616140,248)588()9,258(64331,34617,725)1,497()529()9,523(35,2277,026الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

األرض

يتعلق الرصيد البالغ 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر بشكل رئيسي بقطع األراضي المملوكة للشركة والمستخدمة للمطاعم والمخازن والمكاتب.

ظل الرصيد مستقراً نسبياً عند قيمة 1.2 مليون دوالر أمريكي و1.3 مليون دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م مع وجود 
تقلبات طفيفة فيما يتعلق بانخفاض القيمة وفروقات العمالت االجنبية.

مباني ووح(ات بحرية ثابتة

تمثل المباني والوحدات البحرية الثابتة البالغة 3.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي المطاعم والمياني المملوكة للشركة. 

انخفضت القيمة الدفترية للمباني والوحدات البحرية الثابتة من 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.0 مليون دوالر أمريكي 
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كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك اساساً إلى تكاليف االستهالك للسنة بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف انخفاض القيمة 
البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالتقييم السنوي لوحدة توليد النقد.

انخفضت القيمة الدفترية للمباني والوحدات البحرية الثابتة من 4.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.6 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك اساساً إلى: )1( التحويالت البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي، )2( تكاليف االستهالك للسنة بقيمة 0.6 مليون 
إلى  النقد بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي إضافة  للتقييم السنوي لوحدة توليد  القيمة وفقاً  دوالر أمريكي. وقابل ذلك جزئياً انخفاض إيجابي في 

تحويل قارب من بند المباني إلى بند العقارات االستثمارية.

ديكورات وتحسينات

يتمثل الرصيد البالغ 13.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي عقود التصميم والديكورات مع الموردين.

انخفضت الديكورات والتحسينات من 10.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع 
ذلك أساساً إلى تكاليف االستهالك البالغة 3.9 مليون دوالر أمريكي، استبعادات البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى انخفاض القيمة البالغة 0.3 

مليون دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئياً إضافات وتحويالت بقيمة 2.9 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 10 مطاعم جديدة خالل عام 2020م.

ارتفعت الديكورات والتحسينات من 8.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 13.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
البالغة 8.0 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 37 مطعماً جديداً خالل عام 2021م، وقابل ذلك جزئياً تكاليف  نتيجة لإلضافات والتحويالت 

االستهالك بقيمة 3.7 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

غرف التبري( 

تمثل غرف التبريد البالغة 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي غرف التبريد في المطاعم والمخازن.

انخفضت قيمة غرف التبريد من 2.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة لتكاليف االستهالك بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

ظلت قيمة غرف التبريد ثابتة نسبياً بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م عند قيمة 2.7 مليون دوالر أمريكي حيث لم يتم تكبد أي إضافات 
أو استبعادات خالل الفترة.

أدوات ومع(ات التبري(

يتمثل الرصيد البالغ 9.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي المبردات والمجمدات.

انخفضت قيمة أدوات ومعدات التبريد من 7.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة تكاليف االستهالك البالغة 2.4 مليون دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئياً إضافات وتحويالت بقيمة 1.7 مليون دوالر أمريكي.

التبريد من 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 9.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  ارتفعت قيمة أدوات ومعدات 
2021م، نتيجة لإلضافات والتحويالت البالغة 5.3 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة خالل العام، وقابل ذلك تكاليف االستهالك 

بقيمة 2.3 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

مركبات 

تتعلق المركبات بشكل رئيسي بشاحنات التوزيع المملوكة للشركة وحافالت نقل الموظفين ومركبات التوصيل إلى المنزل.

انخفضت قيمة المركبات من 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع 
ذلك أساساً إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي نتيجة للتوسع في خدمات التوصيل إلى المنزل. وقابل ذلك جزئياً تكاليف 

االستهالك بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي. 

ارتفعت قيمة المركبات من 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع 
ذلك أساساً إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.7 مليون دوالر أمريكي نتيجة للتوسع المستمر في خدمات التوصيل إلى المنزل. وقابل ذلك جزئياً 

تكاليف االستهالك بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي. 
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مع(ات وأجهزة حاسب آلي 

يشمل هذا البند معدات وأجهزة الحاسب اآللي بقيمة 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م في المطاعم والمكاتب.

ارتفعت قيمة معدات وأجهزة الحاسب اآللي من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة لإلضافات البالغة 1.5 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة خالل العام، وقابل ذلك جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 

1.0 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت قيمة المعدات وأجهزة الحاسب اآللي مرة أخرى من 3.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.2 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك أساساً إلى اإلضافات البالغة 1.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة خالل العام وقابل ذلك 

جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 1.1 مليون دوالر أمريكي.

أثاث وأجهزة تكييف

يتضمن هذا البند البالغ 6.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي األثاث والتركيبات للمطاعم والمكاتب وسكن الموظفين 
التكييف. ومعدات 

انخفضت قيمة األثاث وأجهزة التكييف من 5.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
وقابل ذلك جزئًيا  أمريكي،  مليون دوالر  البالغة 0.2  القيمة  انخفاض  وتكاليف  أمريكي  مليون دوالر  البالغة 1.4  لتكاليف االستهالك  نتيجة  2020م 

اإلضافات والتحويالت البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي بما يتماشى مع افتتاح 10 مطاعم جديدة في عام 2020م.

ارتفعت قيمة األثاث وأجهزة التكييف من 4.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م نتيجة لإلضافات والتحويالت البالغة 2.8 مليون دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 1.4 مليون دوالر أمريكي بما 

يتماشى مع افتتاح 37 مطعماً جديداً في عام 2021م.

المع(الت السنوية لالستهالك كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية د:  و4 لوالج(و- )

للمشروعات السياحية العالمية:

معدالت االستهالك

5%المباني والوحدات البحرية الثابتة )مطاعم عائمة(

10%-20%ديكورات وتحسينات

5%غرف التبريد

15%-20%أدوات ومعدات التبريد

25%مركبات

20%معدات وأجهزة حاسب آلي

10%-15%أثاث وأجهزة تكييف

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مشروعات قي( التنفيذ

حركة المشروعات قي( التنفيذ كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية د:  46 لوالج(و- )

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

666740412الرصيد االفتتاحي

1,2161,5786,739إضافات 

)5,354()1,921()1,220(تحويالت 

79151فروقات العمالت االجنبية

7404121,798الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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تتعلق المشروعات قيد التنفيذ بقيمة 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بمطاعم قيد اإلنشاء وغيرها من المشاريع الجارية.

انخفضت المشروعات قيد التنفيذ من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة بشكل أساسي بتحويالت بقيمة 1.9 مليون دوالر أمريكي التي تتعلق بالممتلكات والمعدات )الديكورات والتحسينات، أدوات ومعدات التبريد، 

الحاسب اآللي ومعدات الحاسب اآللي واألثاث والمكيفات( وقابل ذلك جزئًيا إضافات بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي. 

ارتفعت المشروعات قيد التنفيذ من 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
مدفوعة بشكل أساسي بإضافات تبلغ 6.8 مليون دوالر أمريكي التي تتعلق أساًسا بافتتاح مطاعم جديدة، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تحويالت بقيمة 

5.4 مليون دوالر أمريكي للممتلكات والمعدات فيما يتعلق بافتتاح 37 مطعما جديدا.

موجودات حق االستخ(ام

ديسمبر د:  و4 لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  لموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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مباني وعقارات 
مستأجرة

)متضمنة مخازن 
التبريد(

30,64411,158)960()10,026()703(55430,66716,033)11,074()344(6335,344

6335,344)344()11,074(55430,66716,033)703()10,026()960(30,64411,158صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

كما في 31 ديسمبر 2021م، تتعلق موجودات حق االستخدام بـ 310 مطعًما و22 مسكن للموظفين و48 منشأة أخرى )مكاتب إدارية، ومراكز التجهيز، 
ومساحة تخزين، ومستودعات وما إلى ذلك(.

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام بشكل طفيف من 30.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 30.7 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بشكل أساسي باإلضافات البالغة 11.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق ب 10 مطاعم التي تم 
افتتاحها خالل عام 2020م وتجديد عقود اإليجار الخاصة بالمطاعم القائمة. وقابل ذلك جزئًيا تكاليف االستهالك للعام البالغة 10.0 مليون دوالر 

أمريكي واالستبعادات البالغة 1.0 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 30.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 35.3 مليون دوالر أمريكي 
وتجديد  جديًدا  مطعًما   37 بافتتاح  يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   16.0 البالغة  باإلضافات  أساسي  بشكل  مدفوعة  2021م  ديسمبر   31 في  كما 

المطاعم القائمة وقد قابل ذلك جزئًيا تكاليف االستهالك للعام البالغة 11.1 مليون دوالر أمريكي.
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موجودات غير ملموسة

صافي القيمة ال(فترية للموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  48 لوالج(و- )

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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11174,809)626()140(674,0541,402)110()505()26(3,5561,071رسوم االمتياز

برمجيات 
1931,090)394()11(81,297177)19()218(-4591,067الحاسب اآللي 

1349-)61(--7410-)46(-35693بدل الخلّو

صايف القيمة 
131116,249)1,081()151(825,7601,579)130()770()26(4,3712,232الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتعلق صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي برسوم االمتياز المدفوعة للعالمات التجارية األم ويتم إطفاءها على مدى 
فترة ترخيص االتفاقية / المطعم، والبرمجيات وبدل الخلّو.

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 4.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.8 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. كانت الزيادة في الموجودات غير الملموسة خالل عام 2020م مدفوعة بشكل أساسي بإضافات وتحويالت بقيمة 2.2 مليون 
بافتتاح  يتعلق  الخلو فيما  أمريكي؛ )2( بدل  البالغة 1.1 مليون دوالر  تنفيذ مشاريع برمجيات مركزية  يلي: )1( مشاريع  بما  المتعلقة  أمريكي  دوالر 
مطاعم جديدة خالل العام بقيمة 0.1 مليون دوالر أمريكي؛ )3( رسوم االمتياز البالغة 1.0 مليون دوالر أمريكي. وقابل ذلك جزئًيا تكاليف اإلطفاء 

البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي وتكاليف انخفاض القيمة البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 5.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.2 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م، وكان هذا مدفوًعا بشكل أساسي بإضافات بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق برسوم االمتياز للمطاعم الجديدة 
التي تم افتتاحها خالل العام )37 مطعًما جديًدا(، وقابل ذلك جزئًيا تكاليف اإلطفاء للسنة والتي بلغت 1.1 مليون دوالر أمريكي واالستبعادات بقيمة 

0.2 مليون دوالر أمريكي.

استثمارات عقارية

العقارية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  49 لوالج(و- ) ال(فترية لالستثمارات  القيمة  صافي 

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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2962--19961--942أرض 

126,251)647(1366,560326)642(7,0641مباني وتركيبات

147,213)647(1557,521326)642(8,0071صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

األرض

يتعلق الرصيد البالغ 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بأراضي أمريكانا بالزا. ظلت األرض مستقرة بين 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2021م ولم تتم أي إضافات على الرصيد.

مباني وتركيبات

يتكون الرصيد البالغ 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 م من أمريكانا بالزا وقارب تملكه أمريكانا.
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إلى 6.6 مليون دوالر أمريكي كما  للمباني والتركيبات من 7.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م  الدفترية  القيمة  انخفضت صافي 
في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تكاليف االستهالك البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي. وقابل ذلك جزئًيا فروقات صرف العمالت األجنبية بقيمة 0.1 

مليون دوالر أمريكي.

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمباني والتركيبات من 6.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى تكاليف االستهالك البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئًيا صافي التحويالت من الممتلكات 

والمعدات بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي.

موجودات ضريبية مؤجلة

تم  التي  المبقاة  الخسائر  وضريبة  الرأسمالية  بالنفقات  المتعلقة  الضريبية  المعاملة  في  مؤقتة  توقيت  فروق  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تمثل 
تسجيلها في مصر في عام 2020م.

الموجودات المت(اولة

المصرية د:  0و لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  الموجودات 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

16,80322,41519,180المخزون

10,4879,80914,910مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

56048916,268ذمم مدينة تجارية وأخرى

3,7743,8821,773النقد وما في حكمه

31,62536,59652,132مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر 9 0و و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية للمشروعات د:   و لوالج(و- )

السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
12,49416,39212,130المواد الغذائية

1,2053,1203,155البضائع في الطريق
5967222,508مواد أخرى

1,0721,0031,512مواد التعبئة والتغليف
257401501قطع غيار

1,6471,456189أدوات تشغيل
1079885مواد دعاية

17,37823,19120,078إجمالي املخزون
)898()776()575(ناقًصا: مخصصات المخزون بطيء الحركة

16,80322,41519,180صايف املخزون

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المواد الغذائية

تشمل المواد الغذائية بشكل رئيسي اللحوم والدجاج والخبز والمشروبات وغيرها من األرصدة الصغيرة األخرى للمواد الخام مثل التوابل والبهارات.

ارتفعت المواد الغذائية من 12.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
الزيادة لمرة واحدة في مخزون الدجاج في الربع الرابع من عام 2020م لالستفادة بشكل أساسي من أسعار الدجاج المنخفضة نسبًيا في المنطقة.
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أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  إلى 12.1 مليون دوالر  أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م  الغذائية من 16.4 مليون دوالر  المواد  انخفضت 
مدفوعة بانخفاض مشتريات الدجاج خالل عام 2021 م نتيجة لتراكم مخزون في العام السابق.

البضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م وإلى 
3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 م بسبب توقع زيادة المبيعات في الربع األول من العام المقبل.

مواد أخرى

تتعلق المواد األخرى بشكل أساسي باألدوات الصغيرة وأدوات التنظيف والمواد التسويقية والزي الرسمي الموحد واألرصدة الصغيرة األخرى.

ارتفعت المواد األخرى من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك في 
سياق األعمال العادية.

كما ارتفعت المواد األخرى من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة 
بالتوسع في العمليات في عام 2021م مقارنة بعام 2020م من خالل افتتاح 37 مطعًما جديًدا وإعادة التصنيف من أدوات تشغيل إلى المواد األخرى 

البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي.

مواد التعبئة والتغليف

انخفض رصيد مواد التعبئة والتغليف بشكل طفيف من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م نتيجة النخفاض اإليرادات، وقابل هذا االنخفاض جزئياً التوسع في مبيعات التوصيل إلى المنزل.

ارتفع رصيد مواد التعبئة والتغليف من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
إلى  الخارجية، وافتتاح 37 مطعًما جديًدا خالل عام 2021م وباإلضافة  الطلبات  المنزل ومبيعات  إلى  التوصيل  التوسع في  إلى  ويرجع ذلك أساًسا 

ارتفاع تكاليف مواد التعبئة والتغليف بنسبة 8.0% خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

قطع الغيار

تشمل قطع الغيار بشكل أساسي قطع الغيار المستخدمة في المعدات واآلالت وغرف التبريد ومعدات الطهي.

ارتفعت قطع الغيار من 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 م في سياق األعمال العادية.

كما في 31 ديسمبر 2021م، ارتفعت قطع الغيار إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي تماشًيا مع توسع األعمال.

أدوات تشغيل

تشتمل أدوات التشغيل بشكل أساسي على مستلزمات التنظيف واللوازم المكتبية واألدوات الصغيرة.

2020م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   1.5 إلى  2019م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   1.6 من  التشغيل  أدوات  انخفضت 
وانخفضت كذلك إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م يرجع بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف بعض البنود البالغة 1.3 مليون 

دوالر أمريكي من هذا البند إلى بند المواد األخرى في العام 2021م. 

مواد دعاية

تتعلق مواد الدعاية بالنشرات والهدايا والمواد الترويجية األخرى المستخدمة في الحمالت التسويقية.

انخفضت مواد الدعاية من 107 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 98 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م وانخفضت 
كذلك إلى 85 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بما يتماشى مع عمليات الشركة.

مخصصات المخزون بطيء الحركة 

ارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م تماشياً مع الزيادة في رصيد المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع 31 ديسمبر 2019م. ارتفع رصيد المخصص إلى 0.9 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى المواد الترويجية المحفوظة في المخازن من حمالت التسويق السابقة والتي ال 

يُتوقع استخدامها في المستقبل.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

216



ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  وو لوالج(و- )

المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

3,4714,6375,316الذمم المدينة التجارية

2,4472,5643,436الودائع المستردة

2,2308962,277مصاريف مدفوعة مقدًما

7683782,159دفعات مقدمة للموردين

8401,1751,521ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى

28020-إيرادات مستحقة

842645577أخرى

10,59810,57615,306ذمم مدينة جتارية وأخرى

)128()274()34(مخصص الذمم المدينة التجارية

)268()492()78(مخصص الذمم المدينة األخرى

10,4879,80914,910صايف الذمم املدينة التجارية واألخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الذمم الم(ينة التجارية

تتعلق الذمم المدينة التجارية بقيمة 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بذمم مدينة من شركات توصيل الطلبات وعمالء المؤسسات 
وشركات التموين وذمم بطاقات االئتمان وذمم المستأجرين باإلضافة إلى الذمم المدينة من شركة التحصيل النقدي.

ارتفعت الذمم المدينة التجارية من 3.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الذمم المدينة التجارية من شركات توصيل الطلبات نتيجة لزيادة اإليرادات من مبيعات التوصيل إلى المنزل خالل جائحة 

كوفيد-19والذمم المدينة للمستأجرين، وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض المبيعات من المؤسسات وشركات التموين.

ارتفعت الذمم المدينة التجارية من 4.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة لزيادة اإليرادات والتوسع اإلضافي في مبيعات التوصيل إلى المنزل وعدد المطاعم العاملة.

الودائع المستردة

تتعلق الودائع المستردة في المقام األول بإيداعات اإليجار المدفوعة لمالك العقارات.

ارتفعت الودائع المستردة من 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى افتتاح 10 مطاعم جديدة في عام 2020م.

ارتفعت الودائع المستردة من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ويتماشى 
ذلك مع زيادة عدد المطاعم كما في 31 ديسمبر 2021م بعد افتتاح 37 مطعًما جديًدا في عام 2021م.

مصاريف م(فوعة مق(ًما

تتعلق المصاريف المدفوعة مقدًما بمصاريف السكن، والرسوم القانونية، والتأمين الصحي، واإليجار، ورسوم الصيانة، واألرصدة الصغيرة األخرى.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م، حيث تمكنت الشركة من التفاوض على دفعات اإليجار الشهرية والربع سنوية مع المالك بدالً من الدفعات السنوية و لهذا انخفضت االيجارات 

المدفوعة مقدًما.

المدفوعة مقدًما من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  ارتفعت المصاريف 
2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى عودة األعمال إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد-19مما أدى إلى زيادة مصاريف اإليجار المدفوعة مقدًما خالل العام.
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دفعات مق(مة للموردين

تضمنت الدفعات المقدمة للموردين الدفعات المقدمة للموردين التجاريين المتعلقة بشكل أساسي ببنود المخزون األساسية.

انخفضت الدفعات المقدمة للموردين من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة النخفاض العمليات بسبب جائحة كوفيد-19.

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين من 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
فيما يتعلق بشكل أساسي بالمدفوعات للمقاولين في عام 2021 م فيما يتعلق بزيادة عدد المطاعم تحت قيد اإلنشاء.

ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى

تتعلق ضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى أساًسا بضرائب االستيراد والضرائب التجارية.

ارتفعت ضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع االستيراد خالل عام 2020م.

كما في 31 ديسمبر 2021م، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة اإلضافية 
في االستيراد خالل عام 2021م.

إيرادات مستحقة

تتعلق اإليرادات المستحقة بشكل رئيسي بتوزيعات األرباح المستحقة.

ارتفعت اإليرادات المستحقة من صفر كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 280 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م قبل أن تنخفض إلى 20 
ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م فيما يتعلق بإعالن توزيعات األرباح والمدفوعات ذات الصلة خالل 2020م و2021م.

أخرى

تتعلق الذمم المدينة األخرى بشكل أساسي بالذمم المدينة الخاصة بخدمات المياه المبردة في أمريكانا بالزا في مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة 
باإلضافة إلى ودائع الجمارك.

انخفضت الذمم المدينة األخرى من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وكما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى إعادة تصنيف المبالغ النثرية من أرصدة مدينة أخرى إلى النقد وما في حكمه في عام 2020م 

وما بعده.

مخصص الذمم الم(ينة التجارية

إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  التجارية من 34 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م  المدينة  الذمم  ارتفع مخصص 
2020م، ثم انخفض إلى 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي فيما يتعلق بالمخصصات لتطبيقات التوصيل والعمالء 

التجاريين.

مخصص الذمم الم(ينة األخرى

ارتفع مخصص الذمم المدينة األخرى من 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
من  المستحقة  المبالغ  بمخصصات  يتعلق  فيما  أساسي  بشكل  2021م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   0.3 إلى  انخفض  ثم  2020م، 

المستأجرين بناًء على التقادم.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  3و لوالج(و- )

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

15,754--منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة أمريكانا القابضة لألغذية المصرية ليمتد
227232230شركة تابعةالشركة المغربية للمشاريع السياحية

6179180منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م
147151152شركة تابعةالشركة المصرية للمطاعم

687072منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الكويتية لألغذية - مصر
220-منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م 

245شركة تابعةشركة المشروعات السياحية
22-منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م

1--منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م
1-11منشآت تحت سيطرة مشتركةالمشاريع السياحية و المطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م

0--منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة القاهرة للدواجن ش.م.م
--21منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية

--76منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م
)150()150(-مخصص الديون المعدومة - األطراف ذات عالقة

56048916,268مجموع أرصدة املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

 0.5 إلى  2019م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   0.6 من  انخفاًضا طفيًفا  ذات عالقة  أطراف  من  المستحقة  المبالغ  أرصدة  انخفضت 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض أرصدة شركة المطاعم األهلية ذ.م.م بعد تسوية الرصيد وتسجيل 
مخصص الديون المعدومة بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي المتعلقة برصيد الشركة المصرية للمطاعم. وقابل هذا االنخفاض جزئًيا ارتفاع رصيد 

الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م.

كما في 31 ديسمبر 2021 م، ارتفع المستحق من أرصدة األطراف ذات العالقة إلى 16.3 مليون دوالر أمريكي مدفوًعا بشكل رئيسي بالزيادة في 
يتعلق ببيع أسهم الشركة المصرية  البالغة 15.8 مليون دوالر أمريكي فيما  القابضة لألغذية المصرية ليمتد  المبالغ المستحقة من شركة أمريكانا 

للمشروعات السياحية العالمية في شركة القاهرة للدواجن ش.م.م إلى شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية في اإلمارات العربية المتحدة.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية د:  4و لوالج(و- )

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,7652,0261,759النقد في البنوك

772614النقد في الصندوق

-1,9331,829الودائع ألجل

3,7743,8821,773مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يمثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية للشركة، والنقد في الصندوق والنقد في الطريق والودائع ألجل. فترة استحقاق الودائع ألجل أقل من 3 
أشهر من تاريخ اإليداع ومتوسط سعر الفائدة %8.3.

ارتفع النقد وما في حكمه من 3.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم 
انخفض الحًقا إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم التدفقات النقدية.
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المطلوبات وااللتزامات الطارئة

أمريكي كما في 31  أمريكي )0.5 مليون دوالر  تبلغ 0.7 مليون دوالر  م  اعتماد مستحقة صادرة كما في 31 ديسمبر 2021  الشركة خطابات  لدى 
ديسمبر 2020م و0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م(.

كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق بالمشروعات قيد التنفيذ بقيمة 4.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م )0.7 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(.

المطلوبات غير المت(اولة

المصرية د:  وو لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  المطلوبات 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

22,11025,19128,233مطلوبات االيجار

--498سندات الدفع

-74154مطلوبات ضريبية مؤجلة

23,34925,24628,233مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مطلوبات اإليجار

المصرية د:  6و لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0و  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  اإليجار  مطلوبات  تفاصيل 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

22,11025,19128,233غير متداولة
9,77511,18114,741متداولة

31,88436,37242,975مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت التزامات اإليجار من 31.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 36.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم إلى 
43.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 م تماشياً مع افتتاح 10 مطاعم جديدة في عام 2020م و37 مطعماً جديداً خالل عام 2021م.

سن(ات ال(فع

يرتبط رصيد سندات الدفع كما في 31 ديسمبر 2019م البالغ 0.5 مليون دوالر أمريكي بالشيكات المؤجلة. لم يكن هناك شيكات مؤجلة كما في 31 
ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

مطلوبات ضريبية مؤجلة

المالية  التقارير  إعداد  ألغراض  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  بين  المؤقتة  بالفروق  أساسي  بشكل  المؤجلة  الضريبية  المطلوبات  تتعلق 
ألف دوالر  إلى 54  أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م  ألف دوالر  الرصيد من 741  انخفض  المحلية.  الضرائب  لقوانين  وفًقا  الضريبية  والقاعدة 

أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م ثم انخفض مرة أخرى إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م بعد تغيير الرصيد إلى موجودات ضريبية مؤجلة.
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المطلوبات المت(اولة

المصرية د:  وو لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  المطلوبات 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

2,2672,5801,682مخصصات
8,71620,1546,765سحوبات بنكية على المكشوف

12,5459,20714,392الذمم المدينة التجارية وسندات الدفع 
25,21143,33031,530أرصدة دائنة أخرى

8,2478,70931,785أرصدة المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
83145232ضريبة الدخل المستحقة

9,77511,18114,741مطلوبات اإليجار

66,84595,306101,126مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المخصصات

المصرية د:  8و لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المخصصات  تفاصيل 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

2,2612,5671,669مخصصات أخرى
71313مخصصات مكافآت نهاية الخدمة

2,2672,5801,682مجموع املخصصات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مخصصات أخرى

المصرية د:  9و لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  األخرى  المخصصات  حركة 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
1,9672,2612,567الرصيد االفتتاحي
5542,0561,292مكون خالل السنة

)2,194()1,794()493(مستخدم خالل السنة
232454فروقات العمالت االجنبية

2,2612,5671,669الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتعلق المخصصات أخرى بقيمة 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بالقضايا القانونية القائمة والنزاعات الحكومية التي لم يتم 
تسويتها.

ارتفعت المخصصات األخرى من 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وقابل  الحكومية.  بالنزاعات  يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   2.1 والبالغة  العام  تكوينها خالل  تم  التي  المخصصات  بزيادة  رئيسي  بشكل  مدفوعة 

ذلك جزئًيا ارتفاع المخصصات المستخدمة خالل العام والبالغة 1.8 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بمدفوعات مقابل قضية قانونية في2020م.

ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   1.7 إلى  2020م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   2.6 من  األخرى  المخصصات  انخفضت 
بالنزاعات  يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   1.3 إلى  العام  خالل  تكوينها  تم  التي  المخصصات  انخفاض  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع  2021م، 
بالمدفوعات  يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   2.2 بلغت  والتي  العام  خالل  المستخدمة  المخصصات  ارتفاع  جزئًيا  ذلك  وقابل  الحكومية. 

2020م. عام  الحكومية خالل  للمؤسسات 
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مخصصات مكافآت نهاية الخ(مة

حركة مخصصات مكافآت نهاية الخ(مة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  60 لوالج(و- )

المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
14713الرصيد االفتتاحي
152517مكون خالل السنة

)14()19()24(مستخدم خالل السنة
--2فروقات العمالت االجنبية

)3(--عكس خالل السنة
71313الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت مكافآت نهاية الخدمة من 7 آالف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 13 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة 
بشكل أساسي بزيادة المخصص المكون خالل السنة إلى 25 ألف دوالر أمريكي مقارنة بـ 15 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م قابل ذلك مدفوعات 

تقدر بـ 19 ألف دوالر أمريكي.

ظلت مكافآت نهاية الخدمة مستقرة عند 13 ألف دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2020 م و31 ديسمبر 2021م حيث تم تعويض اإلضافات خالل العام 
عن طريق المدفوعات والعكس خالل السنة.

سحوبات بنكية على المكشوف

ارتفعت السحوبات البنكية على المكشوف من 8.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 20.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات في عام 2020م.

انخفضت السحوبات البنكية على المكشوف من 20.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م. كان هذا مدفوًعا بشكل أساسي بزيادة اإليرادات في عام 2021م مع انحسار التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19.

الذمم ال(ائنة التجارية وسن(ات ال(فع

الذمم ال(ائنة التجارية وسن(ات ال(فع كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:   6 لوالج(و- )

المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

9,2989,09214,392الذمم الدائنة التجارية

-3,247114سندات الدفع

12,5459,20714,392مجموع الذمم الدائنة التجارية وسندات الدفع

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت الذمم الدائنة التجارية وسندات الدفع من 12.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى االنخفاض في سندات الدفع التي تمثل الشيكات المؤجلة، خالل عامي 2020م و2021م تم خصم الشيكات 

المؤجلة مقابل النقد.

كما في  أمريكي  دوالر  مليون   14.4 إلى  2020م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   9.2 الدفع من  التجارية وسندات  الدائنة  الذمم  ارتفعت 
31 ديسمبر 2021م حيث زادت المشتريات مع توسع نشاط األعمال خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م الجهود الجارية لتحسين شروط الدفع 

والتفاوض بشأنها مع الموردين.

أمريكانا للمطاعم 
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أرص(ة دائنة أخرى

أرص(ة دائنة أخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية للمشروعات د:  و6 لوالج(و- )

السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

11,8359,74612,774مصاريف مستحقة

2,64725,1217,005أرصدة دائنة أخرى

6,5004,4015,688ذمم ضريبة دائنة 

2,2571,8071,881إيرادات غير مستحقة

2611,415دفعات مقدمة من العمالء

3968641,068ذمم دائنة للموظفين

822757943الودائع مستردة

538452709خطابات االعتماد المستحقة

12712549رسوم الخدمة %12

-6254التأمينات االجتماعية

25,21143,33031,530مجموع األرصدة الدائنة األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مصاريف مستحقة

تتكون المصاريف المستحقة بشكل أساسي من مصاريف اإلعالن المستحقة ومصاريف المرافق، وأتعاب االستشارات، ومصاريف اإليجار، والمصاريف 
األخرى المستحقة.

انخفضت المصاريف المستحقة من 11.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م والذي أدى بدوره إلى انخفاض في اإلعالنات المستحقة والمصاريف 

المستحقة األخرى.

ارتفعت المصاريف المستحقة إلى 12.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م من 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة بتعافي اإليرادات ومستوى العمليات إلى طبيعتهما تماشًيا مع انحسار تأثير جائحة كوفيد-19.

أرص(ة دائنة أخرى

تتكون األرصدة الدائنة األخرى بشكل رئيسي من مطالبات للمقاولين واالمتيازات والدائنين المحليين.

ارتفعت األرصدة الدائنة األخرى من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 25.1 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في مستحقات التأمينات االجتماعية خالل عام 2020م.

كما في 31 ديسمبر 2021م، انخفضت األرصدة الدائنة األخرى إلى 7.0 مليون دوالر أمريكي بسبب السداد الجزئي لمستحقات التأمينات االجتماعية 
خالل عام 2021م.

ذمم ضريبية دائنة

تتكون الذمم الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الدمغة والرسوم الجمركية والخصم.

انخفضت الذمم الضريبية الدائنة من 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض اإليرادات واألرباح خالل العام.

اإليرادات  ارتفاع  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويعود  أمريكي  دوالر  مليون   5.7 إلى  لتصل  2021م  ديسمبر   31 كما في  الدائنة  الضريبية  الذمم  ارتفعت 
واألرباح المسجلة خالل عام 2021م.
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إيرادات غير مستحقة

تتعلق اإليرادات غير المستحقة بالمدفوعات المقدمة من المستأجرين.

انخفض الرصيد من 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض الدفعات المقدمة التي قام بها المستأجرين أثناء جائحة كوفيد-19.

كما في 31 ديسمبر 2021 م، ظلت اإليرادات غير المحققة مستقرة نسبًيا مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م.

دفعات مق(مة من العمالء

تتكون الدفعات المقدمة من العمالء بشكل أساسي من المبالغ المدفوعة للعمالء مقابل خدمة معينة تقدمها الشركة.

انخفضت الدفعات المقدمة من العمالء من 26 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1 ألف دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2020م في 
سياق األعمال العادية.

ارتفعت الدفعات المقدمة من العمالء إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بالزيادة في الدفعات المقدمة من العمالء 
قبل إقفال نهاية العام كما في 31 ديسمبر 2021 م وهذا يتماشى مع سياق األعمال العادية.

ذمم دائنة للموظفين

تتكون الذمم الدائنة للموظفين من الرواتب واألجور مستحقة الدفع والحوافز والمكافآت لموظفي المطاعم والموظفين اإلداريين.

ارتفعت الذمم الدائنة للموظفين من 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في عدد الموظفين.

كما في 31 ديسمبر 2021م، ارتفعت الذمم الدائنة للموظفين إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي بسبب زيادة الرواتب خالل عام 2021م.

الودائع المستردة

تتعلق الودائع المستردة بشكل أساسي بودائع التأمين فيما يتعلق بالعقارات االستثمارية.

انخفضت الودائع المستردة بشكل طفيف من 822 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 757 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويرجع ذلك أساسا إلى انتهاء عقود اإليجار الحالية كما في 31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت الودائع المستردة كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي حيث تم توقيع اتفاقيات إيجار جديدة بسعر إيجار أعلى لكل متر مربع.

خطابات االعتماد المستحقة

تتكون خطابات االعتماد المستحقة من التكاليف والمصاريف المقدرة للشحنات التي لم تصدر إيصاالتها بعد، ونتيجة لذلك يعتمد االستحقاق على التقديرات.

ظلت خطابات االعتماد المستحقة مستقرة نسبًيا عند 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. وارتفع الرصيد إلى 
0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب ارتفاع عدد الشحنات المستوردة.

رسوم الخ(مة و %

يمثل رصيد رسوم الخدمة 12% بشكل أساسي الرسوم التي يدفعها العمالء في المطاعم العادية )بما يتماشى مع ممارسات السوق(.

كما في 31 ديسمبر 2020م، ظل رصيد رسم الخدمة 12% مستقًرا إلى حد ما عند 0.1 مليون دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م. انخفض رسوم الخدمة 12% كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 49 ألف دوالر أمريكي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عمليات بعض المطاعم 

العادية خاصة بعد إصدار بعض القرارات المتعلقة بالقيود التي اتخذتها الحكومة.

التأمينات االجتماعية

تمثل التأمينات االجتماعية الذمم المستحقة للدفع للهيئة القومية للتأمينات االجتماعية في مصر.

انخفضت التأمينات االجتماعية بشكل طفيف من 62 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 54 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م قبل أن تنخفض إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب تسوية الرصيد مستحق الدفع.
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أرص(ة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  63 لوالج(و- )

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي
220,448-منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية

4,9525,1085,344الشركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا 
2,551-4منشآت تحت سيطرة مشتركةسينيوريتا للصناعات الغذائية 

3381,2081,467منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا غاردن( م.م.ح
1,8091,8171,213منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة القاهرة للدواجن ش.م.م

868486643منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة العالمية للتنمية الزراعية-فارم فريتس مصر
904572منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م

34--منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم الكيك(
281611منشآت تحت سيطرة مشتركةالعالمية لإلنتاج والتصنيع الزراعي ش.م.م

1--منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م
-493منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

-5324منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة المصرية للمعلبات- أمريكانا ش.م.م
--27منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م

--13منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة خدمات حراسة المنشآت - آمان ش.م.م
--15منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المهندس الوطنية لصناعة اللحوم ش.م.م

--1منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م
8,2478,70931,785مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتعلق المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بشراء المواد الخام وغيرها من المعامالت بين الشركات 
من المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركة األم السابقة.

ارتفعت المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 8.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.7 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م. ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في األرصدة إلى الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا غاردن( م.م.ح فيما يتعلق ببيع 

منتجاتها عن طريق الشركة خالل جائحة كوفيد-19.

ارتفعت المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 7.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 32.0 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2021م نتيجة للدعم المالي المقدم من شركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية لتسوية مطالبات التأمينات االجتماعية 

القائمة والتي بلغت 20.4 مليون دوالر أمريكي.

ضريبة ال(خل المستحقة

المصرية د:  64 لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المستحقة  ال(خل  ضريبة 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
1,69583145الرصيد في بداية السنة

83145232ضريبة الدخل للسنة
)145()85()1,895(ضرائب الدخل المدفوعة خالل السنة

20020 فروقات العمالت االجنبية
83145232مجموع ضريبة الدخل املستحقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت ضريبة الدخل المستحقة من 83 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 145 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م. 
ويرجع ذلك أساسا إلى ضرائب الدخل المسجلة خالل العام البالغة 145 ألف دوالر أمريكي والتي تجاوزت الضرائب المدفوعة خالل العام.
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ارتفعت ضريبة الدخل المستحقة من 145 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 232 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في ضرائب الدخل لهذا العام إلى 232 ألف دوالر أمريكي.

مجموع حقوق الملكية

المصرية د:  و6 لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  الملكية  حقوق  مجموع 

للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
24,97425,46725,511رأس المال
11,77712,01012,031احتياطات

)627()626(-أسهم الخزينة
)5()180()296(احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

)22,384()43,825()16,071(أرباح مبقاة
14,526)7,154(20,385حقوق امللكية العائدة إلى مالكي الشركة األم السابقة

353745حصص غير مسيطرة
14,571)7,117(20,419مجموع حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

رأس الما-

يمثل رأس المال 400 مليون سهم بقيمة 0.1 دوالر أمريكي )1 جنيه مصري(. 

ارتفع رأس المال بشكل طفيف خالل الفترة من 25.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 25.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م وظل مستقًرا كما في 31 ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساسا إلى تقلبات سعر الصرف بين الجنيه المصري والدوالر األمريكي )استقر 

رأس المال عند 400 مليون جنيه مصري بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2021م(.

االحتياطي

االحتياطي كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم  3 ديسمبر  و0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية د:  66 لوالج(و- )

العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
5,4785,5865,596احتياطات نظامية

6,2996,4236,434احتياطات اختيارية
111احتياطات رأس المال
11,77712,01012,031مجموع االحتياطات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت االحتياطيات من 11.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 12.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 
ديسمبر 2021م ويرجع ذلك أساسا إلى تقلبات سعر الصرف بين الجنيه المصري والدوالر األمريكي.

أسهم الخزينة

كانت أسهم الخزينة صفر كما في 31 ديسمبر 2019م ثم ارتفعت إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لشراء 2.2 مليون 
الجنيه  سعر صرف  تحركات  إلى  الملحوظة  التقلبات  وترجع  المحلية  بالعملة  مستقرة  الخزينة  أسهم  وظلت  مصري.  جنيه  مليون   9.8 بقيمة  سهم 

المصري مقابل الدوالر األمريكي.

أرباح مبقاة

انخفضت األرباح المبقاة من سالب 16.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى سالب 43.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويرجع ذلك أساسا إلى الخسائر المسجلة في عام 2020م بقيمة 37.7 مليون دوالر أمريكي وتوزيعات األرباح بقيمة 1.7 مليون دوالر أمريكي 

خالل عام 2020م والتي قابلها التأثير اإليجابي للتعديالت المجتزأة البالغة 12.2 مليون دوالر أمريكي.
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ارتفعت األرباح المحتجزة من سالب 43.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى سالب 22.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م ويرجع ذلك أساسا إلى األرباح المسجلة خالل العام البالغة 6.1 مليون دوالر أمريكي والتعديالت المجتزأة البالغة 15.7 مليون دوالر أمريكي.

بيان الت(فقات النق(ية للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية )مصرد: 3لولولو

بيان الت(فقات النق(ية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  و6 لوالج(و- )

المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
6,466 )39,341()5,303(الربح/)اخلسارة( للسنة قبل الضريبة

تعديالت لـ:
9,258 9,523 8,846 استهالك الممتلكات والمعدات

1,081 770 434 إطفاء الموجودات غير الملموسة
647 642 600 استهالك العقارات االستثمارية

11,074 10,026 9,361 استهالك موجودات حق االستخدام
1,306 2,071 543 المخصص المحمل للسنة

196 293 167 مخصص المخزون بطيء الحركة
41 651 6 مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية واألخرى

151 26 - موجودات غير ملموسة مشطوبة
)748(2,329 178 )عكس(/ انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

)971()294()1,403(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
)156()170()226(تكاليف التمويل
6,533 6,484 5,942 إيرادات الفائدة

34,881 )6,989(19,144 التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع الضرائب والفوائد والتغيرات يف رأس املال العامل
)145()85()1,809(ضريبة مدفوعة خالل السنة

)1,262()834()448(الفائدة المدفوعة
تغيرات يف:

)5,129(230 )2,424(الذمم المدينة التجارية وأخرى
3,080 )5,548(6,225 مخزون

5,174 )3,569(1,879 الذمم الدائنة التجارية وأخرى
)11,925(17,487 4,219 أرصدة دائنة أخرى

)15,792(81 100 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
23,081 297 )11,898(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-)506()331(سندات الدفع
)2,210()1,804()494(مخصص مستخدم

29,751 )1,240(14,164 صايف النقد الناجت/ )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية
)12,768()5,986()7,914(مشتريات ممتلكات ومعدات

1,559 821 2,094 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
)1,520()1,316()1,330(شراء موجودات غير ملموسة

)6,745()1,571()1,161(إضافات إلى مشاريع قيد اإلنجاز
- )1(- مشتريات استثمارات عقارية

156 170 226 فائدة مستلمة
)19,319()7,883()8,085(صايف النقد الناجت من األنشطة االستثمارية

)14,774()11,959()11,006(مطلوبات االيجار المدفوعة
- )1,662()6,395(أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة

-)3()15(أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة في شركة تابعة
-)623(-استحواذ على أسهم الخزينة

)13,436(11,213 2,351 سحوبات بنكية على المكشوف
15,660 12,190 1,536 أثر الناتج عن القوائم المجتزأة

)12,550(9,156 )13,529(صايف النقد الناجت )املستخدم يف( األنشطة التمويلية
)2,117(32 )7,450(صافي االرتفاع في النقد وما في حكمه

3,882 3,774 10,354 النقد وما في حكمه في بداية السنة
8 75 870 أثر التغير في سعر صرف النقد

1,773 3,882 3,774 النقد وما يف حكمه
المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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صافي النق( الناتج/ )المستخ(م فيد األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية من نقد الناتج البالغ 14.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى نقد مستخدم قدره 1.2 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساسا إلى:

ارتفاع الخسارة قبل الضريبة من 5.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 39.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م. - 
أمريكي -  دوالر  مليون   2.7 قدره  نقد مستخدم  من  العامل  المال  رأس  في  للتغيرات  نتيجة  الناتج  النقد  في  ارتفاع  ذلك جزئًيا  قابل 

الناتج من األرصدة الدائنة  النقد  البالغ 6.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة للزيادة في  في عام 2019م إلى نقد ناتج 
األخرى، والتي ارتفعت من 4.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 17.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب الزيادة 

في المخصصات الخاصة بمطالبات هيئة التأمينات االجتماعية.
تأثير -  من  النقدية  غير  البنود  تعديالت  في  ارتفاع  أيًضأ  التشغيلية  األنشطة  من  النقدية  التدفقات  االنخفاض في صافي  قابل هذا 

إيجابي قدره 24.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى تأثير إيجابي قدره 32.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، وذلك 
في  وارتفاع  االستخدام  حق  وموجودات  الملموسة  غير  والموجودات  والمعدات  الممتلكات  االستهالك  تكاليف  في  الرتفاع  نتيجة 

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات وغيرها من المخصصات المحملة في السنة.

ارتفع صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم قدره 1.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى نقد ناتج البالغ 29.8 مليون 
دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة لما يلي:

ارتفاع في األرباح قبل خصم الضريبة من خسارة قدرها 39.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى ربح قدره 6.5 مليون دوالر - 
أمريكي في عام 2021م مع انحسار تأثير جائحة كوفيد-19؛ وقابل ذلك جزئًيا:

 - 28.4 البالغ  ناتج  نقد  إلى  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   32.4 البالغ  ناتج  نقد  من  النقدية  غير  التعديالت  في  انخفاض 
مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض المخصصات المحملة خالل السنة وتعديالت انخفاض القيمة 
للممتلكات واألدوات والمعدات من تدفق نقدي قدره 2.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى استخدام نقدي قدره 0.7 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2021م. 
انخفاض النقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من تدفق نقدي بلغ 6.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى استخدام - 

نقدي بقيمة 3.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب انخفاض األرصدة الدائنة األخرى بعد سداد المطالبات الهيئة القومية 
للتأمينات االجتماعية بقيمة 19.0 مليون دوالر أمريكي.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 8.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 7.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ويعود 
ذلك إلى انخفاض النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات من 7.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 

حيث تم افتتاح عدد أقل من المطاعم خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م، وقابل ذلك جزئًيا النقد الناتج عن استبعادات الممتلكات والمعدات.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 7.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 19.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات والمشاريع قيد اإلنشاء بسبب التوسع في العمليات في مصر. 

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم قدره 13.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى نقد ناتج البالغ 9.2 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2020م نتيجة الرتفاع النقد الناتج عن سحوبات بنكية على المكشوف بمقدار 8.9 مليون دوالر أمريكي والزيادة في النقد الناتج عن تأثير 

التعديالت المجتزأة بمقدار 10.7 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى انخفاض األرباح المعلنة والمدفوعة خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م.

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من النقد الناتج البالغ 9.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى النقد المستخدم بقيمة 
12.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، نتيجة الرتفاع المدفوعات المقدمة مقابل اتفاقيات اإليجار من 12.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
إلى 14.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م والنقد المستخدم لسداد سحوبات بنكية على المكشوف بقيمة 13.4 مليون دوالر أمريكي، وقد قابل 

ذلك جزئًيا ارتفاع في النقد الناتج عن تأثير التعديالت المجتزأة بمقدار 3.5 مليون دوالر أمريكي.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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ملخص المعلومات المالية الشركة القطرية لألغذية ذ.م.م 6لولو

ملخص المعلومات المالية للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر د:  68 لوالج(و- )

0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 
111,37098,745124,300اإليرادات

)100,206()80,368()87,259(تكلفة اإليرادات
24,11118,37724,094إجمالي الربح

372,757681أرباح وخسائر أخرى
)5,623()3,850()3,452(مصاريف عمومية وإدارية

)5,553()3,808()4,535(مصاريف بيع وتسويق
16,16013,47613,600أرباح التشغيل

)1,309()1,710()1,699(تكاليف التمويل
14,46211,76612,290الربح قبل ضريبة الدخل

)1,716()1,451()1,434(ضريبة الدخل
13,02810,31410,575أرباح من العمليات املستمرة

-)104()114(خسائر من العمليات المتوقفة
12,91410,21010,575الربح للسنة

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

12,99610,29310,688مجموع حقوق امللكية
55,18649,11452,495مجموع الموجودات غير المتداولة

18,96622,15023,270مجموع الموجودات المتداولة
74,15271,26475,764مجموع املوجودات

34,10231,54329,972مجموع المطلوبات غير المتداولة
27,05429,42835,104مجموع المطلوبات المتداولة

61,15660,97165,076مجموع املطلوبات

74,15271,26475,764مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  69 لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل وبيان المركز المالي

2021م 2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

%19.4 %18.6 %21.6 إجمالي هامش الربح )1(

%8.5 %10.3 %11.6 صافي هامش الربح )2( 

0.7 0.8 0.7 نسبة التداول )3(

%85.9 %85.6 %82.5 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(

)12,818( )10,197( )9,172( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

4 5 5 معدل أيام الذمم المدينة )6(

62 70 50 معدل أيام المخزون )7(

100 109 62 معدل أيام الذمم الدائنة )8(

)%7.9( )%5.4( )%3.5( صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

%14.0 %14.3 %17.4 العائد على الموجودات )10(

%98.9 %99.2 %99.4 العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة. 
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح مقسوًما على اإليرادات، في شكل نسبة مئوية  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للسنة مقسوًما على اإليرادات، في شكل نسبة مئوية  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.  )3(

تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.  )4(
تم احتساب صافي الدين )صافي النقد( على أنه التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من أغذية ومشروبات؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكاليف األغذية مضروبة ب 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل( مقسومة على تكاليف األغذية مضروبة ب 365.
تم احتساب صافي رأس المال العامل بناًء على الموجودات المتداولة )المخزون؛ الذمم المدينة التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات المتداولة   )9(

)الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على صافي أرباح السنة مقسوماً على مجموع الموجودات.  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح السنة مقسوماً على مجموع حقوق الملكية.  )11(

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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بيان ال(خل للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م  ل6لولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م للسنوات 2019م و2020م و2021م.

القطرية د:  0و لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  المنتهية  للسنوات  ال(خل  بيان 

لألغذية ذ.م.م:

 2021  2020م  2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل
111,37098,745124,300اإليرادات

)100,206()80,368()87,259(تكلفة اإليرادات
24,11118,37724,094إجمالي الربح

372,757681أرباح وخسائر أخرى
)5,623()3,850()3,452(مصاريف عمومية وإدارية

)5,553()3,808()4,535(مصاريف بيع وتسويق
16,16013,47613,600أرباح التشغيل

)1,309()1,710()1,699(تكاليف التمويل
14,46211,76612,290الربح قبل ضريبة الدخل

)1,716()1,451()1,434(ضريبة الدخل
13,02810,31410,575أرباح من العمليات املستمرة

-)104()114(خسائر من العمليات المتوقفة1
12,91410,21010,575الربح للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
1 خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م أوقفت الشركة امتياز »ريد لوبتسر« واستبعدت جميع الموجودات المتعلقة به وتم تصنيف هذه الخسارة من العمليات ضمن هذا البند.

اإليرادات حسب العالمة التجارية

اإليرادات حسب تفاصيل العالمة التجارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:   و لوالج(و- )

 و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

25.8%)7.7%(79,10573,01291,869كنتاكي

19.7%)18.2%(22,95018,77222,470هارديز

37.0%15.6%2,9873,4534,730كرسبي كريم

25.4%)45.3%(7,6294,1725,231أخرى

25.0%)11.8%(112,67199,409124,300مجموع اإليرادات - مبا يف ذلك العمليات املتوقفة

)100.0%()49.0%(-)664()1,301(اإليرادات المتعلقة بالعمليات المتوقفة

25.9%)11.3%(111,37098,745124,300مجموع اإليرادات باستثناء العمليات املتوقفة

كنسبة من اإليرادات

73.9%73.4%70.2%كنتاكي

18.1%18.9%20.4%هارديز

3.8%3.5%2.7%كرسبي كريم

4.2%4.2%6.8%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.
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اإليرادات حسب قناة البيع

اإليرادات حسب تفاصيل قناة البيع للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  وو لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

التغير 2021م 2020م 2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

25.0%33.7%33,47944,76655,947التوصيل إلى المنزل

43.8%)36.8%(34,55021,85131,413طلبات خارجية

30.1%)54.8%(33,86315,30319,902طلبات داخلية

15.1%53.4%5,3228,1639,395طلبات السيارات

)18.0%(70.9%5,4579,3267,643أخرى

25.0%)11.8%(112,67199,409124,300مجموع اإليرادات

)100.0%()49.0%(-)664()1,301(اإليرادات المتعلقة بالعمليات المتوقفة

25.9%)11.3%(111,37098,745124,300مجموع اإليرادات باستثناء العمليات املتوقفة

كنسبة من اإليرادات

45.0%45.0%29.7%التوصيل إلى المنزل

25.3%22.0%30.7%طلبات خارجية

16.0%15.4%30.1%طلبات داخلية 

7.6%8.2%4.7%طلبات السيارات

  6.1%9.4%4.8%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة.

من بين العالمات التجارية األربعة الكبرى، تُشّغل الشركة كاًل من كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم في قطر. ساهمت هذه العالمات التجارية الثالث 
مجتمعة بنسبة 95.8% من مجموع اإليرادات في عام 2021م.

انخفضت اإليرادات من 111.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 98.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م على خلفية جائحة كوفيد-19، 
ويعود ذلك أساًسا إلى ما يلي:

عمليات اإلغالق وخفض ساعات العمل مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات من 9.4 مليون طلب في عام 2019م إلى 7.5 مليون - 
طلب في عام 2020م.

تأثرت إيرادات هارديز أكثر من غيرها بين العالمات التجارية الكبرى للمجموعة حيث لم يكن لديها تطبيق للهاتف المحمول لتوصيل - 
الطلبات وتعتمد بشكل أساسي على تطبيقات توصيل المطاعم. تم طرح تطبيق هارديز للهاتف المحمول في قطر في أغسطس من 

عام 2021م.
قابل ذلك جزئًيا )1( ارتفاع في متوسط قيمة الطلب من 12.0 دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 13.3 دوالر أمريكي في عام 2020م - 

إثر ارتفاع إيرادات التوصيل إلى المنزل والتي عادًة لها متوسط أعلى لقيمة الطلب مقارنة بقنوات البيع الداخلية والطلبات الخارجية. 
)2( افتتاح ثالثة مطاعم في الربع األخير من عام 2020م. 

ارتفعت اإليرادات من 98.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 124.3مليون دوالر أمريكي في عام 2021م متجاوزة مستويات اإليرادات ما قبل 
جائحة كوفيد-19 ويرجع ذلك في المقام األول إلى:

افتتاح 14 مطعًما جديًدا بينما لم يتم إغالق أي مطعم في عام 2021م.- 
ارتفاع عدد الطلبات من المطاعم الحالية والجديدة من 7.5 مليون طلب في عام 2020م إلى 9.5 مليون طلب في عام 2021م، قابل - 

ذلك جزئًيا انخفاض طفيف في متوسط قيمة الطلب من13.3 دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 13.0 دوالر أمريكي في عام 2021م 
)وإن كان يتجاوز متوسط قيمة الطلب لعام 2019م الذي يبلغ 12.0 دوالر أمريكي(.

كانت الزيادة اإلضافية في إيرادات التوصيل إلى المنزل خالل عام 2021م لتصل إلى 55.9 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 44.8 - 
لتحفيز  لمبادرات اإلدارة  نتيجة  لعام 2021م وذلك  مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ممثلة نسبة 45.0% من مجموع اإليرادات 
اإليرادات بما في ذلك تحسين الجودة وتطوير التقنية )مثل إطالق تطبيق هارديز في أغسطس 2021م( وسرعة الخدمة/التوصيل.
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إلى  2019م  عام  في  اإليرادات  إجمالي  من   %70.2 من  مساهمتها  لتنمو  للمجموعة  التابعة  األخرى  التجارية  العالمات  على  التفوق  كنتاكي  واصلت 
73.9% في عام 2021م نتيجة للزيادة في عدد المطاعم من 43 مطعًما عاماًل في 31 ديسمبر 2019م إلى 53 مطعًما عاماًل في 31 ديسمبر 2021م. 
وقابل ذلك جزئًيا انخفاض طفيف في اإليرادات لكل مطعم من 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
وذلك نتيجة التعافي البطيء بسبب استمرار بعض قيود جائحة كوفيد-19 على الطلبات الداخلية وصاالت المطاعم في النصف األول من عام 2021م 
إضافة إلى المزاحمة الذاتية في مطاعم معينة )ومع ذلك، ارتفعت اإليرادات لكل متجر مقارنة بعام 2020م حيث كان متوسط اإليرادات لكل متجر 

1.6 مليون دوالر أمريكي(.

تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  3و لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

التغير 2021م 2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

23.3%)14.0%(34,29229,49836,382تكاليف األغذية

31.1%)15.2%(16,50213,98818,342تكاليف الموظفين

)4.1%(19.4%11,83614,13113,553استهالك موجودات حق االستخدام

27.6%)9.3%(5,5135,0006,378رسوم االمتياز

26.1%149.2%1,5523,8674,874أدوات التنظيف واألدوات المكتبية

43.7%134.5%1,3153,0844,431رسوم تطبيقات التوصيل

34.1%)10.4%(3,1942,8633,840تكلفة التعبئة

2.3%)9.3%(2,7192,4672,523استهالك الممتلكات والمعدات

60.5%)47.5%(11,4606,0209,663مصاريف تشغيل أخرى

13.6%)4.4%(202193220إطفاء الموجودات غير الملموسة

)100.0%()43.8%(-)744()1,325(العائد إلى العمليات المتوقفة

24.7%)7.9%(87,25980,368100,206مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

29.3%29.9%30.8%تكاليف األغذية

14.8%14.2%14.8%تكاليف الموظفين

10.9%14.3%10.6%استهالك موجودات حق االستخدام

5.1%5.1%5.0%رسوم االمتياز

3.9%3.9%1.4%أدوات التنظيف واألدوات المكتبية

3.6%3.1%1.2%رسوم تطبيقات التوصيل

3.1%2.9%2.9%تكلفة التعبئة

2.0%2.5%2.4%استهالك الممتلكات والمعدات

7.8%6.1%10.3%مصاريف تشغيل أخرى

0.2%0.2%0.2%إطفاء الموجودات غير الملموسة

0.0%)0.8%()1.2%(العائد إلى العمليات المتوقفة

80.6%81.4%78.4%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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تكاليف األغذية 

تشمل تكاليف األغذية تكاليف المواد الخام مثل البروتين والبطاطس المقلية والمشروبات وتكلفة المدخالت األخرى.

انخفضت تكاليف األغذية بنسبة 14.0% من 34.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 29.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، وكان هذا االنخفاض مدفوًعا 
بشكل أساسي بانخفاض اإليرادات نتيجة لجائحة كوفيد-19. انخفضت تكاليف األغذية كنسبة من اإليرادات بسبب الزيادة في أسعار مبيعات كنتاكي وهارديز.

توسع  مع  2021م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   36.4 إلى  2020م  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   29.5 من   %23.3 بنسبة  األغذية  تكاليف  ارتفعت 
اإليرادات في عام 2021م وزيادة عدد المطاعم. وانخفضت تكاليف األغذية كنسبة من اإليرادات بسبب االنخفاض في تكلفة القهوة في كرسبي كريم 
جنًبا إلى جنب مع تغيير في مزيج مبيعات العالمات التجارية )أي أن تكاليف األغذية في كنتاكي فيما يتعلق باإليرادات أقل من هارديز وقد ارتفعت 

مساهمة كنتاكي في اإليرادات عن عام 2020م في عام 2021م وبينما انخفضت مساهمة هارديز في اإليرادات(.

تكاليف الموظفين

الرواتب واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرات والعمل اإلضافي  المثال:  التوزيع )على سبيل  المطعم وموظفي  الموظفين تكاليف موظفي  تشمل تكلفة 
والمزايا والبدالت األخرى(.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 15.2% من 16.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 14.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م مدفوعة 
بانخفاض عدد الموظفين )بسبب التناقص الطبيعي دون بدائل( باإلضافة إلى انخفاض األجور المتغيرة والعمل اإلضافي للتخفيف من اآلثار السلبية 

لجائحة كوفيد-19. 

ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 31.1% من 14.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 18.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى زيادة عدد الموظفين تماشًيا مع افتتاح 14 مطعًما جديًدا في قطر خالل عام 2021م والزيادة في ساعات العمل بعد تضاؤل تأثير جائحة 

كوفيد-19. قدمت اإلدارة أيًضا حوافز للسائقين لعمليات التوصيل اإلضافية ابتداًء من فبراير 2021م فما بعد.

استهالك موجودات حق االستخ(ام

يمثل هذا استهالك موجودات حق االستخدام للمباني والمركبات

ارتفع استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة 19.4% من 11.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 14.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
نتيجة افتتاح ثالثة مطاعم جديدة خالل عام 2020م والزيادة في تأجير المركبات الستيعاب زيادة إيرادات التوصيل إلى المنزل.

أمريكي في عام  إلى 13.6 مليون دوالر  أمريكي في عام 2020م  بنسبة 4.1% من 14.1 مليون دوالر  انخفض استهالك موجودات حق االستخدام 
2021م مدفوعاً بانخفاض موجودات حق استخدام المركبات. نتجت الزيادة في استهالك موجودات حق االستخدام عن زيادة عدد المركبات المؤجرة 

في عام 2020م التي انقضت فترتها خالل عام 2020م.

رسوم االمتياز 

تتراوح رسوم االمتياز بين 4.0% و6.0% من اإليرادات في قطر )كنتاكي: 5.5% وهارديز: 4.0% وكريسبي كريم: %6.0(.

انخفضت رسوم االمتياز بنسبة 9.3% من 5.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 5.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م تماشًيا مع االنخفاض 
في اإليرادات جنًبا إلى جنب مع اإلعفاء من رسوم االمتياز من العالمات التجارية األم من أبريل إلى مايو 2020م. تم تعويض هذا االنخفاض جزئًيا 

من خالل زيادة مساهمة كنتاكي في إجمالي اإليرادات في قطر مما أدى إلى زيادة طفيفة في رسوم االمتياز كنسبة من اإليرادات.

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 27.6% من 5.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 6.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م إثر توسع اإليرادات 
خالل عام 2021م والزيادة اإلضافية في مساهمة كنتاكي في إجمالي اإليرادات في قطر.

أدوات التنظيف واألدوات المكتبية

ارتفعت تكلفة التنظيف واألدوات المكتبية بنسبة 149.2% من 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
بسبب زيادة مشتريات الكمامات ومواد التعقيم والتنظيف أثناء الجائحة.

ارتفعت تكلفة أدوات التنظيف واألدوات المكتبية بالقيمة االسمية بنسبة 26.1% من 3.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 4.9 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2021م تماشًيا مع الزيادة في عدد المطاعم وزيادة ساعات التشغيل مع رفع حظر التجول المتعلق بجائحة كوفيد-19. ظلت تكاليف 

أدوات التنظيف واألدوات المكتبية كنسبة من اإليرادات مستقرة بين عامي 2020م و2021م عند %3.9.
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رسوم تطبيقات التوصيل

ترتبط رسوم تطبيقات التوصيل برسوم عمولة شركات توصيل الطلبات. 

ارتفعت رسوم تطبيقات التوصيل بنسبة 134.5% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م ثم إلى 
4.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م تماشياً مع الزيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل بين أعوام 2019م و2020م و2021م.

تكاليف التعبئة والتغليف

تتعلق تكاليف التعبئة بمواد التغليف مثل أوراق التغليف، علبة البرغر الصدفية، أكياس ورقية بمقابض، أكواب، ومواد متنوعة أخرى.

انخفضت تكاليف التعبئة بنسبة 10.4% من 3.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م تماشياً مع انخفاض 
اإليرادات خالل العام وقابل ذلك بشكل جزئي زيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل )تتطلب مبيعات التوصيل إلى المنزل والطلبات الخارجية في 

العادة مواد تعبئة وتغليف إضافية مقارنة مع قنوات اإليرادات األخرى(.

ارتفعت تكاليف التعبئة بنسبة 34.1% من 2.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 3.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م تماشياً مع زيادة 
اإليرادات في عام 2021م. ارتفعت تكاليف التعبئة كنسبة من اإليرادات من 2.9% في عام 2020م إلى 3.1% في عام 2021م نتيجة للزيادة في الطلبات 

الخارجية كنسبة من اإليرادات من 22.0% في عام 2020م إلى 25.3% في عام 2021م.

استهالك الممتلكات والمع(ات

يشمل استهالك الممتلكات والمعدات استهالك الموجودات الثابتة بما في ذلك الديكورات وغرف التبريد والمباني واآلالت والمعدات والسيارات وما 
إلى ذلك.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة 9.3% من 2.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى إغالق المطاعم والموجودات المستهلكة بالكامل.

ارتفع استهالك الممتلكات والمعدات بشكل طفيف بنسبة 2.3% من 2.47 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 2.52 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م مدفوعاً بافتتاح 14 مطعًما في عام 2021م في الجزء األخير من العام.

مصروفات تشغيل أخرى

االتصاالت،  والنقل،  السفر  الترفيه،  والتلف،  الهدر  السيارات،  وإيجار  اإليجار،  والصيانة،  اإلصالحات  المرافق،  األخرى  التشغيل  مصاريف  تشمل 
التأمين، خسارة بيع الممتلكات والمعدات، ونفقات المتنوعة.

انخفضت المصاريف التشغيلية األخرى بنسبة 47.5% من 11.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
مدفوعة بانخفاض تكلفة المرافق )1.5 مليون دوالر أمريكي( واإليجارات )3.6 مليون دوالر أمريكي( نتيجة التحول من اتفاقيات اإليجار قصيرة األجل 

إلى اتفاقيات إيجار طويلة األجل والتي صّنفت ضمن موجودات حق االستخدام خالل عام 2020م.

ارتفعت المصروفات التشغيلية األخرى بنسبة 60.5% من 6.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 9.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في المرافق تماشًيا مع الزيادة في عدد المطاعم العاملة والزيادة في ساعات التشغيل.

إطفاء الموجودات غير الملموسة

يتعلق إطفاء الموجودات غير الملموسة في المقام األول برسوم االمتياز المدفوعة ألصحاب االمتياز لتشغيل امتيازاتهم في قطر وهي كنتاكي وهارديز 
وكرسبي كريم وتي جي آي فرايديز.

ظل إطفاء الموجودات غير الملموسة مستقًرا نسبًيا بين عام 2019م وعام 2021م عند 0.2 مليون دوالر أمريكي في سياق األعمال العادية.
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مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0و د:  4و لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

التغير 2021م 2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

46.8%)14.8%(4,3903,7415,490الحمالت اإلعالنية والترويجية
)8.8%()53.9%(1316055تكاليف الموظفين

1.1%11.9%111استهالك الممتلكات والمعدات
8.8%)57.9%(1466مصاريف أخرى

45.8%)16.0%(4,5353,8085,553مجموع مصاريف البيع والتسويق

كنسبة من اإليرادات
4.4%3.8%3.9%الحمالت اإلعالنية والترويجية

0.0%0.1%0.1%تكاليف الموظفين
0.0%0.0%0.0%استهالك الممتلكات والمعدات

0.0%0.0%0.0%مصاريف أخرى
4.5%3.9%4.1%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الحمالت اإلعالنية والترويجية

تشمل مصاريف الحمالت اإلعالنية والترويجية بشكل أساسي مصاريف التسويق فيما يتعلق بالحد األدنى من اإلنفاق التسويقي التعاقدي المنصوص 
عليه في االتفاقيات مع العالمات التجارية األم.

انخفضت الحمالت اإلعالنية والترويجية بنسبة 14.8% من 4.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 3.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
الحد  إلى  التسويق  لمتطلبات  األم  التجارية  العالمات  من  المؤقت  واإلعفاء  و2020م  2019م  عامي  بين  اإليرادات  انخفاض  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع 

األدنى خالل عام 2020م. 

ارتفعت الحمالت اإلعالنية والترويجية بنسبة 46.8% من 3.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 5.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة اإليرادات وإنهاء لإلعفاء المؤقت من العالمات التجارية األم.

تكاليف الموظفين

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب واألجور، رسوم اإلقامة والتأشيرة، العمل اإلضافي، والمزايا والبدالت األخرى للموظفين العاملين في قسم التسويق. 

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 53.9% من 131 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 60 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا 
إلى )1( التناقص الطبيعي الذي لم يتم تعويضه أثناء الجائحة مما أدى إلى انخفاض في عدد الموظفين، و)2( تخفيض الرواتب الذي طّبق بين أبريل 

ويوليو من عام 2020م.

كما انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 8.8% من 60 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 55 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م، وذلك نتيجة 
لخصم رصيد اإلجازات غير المستخدم وفًقا لسياسة إجازات الموظفين حيث بلغ الرصيد 5 آالف دوالر أمريكي.

استهالك الممتلكات والمع(ات

تتعلق مصاريف االستهالك بالمعدات )أجهزة الحاسب وما إلى ذلك( التي يستخدمها فريق البيع والتسويق.

ظل استهالك الممتلكات والمعدات مستقراً عند ألف دوالر أمريكي بين عام 2019م وعام 2021م.

مصاريف أخرى

مصاريف أخرى تتعلق بشكل أساسي باستهالك موجودات حق االستخدام واإليجار المتعلق بالعمليات غير المستمرة وغيرها.

انخفضت المصروفات األخرى من 14 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 6 آالف دوالر أمريكي في عام 2020م وظلت مستقرة في عام 2021م عند 6 آالف دوالر أمريكي.
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مصاريف عمومية وإدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  وو لوالج(و- )

 و0وم للشركة القطرية األغذية ذ.م.م:

التغير 2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

1147.8%ال ينطبق1261,576-مخصص القضايا القانونية

)4.8%(ال ينطبق1,3131,251-انخفاض قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

)15.6%()37.9%(1,7741,102930تكاليف الموظفين

441.9%)11.9%(151133719مصاريف متنوعة

152.3%590.0%16111280اإليجار

)14.1%()2.7%(268260224استهالك الممتلكات والمعدات

10.5%11.7%144160177استهالك موجودات حق االستخدام

48.9%)7.6%(10799147مخصص مواد بطيئة الحركة

)8.0%(102.4%58118109االتصاالت

)9.2%()19.1%(13110697اإلصالحات والصيانة

21.4%)38.7%(15293113أخرى

)100.0%(ال ينطبق2350-انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

ال ينطبق)100.0%(--203تكاليف إغالق المطاعم

ال ينطبق)100.0%(--470مخصصات أخرى

)100.0%()66.2%(-)7()20(تكاليف متعلقة بالعمليات المتوقفة

46.0%11.5%3,4523,8505,623مجموع املصروفات العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

1.3%0.1%0.0%مخصص القضايا القانونية

1.0%1.3%0.0%انخفاض قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

0.7%1.1%1.6%تكاليف الموظفين

0.6%0.1%0.1%مصاريف متنوعة

0.2%0.1%0.0%اإليجار

0.2%0.3%0.2%استهالك الممتلكات والمعدات

0.1%0.2%0.1%استهالك موجودات حق االستخدام

0.1%0.1%0.1%مخصص مواد بطيئة الحركة

0.1%0.1%0.1%االتصاالت

0.1%0.1%0.1%اإلصالحات والصيانة

0.1%0.1%0.1%أخرى

0.0%0.2%0.0%انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

0.0%0.0%0.2%تكاليف إغالق المطاعم

0.0%0.0%0.4%مخصصات أخرى

0.0%0.0%0.0%تكاليف متعلقة بالعمليات المتوقفة

4.5%3.9%3.1%مجموع املصروفات العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مخصص القضايا القانونية

ارتفع مخصص القضايا القانونية من 126 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م والتي تتعلق أساًسا بصيانة 
التي  إلى األضرار  القانونية بشكل أساسي  الدعوى  الموظفين ومركز االتصال. تستند هذه  للمكاتب وإقامة  الذي استخدمته الشركة  المبنى  وترميم 
لحقت بهيكل المبنى بسبب تسرب المياه والتعديالت المتنوعة على مخطط المبنى، والحًقا في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، تم التوصل 

إلى الحكم النهائي من قبل محكمة االستئناف ضد الشركة بمبلغ إجمالي قدره 2.0 مليون دوالر أمريكي.

انخفاض قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر د:  6و لوالج(و- ) للبيع للسنوات  المصنفة كمحتفظ بها  الموجودات  انخفاض قيمة 

0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية األغذية ذ.م.م:

التغير2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

التغير
)2020م-2021م(

مخازن قيد اإلنشاء

0.0%-2,5642,564-تكلفة أعيد تصنيفها من الممتلكات والمعدات

95.2%-)2,564()1,313(-انخفاض القيمة المعترف به

--)0(--محّول إلى ممتلكات ومعدات

)100.0%(--1,251-القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

قامت الشركة بتحويل مخزن غير مكتمل وغير مستخدم من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى أصل مصنف كمحتفظ به للبيع.

خالل عام 2020م، أبدى مشتٍر محتمل اهتمامه بشراء المخزن، وخفضت الشركة قيمة األصل من خالل صافي القيمة الدفترية المتبقية )إجمالي 
القيمة الدفترية ناقًصا مبلغ العرض( في 31 ديسمبر 2020م. ومع ذلك، في عام 2021م، لم يتمكن المشتري من إتمام الصفقة، لذلك تم تخفيض 

قيمة األصل بالكامل.

تم تحويل المخزن مرة أخرى إلى الممتلكات والمعدات بقيمة عادلة تبلغ 0.27 دوالر أمريكي.

تكاليف الموظفين

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 37.9% من 1.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م وذلك نتيجة 
لما يلي: )1( التناقص الطبيعي الذي لم يتم تعويضه أثناء الجائحة مما أدى إلى انخفاض في عدد الموظفين اإلداريين. )2( تخفيض الرواتب التي 

تم تطبيقها بين أبريل ويوليو 2020م.

كما انخفضت تكاليف الموظفين بشكل إضافي بنسبة 15.6% من 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي في عام 
2021م مدفوعة بعكس مخصص اإلجازات الغير المستخدمة وفًقا لسياسة اإلجازات، مقابل االنخفاض في مصاريف مخصص التذاكر خالل السنة، 
وذلك نتيجة لترحيل مخصصات التذاكر غير المستخدمة من السنوات السابقة نتيجة لقيود السفر خالل عام 2020م واالنخفاض في العمل اإلضافي.

مصاريف متنوعة

المقدمة  التخزين  المتعلقة بخدمات  والتكاليف  الباطن  المستحقة لإليجار من  تم إخالؤها والمخصصات  تتعلق مصاريف متنوعة بمخصص مساكن 
من طرف خارجي.

انخفضت مصاريف متنوعة بشكل طفيف من 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 0.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م قبل أن ترتفع 
إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، نتيجة لمخصص القضايا القانونية المرفوعة على الشركة.

اإليجار

ارتفع اإليجار من 16 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 111 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة إلعادة تصنيف تكاليف االيجار المتعلقة 
بالمكاتب اإلدارية إلى المصاريف العمومية واإلدارية خالل عام 2020م )أدرجت تكاليف اإليجار المتعلقة بهذه المواقع ضمن تكاليف اإليرادات والبيع 

والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية خالل عام 2019م(.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

238



ارتفع اإليجار من 111 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 280 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب تأثير عام كامل من إدراج تكاليف اإليجار 
ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

استهالك الممتلكات والمع(ات

تكاليف االستهالك المتعلقة بمكاتب الشركة ومساكن الموظفين.

ظل استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات ثابًتا نسبًيا بين عامي 2019م و2020م.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة 14.1% من 0.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى تحويل مركز االتصال من كونه داخلي في الشركة إلى تعاقد مع مركز اتصال خارجي واستبعاد الموجودات المرتبطة بمركز 

االتصال الداخلي.

استهالك موجودات حق االستخ(ام

يشمل ذلك استهالك موجودات حق االستخدام بما في ذلك المباني والمركبات المستخدمة من قبل اإلدارة.

ارتفع استهالك موجودات حق االستخدام زيادة طفيفة من 144 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 160 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م وارتفع 
إلى 177 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأجير سكن جديد للموظفين.

مخصص مواد بطيئة الحركة

يستند مخصص المخزون إلى فترة صالحية المواد الخام وتقادم قطع الغيار وغيرها من مواد المخزون بطيئة الحركة.

ظلت مخصصات المواد بطيئة الحركة مستقرة نسبًيا بين عامي 2019م و2020م.

ارتفعت مخصصات المواد بطيئة الحركة بنسبة 48.9% من 99 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 147 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م وذلك 
يعود إلى إضافة المخصص خالل العام، وقد قابل ذلك جزئًيا المخصص المشطوب.

االتصاالت

مصاريف االتصاالت المتعلقة باإلنترنت وتكاليف االتصاالت األخرى.

ارتفعت مصاريف االتصاالت من 58 ألف دوالر أمريكي إلى 118 ألف دوالر أمريكي من عام 2019م إلى عام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
نقل شبكة اتصاالت مركز االتصال من داخل الشركة إلى مركز اتصال خارجي.

بقيت مصاريف االتصاالت مستقرة نسبًيا عند مبلغ 0.1 مليون دوالر أمريكي بين العامي 2020م و2021م.

اإلصالحات والصيانة

انخفضت عمليات اإلصالحات والصيانة بنسبة 19.1% من 131 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 106 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب 
انخفاض ساعات العمل نتيجة لجائحة كوفيد-19 وتحويل مسؤولية صيانة المساكن من الشركة إلى مالك العقارات خالل عام 2020م.

ظلت عمليات اإلصالحات والصيانة مستقرة نسبًيا بين عامي 2020م و2021م.

أخرى

تشمل مصاريف األخرى االتعاب المهنية وأدوات التنظيف واللوازم المكتبية، الترفيه، التأمين، مصاريف السفر والنقل.

انخفضت بند »أخرى« من 152 ألف دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 93 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م، نتيجة النخفاض نفقات المرافق والترفيه 
وقابل ذلك جزئًيا زيادة في أدوات ومستلزمات التنظيف بسبب زيادة المطهرات ومواد التنظيف أثناء الجائحة.

ارتفعت المصاريف األخرى من 93 ألف دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 113 ألف دوالر أمريكي في عام 2021م بسبب الزيادة في وسائل الترفيه 
والتنظيف ومستلزمات المكاتب خالل هذه الفترة.

انخفاض قيمة الممتلكات والمع(ات

قابل  غير  اإلدارة  اعتبرته  واحد  مطعم  مقابل  أمريكي  دوالر  مليون   0.2 قدرها  القيمة  في  انخفاض  بخسارة  الشركة  اعترفت  2020م،  عام  خالل 
لالستخدام في الفترة الالحقة. تعتقد اإلدارة أن المبلغ القابل لالسترداد للموجودات المنخفضة القيمة هو صفر.
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إغالق المطاعم 

بلغت تكاليف إغالق المطاعم 0.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م ويرجع ذلك أساًسا إلى إغالق 3 مطاعم خالل العام. في عام 2020م، تم مطعم 
واحد فقط يتبع ريد لوبستر وتمت المحاسبة عن تكاليف إغالق المطاعم المتعلقة بالمطعم ضمن العمليات المتوقفة.

مخصصات أخرى

تتعلق المخصصات األخرى بالمساكن ومباني المكاتب القديمة.

تم تكبد رصيد مخصصات قدرها 0.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م فيما يخص مساكن ومباني مكاتب قديمة.

أرباح وخسائر أخرى

تفاصيل األرباح والخسائر األخرى للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  وو لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

 التغير2021م2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

 التغير
)2020م-2021م(

)76.2%(-2,417576-امتيازات اإليجار المستلمة

18.2%32.4%374958أرباح أخرى

--42--إيرادات اإليجار من عقد إيجار من الباطن

--40--التعويضات المستلمة من المقاولين

)72.6%(-8122-إيرادات الفائدة من ودائع ثابتة

)100.0%(--)21(-العائد من العمليات المتوقفة

)110.5%(-)7(67-الربح/ الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

)130.9%(-)50(163-)خسائر(/أرباح صرف عمالت أجنبية

)75.3%(7320.6%372,757681مجموع األرباح واخلسائر األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

امتيازات اإليجار المستلمة

تُمّثل امتيازات اإليجار المستلمة تنازالت اإليجار التي منحها مالك العقارات إلى الشركة نظًرا ألثر جائحة كوفيد-19 واإلغالقات المتعددة. سّجلت 
الشركة امتيازات إيجار لمرة واحدة بقيمة 2.4 مليون دوالر أمريكي في 2020م و0.6 مليون دوالر أمريكي في 2021م.

أرباح أخرى

تتعلق األرباح األخرى بشكل رئيسي بتعويض الضرر ومطالبات التأمين.

نتجت زيادة األرباح األخرى من 37 ألف دوالر أمريكي في 2019م إلى 58 ألف دوالر أمريكي في 2021م بشكل رئيسي عن تعويض ضرر األعمال 
المدنية المستلم من المالك.

دخل اإليجار من عق( إيجار من الباطن

دخل اإليجار من عقد اإليجار من الباطن يتعلق بدخل اإليجار من مواقع مؤجرة من الباطن. تمت مقاصة هذه التكاليف مقابل مصاريف اإليجار خالل 
العامين 2019م و2020م.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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التعويضات المستلمة من المقاولين

بلغت التعويضات المستلمة من المقاولين في 2021م 40 ألف دوالر أمريكي، حيث تتعلق هذه التعويضات بالغرامة المحّملة على مقاول التجهيز مقابل 
التأخر في أعمال اإلنشاءات بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

إيرادات الفائ(ة من الودائع الثابتة

إيرادات الفائدة من الودائع الثابتة المتعلقة بالودائع التي لها فترات استحقاق أقل من 90 يوًما. سّجلت الشركة إيرادات فائدة تتعلق بودائع ثابتة بقيمة 
81 ألف دوالر أمريكي في 2020م و22 ألف دوالر أمريكي في 2021م.

الخسارة/ الربح من استبعاد ممتلكات ومع(ات

سّجلت الشركة ربًحا من استبعاد ممتلكات ومعدات بقيمة 67 ألف دوالر أمريكي في 2020م وخسارة بقيمة 7 آالف دوالر أمريكي في 2021م. يتعلق 
الربح من استبعاد العقار بمطعم واحد تم إغالقه خالل 2020م.

)خسائرد/أرباح صرف عمالت أجنبية

البنكية  والحسابات  األجنبية  العملة  قروض  تقييم  إعادة  من  الخسائر  باألرباح/  رئيسي  بشكل  أجنبية  عمالت  من  صرف  أرباح  )خسائر(/  تتعلق 
والحسابات المتداولة مع األطراف ذات العالقة.

سّجلت الشركة ربح صرف من عمالت أجنبية بقيمة 163 ألف دوالر أمريكي في 2020م وخسارة بقيمة 50 ألف دوالر أمريكي في 2021م.

تكاليف التمويل

تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  8و لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

 التغير2021م2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

 التغير
)2020م-2021م(

)27.7%()1.1%(1,7681,7481,263الفائدة على مطلوبات اإليجار

--46--مصروف الفائدة من خصم مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)100.0%()45.0%(-)38()69(العائد إلى العمليات المتوقفة

)23.4%(0.7%1,6991,7101,309مجموع تكلفة التمويل

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتألف تكاليف التمويل بشكل رئيسي من الفائدة المتعلقة بمطلوبات اإليجار والفائدة على مكافآت الموظفين والفائدة العائدة إلى العمليات المتوقفة.

ظل مجموع تكاليف التمويل مستقًرا بين 2019م و2020م عند مبلغ 1.7 مليون دوالر أمريكي.

الفائدة  نتيجة لالنخفاض في  إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي في 2021م  التمويل من 1.7 مليون دوالر أمريكي في 2020م  انخفض مجموع تكاليف 
على مطلوبات اإليجار. خالل عام 2020م، أبرمت الشركة عقود إيجار للمركبات الستيعاب ارتفاع مستوى عمليات التوصيل إلى المنزل، انتهت هذه 
العقود خالل 2020م وعليه لم يتم تسجيل أي فائدة على مطلوبات اإليجار فيما يخص هذه المركبات في عام 2021م، مما أدى إلى انخفاض الفائدة 

على مطلوبات اإليجار.
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الخسارة من العمليات المتوقفة

تفاصيل الخسارة من العمليات المتوقفة للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر د:  9و لوالج(و- )

 و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

 التغير2021م2020م 2019م العملة: ألف دوالر أمريكي
)2019م-2020م(

 التغير
)2020م-2021م(

)100.0%()48.9%(-1,301664اإليرادات 

)100.0%()43.8%(-)744()1,325(تكلفة اإليرادات

)100.0%()66.2%(-)7()20(المصاريف العمومية واإلدارية

-)100.0%(--)0(مصاريف البيع والتسويق

)100.0%()45.0%(-)38()69(تكلفة التمويل

)100.0%(9.4% -)125()114(اخلسارة قبل ضريبة الدخل

-----مصاريف ضريبة الدخل

)100.0%(9.4%-)125()114(اخلسارة بعد ضريبة الدخل على العمليات املتوقفة

)100.0%(--21-الربح من بيع ممتلكات ومعدات

)100.0%()8.7%(-)104()114(اخلسارة من العمليات املتوقفة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، قامت الشركة بإيقاف امتياز مطعم »ريد لوبستر« واستبعاد كافة موجوداته ذات الصلة كما هو موضح 
في الجدول أعاله.

الربح للسنة وصافي هامش الربح للفترة

نتج انخفاض الربح للسنة بمعّدل 20.9% من 12.9 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 10.2 مليون دوالر أمريكي في 2020م عن االنخفاض في 
إجمالي الربح على خلفية جائحة كوفيد-19، حيث لم تتم تسويته بانخفاض مماثل في المصاريف التشغيلية )يكون جزء محدد من مصاريف الشركة 

بطبيعته(. ثابًتا 

انخفض صافي هامش الربح من 11.6% في 2019م إلى 10.3% في 2020م نتيجة لـ )1( ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 
3.1% في 2019م إلى 3.9% في 2020م. )2( االنخفاض في إجمالي هامش الربح من 21.6% في 2019م إلى 18.6% في 2020م، وقد تمت تسويته 

جزئًيا بالزيادة في اإليرادات األخرى نتيجة المتياز اإليجار البالغ 2.4 مليون دوالر أمريكي والمستلم من مالك العقارات خالل السنة.

ارتفع الربح للسنة بمعّدل 3.9% من 10.2 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 10.6 مليون دوالر أمريكي في 2021م وذلك نتيجة الرتفاع إجمالي 
الربح بمعّدل 31.1% من 18.4 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 24.1 مليون دوالر أمريكي في 2021م حيث تجاوزت اإليرادات مستويات ما قبل 

جائحة كوفيد-19، وتمت تسويته بانخفاض امتيازات اإليجار ومخصص القضايا القانونية والزيادة في حمالت اإلعالن والترويج.

نتج انخفاض صافي هامش الربح من 10.3% في 2020م إلى 8.5% في 2021م عن )1( الزيادة في مصاريف البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات 
حيث لم يتم تقديم أي امتيازات من قبل العالمات التجارية األم خالل 2021م فيما يخص الحد األدنى لنفقات التسويق )2( الزيادة في المصاريف 
العمومية واإلدارية نتيجة للزيادة في المخصصات المتعلقة بالقضايا القانونية المسجلة خالل السنة. تمت تسوية العوامل السابقة جزئًيا من خالل 
التحسن في إجمالي هامش الربح نتيجة لنمو اإليرادات في حين عدم زيادة التكاليف الثابتة ضمن تكلفة اإليرادات بالمعّدل ذاته )على سبيل المثال: 

استهالك حق االستخدام ولوازم التنظيف واللوازم المكتبية واستهالك الممتلكات والمعدات(.
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بيان المركز المالي للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م ول6لولو

لألغذية د:  80 لوالج(و- ) القطرية  للشركة  و 3 ديسمبر  و0وم  0و0وم  و 3 ديسمبر  9 0وم  المالي كما في  3 ديسمبر  المركز  بيان 

ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

11,6418,40411,474ممتلكات ومعدات

42,40639,63339,541موجودات حق االستخدام

1,1391,0771,479الموجودات غير الملموسة

55,18649,11452,495مجموع املوجودات غير املتداولة

5,6197,0207,350المخزون

3,6513,6623,056ذمم مدينة تجارية وأخرى

504846مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

9,19210,20912,818نقد وأرصدة بنكية

-1,251-موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

18,96622,15023,270مجموع املوجودات املتداولة

74,15271,26475,764مجموع املوجودات

3,7583,2353,079مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

30,34428,30926,893مطلوبات اإليجار

34,10231,54329,972مجموع املطلوبات غير املتداولة

5,0336,2356,571ذمم دائنة تجارية

9422,7303,534المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

13,33213,40314,785الجزء المتداول من مطلوبات اإليجار

6,2935,1966,428مستحقات ومطلوبات أخرى

1,4341,4511,809مطلوبات الضريبة

-2012سحوبات بنكية على المكشوف

4011,977-مخصصات

27,05429,42835,104مجموع املطلوبات املتداولة

61,15660,97165,076مجموع املطلوبات

555555رأس المال

272727احتياطي نظامي

31--احتياطيات أخرى

12,91410,21010,575أرباح محتجزة

12,99610,29310,688 مجموع حقوق امللكية

74,15271,26475,764مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الموجودات غير المت(اولة

بيان الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية د:   8 لوالج(و- )

لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
11,6418,40411,474ممتلكات ومعدات

42,40639,63339,541موجودات حق االستخدام
1,1391,0771,479موجودات غير ملموسة

55,18649,11452,495مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

الممتلكات والمع(ات

صافي القيمة ال(فترية للممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  و8 لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:
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5,331)1,216(-3,7092,838)1,217(-)12(-3,6821,257تصميم وديكورات
0---0)2( -)54(--56غرف تبريد

405)128(-290243)113( -27-271105غرف تبريد للمطاعم
2,301)506()1(1,4961,312)556( -)33(-1,844241آالت ومعدات
283)114(-202194)114( ---28630معدات تبريد 
1,030)227()3(685575)183( -)3(-725147أجهزة تكييف 

88)25(-7043)31( -)16(--117مركبات 
434)140()5(49287)141( -)1(-500134أثاث وتركيبات 

معدات وأجهزة حاسب 
1,231)392()5(1,010619)372( -)19(-878523آلي 

أعمال رأسمالية قيد 
372--)79(451-)235(-)2,564()33(3,283اإلنجاز 

11,474)2,748()14(8,4045,832)2,729()235()111()2,564(11,6412,403صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

التصميم وال(يكورات

مع  والديكورات  التصميم  عقود  من  رئيسي  بشكل  وتتألف  2021م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   5.3 والديكورات  التصميم  رصيد  بلغ 
بالمطاعم. المرتبطين  الموردين 

أمريكي فيما يخص  البالغة 1.3 مليون دوالر  والتحويالت  إلى اإلضافات  رئيسي  ويعود ذلك بشكل  والديكورات مستقرة نسبًيا  التصميم  ظل رصيد 
افتتاح 4 مطاعم جديدة في عام 2020م، وقد تمت تسويتها جزئًيا من خالل تكاليف االستهالك البالغة 1.2 مليون دوالر أمريكي.

نتجت الزيادة في التصميم والديكورات من 3.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
تسويته جزئًيا  تمت  وقد  14 مطعًما جديًدا،  افتتاح  فيما يخص  أمريكي  دوالر  مليون   2.8 البالغة  والتحويالت  اإلضافات  رئيسي عن  بشكل  2021م 

بتكاليف االستهالك البالغة 1.2 مليون دوالر أمريكي.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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غرف التبري(

تمثل غرف التبريد بشكل رئيسي غرف التبريد في المخازن

انخفضت قيمة غرف التبريد من 56 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى ال شيء كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الستبعادات بقيمة 
54 ألف دوالر أمريكي وتكاليف استهالك بقيمة 2 ألف دوالر أمريكي.

أخرى  أطراف  إلى  التحّول  بعد  2021م  ديسمبر  و31  2020م  ديسمبر   31 بين  التبريد  لغرف  استبعادات  أو  تحويالت  أو  إضافات  أي  إجراء  يتم  لم 
لخدمات المخازن.

غرف التبري( في المطاعم

تُمّثل غرف التبريد في المطاعم بشكل رئيسي غرف التبريد في منطقة الدعم الخلفية في المطاعم.

ارتفعت قيمة غرف التبريد في المطاعم من 271 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 290 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
البالغة 113 ألف دوالر  تكلفة االستهالك  نتيجة لإلضافات والتحويالت بقيمة 105 ألف دوالر أمريكي، وقد تمت تسويتها جزئًيا من خالل  2020م 

أمريكي.

ارتفعت قيمة غرف التبريد في المطاعم من 290 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 405 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م نتيجة لإلضافات والتحويالت البالغة 243 ألف دوالر أمريكي، وقد تمت تسويتها جزئًيا من خالل تكلفة االستهالك البالغة 128 ألف دوالر 

أمريكي.

نتجت اإلضافات في 2020م و2021م بشكل رئيسي عن الزيادة في عدد المطاعم العاملة بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

آالت ومع(ات

كما في 31 ديسمبر 2021م، تتعلق اآلالت والمعدات البالغة 2.3 مليون دوالر أمريكي بالمعدات في المخازن وداخل المطاعم.

انخفضت قيمة اآلالت والمعدات من 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
اإلضافات  تسويته جزئًيا من خالل  تمت  الذي  أمريكي  دوالر  ألف   33 البالغ  واالستبعاد  أمريكي  دوالر  مليون   0.5 البالغة  االستهالك  لتكلفة  نتيجة 

والتحويالت بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

نتج االرتفاع في اآلالت والمعدات من 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
بشكل رئيسي عن اإلضافات والتحويالت البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها جزئًيا من خالل تكاليف االستهالك البالغة 0.5 مليون 

دوالر أمريكي.

نتجت اإلضافات في 2020م و2021م بشكل رئيسي عن الزيادة في عدد المطاعم العاملة بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

مع(ات التبري(

تُمّثل معدات التبريد بشكل رئيسي المبّردات والمجّمدات.

انخفضت قيمة معدات التبريد من 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة لتكلفة االستهالك البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي.

نتجت الزيادة في قيمة معدات التبريد من 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
بشكل رئيسي عن اإلضافات البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها جزئًيا من خالل تكاليف االستهالك البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي.

أجهزة التكييف

انخفضت قيمة أجهزة التكييف من 725 ألف دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019م إلى 685 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 
لتكاليف االستهالك البالغة 183 ألف دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها جزئًيا من خالل اإلضافات والتحويالت البالغة 147 ألف دوالر أمريكي.

نتجت الزيادة في قيمة أجهزة التكييف من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
بشكل رئيسي عن اإلضافات والتحويالت البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي تمت تسويتها من خالل تكاليف االستهالك البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي.
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مركبات

تتعلق المرطبات بشكل رئيسي بشاحنات التوزيع المملوكة للشركة وحافالت نقل الموظفين ومركبات التوصيل إلى المنزل.

نتج االنخفاض في قيمة المركبات من 117 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 70 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م 
بشكل رئيسي عن تكاليف االستهالك البالغة 31 ألف دوالر أمريكي واالستبعادات البالغة 16 ألف دوالر أمريكي.

نتجت الزيادة في قيمة المركبات من 70 ألف دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 88 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل 
رئيسي عن اإلضافات والتحويالت البالغة 43 ألف دوالر أمريكي تمت تسويتها جزئًيا من خالل تكاليف االستهالك البالغة 25 ألف دوالر أمريكي

أثاث وتركيبات

يتألف األثاث والتركيبات البالغ قيمته 434 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي من أثاث وتركيبات المطاعم.

أمريكي كما في 31  ألف دوالر  إلى 492  أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م  ألف دوالر  والتركيبات بشكل طفيف من 500  األثاث  انخفضت قيمة 
ديسمبر 2020م نتيجة لتكاليف االستهالك البالغة 141 ألف دوالر أمريكي وتمت تسويتها جزئًيا من خالل اإلضافات والتحويالت البالغة 134 ألف 

دوالر أمريكي.

نتج االنخفاض اإلضافي في قيمة األثاث والتركيبات من 492 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 434 ألف دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2021م بشكل رئيسي عن تكاليف االستهالك البالغة 140 ألف دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها من خالل اإلضافات والتحويالت البالغة 87 

ألف دوالر أمريكي. 

مع(ات وأجهزة حاسب آلي

 31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   1.0 إلى  2019م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   0.9 اآللي من  الحاسب  وأجهزة  قيمة معدات  ارتفعت 
ديسمبر 2020م نتيجة لإلضافات والتحويالت البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي والتي تمت تسويتها جزئًيا من خالل تكاليف االستهالك البالغة 0.4 

مليون دوالر أمريكي.

ارتفعت قيمة المعدات وأجهزة الحاسب اآللي مرة أخرى من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2021م وتتعلق بشكل رئيسي باإلضافات والتحويالت البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي وتمت تسويتها جزئًيا من خالل تكاليف االستهالك 

واالستبعادات البالغة 0.4 مليون دوالر أمريكي.

أعما- رأسمالية قي( اإلنجاز

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والبالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بالمطاعم قيد اإلنشاء والمجمعات 
قيد اإلنشاء.

نتج االنخفاض في األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من 3.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 
31 ديسمبر 2020م بشكل رئيسي عن التحويالت إلى الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بقيمة 2.6 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بمخزن ليس 

مكتماًل وال مستخدًما بعد. 

انخفضت قيمة األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز مرة أخرى من 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة للتحويالت البالغة 79 ألف دوالر أمريكي.
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القطرية د:  83 لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  بالسنوات  اإلنتاجي  العمر 

لألغذية ذ.م.م:

العمر اإلنتاجي بالسنوات

األقل من مدة اإليجار للمطعم المتعلق بهذه التصاميم أو 5 سنواتتصميم وديكورات

13.3غرف تبريد

5غرف تبريد في المطاعم

6.7آالت ومعدات

4معدات تبريد

10أجهزة تكييف

4مركبات

6.7أثاث وتركيبات

5معدات وأجهزة حاسب آلي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

موجودات حق االستخ(ام

ديسمبر د:  84 لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  لموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

42,09439,29838,519مباني

3123361,022مركبات

42,40639,63339,541مجموع موجودات حق االستخدام

المصدر: معلومات اإلدارة

و 3 د:  و8 لوالج(و- ) 0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  االستخ(ام  حق  لموجودات  ال(فترية  القيمة  تفاصيل صافي 

ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

المحّمل استبعاداتإضافات2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
المحّمل استبعاداتإضافات2020مللسنة

2021مللسنة

38,519)13,857()0(39,29813,078)13,864()21,490(42,09432,611مباني

1,022)471(-3361,158)428()373(312772مركبات

39,541)14,328()0(39,63314,236)14,292()21,863(42,40633,383صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 31 ديسمبر 2021م، كانت موجودات حق االستخدام تتعلق بعدد 100 مطعم و14 مسكًنا للموظفين و269 مركبة و13 مرفًقا آخر )مركز اتصال 
ومكاتب إدارية ومساحات تخزين وما إلى ذلك(.

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 42.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 39.6 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك نتيجة الستبعاد 21.9 مليون دوالر أمريكي والمحّمل للسنة البالغ 14.3 مليون دوالر أمريكي، وتمت تسوية ذلك 

جزئًيا من خالل إضافات بقيمة 33.4 مليون دوالر أمريكي.

انخفض صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 39.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 39.5 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة إلضافات بقيمة 14.2 مليون دوالر أمريكي تمت تسويتها من خالل تكاليف االستهالك للسنة البالغة 14.3 مليون 

دوالر أمريكي.
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موجودات غير ملموسة

ديسمبر د:  86 لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  الملموسة  غير  للموجودات  ال(فترية  القيمة  صافي 

 و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

المحّمل استبعاداتإضافات2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
المحّمل استبعاداتإضافات2020مللسنة

2021مللسنة

1,479)220(-1,077622)193(-1,139131حقوق االمتياز
1,479)220(-1,077622)193(-1,139131صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يتعلق صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي برسوم االمتياز المدفوعة إلى العالمات التجارية األم 
ويتم إطفاؤها على مدار مدة االتفاقية/ رخصة المطعم.

انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة بشكل طفيف من 1,139 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1,077 ألف 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م. نتج االنخفاض في الموجودات غير الملموسة خالل 2020م بشكل رئيسي عن تكاليف االستهالك للسنة 

البالغة 193 ألف دوالر أمريكي.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2021م. نتجت الزيادة في قيمة الموجودات غير الملموسة خالل 2021م بشكل رئيسي عن اإلضافات البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي 

فيما يتعلق بافتتاح مطاعم في 2021م وتمت تسويتها جزئًيا من خالل مصاريف اإلطفاء البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

تتعلق اإلضافات في كل من 2020م و2021م بشكل رئيسي بالتوسع في األعمال التجارية وافتتاح مطاعم جديدة )4 مطاعم جديدة في 2020م و14 
مطعًما جديًدا في 2021م(.

موجودات مت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  و8 لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
5,6197,0207,350مخزون

3,6513,6623,056ذمم مدينة وأخرى
504846مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

9,19210,20912,818نقد وأرصدة بنكية
-1,251-موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

18,96622,15023,270مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  88 لوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
3,9994,4474,857أغذية ومشروبات
6608291,040مواد تعبئة وتغليف
409308-بضائع في الطريق
493944712لوازم ومواد تسويق

1,0681,0691,125قطع غيار
6,2197,6988,042المجموع

)692()678()600(ناقًصا: مخصص للبنود بطيئة الحركة
5,6197,0207,350مجموع املخزون

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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أغذية ومشروبات

يتضمن حساب األغذية والمشروبات بشكل رئيسي أصنافاً غذائية مثل األجبان واللحوم والدجاج والخبز والمشروبات وأرصدة غيرها من المواد الخام 
الصغيرة مثل التوابل والبهارات.

ارتفعت قيمة المواد الغذائية من 4,0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4,4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك 
نتيجة الستالم المخزون بناًء على الجدول الزمني لخطة التسليم وانخفاض المبيعات خالل ذات الفترة.

نتجت الزيادة اإلضافية في قيمة األغذية والمشروبات من4,4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4,9 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 
2021م عن التوسع في المبيعات خالل 2021م مقارنة مع عام 2020م حيث نمت األعمال التجارية إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

مواد التعبئة والتغليف

نتجت الزيادة في قيمة مواد التعبئة والتغليف من 0,7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0,8 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 
2020م وإلى 1,0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر2021م بشكل رئيسي عن التوسع في مبيعات التوصيل إلى المنزل )األمر الذي يتطلب توفير 
المزيد من مواد التعبئة والتغليف( إلى جانب الزيادة في عدد المطاعم العاملة حيث تم افتتاح أربعة مطاعم جديدة و14 مطعًما جديًدا في 31 ديسمبر 

2020م و31 ديسمبر 2021م، على التوالي.

بضائع في الطريق

بلغت قيمة البضائع في الطريق ال شيء كما في 31 ديسمبر 2019م، وانخفضت من 0.4 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.3 مليون 
دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م بسبب فروقات التوقيت.

لوازم ومواد تسويق

تتضمن اللوازم ومواد التسويق بشكل رئيسي بنود التسويق الترويجية.

ارتفعت قيمة اللوازم ومواد التسويق من 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
تم طلب لوازم الحمالت الترويجية على الرغم من انخفاض المبيعات.

نتج االنخفاض في اللوازم ومواد التسويق من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استخدام اللوازم المتوفرة من عام 2020م. 

قطع غيار

الغيار مستقرة نسبًيا حيث بلغت قيمتها 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر  بقيت قيمة قطع 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى جهود الشركة في تنظيم شراء قطع الغيار. 

مخصص البنود بطيئة الحركة

ارتفعت قيمة مخصص البنود بطيئة الحركة من 600 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 678 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وبلغ 692 ألف دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تقادم قطع الغيار والبنود األخرى المتقادمة 

ألكثر من 6 أشهر.
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ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  89 لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
1,3911,4011,456إجمالي الذمم المدينة التجارية

0)2()2(مخصص الخسارة
1,3891,3981,455صايف الذمم املدينة التجارية

802588522مصاريف مدفوعة مقدًما
2,5562,6862,434ودائع مستردة وذمم مدينة أخرى

97488بدالت أثاث موظفين
92027دفعات مقدمة للموظفين
106-دفعات مقدمة للموردين

232188أرصدة مدينة أخرى
4,7884,7994,620املجموع

)1,564()1,137()1,137(ناقًصا: مخصص انخفاض قيمة اإليجارات المدفوعة مقدًما والودائع القابلة لالسترداد
3,6513,6623,056مجموع الذمم املدينة التجارية واألخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

إجمالي الذمم الم(ينة التجارية

يتألف إجمالي الذمم المدينة التجارية بشكل رئيسي من ذمم مدينة من شركات توصيل الطلبات والمؤسسات وخدمات المطاعم. 

نتجت الزيادة في إجمالي الذمم المدينة التجارية بشكل طفيف من 1.39 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.40 مليون دوالر 
أمريكي في 31 ديسمبر 2020م بشكل رئيسي عن زيادة مبيعات التوصيل إلى المنزل الناتجة من شركات توصيل الطلبات وتمت تسويتها جزئًيا من 

خالل االنخفاض في المبيعات إلى العمالء من المؤسساتت وخدمات المطاعم )نتيجة لقيود جائحة كوفيد-19(.

ارتفعت قيمة إجمالي الذمم المدينة التجارية من 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في اإليرادات والنمو اإلضافي في مبيعات التوصيل إلى المنزل.

مخصص الخسارة

ظّل مخصص الخسارة مستقًرا كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م عند قيمة 2 ألف دوالر أمريكي. انخفض مخصص الخسارة من 2 
ألف دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م إلى ال شيء كما في 31 ديسمبر 2021م.

مصاريف م(فوعة مق(مًا

من  وغيرها  الصيانة  ورسوم  واإليجار  الصحي  والتأمين  القانونية  والرسوم  السكن  ومصاريف  اإلقامة  بتصاريح  مقدماً  المدفوعة  المصاريف  تتعلق 
األرصدة الصغيرة.

كما في 31  أمريكي  مليون دوالر   0.6 إلى  2019م  31 ديسمبر  كما في  أمريكي  مليون دوالر   0.8 المدفوعة مقدماً من  المصاريف  قيمة  انخفضت 
ديسمبر 2020م، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيض إيجار 

المطاعم وسكن الموظفين بعد مفاوضة اإلدارة لتقليل فترات السداد وامتيازات اإليجار.
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ودائع مستردة وذمم م(ينة أخرى

تتعلق الودائع المستردة والذمم المدينة األخرى بودائع اإليجار المدفوعة إلى المالكين. 

ارتفعت قيمة الودائع المستردة والذمم المدينة األخرى من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م حيث ارتفع عدد المطاعم العاملة خالل الفترة من 71 إلى 74 مطعًما.

انخفضت قيمة الودائع المستردة والذمم المدينة األخرى من 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2021م، حيث قّدمت الشركة ضمانات بنكية للمطاعم الجديدة بداًل من الودائع المستردة.

ب(الت أثاث الموظفين

يتضمن بدل أثاث الموظفين بشكل رئيسي البدالت الممنوحة إلى الموظفين لشراء أثاث. وقد تم الحًقا إطفاء هذه البدالت بمرور الوقت. استحق 
الموظفون الجدد بدالت أثاث الموظفين فقط.

ارتفعت قيمة بدالت أثاث الموظفين من 9 آالف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 74 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م حيث 
تم توظيف عدد من الموظفين الجدد المؤهلين للحصول على بدالت أثاث.

ارتفع الرصيد مرة أخرى إلى 88 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م خالل سياق العمل االعتيادي نظًرا لتعيين موظفين جدد.

دفعات مق(مة للموظفين

تتضمن الدفعات المقدمة للموظفين بشكل رئيسي بدالت السكن الممنوحة للموظفين والتي يتم خصمها الحًقا من الرواتب الشهرية للموظفين. 

ارتفعت الدفعات المقدمة للموظفين من 9 آالف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 20 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م و27 
ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م في سياق العمل االعتيادي، واختيار المزيد من الموظفين االستفادة من المخصص.

دفعات مق(مة للموردين

يشتمل هذا البند بشكل رئيسي على الدفعات المقدمة إلى الموردين التجاريين لبنود المخزون الهامة. 

بلغت قيمة الدفعات المقدمة إلى الموردين صفر كما في 31 ديسمبر 2019م وانخفضت من 10 آالف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 
6 آالف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م في سياق العمل االعتيادي.

أرص(ة م(ينة أخرى

تتعلق األرصدة المدينة األخرى بالذمم المدينة من مبيعات الزيت المستعمل.

ظلّت األرصدة المدينة األخرى مستقرة بشكل كبير كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. ارتفعت قيمة األرصدة المدينة األخرى من 21 
ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 88 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021. 

مخصص انخفاض قيمة اإليجارات الم(فوعة مق(ًما والودائع القابلة لالسترداد

يتعلق مخصص انخفاض قيمة اإليجارات المدفوعة مقدًما والودائع القابلة لالسترداد بالودائع القابلة لالسترداد التي رفعت الشركة دعوى قانونية بشأنها.

ظّل مخصص انخفاض قيمة اإليجار المدفوع مقدًما والودائع المستردة ثابًتا للفترة ما بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

ارتفع مخصص انخفاض قيمة اإليجار المدفوع مقدًما والودائع المستردة من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.6 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة للمخصصات اإلضافية المحجوزة مقابل المواقع المتنازع عليها.
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مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم د:  90 لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مطبيعة العالقة العملة: ألف دوالر أمريكي

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

الشركة األم الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا 
17-366السابقة

منشآت تحت الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م
1-135سيطرة مشتركة

منشآت تحت شركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م 
377سيطرة مشتركة

منشآت تحت الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا غاردن( م.م.ح
21-0سيطرة مشتركة

منشآت تحت شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة واالستيراد والتصدير المتحدة
-1-سيطرة مشتركة

504846مجموع املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة 

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 504 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8 آالف دوالر أمريكي في 31 
ديسمبر 2020م نتيجة لتسوية مخصص بقيمة 366 ألف دوالر أمريكي من الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا وتسوية رسوم االمتياز البالغة 135 ألف 

دوالر أمريكي من الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م والتي تم تحصيلها خالل عام 2020م.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية د:   9 لوالج(و- )

لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

787579النقد في الصندوق

6,0893,8136,151النقد في البنوك

3,0256,3216,588الودائع

9,19210,20912,818إجمالي النقد وما يف حكمه

-)12()20(ناقصاً: السحوبات البنكية على المكشوف

9,17210,19712,818مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

المكشوف خالل  البنكية على  السحوبات  ناقًصا  الصندوق  والنقد في  للفوائد  المدرة  والودائع  للشركة  البنكية  الحسابات  وما في حكمه  النقد  يمثل 
العام )المسجل ضمن المطلوبات المتداولة(. ارتفع النقد وما في حكمه من 9.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 10.2 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م وارتفع بشكل إضافي ليبلغ 12.8 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م. لمزيد من التفاصيل، يرجى 

مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية.
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موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

ديسمبر د:  و9 لوالج(و- ) و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  للبيع  بها  كمحتفظ  المصنفة  الموجودات  تفاصيل 

 و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
2,5642,564-تكلفة أعيد تصنيفها من الممتلكات والمعدات

)2,564()1,313(-انخفاض القيمة المعترف به
0, 0--محول إلى ممتلكات ومعدات

-1,251-القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة 

كما في 31 ديسمبر 2020م، صنفت اإلدارة مخزناً ال يزال قيد اإلنشاء كمحتفظ به للبيع حيث تقرر بيعه على حالته الحالية دون أي نفقات رأسمالية 
إضافية. قررت اإلدارة قياس المخزن بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة، أيهما أقل، ناقًصا تكاليف البيع البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي. 

المطلوبات وااللتزامات الطارئة

تفاصيل المطلوبات وااللتزامات الطارئة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  93 لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
719525574التزامات تعاقدية
3207755خطابات ضمان

1,039602629مجموع املطلوبات وااللتزامات الطارئة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

كان لدى الشركة التزامات رأسمالية تتعلق بالعقود المتعلقة بافتتاح مطاعم في المستقبل بقيمة 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
)0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(. 

باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من بنك إتش إس بي سي مقابل 55 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م 
)320 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م و77 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م(.

المطلوبات غير المت(اولة

للشركة د:  94 لوالج(و- ) ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  المت(اولة  غير  المطلوبات  تفاصيل 

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

3,7583,2353,079مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

30,34428,30926,893مطلوبات اإليجار

34,10231,54329,972مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

مطلوبات اإليجار

القطرية د:  و9 لوالج(و- ) للشركة  ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  اإليجار  مطلوبات  تفاصيل 

لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
13,33213,40314,785مطلوبات اإليجار غير المتداولة

30,34428,30926,893مطلوبات اإليجار المتداولة
43,67541,71141,678مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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انخفضت قيمة مطلوبات اإليجار من 43.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 41.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة امتيازات اإليجار المستلمة من الماّلك بقيمة 2.4 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2020م.

ظلت مطلوبات اإليجار مستقرة على 41.7 مليون دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م نتيجة اإلضافات والمدفوعات التي ألغت 
بعضها بعضاً خالل عام 2021م. 

مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

تفاصيل مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0و للشركة د:  96 لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4,2233,7583,235يف 1 يناير
599548513المخصص خالل السنة

-)271()330(محّول إلى مستحقات الموظفين
46--مصروف الفوائد

)31(--أرباح أعادة قياس الناشئة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية
)684()801()733(مكافآت مدفوعة خالل السنة

3,7583,2353,079كما في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

يتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفًقا لقوانين العمل في قطر.

انخفضت مكافأة نهاية الخدمة بشكل طفيف من 3.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م وذلك يعود للمكافآت المدفوعة خالل العام والبالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي والتحويل إلى مستحقات الموظفين بقيمة 0.3 مليون 

دوالر أمريكي، تمت مقابلتها جزئًيا بمخصصات مكافآت نهاية الخدمة خالل العام والبالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي.

انخفضت مكافآت نهاية الخدمة بشكل إضافي من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
في  التغيرات  عن  الناشئة  قياس  أعادة  وأرباح  أمريكي  دوالر  مليون   0.7 والبالغة  2021م  عام  المدفوعة خالل  للمزايا  يعود  وذلك  2021م  ديسمبر 
االفتراضات االكتوارية والبالغة 31 ألف دوالر أمريكي وفًقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم 19 قابله جزئًيا مخصصات مكافآت نهاية الخدمة خالل 

العام البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي وتكلفة الفائدة بقيمة 46 ألف دوالر أمريكي.

المطلوبات المت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية د:  و9 لوالج(و- )

ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

5,0336,2356,571الذمم الدائنة التجارية

9422,7303,534مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

13,33213,40314,785مطلوبات اإليجار )الجزء المتداول(

6,2935,1966,428المستحقات والمطلوبات األخرى

1,4341,4511,809مطلوبات الضريبة

-2012السحوبات البنكية على المكشوف

4011,977-المخصصات

27,05429,42835,104مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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الذمم ال(ائنة التجارية

التجارية من 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  الدائنة  الذمم  ارتفعت قيمة 
2020م وذلك يعود للتمديد المؤقت من قبل اإلدارة إلدارة النقد.

التجارية من 6.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر  الدائنة  الذمم  ارتفعت قيمة 
2021م حيث ارتفع مستوى المشتريات مع توسع نشاط األعمال خالل عام 2021م.

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  98 لوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

8302,5643,424منشآت تحت السيطرة المشتركةشركة راس بوعبود للتجارة ذ.م.م 

-113107منشآت تحت السيطرة المشتركةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م 

59104-منشآت تحت السيطرة المشتركةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م

003منشآت تحت السيطرة المشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

4--منشآت تحت السيطرة المشتركةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م 

-0-منشآت تحت السيطرة المشتركةشركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م

9422,7303,534مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

تتعلق أرصدة المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2021م بشكل رئيسي بشراء مواد خام من منشآت تحت السيطرة المشتركة.

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لتأجيل الدفعات.

المشتريات من  زيادة  إلى  ذلك  ويرجع  2021م،  ديسمبر  كما في  أمريكي  دوالر  مليون   3.5 إلى  ذات عالقة  المستحقة ألطراف  المبالغ  ارتفعت  كما 
المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة بين عامي 2020م و2021م.

مستحقات ومطلوبات أخرى

للشركة د:  99 لوالج(و- ) ديسمبر  و0وم  و 3  0و0وم  ديسمبر  و 3  9 0وم  ديسمبر  في  3  كما  األخرى  والمطلوبات  المستحقات 

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019م العملة: ألف دوالر أمريكي

4,0903,9414,658مصاريف مستحقة

296292580الذمم الدائنة المحتجزة

1,9079641,189الدائنون اآلخرون

6,2935,1966,428مجموع املستحقات واملطلوبات األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
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انخفضت قيمة المستحقات والمطلوبات األخرى من 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 
ديسمبر 2020م بسبب االنخفاض في:

المصاريف المستحقة من 4.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر - 
2020م فيما يتعلق بتخفيض العالوة المستحقة وإعانات جائحة كوفيد-19ضمن خدمات المرافق.

دائنون آخرون من 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020م ويعود - 
ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف المخصصات القانونية.

الدائنة األخرى من 5.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.4 مليون -  المبالغ المستحقة والذمم  ارتفعت قيمة 
دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م ويعود ذلك إلى الزيادة في:

المصاريف المستحقة من 3.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م - 
فيما يتعلق بالزيادة في المستحقات الخاصة بعموالت شركات توصيل الطلبات والعالوات السنوية.

ارتفعت الذمم الدائنة المحتجزة من 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 - 
ديسمبر 2021م فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة خالل عام 2021م.

تمت مقابلة الزيادة جزئياً من خالل االنخفاض في »الدائنين اآلخرين« من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون دوالر 
أمريكي في 31 ديسمبر 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توسع نشاط األعمال خالل عام 2021م.

المطلوبات الضريبية

المطلوبات الضريبية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية د:  00ولوالج(و- )

ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,1441,4341,451الرصيد في بداية السنة

1,4341,4511,716تكاليف السنة الحالية

)48(152-تعديالت السنة السابقة

)1,310()1,586()1,144(المدفوع خالل السنة

1,4341,4511,809الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

ظلت المطلوبات الضريبية مستقرة نسبًيا بين 31 ديسمبر 2019م )1.4 مليون دوالر أمريكي( و31 ديسمبر 2020م )1.5 مليون دوالر أمريكي( ويعود 
ذلك إلى الزيادة الناتجة عن تكاليف السنة الحالية )1.5 مليون دوالر أمريكي( وتعديل السنة السابقة )0.2 مليون دوالر أمريكي(. وقد تمت مقابلة 

الزيادة جزئياً باالنخفاض الناتج عن المدفوعات التي تمت خالل عام 2020م )1.6 مليون دوالر أمريكي(.

ارتفعت المطلوبات الضريبية كما في 31 ديسمبر 2021م )1.8 مليون دوالر أمريكي( بشكل أساسي بسبب الزيادة الناتجة عن تكاليف السنة الحالية 
الزيادة في األرباح قبل الضرائب في عام 2021م مقارنة بعام 2020م والتي تمت مقابلتها جزئياً من خالل  )1.7 مليون دوالر أمريكي( تماشياً مع 

االنخفاض الناتج عن المدفوعات التي تمت خالل عام 2021م )1.3 مليون دوالر أمريكي(.

المخصصات

المخصصات كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:   0ولوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

275401-يف 1 يناير
1261,576-المخصصات خالل السنة

4011,977-كما يف 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

256



تتعلق المخصصات المسجلة كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م بشكل أساسي بدعوى قانونية لصيانة وترميم مبنى استخدمته الشركة 
للمكاتب وسكن الموظفين ومركز اتصال. تتعلق الدعوى القانونية باألضرار التي لحقت بهيكل المبنى بسبب تسرب المياه والتعديالت المختلفة على 
مخطط المبنى. الحًقا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، توصلت محكمة االستئناف إلى الحكم النهائي ضد الشركة ومطالبتها بتسديد 2.0 

مليون دوالر أمريكي. 

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية د:  و0ولوالج(و- )

ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
555555رأس المال

272727احتياطي نظامي
31--احتياطيات أخرى

12,91410,21010,575أرباح محتجزة
12,99610,29310,688مجموع حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

رأس الما-

يمثل رأس المال 200 سهم بقيمة 275 دوالر أمريكي لكل سهم )1000 ريال قطري(. ظل رأس المال كما هو بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2021م.

االحتياطي النظامي

يتم  النظامي.  االحتياطي  حساب  إلى  السنة  ربح  صافي  من   %10 تحويل  يتم  للشركة،  األساسي  والنظام  القطري  التجارية  الشركات  لقانون  وفًقا 
االحتفاظ بهذا االحتياطي حتى يعادل 50% من رأس المال المدفوع وهو غير قابل للتوزيع إال في الظروف التي يحددها القانون. لم يتم إجراء أي 

تحويل إضافي لالحتياطي النظامي في العام الحالي حيث وصل إلى 50% من رأس المال المدفوع. 

االحتياطيات األخرى

تتعلق االحتياطيات األخرى بشكل رئيسي بالتعديالت على مكافآت نهاية الخدمة بناًء على معيار المحاسبة رقم 19. 

األرباح مبقاه

األرباح مبقاه كما في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  03ولوالج(و- )

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي

9,39312,91410,210الرصيد االفتتاحي
12,91410,21010,575مجموع الدخل الشامل للسنة

)10,210()12,914()9,393(توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة نقداً
12,91410,21010,575الرصيد اخلتامي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة

2020م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   10.2 إلى  2019م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   12.9 من  مبقاه  األرباح  انخفضت 
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توزيعات األرباح )12.9 مليون دوالر أمريكي( التي تجاوزت مجموع الدخل الشامل )10.2 مليون دوالر أمريكي( للسنة 

والمسجل خالل عام 2020م.

ارتفعت األرباح مبقاه من 10.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 10.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
إلجمالي الدخل الشامل )10.6 مليون دوالر أمريكي( المسجل خالل عام 2021م والذي تمت مقابلته بتوزيعات األرباح )10.2 مليون دوالر أمريكي( 

خالل عام 2021م.

257

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



بيان الت(فقات النق(ية للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م 3ل6لولو

بيان الت(فقات النق(ية للسنوات المنتهية في  3 ديسمبر 9 0وم و 3 ديسمبر 0و0وم و 3 ديسمبر  و0وم للشركة د:  04ولوالج(و- )

القطرية لألغذية ذ.م.م:

2021م2020م2019مالعملة: ألف دوالر أمريكي
14,46211,76612,290العمليات المستمرة
-)104()114(العمليات المتوقفة

14,34811,66212,290األرباح قبل ضريبة الدخل مبا يف ذلك العمليات املتوقفة

تعديالت لـ:
2,9882,7282,748استهالك الممتلكات والمعدات

11,97914,29214,328استهالك موجودات حق االستخدام
202193220إطفاء موجودات غير ملموسة

-216111شطب ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
-235-انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

1,3131,251-انخفاض قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع
599548513مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

8899147مخصص بنود المخزون بطيئة الحركة 
428--انخفاض قيمة اإليجارات المدفوعة مقدماً والودائع القابلة لالسترداد 

1,576--مخصص الدعاوى القانونية
7الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات

1,7681,7481,309تكاليف التمويل
32,18732,93034,818الربح التشغيلي قبل التغيرات يف رأس املال العامل

التغيرات يف رأس املال العامل
)477()1,400(925التغيرات في المخزون

179)11()874(التغيرات في الذمم المدينة التجارية والذمم األخرى
)38(496)52(التغيرات في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

1,0531,201336التغيرات في الذمم الدائنة التجارية 
1,231)696(780التغيرات في المبالغ المستحقة واألرصدة الدائنة

4591,788804التغيرات في المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة
34,47734,30836,853النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

)1,310()1,586()1,144(ضريبة الدخل المدفوعة
)684()801()733(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

)1,263()1,748()1,768(الفائدة المدفوعة
30,83130,17333,596صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

)5,832()2,402()3,348(شراء ممتلكات ومعدات
7--متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)622()131()309(شراء موجودات غير ملموسة
)6,447()2,533()3,657(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

)14,318()13,701()10,206(العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
)10,210()12,914()9,393(توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

)24,528()26,615()19,600(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
7,5751,0262,621صافي الزيادة في األرصدة النقدية والبنكية

1,5979,17210,197النقد وما في حكمه في بداية العام
9,17210,19712,818أرصدة نقدية وبنكية يف نهاية العام1

المصدر: القوائم المالية المدققة والمعلومات المالية ذات الصلة
تختلف األرصدة النقدية والبنكية في نهاية السنة المعروضة في بيان التدفقات النقدية عما هو معروض في بيان المركز المالي بسبب أرصدة السحوبات البنكية على المكشوف   1

والبالغة 20 ألف دوالر أمريكي و12 ألف دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2019 و2020م.
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 30.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 30.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، 
ويعود ذلك إلى األسباب التالية:

انخفاض الربح قبل خصم ضريبة الدخل بما في ذلك العمليات المتوقفة من 14.3 مليون دوالر أمريكي في 2019م إلى 11.7 مليون - 
دوالر أمريكي في 2020م، ويرجع ذلك إلى انخفاض العمليات المستمرة بنسبة %18.6.

االنخفاض في النقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من تدفق نقدي قدره 2.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى - 
تدفق نقدي قدره 1.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م بسبب التدفق النقدي من المخزون بقيمة 1.4 مليون دوالر أمريكي.

ويقابل ذلك جزئًيا التعديالت المتزايدة للبنود غير النقدية من تدفق نقدي قدره 17.8 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى تدفق - 
نقدي قدره 21.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م، ويرجع ذلك إلى التعديالت اإليجابية النخفاض القيمة لكل من الموجودات 
المصنفة كمحتفظ بها للبيع والممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 1.6 مليون دوالر أمريكي والزيادة في انخفاض قيمة موجودات 

حق االستخدام من 12.0 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 14.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م.

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 30.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 33.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م نتيجة:

ارتفاع األرباح قبل خصم ضريبة الدخل بما في ذلك العمليات المتوقفة من 11.7 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 12.3 مليون - 
دوالر أمريكي في عام 2021م مع انحسار تأثير جائحة كوفيد -19.

الزيادة في التعديالت غير النقدية إثر التأثير اإليجابي البالغ 21.3 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 22.5 مليون دوالر أمريكي - 
في عام 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في المخصصات البالغة 1.6 مليون دوالر أمريكي وانخفاض قيمة اإليجارات 

المدفوعة مقدًما والودائع القابلة لالسترداد بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي.
الزيادة في النقد الناتج عن التغيرات في رأس المال العامل من 1.4 مليون دوالر أمريكي في 2020م إلى 2.0 مليون دوالر أمريكي - 

في عام 2021م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 3.7 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م 
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض النقد المستخدم في شراء العقارات والمعدات من 3.3 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 2.4 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2020م نظًرا النخفاض عدد المطاعم التي تم افتتاحها خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م. 

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 2.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 6.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة النقد المستخدم في شراء الممتلكات والمعدات من 2.4 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 5.8 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2021م. 

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 19.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2019م إلى 26.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م نتيجة 
الزيادة في المدفوعات الرئيسية المدفوعة مقابل مطلوبات اإليجار باإلضافة إلى الزيادة في توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة خالل عام 2020م.

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 26.6 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 24.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م 
نتيجة النخفاض توزيعات األرباح من 12.9 مليون دوالر أمريكي في عام 2020م إلى 10.2 مليون دوالر أمريكي في عام 2021م، قابل ذلك جزئًيا زيادة 

المدفوعات الرئيسية التي تمت مقابل التزامات اإليجار من 13.7 مليون دوالر أمريكي إلى 14.3 مليون دوالر أمريكي.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية كما هي معروضة في القوائم المالية الموجزة المرحلية لفترة   6لو
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم

بيان االلتزام

تم إعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 »لتقارير 
المرحلي  الموجز  المالي  المركز  التغيرات في  لفهم  الهامة  والمعامالت  إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث  أدرجت  المالية المرحلية«. كما 
للمعايير  التي تم إعدادها وفقاً  الموحدة  المالية  للبيانات  المطلوبة  المعلومات  المجتزأة كافة  المرحلية  الموجزة  المالية  القوائم  المجتزأ. وال تشمل 
الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية. وينبغي أن تقرأ القوائم المالية الموجزة المرحلية 

المجتزأة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

أساس اإلع(اد

به  االعتراف  يتم  الذي  المحددة  المنافع  التزام  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  مبدأ  أساس  على  المجتزأة  المرحلية  الموجزة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة وإعادة تقييم األداة المالية المشتقة. كما تم إعداد هذه القوائم 
المالية الموجزة المرحلية المجتزأة المرفقة إلدراجها في مستند االكتتاب العام األولي للشركة الذي سيتم تقديمه فيما يتعلق بإدراج أمريكانا للمطاعم 

في سوق أبوظبي لألوراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسوق األوراق ا لمالية السعودية )تداول( في المملكة العربية السعودية.

التق(يرات واألحكام المحاسبية الهامة

المعلنة  المبالغ  تؤثر على  التي  والتقديرات واالفتراضات  اإلدارة إصدار األحكام  المتجزأة من  المرحلية  الموجزة  المالية  القوائم  يتطلب إعداد هذه 
هذه  حول  التأكد  عدم  فإن  ذلك،  وبخالف  التقرير.  بتاريخ  الطارئة  المطلوبات  عن  واإلفصاحات  والمطلوبات،  والموجودات  والمصاريف  لإليرادات 
الفترات  في  المتأثرة  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  جوهريا  تعديال  تتطلب  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات  االفتراضات 

المستقبلية. 

يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها 
معقولة في ظل الظروف الراهنة. وفي سبيل إعداد هذه القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند 
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات والشكوك كانت مماثلة لتلك المطبقة على القوائم المالية المجتزأة للمجموعة 

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

أساس التجميع

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي كافة المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما 
عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على 
المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تّحول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ انتفاء السيطرة.

تشمل  التي  االستحواذ  عمليات  باستثناء  المجموعة،  قبل  من  المبرم  األعمال  اندماج  الحتساب  المحاسبية  االستحواذ  طريقة  المجموعة  تستخدم 
تابعة  المالي المحول نظير االستحواذ على شركة  المقابل  المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة، والتي يتم حسابها باستخدام الطريقة السابقة. إن 

يمثل القيم العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة.

يشمل المقابل المالي القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب لمبالغ مالية محتملة. يتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ ضمن المصاريف 
عند تكبدها. ويتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحملة عن اندماج األعمال بقيمها 
العادلة بتاريخ االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل عملية استحواذ على حدة، بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما 

بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة من صافي الموجودات في الشركة المستحوذ عليها.
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إذا تم اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية في تاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ 
عليها يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس في بيان الدخل الموجز 
المرحلي المجتزأ. يصنف المقابل الطارئ ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية. ويعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقاً 

بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. 

بتاريخ االستحواذ ألي حصص  العادلة  والقيمة  المستحوذ عليها  الشركة  المسيطرة في  المحول وقيمة الحصص غير  المالي  المقابل  الزيادة في  إن 
وفي  الشهرة.  بند  تحت  إدراجها  يتم  عليها  المستحوذ  المحددة  الموجودات  لصافي  العادلة  القيمة  على  عليها،  المستحوذ  الشركة  في  ملكية سابقة 
العادلة لصافي  القيمة  المملوكة سابقاً أقل من  المقاسة  بها والحصة  المعترف  المسيطرة  المّحول والحصص غير  المالي  المقابل  حال كان مجموع 
موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها من خالل اتفاقية شراء بالمقايضة، يتم االعتراف بالفرق مباشرًة في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ.

يتم عرض الحصص غير المسيطرة في النتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في لقوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة للدخل 
والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والمركز المالي على التوالي. 

تشتمل القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة على القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لشركة أمريكانا للمطاعم وشركاتها التابعة التي 
تم نقلها إليها من قبل الشركة األم السابقة. 

تم نقل الشركات التابعة للشركة أمريكانا للمطاعم إليها بموجب إعادة هيكلة رأس المال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. وتعتبر 
عملية النقل بمثابة إعادة هيكلة لرأس مال تحت سيطرة مشتركة ويتم استخدام الطريقة السابقة للمحاسبة والعرض بأثر رجعي. 

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لكل من منشآت مطاعم أمريكانا باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية 
التي تعمل كل منشأة ضمنها )»العملة الوظيفية«(. إن القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة معروضة بالدوالر األمريكي، وهو »عملة العرض« 

لمطاعم أمريكانا والعملة التي تقيس بها االدارة أداء مطاعم أمريكانا وتعلن بها عن نتائجها.

المعامالت المستبع(ة عن( التجميع

يتم حذف المعامالت الداخلية واألصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة 
ما لم توفر المعاملة دليال على االنخفاض في قيمة األصل المّحول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن 

اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.

التغيرات في الحصص في الشركات التابعة دون ح(وث تغيير في السيطرة

إن المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت أسهم - وهي كالمعامالت التي 
تتم مع المالك بوصفهم مالكا. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصص ذات الصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لصافي 
موجودات الشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق 

الملكية.

استبعاد شركات تابعة

السيطرة،  فقدان  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  قياسها  يعاد  المنشأة  في  بها  محتفظ  أي حقوق  فإن  ما،  منشأة  على  السيطرة  المجموعة  تفقد  عندما 
المبدئية ألغراض  الدفترية  القيمة  العادلة هي  القيمة  إن  المجتزأ.  المرحلي  الموجز  الدخل  بيان  الدفترية ضمن  القيمة  في  بالتغيير  االعتراف  مع 
االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها إما كشركة زميلة، أو كمشروع مشترك، أو كموجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق 
االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

الصلة. وقد يعني هذا أن يعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ضمن بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد.
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ملخص القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة ومؤشرات األداء الرئيسية للفترتين المنتهيتين   ولو
في 30 يونيو  و0وم ووو0وم

ملخص القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة للمجموعة:د:  و0ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل املجتزأ املرحلي املختصر

968,1491,151,929اإليرادات 
)546,122()458,886(تكلفة اإليرادات

509,263605,807إجمالي الربح

)360,342()327,702(مصاريف بيع وتسويق
)90,402()80,896(مصاريف عمومية وإدارية 

9,8499,429إيرادات أخرى
3,093547أرباح نقدية من التضخم المفرط

)1,035()2,403(خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية
)1,182()810(صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

1,275-أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)25,482(-مصاريف مطالبات ضريبية

110,394138,615ربح التشغيل

8021,146إيرادات التمويل
)10,431()11,505(تكاليف التمويل

99,691129,330الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)6,119()6,058(ضريبة الدخل والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

93,633123,211صايف ربح السنة

)1,945()309(حصص غير مسيطرة
93,324121,266صافي استثمار العائد إلى المساهم في الشركة األم / صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم الوسيطة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

ملخص بيان املركز املالي املجتزأ املرحلي املختصر

696,720634,084مجموع الموجودات غير المتداولة
391,194506,134مجموع الموجودات المتداولة

1,087,9141,140,218مجموع املوجودات

382,103371,335مجموع المطلوبات غير المتداولة
566,099614,137مجموع المطلوبات المتداولة

948,202985,472مجموع املطلوبات

139,712154,746مجموع حقوق امللكية

1,087,9141,140,218مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

ملخص بيان التدفقات النقدية املجتزأ املرحلي املختصر

208,486241,331صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
18,483)84,199(صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)197,221()168,053(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
171,784166,923النقد وما ما في حكمه في بداية السنة

127,924236,369النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  06ولوالج(و- )

وو0وم:

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
52.6%52.6%إجمالي هامش الربح )1(

10.7%9.7%صافي هامش الربح )2(

المصدر: معلومات اإلدارة

مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة المركز المالي

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
0.70.8نسبة التداول )3(

86.4%87.2%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
)236,369()166,923(صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

54معدل أيام الذمم المدينة )6(
5569معدل أيام المخزون )7(

9995معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)9.9%()10.6%(صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

20.7%19.0%العائد على الموجودات )10(
152.5%147.7%العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح للفترة مقسوًما على اإليرادات للفترة  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح للفترة مقسوًما على اإليرادات للفترة  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة  )3(

تم احتساب معدل مجموع المطلوبات إلى مجموع كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون c مضروبة ب 365  )7(
تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(

بالتشغيل واإليرادات الغير محققة المتداولة( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365
التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على صافي أرباح اإلثني عشر شهرا األواخر مقسوماً على مجموع الموجودات  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح اإلثني عشر شهرا األواخر مقسومة على حقوق الملكية  )11(
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نتائج عمليات المجموعة   لولو

بيان ال(خل المجتزأ المرحلي المختصر للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو  و0وم ووو0وم  ل لولو

توضح الجداول التالية بيان الدخل المجتزأ المرحلي المختصر للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م:

الستة د:  و0ولوالج(و- ) المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة  المختصر للمجموعة لفترة الستة أشهر  المرحلي  المجتزأ  ال(خل  بيان 

أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل املجتزأ املرحلي املختصر

968,1491,151,929اإليرادات

)546,122()458,886(تكلفة اإليرادات

509,263605,807إجمالي الربح

)360,342()327,702(مصاريف بيع وتسويق

)90,402()80,896(مصاريف عمومية وإدارية

9,8499,429إيرادات أخرى

3,093547أرباح نقدية من التضخم المفرط

)1,035()2,403(خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية

)1,182()810(صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

1,275-أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)25,482(-مصاريف مطالبات ضريبية

110,394138,615ربح التشغيل

8021,146إيرادات التمويل

)10,431()11,505(تكاليف التمويل

99,691129,330الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)6,119()6,058(ضريبة الدخل والزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

93,633123,211صايف ربح السنة

)1,945()309(حصص غير مسيطرة

93,324121,266صايف استثمار العائد إلى املساهم يف الشركة األم / صايف املساهمة املتراكمة من الشركة األم الوسيطة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

يمثل ما يلي ملخًصا عن أداء المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 
ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المناقشات التفصيلية الالحقة لكل بند من بنود بيان الدخل.

اإليرادات

تدير المجموعة وتشّغل العديد من المطاعم والعالمات التجارية في 12 سوًقا. والعالمات التجارية الكبرى للمجموعة هي كنتاكي وهارديز وبيتزا هت 
وكرسبي كريم. تساهم هذه العالمات التجارية األربعة مجتمعة بـ 92.9% من مجموع اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

وكما في 30 يونيو 2022م، شّغلت المجموعة مطاعم العالمات التجارية الكبرى التالية: 

900 مطعماً لكنتاكي في 12 سوًقا. •
386 مطعماً لهارديز في 10 سوًقا. •
284 مطعماً لبيتزا هت في 6 أسواق. •
243 مطعماً لكرسبي كريم في 6 أسواق. •
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حيث  وقطر،  ومصر  والكويت  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  أسواق  هي  للمجموعة  لإليرادات  المدرة  األسواق  أكبر  كانت 
استحوذت على 85.7% من مجموع اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات من 968.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1,151.9 مليون دوالر أمريكي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( تعافي اإليرادات من قنوات البيع داخل المطاعم مع استمرار انحسار أثر جائحة 

كوفيد-19 و)2( ارتفاع عدد المطاعم العاملة من 1,918 كما في 30 يونيو 2021م إلى 2,050 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.

تكلفة اإليرادات

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 19.0% من 458.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 546.1 مليون دوالر 
البضائع  الزيادة في أسعار  إلى جانب  الفترتين  بين  اإليرادات  للزيادة في  نتيجة  يونيو 2022م وذلك   30 المنتهية في  الستة أشهر  أمريكي في فترة 

المستخدمة في العمليات بما يتضمن زيت الطبخ، والدقيق، والدجاج، والبطاطس، والصلصات.

إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 19.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك اساساً إلى النمو في اإليرادات.

ظّل هامش إجمالي الربح مستقراً للفترة بين 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م عند نسبة %52.6.

مصاريف البيع والتسويق

إلى 360.3  2021م  يونيو   30 المنتهية في  الستة أشهر  فترة  أمريكي في  مليون دوالر  بنسبة 10.0% من 327.7  والتسويق  البيع  ارتفعت مصاريف 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف اإلعالن وتطوير األعمال بما يتماشى 

مع ارتفاع اإليرادات والزيادة في أعداد الموظفين.

مصاريف عمومية وإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 11.8% من 80.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 90.4 
نتيجة الرتفاع  الموظفين  الزيادة في تكاليف  إلى )1(  يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً  المنتهية في 30  الستة أشهر  مليون دوالر أمريكي في فترة 
أعداد الموظفين والزيادة في الرواتب المقدمة لبعض الموظفين في الربع األخير من عام 2021م و)2( الزيادة في التكاليف المهنية والقانونية المتعلقة 

باتفاقية الخدمة االنتقالية المبرمة بين الشركة األم السابقة والمجموعة.

إيرادات أخرى

ظلّت اإليرادات األخرى مستقرة نسبياً بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م عند قيمة 
9.8 مليون دوالر أمريكي و9.4 مليون دوالر أمريكي، على التوالي.

خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات غير المالية / أرباح نق(ية من التضخم المفرط

التغيير في  الدخل من خالل تطبيق  بيان  بها في  المعترف  البنود  تم تعديل جميع  وبناء على ذلك  المفرط،  بالتضخم  اللبناني مؤخًرا  تأثر االقتصاد 
مؤشر األسعار العام على كل بند بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 29. 

نهاية فترة  إلى  تاريخ االستحواذ  العام من  التغير في مؤشر األسعار  لتعكس  النقدية  للموجودات والمطلوبات غير  الدفترية  القيم  تم تعديل  وبالمثل، 
التقرير. ويتم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل إذا كان المبلغ المعاد بيانه للبند غير النقدي يزيد عن قيمته التقديرية القابلة لالسترداد.

265

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

نموذج خسارة  يتماشى مع  بما  التجارية وغيرها  المدينة  الذمم  المالية في  الخسارة  المالية  الموجودات  قيمة  االنخفاض في  يمثل صافي مخصص 
االئتمان المتوقعة للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية الم(رجة بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارة

كما في 30 يونيو 2022م، قّدرت اإلدارة القيمة العادلة للحصة في شركة أر إي إي إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة إلى جانب األداة المشتقة 
األساسية بقيمة 10.7 مليون دوالر أمريكي مقابل 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م، األمر الذي أدى إلى نشوء أرباح قيمة عادلة 

بقيمة 1.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مصاريف المطالبات الضريبية

تمثل مصاريف المطالبات الضريبية مخصصاً غير متكرر لتسوية المطالبات الضريبية الغير المباشرة القديمة المتعلقة بالفترة التاريخية 2000م - 
2017م في مصر.

إيرادات التمويل

ارتفعت إيرادات التمويل بشكل إضافي من 0.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لـ : )1( الزيادة في رصيد الودائع قصيرة األجل كما في 30 يونيو 2022م مقارنة مع 30 
يونيو 2021م و)2( الزيادة في إيرادات الفائدة على القرض إلى طرف ذات عالقة والذي تم سداده بالكامل من قبل شركة مجموعة مطاعم أمريكانا 

لالستثمارات ذ.م.م. في 20 أبريل 2022م.

تكاليف التمويل

انخفضت تكاليف التمويل من 11.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 10.4 مليون دوالر أمريكي في فترة 
من  اإليجار  مطلوبات  انخفاض  نتيجة  اإليجار  مطلوبات  تكاليف  في  االنخفاض  إلى  أساساً  ذلك  ويرجع  2022م  يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة 

376.2 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 2021م إلى 353.1 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 2022م.

ضريبة ال(خل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتق(م العلمي

ظلّت ضريبة الدخل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستقرة بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م عند قيمة 6.1 مليون دوالر أمريكي.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح من 93.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 123.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في إجمالي الربح والذي لم يقابله زيادة مماثلة في التكاليف التشغيلية.
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اإليرادات حسب السوق

تفاصيل اإليرادات حسب السوق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:  08ولوالج(و- )

30 يونيو وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

21.4%279,264338,962اإلمارات العربية المتحدة

19.9%212,567254,863المملكة العربية السعودية

23.0%154,187189,608الكويت

18.5%110,914131,381مصر

26.3%56,89571,838قطر

7.1%154,321165,278األسواق األخرى

19.0%968,1491,151,929مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

29.4%28.8%اإلمارات العربية المتحدة

22.1%22.0%المملكة العربية السعودية

16.5%15.9%الكويت

11.4%11.5%مصر

6.2%5.9%قطر

14.3%15.9%األسواق األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب قناة البيع 

تفاصيل اإليرادات حسب قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  09ولوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

43.5%161,894232,341الطلبات الداخلية

18.3%238,605282,371الطلبات الخارجية

7.9%426,287459,838التوصيل إلى المنزل

10.5%104,260115,236طلبات السيارة

67.5%37,10462,144أخرى

19.0%968,1491,151,929مجموع اإليرادات 

كنسبة من اإليرادات

20.2%16.7%الطلبات الداخلية

24.5%24.6%الطلبات الخارجية

39.9%44.0%التوصيل إلى المنزل

10.0%10.8%طلبات السيارة

5.4%3.8%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب العالمة التجارية

أشهر د:  0 ولوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  التجارية  العالمة  اإليرادات حسب  تفاصيل 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

18.2%589,633696,840كنتاكي

23.1%165,480203,772هارديز

13.0%111,738126,291بيتزا هت

25.8%34,16642,985كرسبي كريم

22.2%67,13282,041أخرى

19.0%968,1491,151,929مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

60.5%60.9%كنتاكي

17.7%17.1%هارديز

11.0%11.5%بيتزا هت

3.7%3.5%كرسبي كريم

7.1%6.9%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تمثل العالمات التجارية الكبرى )كنتاكي, هارديز, بيتزا هت و كرسبي كريم( نسبة 92.9% من مجموع اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م. كانت أكبر األسواق المدرة لإليرادات للمجموعة هي أسواق اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر وقطر 

حيث استحوذت على 85.7% من إجمالي اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات من 968.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1,151.9 مليون دوالر أمريكي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً على:

ارتفاع عدد المطاعم كما في 30 يونيو 2022م )2,050( مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2021م )1,918(.- 
ارتفاع عدد الطلبات من المطاعم الجديدة والحالية بقيمة 93.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو - 

2022م مقارنة مع 76.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
كوفيد-19 -  جائحة  أثر  انحسار  تواصل  مع  السيارة  وطلبات  والخارجية  الداخلية  الطلبات  مبيعات  من  لإليرادات  اإلضافي  التعافي 

واستمرار توسع العمليات.
قابل هذه العوامل السابقة جزئياً االنخفاض في متوسط قيمة الطلب من 12.6 دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 - 

يونيو 2021م إلى 12.3 دوالر أمريكي للطلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م حيث عادة ما يكون متوسط قيمة 
طلبات قنوات الطلبات الداخلية والخارجية وطلبات السيارة أقل مقارنة مع طلبات التوصيل إلى المنزل.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:    ولوالج(و- )

وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

22.8%290,941357,305تكلفة المخزون
11.0%58,81165,280تكاليف الموظفين

21.5%50,07960,828رسوم االمتياز
)0.5%(36,47536,284استهالك واطفاء

5.3%11,59412,213إيجار
29.4%10,98614,212أخرى

19.0%458,886546,122مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
31.0%30.1%تكلفة المخزون

5.7%6.1%تكاليف الموظفين
5.3%5.2%رسوم االمتياز

3.1%3.8%استهالك واطفاء
1.1%1.2%إيجار
1.2%1.1%أخرى

47.4%47.4%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تكلفة المخزون

ارتفعت تكلفة المخزون بنسبة 22.8% من 290.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 357.3 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع ارتفاع اإليرادات بين هاتين الفترتين إلى جانب الزيادة في أسعار البضائع المستخدمة 
في العمليات بما يتضمن زيت الطبخ، والدجاج، والبطاطس، والصلصات. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة المخزون كنسبة من اإليرادات في فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )31.0%( مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهة في 30 يونيو 2021م )%30.1(.

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 11.0% من 58.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 65.3 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة من 1,918 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 2,050 
مطعماً كما في 30 يونيو 2022م. ارتفع عدد العاملين في المطاعم في األسواق األساسية الخمسة مجتمعة من 29,903 كما في 30 يونيو 2021م إلى 

32,833 كما في 30 يونيو 2021م.
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رسوم االمتياز

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 21.5% من 50.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 60.8 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 ويرجع ذلك أساساً إلى النمو في اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
بنسبة 19.0% مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والزيادة في رسوم امتياز ألحدى العالمات التجارية الكبرى من 5.50% في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.75% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

االستهالك واإلطفاء

ظلّت تكاليف االستهالك واإلطفاء مستقرة نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
عند قيمة 36.5 مليون دوالر أمريكي و36.3 مليون دوالر أمريكي، على التوالي.

اإليجار

ازدادت تكاليف اإليجار بنسبة 5.3% من 11.6مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.2 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بما يتوافق مع النمو في اإليرادات والزيادة في عدد المطاعم العاملة بين 30 يونيو 2021م )1,918 

مطعماً( و30 يونيو 2022م )2,050 مطعماً(.

أخرى

لمخازن  المجمعات/ا  بين  التوزيع  تكاليف  إلى  باإلضافة  والصيانة  المرافق  مصاريف  مثل  والمجمعات  المستودعات  مصاريف  »أخرى«  بند  يتضمن 
والمطاعم.

ارتفع بند »أخرى« من 11.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 14.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م حيث نتج ذلك عن قرار المجموعة باستخدام مخازن أطراف خارجية األمر الذي أدى إلى ارتفاع في عقود الخدمة 

وارتفاع المصاريف المتنوعة األخرى بما يتسق مع الزيادة في اإليرادات.

إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 19.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساساً إلى النمو في اإليرادات.

ظل إجمالي الربح مستقراً عند 52.6% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:  و ولوالج(و- )

30 يونيو وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

13.0%100,848113,933تكاليف موظفين

)0.1%(57,67457,598استهالك وإطفاء

17.7%44,12451,948إعالنات وتطوير أعمال

10.9%37,44241,536التوصيل والنقل إلى المنزل

6.1%27,99829,698مرافق واتصاالت

16.3%22,48626,156مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

5.4%12,74713,434إيجار

)9.6%(5,3444,832مصاريف مركز خدمة العمالء

4.6%3,9734,157رسوم التراخيص والتأمين

19.2%4,2715,090هدر وتلف البضائع

10.8%10,79611,959أخرى

10.0%327,702360,342مجموع مصاريف املبيعات والتسويق

كنسبة من اإليرادات

9.9%10.4%تكاليف موظفين

5.0%6.0%استهالك وإطفاء

4.5%4.6%إعالنات وتطوير أعمال

3.6%3.9%التوصيل والنقل إلى المنزل

2.6%2.9%مرافق واتصاالت

2.3%2.3%مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

1.2%1.3%إيجار

0.4%0.6%مصاريف مركز خدمة العمالء

0.4%0.4%رسوم التراخيص والتأمين

0.4%0.4%هدر وتلف البضائع

1.0%1.0%أخرى

31.3%33.8%مجموع مصاريف املبيعات والتسويق

المصدر: معلومات اإلدارة

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين من 100.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 113.9 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة من 1,918 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 2,050 مطعماً كما 

في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت أعداد الموظفين العاملين في المطاعم في األسواق الرئيسية الخمسة مجتمعة من 29,903 كما في 30 يونيو 2021م إلى 32,833 كما في 
30 يونيو 2022م. 

على الرغم من ارتفاع القيمة االسمية لتكاليف الموظفين، انخفضت تكاليف الموظفين كنسبة من اإليرادات من 10.4% في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م إلى 9.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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االستهالك وإطفاء

ظلت مصاريف االستهالك وإطفاء مستقرة نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهيه في 30 يونيو 2022م 
عند قيمة 57.7 مليون دوالر أمريكي و57.7 مليون دوالر أمريكي، على التوالي.

اإلعالنات وتطوير األعما-

ارتفعت تكاليف اإلعالنات وتطوير األعمال بنسبة 17.7% من 44.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 51.9 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2022م مع النمو في اإليرادات. إضافة إلى ذلك، أطلقت المجموعة عدة حمالت 

ترويجية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لكافة العالمات التجارية الكبرى.

التوصيل إلى المنز- والنقل

ارتفع التوصيل إلى المنزل والنقل بنسبة 10.9% من 37.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 41.5 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2022م بما يتوافق مع الزيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل من 426.3 مليون دوالر أمريكي في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 459.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنهية في 30 يونيو 2022م.

مرافق واتصاالت

ارتفعت المرافق واتصاالت بنسبة 6.1% من 28.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 29.7 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة.

مصاريف الصيانة ومصاريف تشغيلية األخرى

الصيانة  مصاريف  في  الزيادة  نتجت  المكتبية.  واألدوات  التنظيف  مستلزمات  مثل  األخرى  التشغيلية  والمستلزمات  الصيانة  مستلزمات  ذلك  يشمل 
والمصاريف التشغيلية األخرى من 22.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 26.2 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة من 1,918 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م 

إلى 2,050 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.

اإليجار

ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة 5.4% من 12.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 13.4 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع عدد المطاعم العاملة.

مصاريف مركز خ(مة العمالء

انخفضت تكاليف مركز خدمة العمالء بنسبة 9.6% من 5.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.8 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى تفضيل المزيد من العمالء استخدام تطبيقات الهواتف بداًل 

من االتصال بخدمة العمالء.

رسوم التراخيص والتأمين

ارتفعت رسوم التراخيص والتأمين من 4.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي غي 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع الزيادة في عدد المطاعم العاملة.

اله(ر وتلف البضائع

ارتفع الهدر وتلف البضائع من 4.3 مليون دوالر أمريكي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.1 مليون دوالر أمريكي خالل 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع ارتفاع اإليراد، ممثلة 0.4% من مجموع اإليرادات في كال الفترتين.

أخرى

يتضمن بند »أخرى« تكاليف أدوات الطبخ وعموالت بطاقة االئتمان وعقود الخدمات )مثل الخدمات األمنية وتحصيل النقد من المطاعم وما إلى ذلك(.

ارتفعت المصاريف األخرى ضمن مصاريف البيع والتسويق بنسبة 10.8% من 10.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى 12.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، مع زيادة اإليرادات.
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مصاريف عمومية وإدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  3 ولوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

7.8%48,43152,225تكاليف موظفين

11.2%7,7718,645استهالك وإطفاء

63.3%3,1945,216مخصص مطالبات 

)8.7%(5,0054,567اإليجار

132.6%1,9334,496مصاريف مهنية وقانونية

)4.5%(3,6223,459مرافق

25.6%2,6563,336إصالحات وصيانة

)49.4%(2,5021,265الخسائر من صرف العمالت األجنبية

41.7%8301,176سفر وإقامة

21.5%4,9536,018أخرى

11.8%80,89690,402مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

4.5%5.0%تكاليف موظفين

0.8%0.8%استهالك وإطفاء

0.5%0.3%مخصص مطالبات 

0.4%0.5%اإليجار

0.4%0.2%مصاريف مهنية وقانونية

0.3%0.4%مرافق 

0.3%0.3%إصالحات وصيانة

0.1%0.3%الخسائر من صرف العمالت األجنبية

0.1%0.1%سفر وإقامة

0.5%0.5%أخرى

7.8%8.4%مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: معلومات اإلدارة

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 7.8% من 48.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 52.2 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع عدد الموظفين في األسواق الرئيسية الخمسة المجتمعة 
من 1,930 في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2,258 في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومتوسط باإلضافة إلى 

الزيادة الرواتب المقدمة لبعض الموظفين في اربع األخير من عام 2021م البالغة %3.9. 

االستهالك واإلطفاء

 8.6 إلى  2021م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  فترة  في  أمريكي  دوالر  مليون   7.8 11.2% من  بنسبة  واإلطفاء  االستهالك  ارتفعت مصاريف 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة للزيادة في استهالك موجودات حق االستخدام المتعلقة بمساكن 

الموظفين حيث تم توفير مساكن إضافية جديدة نظراً لزيادة أعداد الموظفين خالل الفترة. 
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مخصص مطالبات 

ارتفع مخصص مطالبات بنسبة 63.3% من 3.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.2 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة للزيادة في المخزون بطيء الحركة ومخصصات االنخفاض في القيمة.

اإليجار

انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 8.7% من 5.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لتحّول بعض عقود إيجار المساكن الموظفين من عقود قصيرة األجل إلى عقود طويلة األجل، 

والتي تمت المحاسبة عنها بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

المصاريف المهنية والقانونية

ارتفعت قيمة المصاريف المهنية والقانونية بنسبة 132.6% من 1.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.5 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى تسجيل رسوم تتعلق باتفاقية الخدمة االنتقالية بين 
الشركة األم السابقة والمجموعة، والتي وّقعت في 22 يوليو 2022م التي كانت سارية اعتباًرا من 1 يناير 2022م. تحتسب الرسوم كنسبة من اإليرادات 

بحد أقصى 7.5 مليون دوالر أمريكي سنوًيا. 

مرافق 

انخفضت قيمة المرافق بنسبة 4.5% من 3.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.5 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى مبادرات كفاءة الطاقة المختلفة.

اإلصالحات والصيانة

ارتفعت تكاليف اإلصالحات والصيانة بنسبة 25.6%من 2.7مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.3 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا لتحسينات ألنظمة تقنية المعلومات التي تقوم بها المجموعة.

الخسائر من صرف العمالت األجنبية

يتعلق هذا البند باألرباح من إعادة تقييم القروض بالعملة األجنبية والحسابات البنكية والحسابات الجارية لدى أطراف ذات عالقة )بشكل أساسي 
مصر والكويت وكازاخستان(.

السفر واإلقامة

على الرغم من الزيادة في تكاليف السفر واإلقامة بالقيمة االسمية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة مع فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، إال أنها ظلّت مستقرة كنسبة من اإليرادات عند 0.1% في كلتا الفترتين.

أخرى

تتضمن المصاريف األخرى رسوم الرخص التجارية والتأمين وشؤون إدارية والرسوم البنكية ورسوم عقود الخدمات والرسوم متنوعه األخرى.

ارتفعت التكاليف األخرى بنسبة 21.5% من 5.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.0 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً لتكاليف إعادة الهيكلة المتكبدة في مصر.

إيرادات أخرى

المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.4 مليون دوالر  انخفضت اإليرادات األخرى بشكل طفيف من 9.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض اإليرادات المسجلة من حمالت شركات توصيل الطعام 
وامتيازات اإليجار وقابله جزئياً الزيادة في إيرادات توزيعات األرباح من الشركة المتحدة لألغذية، والحافز فيما يخص عدد المطاعم الجديدة التي 

تم فتحها وحسومات سلسلة التوريد من مانح االمتياز وإيرادات االستثمار في الكويت.
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خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية/ ربح نق(ي من التضخم المفرط

لقد تأثر االقتصاد اللبناني مؤخراً بالتضخم المفرط. وعليه، تم تعديل جميع البنود المعترف بها في بيان الدخل من خالل تطبيق التغيير على مؤشر 
السعر العام لكل من البنود بما يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 29. تم تسجيل صافي األثر لمثل هذه التعديالت في القوائم المالية 

المجتزأة المرحلية المختصرة ضمن بند »الربح النقدي من التضخم المفرط« المتعلق بعمليات المجموعة في لبنان.

وبالمثل، تم تعديل القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس التغير في مؤشر األداء العام من تاريخ االستحواذ وحتى نهاية فترة 
التقرير. تم االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل في حال تجاوزت قيمة البنود غير النقدية قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة.

صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

أمريكي في فترة  التجارية وأخرى من 0.8 مليون دوالر  المدينة  الذمم  بالزيادة في  المالية  الموجودات  يتعلق صافي مخصص االنخفاض في قيمة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى 
الزيادة في أرصدة الذمم المدينة القائمة ألكثر من 6 أشهر من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما 

في 30 يونيو 2022م.

أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية الم(رجة بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارة

كما في 30 يونيو 2022م، قّدرت اإلدارة القيمة العادلة للحصة في شركة أر إي إي إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة واألداة المشتقة األساسية 
بقيمة 10.7 مليون دوالر أمريكي مقابل 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م ما نتج عنه ربح قيمة عادلة بقيمة 1.3 مليون دوالر 

أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. كانت طريقة التقييم المستخدمة متسقة مع تقييم السنة السابقة.

مصاريف المطالبات الضريبية

تتعلق مصاريف المطالبات الضريبية بالمخصص غير المتكرر لتسوية المطالبات الضريبية غير المباشرة القديمة المتعلقة بالفترة التاريخية 2000م 
لتعديل في  2017م في مصر. تتعلق المطالبات بإعفاءات للمطاعم التي ال تصنف كـ »سياحية«. تم إلغاء قانون اإلعفاءات في عام 2016م نظراً   -

قانون الضرائب.

تجري المجموعة مناقشات بشأن التسوية مع مصلحة الضرائب وستسعى إلى االعتماد على قانون العفو الذي تم تقديمه مؤخًرا للتنازل الجزئي عن 
الغرامات. تعتقد اإلدارة أن المخصصات المسجلة كافية لتغطية كامل مبلغ التسوية المتوقع متضمًنا الغرامات.

إيرادات التمويل

ارتفعت إيرادات التمويل بشكل إضافي من 0.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لما يلي: )1( زيادة رصيد الودائع البنكية قصيرة األجل كما في 30 يونيو 2022م مقارنة مع 
30 يونيو 2021م، )2( الزيادة في إيرادات الفائدة من القرض الممنوح إلى طرف ذات عالقة البالغ 0.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع 0.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. تم تقديم القرض بتاريخ 21 

مارس 2021م وتمت تسويته بتاريخ 20 أبريل 2022م.
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تكاليف التمويل

تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم د:  4 ولوالج(و- )

للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

)48.7%(1,119574تكلفة تمويل تسهيالت بنكية

)10.8%(10,3869,264تكلفة التمويل على مطلوبات اإليجار

100.0%593-فوائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)9.3%(11,50510,431تكاليف التمويل

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت تكاليف التمويل من 11.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 10.4 مليون دوالر أمريكي في فترة 
من  اإليجار  مطلوبات  انخفاض  نتيجة  اإليجار  مطلوبات  تكاليف  في  االنخفاض  إلى  أساساً  ذلك  ويرجع  2022م  يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة 

376.2 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 2021م إلى 353.1 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 2022م.

ضريبة ال(خل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتق(م العلمي

ضريبة ال(خل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتق(م العلمي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  و ولوالج(و- )

 و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

5.1%3,9514,154الضريبة الحالية للشركات التابعة على األرباح الخاضعة للضريبة للسنة

21.1%1,6221,965زكاة الشركات التابعة

100.0%-485مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

1.0%)6,119()6,058(مجموع ضريبة الدخل والزكاة واملساهمة يف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

المصدر: معلومات اإلدارة

أشهر  الستة  فترتي  في  أمريكي  دوالر  مليون   6.1 عند  نسبياً  مستقرة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  في  والمساهمة  والزكاة  الدخل  ظلت ضريبة 
المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و2022م رغم تسجيل أرباح بقيمة 123.2 مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة 
بأرباح بقيمة 93.6 مليون دوالر أمريكي في المقام األول وذلك ألن هذه األرباح تم تسجيلها في البالد التي ال تخضع للضرائب )اإلمارات العربية 

المتحدة بشكل خاص(.

صافي ربح الفترة وصافي هامش الربح للفترة

ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة 31.6% من 93.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 123.2 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في إجمالي الربح والتي لم يقابلها ارتفاع في التكاليف 

خالل الفترة نفسها.

ارتفع صافي هامش الربح من 9.7% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 10.7% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( االنخفاض في المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 8.4% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى 7.8% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة النخفاض تكاليف الموظفين والمرافق كنسبة من اإليرادات، )2( 
االنخفاض في مصاريف البيع والتسويق من 33.8% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 31.3% في فترة الستة أشهر المنتهية 
اإليرادات.  المنزل كنسبة من  إلى  التوصيل  والمرافق ومصاريف  الموظفين واالستهالك  يونيو 2022م وذلك بسبب االنخفاض في مصاريف   30 في 
قابل االنخفاض في تكاليف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات جزئياً ارتفاع في المطالبات الضريبية لمرة واحدة 

والمسجلة خالل 30 يونيو 2022م، والتي تمثل 2.2% من اإليرادات.
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بيان المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ للمجموعة  ول لولو

المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر د:  6 ولوالج(و- ) المجتزأ لفترة الستة أشهر  المرحلي  الموجز  المالي  المركز  بيان 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
221,919235,988ممتلكات ومعدات

361,975338,984موجودات حق االستخدام
-51,200قرض إلى طرف ذات عالقة

9,3417,465استثمارات عقارية
42,62340,728موجودات غير ملموسة

7,5128,295أدوات مالية مشتقة
2,1502,624موجودات الضريبة المؤجلة

696,720634,084مجموع املوجودات غير املتداولة
107,297144,683مخزون

94,034106,212ذمم مدينة تجارية وأخرى
1,1892,830مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-12,800قرض إلى طرف ذات عالقة
1,8782,370أدوات مالية مشتقة
173,996250,039نقد وما في حكمه

391,194506,134مجموع املوجودات املتداولة

1,087,9141,140,218مجموع املوجودات
248,136229,872مطلوبات االيجار

76,26070,499مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
50,19564,387ذمم دائنة تجارية وأخرى

7,5126,573ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة
4-مطلوبات الضريبة المؤجلة

382,103371,335مجموع املطلوبات غير املتداولة
7,07313,670تسهيالت البنكية

1,8781,878ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة
136,463123,267مطلوبات اإليجار

12,6149,862ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة الدفع
352,326385,030ذمم دائنة تجارية وأخرى

23,68328,515مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
32,06251,915مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى

566,099614,137مجموع املطلوبات املتداولة

948,202985,472مجموع املطلوبات
168,473-رأس المال

)1,608(-احتياطي االندماج
)21,520()20,429(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

-148,984صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة
11,1579,401الحصص غير المسيطرة

139,712154,746مجموع حقوق امللكية

1,087,9141,140,218مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

277

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



الموجودات غير المت(اولة

تفاصيل الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  و ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
221,919235,988ممتلكات ومعدات

361,975338,984موجودات حق االستخدام
-51,200قرض إلى طرف ذات عالقة

9,3417,465استثمارات عقارية
42,62340,728موجودات غير ملموسة

7,5128,295أدوات مالية مشتقة
2,1502,624موجودات الضريبة المؤجلة

696,720634,084مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

الممتلكات والمع(ات

30 د:  8 ولوالج(و- ) وكما في  ديسمبر  و0وم  والمع(ات كما في  3  للممتلكات  العادلة  القيمة  ال(فترية  القيمة  تفاصيل صافي 

يونيو وو0وم للمجموعة:

31 ديسمبر العملة: ألف دوالر أمريكي
2021م

تحويالت 
صافي تعديل استبعاداتواضافات

انخفاض االستهالكالتضخم المفرط
القيمة

العمالت 
األجنبية

30 يونيو 
2022م

16,725)2,511(--141--19,095أراضي
106,202)4,110()518()16,948()22()321(99,73828,383تحسينات على العقار واألثاث

17,326)1,339(20)1,691()42()832(20,244966المباني وغرف التبريد
65,682)1,692()56()9,553()55()303(58,28019,061المعدات واألدوات

3,489)164(-)755(1)4(3,597814المركبات
26,564)370(----20,9655,969المشاريع قيد التنفيذ

235,988)10,186()554()28,947(23)1,460(221,91955,193صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

األراضي

وكازاخستان  ولبنان،  ومصر،  األردن  في  األراضي  بقطع  رئيسي  بشكل  2022م  يونيو   30 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   16.7 البالغ  الرصيد  يتعلق 
والمغرب. تستخدم هذه األراضي في المطاعم، والمكاتب، والمخازن، وغيره. 

لم تتم إضافة أية أراضي في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

انخفضت القيمة الدفترية الصافية لألرض من 19.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 16.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م نظًرا لتأثير العمالت األجنبية البالغ 2.5 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالشركتين اللبنانية والمصرية والذي قابله جزئياً تعديل التضخم 

المفرط الصافي البالغ 0.1 مليون دوالر أمريكي.

تحسينات على العقار واألثاث

ارتفعت التحسينات على العقار واألثاث من 99.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 106.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ويرجع ذلك أساساً إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 28.4 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 66 مطعماً جديداً وقابله جزئياً تكاليف 

االستهالك للفترة بقيمة 16.9 مليون دوالر أمريكي.

أمريكانا للمطاعم 
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المباني وغرف التبري(

انخفضت القيمة الدفترية الصافية للمباني وغرف التبريد من 20.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 17.3 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م بشكل أساسي نتيجة لتكلفة االستهالك للعام بقيمة 1.7 مليون دوالر أمريكي، وعمليات االستبعاد البالغة 0.8 مليون دوالر 

أمريكي وتأثير العمالت األجنبي البالغ 1.3 مليون دوالر أمريكي، قابله جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 1.0 مليون دوالر أمريكي. 

المع(ات واألدوات

ارفعت قيمة المعدات واألدوات من 58.3 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 65.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويعود 
ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 19.1 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمطاعم الجديدة التي افتتحت خالل الفترة، وقابلها 

جزئًيا تكلفة استهالك بقيمة 9.6 مليون دوالر أمريكي وتأثير النقد األجنبي البالغ 1.7 مليون دوالر أمريكي.

المركبات

ظلت قيمة المركبات مستقرة نسبًيا في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 3.6 مليون دوالر أمريكي و3.5 مليون دوالر أمريكي 
على التوالي نتيجة لإلضافات والتحويالت بقيمة 0.8 مليون دوالر أمريكي مقابل تكاليف االستهالك البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي.

المشاريع قي( التنفيذ

ارتفعت المشاريع قيد التنفيذ من 21.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 26.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
إضافات بقيمة 6.0 مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م فيما يتعلق بالمطاعم قيد اإلنشاء وغيرها من المشاريع 

قيد اإلنجاز للمجموعة.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمع(ات المستخ(مة لمصروفات االستهالك للمجموعة:د:  9 ولوالج(و- )

األعمار اإلنتاجية )سنوات(

5-7تحسينات على عقارات مستأجرة وأثاث
7-20مباني

5غرف التبريد
4-7معدات وأدوات

4مركبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

موجودات حق االستخ(ام

تفاصيل موجودات حق االستخ(ام كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  0وولوالج(و- )

مباني وعقار العملة: ألف دوالر أمريكي
صافي القيمة بدل الخلّو المركباتاألراضيمستأجر 

الدفترية

31342,1385,0437,5977,197361,975 ديسمبر 2021م
2,3971,26560,279-56,617تحويالت واضافات

)4,147(-)35()120()3,992( صافي االستبعادات
)69,995()1,036()3,365()590()65,004(استهالك للسنة

)8,236()190()27(13)8,032(فروق ترجمة العمالت األجنبية
)470(---)470(خسائر االنخفاض في القيمة

)422(---)422(تعديل التضخم المفرط

30320,8354,3466,5677,236338,984 يونيو 2022م

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة
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كما في 30 يونيو 2022م، كانت موجودات حق االستخدام المتعلقة ب 4,585 عقد إيجار )تتعلق بشكل أساسي بعقود إيجار لـ 2,095 مركبة ومركبات 
توصيل و1,845 مطعًما و645سكن للموظفين ومكتًبا إدارًيا وعقود إيجار أخرى(.

دوالر  مليون   339.0 إلى  2021م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   362.0 االستخدام من  لموجودات حق  الدفترية  القيمة  انخفض صافي 
أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة لتكلفة االستهالك للفترة والبالغة 70.0 مليون دوالر أمريكي وصافي االستبعاد البالغ 4.1 مليون دوالر أمريكي 
المتعلق بـ 26 مطعًما تم إغالقه خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وقابل ذلك جزئًيا إضافات بقيمة 60.3 مليون دوالر أمريكي فيما 

يتعلق بـ 66 مطعًما جديًدا تم افتتاحه خالل الفترة.

وتتعلق فروق ترجمة العمالت األجنبية بشكل رئيسي بمصر وكازاخستان، بينما يتعلق تعديل التضخم المفرط بلبنان.

قرض إلى طرف ذات عالقة 

تفاصيل قرض إلى طرف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:   وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

-51,200قرض إلى طرف ذات عالقة )غير متداول(

-12,800قرض إلى طرف ذات عالقة )متداول(

-64,000قرض إلى طرف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

في 21 مارس 2021م، أبرمت شركة أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد )شركة من ضمن المجموعة( اتفاقية مع شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات 
الغذائية ذ.م.م، وهي شركة تابعة زميلة، لشركة األم السابقة لتقديم قرض لتوسيع األعمال. سددت شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية 

ذ.م.م قرض الطرف ذات العالقة البالغ 64.0 مليون دوالر أمريكي بالكامل في 20 أبريل 2022م.

الموجودات غير الملموسة

تفاصيل الموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  ووولوالج(و- )

31 ديسمبر العملة: ألف دوالر أمريكي
2021م

إضافات 
وتحويالت

تعديل التضخم 
انخفاض إطفاءاستبعاداتالمفرط

القيمة
فروق ترجمة 

العمالت األجنبية
30 يونيو 

2022م

32,270)1,205()11()3,281()626()27(34,1653,255حقوق االمتياز والوكاالت

8,458------8,458أخرى

40,728)1,205()11()3,281()626()27(42,6233,255صايف القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

تضّمنت الموجودات غير الملموسة كما في 30 يونيو 2022م بشكل أساسي ما يلي: )1( حقوق االمتياز والوكاالت المدفوعة للعالمات التجارية األم ويتم 
إطفاءها على مدى فترة االتفاقية / ترخيص المطعم و)2( أخرى تتعلق بالشهرة التجارية المسجلة عندما حصلت المجموعة على االمتياز في األردن.

انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 42.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 40.7 مليون دوالر أمريكي 
كما في30 يونيو 2022م. كانت الزيادة في الموجودات غير الملموسة خالل الفترة تعود بشكل أساسي إلى مصاريف اإلطفاء البالغة 3.3 مليون دوالر 
بقيمة 3.3 مليون دوالر  والتحويالت  قابلها جزئياً اإلضافات  والتي  أمريكي  بقيمة 1.2 مليون دوالر  العمالت األجنبية  وتأثير فروق ترجمة  أمريكي 

أمريكي المتعلقة بافتتاح المطاعم خالل الفترة.

أمريكانا للمطاعم 
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أدوات مالية مشتقة

كما في 30 يونيو 2022م، قدرت اإلدارة التقييم العادل للحصة في شركة أر إي إي إف تكنولوجي الشرق األوسط المحدودة إنك إلى جانب األداة 
المستخدمة  التقييم  بـ 10.7 مليون دوالر أمريكي مقابل 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. وكانت منهجية  المشتقة األساسية 

متوافقة مع تقييم السنة السابقة.

موجودات الضريبة المؤجلة

تتعلق الموجودات وااللتزامات الضريبية المؤجلة بمصر وسلطنة عمان بشكل أساسي باختالفات التوقيت المتعلقة بالمصروفات الرأسمالية والضرائب 
على الخسائر المحتجزة المسجلة في مصر وكازاخستان خالل الفترة.

الموجودات المت(اولة

تفاصيل الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  3وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
107,297144,683مخزون 

94,034106,212ذمم مدينة تجارية وأخرى
1,1892,830مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-12,800قروض إلى أطراف ذات عالقة
1,8782,370أدوات مالية مشتقة
173,996250,039نقد وما في حكمه

391,194506,134مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  4وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
69,52896,373مواد خام

11,54614,730مواد تعبئة وتغليف
12,87913,422مواد أخرى

13,42520,051بضائع في الطريق
6,4006,302قطع غيار

113,778150,878املخزون
)6,194()6,481(مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب

107,297144,683مجموع املخزون

المصدر: معلومات اإلدارة

مواد الخام

ارتفعت المواد الخام من 69.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 96.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى نمو اإليرادات خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة بالستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. كما ارتفع عدد 

المطاعم العاملة من 2,010 كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2,050 كما في 30 يونيو 2022م.

مواد التعبئة والتغليف

ارتفعت قيمة مواد التعبئة والتغليف من 11.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 14.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع المستمر في نطاق التوصيل إلى المنازل بالقيم االسمية )الذي يتطلب المزيد من مواد التعبئة( إلى جانب الزيادة 

في عدد المطاعم العاملة خالل الفترة.
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مواد أخرى

ارتفعت قيمة المواد األخرى من 12.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، والتي 
كانت ضمن سياق العمل االعتيادي مع توسع مستوى العمليات.

بضائع في الطريق

ارتفعت قيمة البضائع في الطريق من 13.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 20.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. 
وجائت الزيادة مدفوعة بالتكديس في أسواق المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. أدى ذلك إلى زيادة إجمالية في المخزون المتوفر 

نتيجة اضطراب سلسلة التوريد.

قطع الغيار

ظلت قيمة قطع الغيار مستقرة ما بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 6.4 مليون دوالر أمريكي و6.3 مليون دوالر أمريكي، على التوالي.

مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب 

انخفض مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب من 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 6.2 مليون دوالر أمريكي 
كما في30 يونيو 2022م، ويعود ذلك في المقام األول إلى قرار المجموعة بإدراج إدارة الهدر كجزء من مؤشرات األداء الرئيسية لموظفي المطاعم.

ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  ووولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
26,80027,995ذمم المدينة التجارية

)2,417()1,856(ناقصاً: مخصص بدل الخسارة
24,94425,578صايف الذمم املدينة التجارية

28,48936,498مصاريف مدفوعة مقدماً
5,4997,746دفعات مقدمة للموردين

18,62718,521ودائع قابلة لالسترداد
5,3045,298إيرادات مستحقة
752758ذمم تأمين مدينة

2,3132,258ذمم موظفين مدينة
8,1069,555أخرى

94,034106,212ذمم مدينة جتارية وأخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

إجمالي الذمم الم(ينة التجارية

ارتفعت قيمة الذمم المدينة التجارية من 26.8 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 28.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، 
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات والتوسع اإلضافي في مستوى العمليات.

مخصص ب(- الخسارة

ارتفع مخصص بدل الخسارة من 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
للزيادة في المخصصات المتعلقة بذمم تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية.
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المصاريف الم(فوعة مق(ًما

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما من 28.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 36.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع رسوم االمتياز المدفوعة مسبًقا البالغة 2.6 مليون دوالر أمريكي وغيرها من المصروفات المدفوعة 

مسبًقا مثل التأمين واإليجارات والتي تُسدد في بداية السنة ويتم إطفاءها على مدار الفترة.

ال(فعات المق(مة إلى الموردين

ارتفع رصيد الدفعات المقدمة إلى الموردين من 5.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 7.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م تماشياً مع الزيادة في مستوى العمليات في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

ودائع قابلة لالسترداد

انخفضت الودائع القابلة لالسترداد بشكل طفيف من 18.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 18.5 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م ضمن سياق العمل االعتيادي.

اإليرادات المستحقة

ظلت اإليرادات المستحقة ثابتة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 5.3 مليون دوالر أمريكي.

ذمم التأمين الم(ينة

ظلت ذمم التأمين المدينة مستقرة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 0.8 مليون دوالر أمريكي.

ذمم موظفين م(ينة

ظلت ذمم الموظفين المدينة مستقرة نسبًيا عند 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

أخرى

ارتفع الرصيد من 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 9.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى إعادة تصنيف النقد مع شركات التحصيل من »ذمم مدينة تجارية« كما في 31 ديسمبر 2021م إلى »أخرى« كما في 30 يونيو 2022م.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

تفاصيل المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  6وولوالج(و- )

31 ديسمبر طبيعة العالقةمكان التأسيسالعملة: ألف دوالر أمريكي
2021م

30 يونيو 
2022م

74-شركة تابعة زميلةمصرشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية
379-شركة تابعة زميلةمصرالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

-457شركة تابعة زميلةاإلمارات العربية المتحدةمجموعة اغذية أمريكانا لالستثمارات ش.ذ.م.م
6811شركة تابعة زميلةاإلمارات العربية المتحدةالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( م.م.ح

12,113شركة تابعة زميلةاإلمارات العربية المتحدةأمريكانا القابضة لألغذية السعودية ليمتد

منشأة يسيطر عليها اإلمارات العربية المتحدةالنشمي للتنمية ذ.م.م
9027مساهم رئيسي

573226أخرى
1,1892,830مجموع املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.8 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م نتيجة الرتفاع رصيد أمريكانا القابضة لألغذية السعودية ليمتد فيما يتعلق بصفقة غير تجارية تمت تسويتها في 28 يوليو 2022م 
اغذية  مجموعة  أرصدة  في  االنخفاض  جزئًيا  ذلك  وقابل  االعتيادي.  العمل  سياق  مصر ضمن  فريتس  فارم   - الزراعية  للتنمية  العالمية  والشركة 

أمريكانا لالستثمارات ش.ذ.م.م.
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النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  ووولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4,3094,996النقد في الصندوق

89,42099,090نقد لدى البنوك

80,267145,953ودائع قصيرة األجل بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل

173,996250,039نقد وما يف حكمه

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

يُمّثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية للمجموعة والودائع المحققة للفائدة والنقد في الصندوق. ازدادت قيمة النقد وما في حكمه من 174.0 
مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 250.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 

قسم بيان التدفقات النقدية للمجموعة.

مطلوبات محتملة والتزامات رأسمالية

كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ بقيمة 7.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )13.9 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(. كان لدى المجموعة أيًضا خطابات مستندية قائمة بقيمة 11.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 

)12.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(. تتعلق االلتزامات الرأسمالية بالمطاعم التي افتتحت حديًثا.

كان لدى المجموعة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من بنك تجاري بقيمة 12.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )12.8 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(.

تم رهن ممتلكات ومعدات بقيمة دفترية تبلغ 23.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )31 ديسمبر 2021م: 19.7 مليون دوالر أمريكي( 
كضمان القتراض محتفظ به من قبل الشركة األم السابقة. حصلت المجموعة على تنازل عن هذه المرهونات في تاريخ 17 أغسطس 2022م

المطلوبات غير المت(اولة

تفاصيل المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  8وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

248,136229,872مطلوبات اإليجار

76,26070,499مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

50,19564,387ذمم دائنة تجارية وأخرى

7,5126,573ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة

4-مطلوبات الضريبة المؤجلة

382,103371,335مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة
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مطلوبات اإليجار

تفاصيل مطلوبات اإليجار كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  9وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

248,136229,872مطلوبات اإليجار غير المتداولة

136,463123,267مطلوبات اإليجار المتداولة

384,599353,139مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

انخفضت قيمة مطلوبات اإليجار من 384.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 353.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المدفوعات التي تتجاوز اإلضافات والفوائد المستحقة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

وو0وم د:  30ولوالج(و- ) يونيو   30 في  وكما  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  للموظفين  الخ(مة  نهاية  مكافآت  مخصص  تفاصيل 

للمجموعة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

80,41376,260الرصيد االفتتاحي

10,0745,164استهالك السنة

950593مصروف الفوائد

-)2(محّول إلى مستحقات الموظفين

)5,505()13,535(مكافآت مدفوعة خالل السنة

)5,726()436(إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)287()1,204(فروق ترجمة العمالت األجنبية

76,26070,499الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

تُحسب مكافآت نهاية الخدمة وفًقا لقوانين العمل لكل تشريع قضائي تعمل فيه المجموعة. تم إجراء تقييمات اكتوارية في نهاية كل فترة تقرير.

انخفضت مكافأة نهاية الخدمة من 76.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 70.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
وذلك بسبب المكافآت المدفوعة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وإعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين البالغة 5.5 مليون 
دوالر أمريكي و5.7 مليون دوالر أمريكي، على التوالي. قابل ذلك جزئًيا تكاليف الفائدة المسجلة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

والبالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي واستهالك السنة بقيمة 5.2 مليون دوالر أمريكي.

الذمم ال(ائنة التجارية واألخرى غير المت(اولة 

المقدمة سلفاً من  بالمدفوعات  يتعلق  المكتسبة فيما  الدائنة األخرى باإليرادات غير  التجارية والذمم  الدائنة  الذمم  المتداول من  يتعلق الجزء غير 
قبل مورد المشروبات مع التزام أداء متوقع أن يتم استيفاؤه واالعتراف به خالل فترة تتجاوز 12 شهًرا. ارتفعت قيمة الذمم الدائنة التجارية والذمم 

الدائنة األخرى غير المتداولة من 50.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 64.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م.

ربح مؤجل من أدوات مالية مشتقة

كما في 30 يونيو 2022م، قدرت اإلدارة التقييم العادل للحصة في شركة أر إي إي إف تكنولوجي إنك إلى جانب األداة المشتقة األساسية بـ 10.7 
مليون دوالر أمريكي مقابل 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م. وكانت منهجية التقييم المستخدمة متوافقة مع تقييم السنة السابقة.
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مطلوبات الضريبة المؤجلة

تتعلق مطلوبات الضريبية المؤجلة بشكل أساسي بمصر ويتم احتسابها وفًقا للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والموجودات ألغراض 
التقارير المالية والقاعدة الضريبية وفًقا لقوانين الضرائب المحلية.

المطلوبات المت(اولة

تفاصيل المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:   3ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

7,07313,670تسهيالت بنكية

1,8781,878ربح مؤجل من أداة مالية مشتقة

136,463123,267مطلوبات اإليجار

12,6149,862ضريبة الدخل والزكاة وخصومات األخرى المستحقة

352,326385,030ذمم دائنة تجارية وأخرى

23,68328,515مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

32,06251,915مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى

566,099614,137مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

تسهيالت بنكية

تفاصيل التسهيالت البنكية كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  و3ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالدولةالعملة: ألف دوالر أمريكي

5,4009,577مصرالبنك التجاري الدولي

200815مصرالبنك العربي

1,1652,999مصربنك قطر الوطني

308279لبنانبنك الكويت الوطني

7,07313,670مجموع القروض والتسهيالت البنكية

المصدر: معلومات اإلدارة

نتج االرتفاع في التسهيالت البنكية من 7.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
عن الزيادة في القروض في مصر من البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني بشكل رئيسي بسبب افتتاح 18 مطعماً خالل الستة أشهر المنتهية 

30 يونيو 2022م.

التسهيالت المصرفية وطبيعة عمل المجموعة الذي ينتج عنه رصيد نقدي مرتفع، تعتقد اإلدارة أن المجموعة  المنخفضة من  نظًرا إلى االستفادة 
لديها ما يكفي من المرونة لتمويل التوسع المستقبلي من خالل النقد الناتج عن عمليات المجموعة ومن خالل التسهيالت المصرفية القائمة إذا لزم 

األمر.

ضريبة ال(خل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة

والزكاة  الدخل  ضريبة  انخفضت  االعتيادي.  العمل  سياق  عن  تنشأ  التي  الضرائب  المستحقة  األخرى  والخصومات  والزكاة  الدخل  ضريبة  تمثل 
والخصومات األخرى المستحقة من 12.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 9.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة المدفوعات التي تمت فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للسنة المنتهية في 2021م )التي تمثل استحقاق 12 شهًرا(، وقابلتها، بشكل جزئي فقط، 

االستحقاقات التي تمت في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )تمثل استحقاق ستة أشهر(.
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الذمم ال(ائنة التجارية والذمم ال(ائنة األخرى

وو0وم د:  33ولوالج(و- ) يونيو   30 في  وكما  ديسمبر  و0وم  في  3  األخرى كما  ال(ائنة  والذمم  التجارية  ال(ائنة  الذمم  تفاصيل 

للمجموعة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

126,543129,856ذمم دائنة تجارية

40,25045,936ذمم دائنة غير تجارية

95,944118,110مصاريف مستحقة

21,10821,777إيرادات غير محققة

46,90343,911مزايا مستحقة للموظفين

6,0068,316ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع

2,9794,928تأمينات مستحقة للغير

12,59312,196ذمم دائنة أخرى

352,326385,030مجموع الذمم الدائنة التجارية واألخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

الذمم ال(ائنة التجارية

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 126.5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 129.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م حيث 
ارتفع مستوى المشتريات مع توسع نشاط األعمال التجارية خالل الستة أشهر األولى من عام 2022م.

الذمم ال(ائنة غير التجارية

ارتفعت الذمم الدائنة غير التجارية من 40.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 45.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويعود ذلك إلى افتتاح مطاعم إضافية جديدة والتوسع اإلضافي في األعمال التجارية.

مصاريف مستحقة

ارتفعت المصروفات المستحقة من 95.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 118.1 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 2022م مع 
توسع النشاط التجاري وزيادة نفقات اإلعالنات في الستة أشهر المنتهية في 20 يونيو 2022م تماشياً مع تكثيف الحمالت التسويقية كما هو موضح 

سابًقا.

إيرادات غير محققة

تتعلق اإليرادات غير المحققة بشكل رئيسي باإليرادات المسجلة من مورد المشروبات. ظل الرصيد مستقًرا نسبًيا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 
2022م عند 21.1 مليون دوالر أمريكي و21.8 مليون دوالر أمريكي، على التوالي.

مزايا مستحقة للموظفين

انخفضت المزايا المستحقة للموظفين من 46.9 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 43.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022 م 
نتيجة دفع العالوات المستحقة كما في 31 ديسمبر 2021م في مايو من عام 2022م البالغة 9.3 مليون دوالر أمريكي وقابلها جزئًيا تسجيل مستحقات 

العالوات عن النصف األول من عام 2022م.

ضريبة القيمة المضافة مستحقة ال(فع

ارتفعت ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع من 6.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ضمن سياق العمل االعتيادي.
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تأمينات مستحقة للغير 

ارتفعت ودائع العمالء من 3.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ضمن سياق 
العمل االعتيادي.

الذمم ال(ائنة األخرى

ظلت الذمم الدائنة األخرى مستقرة بين عام 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 12.6 مليون دوالر أمريكي و12.2 مليون دوالر أمريكي، على 
التوالي.

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

وو0وم د:  34ولوالج(و- ) يونيو   30 وكما في  ديسمبر  و0وم  ذات عالقة كما في  3  أطراف  إلى  المستحقة  المبالغ  أرص(ة  تفاصيل 

للمجموعة:

31 ديسمبر طبيعة العالقةمكان التأسيسالعملة: ألف دوالر أمريكي
2021م

30 يونيو 
2022م

7,11011,575شركة تابعة زميلةالسعوديةالشركة األهلية للصناعات الغذائية

6,261995شركة تابعة زميلةمصرالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

2,5518شركة تابعة زميلةمصرشركة سنيوريتا للصناعات الغذائية

2,2953,217شركة تابعة زميلةاإلمارات العربية المتحدةالشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م

1,4672,282شركة تابعة زميلةاإلمارات العربية المتحدةالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( م.م.ح

1,2131,627شركة تابعة زميلةمصرشركة القاهرة للدواجن ش.م.م

115,825شركة تابعة زميلةمصرالعالمية لإلنتاج والتصنيع الزراعي ش.م.م

-151شركة تابعة زميلةال ينطبقأخرى

2,2822,427قسم الشركة األم السابقةالكويتشركه أمريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات

منشأة يسيطر عليها مساهم اإلمارات العربية المتحدةشركة بركات للخضار والفواكه )ذ.م.م(
142-رئيسي

منشأة يسيطر عليها مساهم اإلمارات العربية المتحدةنون إيه دي القابضة
274322رئيسي

منشأة يسيطر عليها مساهم السعوديةنون للمدفوعات الرقمية المحدودة
6895رئيسي

23,68328,515مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 23.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 28.5 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في المبالغ المستحقة للشركة األهلية للصناعات الغذائية والشركة العالمية لإلنتاج 
والتصنيع الزراعي نتيجة ارتفاع المشتريات من األطراف ذات العالقة. قابل هذه الزيادة في أرصدة األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله بشكل جزئي 

انخفاض رصيد شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية والشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر.
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مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى

تفاصيل مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو د:  و3ولوالج(و- )

وو0وم للمجموعة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

9,4305,270قضايا قانونية

5,0604,889مخصص اإلنهاء واإلغالق

13,78137,795الضريبة

3,7913,961مخصصات أخرى

32,06251,915مجموع املخصصات

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

قضايا قانونية

يمثل هذا المخصص القضايا القانونية المرفوعة ضد المجموعة.

انخفض مخصص القضايا القانونية من 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
بسبب تسوية قضية في قطر بمبلغ 2.0 مليون دوالر أمريكي وإعادة تصنيف المخصصات القانونية إلى ذمم مدينة أخرى تحت »ديون مشكوك في 

تحصيلها« بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي.

ترى اإلدارة أنه، وبعد الحصول على المشورة القانونية المناسبة، فإن نتيجة هذه المطالبات القانونية لن تتجاوز قيمة المخصص بشكل كبير كما في 30 يونيو 
2022م.

مخصص اإلنهاء واإلغالق

يتعلق المخصص بالتكاليف المحتملة التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بإغالق المطاعم ورسوم إنهاء عقود اإليجار األخرى.

دوالر  مليون  و4.9  أمريكي  دوالر  مليون   5.1 عند  2022م  يونيو  و30  2021م  ديسمبر   31 بين  نسبًيا  المطاعم مستقًرا  وإغالق  إنهاء  ظل مخصص 
أمريكي، على التوالي.

الضريبة

وفًقا  المخصص  رصيد  حساب  تم  المفتوحة.  للسنوات  المعنية  الضريبية  السلطات  قبل  من  الحالية  الضريبة  الزكاة/  ربوطات  المخصصات  تُمّثل 
رصيد  أن  المجموعة  إدارة  ترى  وعليه،  الضريبية.  للقوانين  السابقة  والتفسيرات  السابقة(  للسنوات  الضريبية  الربوطات  )أي  السابقة  للحاالت 

المخصص كاٍف.

ارتفع مخصص الضريبة من 13.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 37.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
بإعفاءات  المطالبة  تتعلق  2017م.   - 2000م  بين  ما  لألعوام  التاريخية  للفترة  قديمة  مباشرة  غير  ضريبية  بمطالبة  تتعلق  ضريبية  مطالبة  لرسوم 

للمطاعم التي ال تتمتع بصفة »سياحي«. تم إلغاء قانون اإلعفاءات في عام 2016 م بناًء على تغيير في قانون الضرائب.

تجري المجموعة مناقشات بشأن التسوية مع السلطات الضريبية وستسعى إلى االعتماد على قانون العفو الذي تم تقديمه مؤخًرا للتنازل الجزئي عن 
العقوبات. تعتقد اإلدارة أن المخصصات المقدمة كافية لتغطية كامل مبلغ السداد المتوقع بما في ذلك الغرامات.

مخصصات أخرى

هذه  المجموعة  إدارة  تراجع  أمريكانا.  مطاعم  بأنشطة  والمتعلقة  الخارجية  األطراف  من  المتوقعة  المطالبات  من  األخرى  المخصصات  تتألف 
المخصصات بشكل سنوي وتعّدل األرصدة بناًء على آخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع هذه األطراف. ظل الرصيد مستقًرا بين 31 ديسمبر 

2021م و30 يونيو 2022م عند 3.8 مليون دوالر أمريكي و4.0 مليون دوالر أمريكي.
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حقوق الملكية

تفاصيل حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  36ولوالج(و- )

احتياطي رأس المالالعملة: ألف دوالر أمريكي
االندماج

صافي المساهمة 
المتراكمة من الشركة 

األم السابقة

احتياطي ترجمة 
الحصص غير المجموعالعمالت األجنبية

المسيطرة
مجموع حقوق 

الملكية

128,55511,157139,712)20,429(148,984--الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2021م

121,2661,945123,211-121,266--صافي ربح الفترة

إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة 
5,726-5,726-5,726--للموظفين

986-986986---تعديل التضخم المفرط

)2,047(30)2,077()2,077(---فروق ترجمة العملة األجنبية

)3,860()3,731()129(-)129(--التغيرات في الحصص غير المسيطرة

)83,089(-)83,089(-)83,089(--توزيعات إلى الشركة األم السابقة

صافي المدفوعات وتأثير إعادة هيكلة 
)25,903(-)25,903(-)25,903(--رأس المال مع الشركة األم السابقة

10-10---10إصدار األسهم

----)166,855()1,608(168,463رسملة األسهم

145,3459,401154,746)21,520(-)1,608(168,473الرصيد كما يف 30 يونيو2022م

المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

رأس الما-

كما في 30 يونيو 2022م، بلغ رأس مال المجموعة المصرح به والمصدر والمدفوع 168.5 مليون دوالر أمريكي يتكون من 168.5 مليون سهم بقيمة 
اسمية 1 دوالر أمريكي لكل منها. تم إصدار 10000 سهم نقًدا و168.5 مليون سهم من خالل تبادل األسهم مقابل تحويل موجودات ومطلوبات مطاعم 

أمريكانا من شركة األم السابقة.

احتياطي االن(ماج

يتعلق احتياطي االندماج بإعادة تنظيم رأس مال الشركة األم السابقة لفصل مطاعم أمريكانا المحدودة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية

يتم ترجمة البنود غير النقدية والتي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام معدالت الصرف كما بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم اإلبالغ عن 
فروق التحويل للموجودات والمطلوبات المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة

انخفض صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم السابقة من 149.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى صفر كما في 30 يونيو 
2022م نتيجة رسملة األسهم في رأس المال، والتوزيعات على الشركة األم السابقة وصافي المدفوعات وتأثير إعادة هيكلة رأس المال مع الشركة 

األم السابقة وقابله جزئياً االعتراف بمبلغ صافي ربح العام بقيمة 121.3 مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

الحصص غير المسيطرة

انخفضت الحصص غير المسيطرة من 11.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة توزيعات األرباح المدفوعة من قبل الشركات التابعة البالغة 3.2 مليون دوالر أمريكي واألسهم اإلضافية المكتسبة بقيمة 516 ألف دوالر أمريكي 
فيما يتعلق بنسبة 3.36% في األردن )التي حققت مجتمعة 3.7 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالتغيرات في الحصص غير المسيطرة(، قابلتها جزئًيا 

الزيادة الناتجة عن حصة صافي ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والبالغة 1.9 مليون دوالر أمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية المجتزأ المرحلي المختصر 3ل لولو

بيان الت(فقات النق(ية المجتزأ المرحلي المختصر للفترة المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو وو0وم للمجموعة:د:  و3ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

99,206129,330الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للفترة1
تعديالت ل:

101,920102,528االستهالك واإلطفاء
6,5395,164مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي من التحويالت

8101,182مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
720878مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب

2,4031,035خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية
3821,048خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

)667()4,662(ربح من امتيازات اإليجار
)1,146()802(إيرادات التمويل
11,50510,431تكاليف التمويل

)939(-االعتراف باألرباح المؤجلة من األدوات المالية المشتقة في اإليرادات األخرى
)1,275(-أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

25,482-تكاليف المطالبات الضريبية
505)2,680(تأثير التضخم المفرط

215,341273,556التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات يف رأس املال العامل
)5,505()5,604(المدفوعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)6,062()4,835(ضريبة دخل مدفوعة
التغيرات يف رأس املال العامل:

)13,860()3,023(ذمم مدينة تجارية وأخرى
)1,641()223(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)38,055()5,173(مخزون
2,7134,832مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

9,29028,066ذمم دائنة تجارية وأخرى ومطلوبات أخرى وضرائب
208,486241,331صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)44,573()18,840(شراء ممتلكات ومعدات

9161,038المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
)1,912()2,561(شراء موجودات غير ملموسة

)1,216()516(دفعات بدل الخلّو
8021,146فائدة مستلمة من ودائع قصيرة األجل

)36,000()64,000(قروض إلى طرف ذات عالقة
100,000-تسديدات القروض لطرف ذات عالقة

18,483)84,199(صايف النقد الناجت من/ )املستخدم يف( األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)574()1,119(تكاليف التمويل المدفوعة
)3,215()825(التغيرات في الحصص غير المسيطرة )توزيعات نقدية(

)705()184(االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة من حصص غير مسيطرة
)83,745()78,257(العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
)83,089()72,410(التوزيعات إلى الشركة األم السابقة

)25,903()15,258(حركة المدفوعات وتأثير إعادة هيكلة رأس المال مع الشركة األم السابقة
10-متحصالت من إصدار رأس المال

)197,221()168,053(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
62,593)43,766(صافي التغير في النقد وما في حكمه

6,853)94(فروق ترجمة العمالت األجنبية
171,784166,923النقد وما في حكمه في بداية الفترة

127,924236,369النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة 2
المصدر: القوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة والمعلومات المالية ذات الصلة

1 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للسنة المعروض أعاله هو قبل الزكاة وضريبة الدخل وبعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
2 النقد وما في حكمه كما في 30 يونيو 2022م الُمدرج ضمن بيان التدفقات النقدية مخصوم منه السحوبات البنكية على المكشوف البالغة 13.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م.
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 208.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 241.3 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة األرباح قبل ضريبة الدخل والزكاة للفترة من 99.2 
مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 129.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
وباإلضافة إلى الزيادة في التعديالت غير النقدية من 116.1 مليون دوالر أمريكي إيجابي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 144.2 
مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2022م. وقابل هذا االرتفاع جزئًيا الزيادة في االستخدام النقدي نتيجة للتغيرات في رأس 
المال العامل من صافي النقد الناتج البالغ 3.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صافي النقد المستخدم البالغ 

20.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( الناتج من / )المستخ(م فيد األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد لألنشطة االستثمارية من استخدام نقدي قدره 84.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صافي 
النقد الناتج البالغ 18.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى صافي النقد الناتج من سداد 

قرض من الطرف ذات الصلة وقابله هذا االرتفاع جزئياً زيادة في النقد المستخدم في شراء ممتلكات ومعدات.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 168.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 197.2 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في التوزيعات للشركة األم السابقة، والزيادة في 

مدفوعات عقود اإليجار وحركة المدفوعات وتأثير إعادة هيكلة رأس المال مع الشركة األم السابقة.

مطاعم اإلمارات العربية المتح(ة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو وو0وم  ولولو

ملخص المعلومات المالية لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة: د:  38ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل
279,263338,962اإليرادات 

)152,622()125,095(تكلفة اإليرادات
154,169186,340إجمالي الربح

 )112,516()98,806(مصاريف البيع والتسويق
 )37,662()33,837(مصاريف عمومية وإدارية 

2,4741,694الدخل التشغيلي اآلخر - صافي
35-صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

24,00037,891ربح التشغيل
)1,452()1,351(تكاليف التمويل

5277الربح/ )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية
22,70136,517 صايف ربح الفترة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

ملخص بيان املركز املالي
161,601162,871مجموع الموجودات غير المتداولة

105,769124,792مجموع الموجودات المتداولة
267,371287,662مجموع املوجودات

74,81070,592مجموع المطلوبات غير المتداولة
151,218160,160مجموع المطلوبات المتداولة

226,027230,752مجموع املطلوبات

41,34356,910مجموع حقوق امللكية

267,371287,662مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

المصدر: معلومات اإلدارة
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مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  39ولوالج(و- )

وو0وم: 

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
55.0%55.2%إجمالي هامش الربح )1(

10.8%8.1%صافي هامش الربح )2(

المصدر: معلومات اإلدارة

مؤشرات األداء الرئيسية للميزانية العمومية

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
0.70.8نسبة التداول )3(

80.2%84.5%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
 )31,097()31,526(صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

55معدل أيام الذمم المدينة )6(
5565معدل أيام المخزون )7(

10692معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)5.0%()7.0%(صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

22.6%19.1%العائد على الموجودات )10(
114.2%123.7%العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة  )3(

تم احتساب مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني عشر شهرا   )7(
األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(
بالتشغيل( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365.

التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات 

أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسوماً على مجموع الموجودات  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء صافي أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسومة على مجموع حقوق الملكية  )11(

293

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



بيان ال(خل لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة  لولولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل لمطاعم اإلمارات العربية المتحدة في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

بيان ال(خل للفترات المالية المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  40ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

279,263338,962اإليرادات

)152,622()125,095(تكلفة اإليرادات

154,169186,340إجمالي الربح

 )112,516()98,806(مصاريف البيع والتسويق

 )37,662()33,837(مصاريف عمومية وإدارية

2,4741,694الدخل التشغيلي اآلخر - صافي

35-صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

24,00037,891ربح التشغيل

)1,452()1,351(تكاليف التمويل

5277الربح/ )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية

22,70136,517 صايف ربح الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب العالمة التجارية

اإليرادات حسب العالمة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:   4ولوالج(و- )

30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
التغير

)30 يونيو 2021م – 30 
يونيو 2022م(

23.4%145,099179,004كنتاكي 

12.8%80,23090,471بيتزا هت

24.1%37,26846,256هارديز

40.0%7,32410,256كرسبي كريم

38.9%9,34212,976أخرى

21.4%279,263338,962مجموع اإليرادات 

كنسبة من اإليرادات 

52.8%52.0%كنتاكي 

26.7%28.7%بيتزا هت

13.6%13.3%هارديز

3.0%2.6%كرسبي كريم

3.8%3.3%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 د:  و4ولوالج(و- ) اإليرادات حسب قناة 

يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
التغير

)30 يونيو 2021م – 30 
يونيو 2022م(

13.4%132,196149,854التوصيل إلى المنزل

1.8%67,84869,102طلبات خارجية

17.0%54,19263,387طلبات داخلية

30.6%14,83619,381طلبات السيارات

265.4%10,19037,238أخرى

21.4%279,263338,962مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

44.2%47.3%التوصيل إلى المنزل

20.4%24.3%طلبات خارجية

18.7%19.4%طلبات داخلية

5.7%5.3%طلبات السيارات

11.0%3.6%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تتمثل العالمات التجارية الكبرى للشركة من كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم. تساهم هذه العالمات التجارية األربعة الكبرى مجتمعة بنسبة 
96.2% من مجموع اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 21.4% من 279.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 339.0 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى:

زيادة عدد المطاعم العاملة من 447 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 492 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.- 
ارتفاع عدد الطلبات في المطاعم القائمة والجديدة من 19.9مليون طلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى - 

23.8 مليون طلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة الحمالت الترويجية الناجحة لوجبات التوفير في 
كنتاكي وهارديز باإلضافة إلى ارتفاع حركة السوق في الربع األول من عام 2022م بسبب إكسبو 2020.

الزيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لتصل إلى 149.9 - 
مليون دوالر أمريكي مقارنة بقيمة 132.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك نتيجة تنفيذ 
مبادرات تكنولوجية جديدة بنجاح )على سبيل المثال خاصية تتبع سائق التوصيل، وتغطية أوسع للمطاعم( مما ساعد في انخفاض 

معّدل إلغاء الطلبات باإلضافة إلى تحفيز مؤشرات األداء لإليرادات التوصيل إلى المنزل. 
ارتفعت األسعار في كافة العالمات التجارية الكبرى خالل الربع األول من 2022م )كنتاكي بنسبة 3.4% وهارديز بنسبة 2.5% في عام - 

2022م وبيتزا هت بنسبة 3.9% وكرسبي كري بنسبة %13.7(.

295

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  43ولوالج(و- )

وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

26.3%74,85794,540مواد الخام

24.1%15,06718,695رسوم االمتياز

12.9%17,52219,776تكاليف الموظفين

)3.9%(4,0473,890دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

11.8%9,95611,134االستهالك 

25.9%3,6444,586أخرى

22.0%125,095152,622مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

27.9%26.8%مواد الخام

5.5%5.4%رسوم االمتياز

5.8%6.3%تكاليف الموظفين

1.1%1.4%دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

3.3%3.6%االستهالك 

1.4%1.3%أخرى

45.0%44.8%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

مواد الخام

ارتفعت مواد الخام بنسبة 26.3% من 74.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 94.5 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في تكلفة زيت الطبخ ومواد التعبئة والتغليف والدجاج والبطاطا 

في كنتاكي وتكلفة اللحوم والدجاج في هارديز وتكلفة األجبان في بيتزا هت.

رسوم االمتياز

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 24.1% من 15.1مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 18.7مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى النمو في اإليرادات خالل ذات الفترة بنسبة 21.4% والزيادة في رسوم 
امتياز ألحدى العالمات التجارية الكبرى من 5.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.75% في فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2022م.

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 12.9% من 17.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 19.8 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع عدد الموظفين في المطاعم بنسبة 15.8% من 8,615 موظفاً 
كما في 30 يونيو 2021م إلى 9,974 موظفاً كما في 30 يونيو 2022م، في حين انخفضت التكاليف كنسبة من اإليرادات من 6.3% في فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.8% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة للزيادة في كفاءة الموظفين.
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دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

انخفضت تكاليف دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل بشكل طفيف بنسبة 3.9% من 4.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً لخصومات اإليجار 

التي تم الحصول عليها من اتفاقيات اإليجار التي تم تجديدها خالل النصف الثاني من عام 2022م.

االستهالك 

ارتفع االستهالك بنسبة 11.8% من 10.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 11.1 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م تماشيا مع الزيادة في عدد المطاعم العاملة.

أخرى

البنود بطيئة الحركة ومصاريف  الهدر والتلف ومخصص  التجهيز والمخازن مثل المرافق وتكاليف  البند مصاريف متنوعة خاصة بمركز  يشمل هذا 
الصيانة باإلضافة إلى تكاليف التوزيع بين مراكز التجهيز / المخازن والمطاعم.

ارتفعت تكلفة اإليرادات األخرى بنسبة 25.9% من 3.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.6 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بما يتسق مع الزيادة الكلية في اإليرادات.

مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:  44ولوالج(و- )

30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

17.4%29,93335,131تكاليف الموظفين
5.0%17,42118,294االستهالك

15.7%13,64115,776إعالنات والعروض
14.8%10,49512,047مصاريف التوصيل إلى المنزل

14.2%8,6939,930المرافق واالتصاالت
)2.6%(5,1895,054اإليجار

)27.8%(5,6894,109مصاريف الصيانة ومصاريف لوازم تشغيلية أخرى
24.9%1,6672,082التراخيص والتأمين

)3.9%(1,5471,486مصاريف مركز خدمة العمالء
89.9%4,5328,607أخرى

13.9%98,806112,516مجموع مصاريف البيع والتسويق

كنسبة من اإليرادات
10.4%10.7%تكاليف موظفين

5.4%6.2%االستهالك
4.7%4.9%إعالنات والعروض

3.6%3.8%مصاريف التوصيل إلى المنزل
2.9%3.1%المرافق واالتصاالت

1.5%1.9%اإليجار
1.2%2.0%مصاريف الصيانة ومصاريف لوازم تشغيلية أخرى

0.6%0.6%التراخيص والتأمين
0.4%0.6%مصاريف مركز خدمة العمالء

2.5%1.6%أخرى
33.2%35.4%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: معلومات اإلدارة
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تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 17.4% من 29.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 35.1 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع ارتفاع عدد الموظفين من 8,615 موظفاً في المطاعم كما في 30 يونيو 2021م إلى 

9,974 موظفاً في المطاعم كما في 30 يونيو 2022م وذلك تماشيا مع الزيادة في عدد المطاعم.

انخفض متوسط التكلفة للموظف في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ويرجع 
ذلك أساساً إلى كون غالبية الموظفين المعينين أقل رتبة.

االستهالك

ارتفعت مصاريف االستهالك بشكل طفيف بنسبة 5.0% من 17.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 18.3 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في عدد المطاعم من 447 مطعماً كما في 30 

يونيو 2021م إلى 492 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.

إعالنات والعروض

ارتفعت تكاليف إعالنات والعروض بنسبة 15.7% من 13.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 15.8 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م تماشيا مع نمو اإليرادات خالل ذات الفترة.

مصاريف التوصيل إلى المنز-

ارتفعت مصاريف التوصيل إلى المنزل بنسبة 14.8% من 10.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.0 
المنزل من 132.2مليون  إلى  التوصيل  إيرادات  الزيادة في  إلى  ويرجع ذلك أساساً  المنتهية في 2022م  الستة أشهر  فترة  أمريكي في  مليون دوالر 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 149.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

باإلضافة إلى الزيادة في تكاليف الوقود.

المرافق واالتصاالت

ارتفعت المرافق واالتصاالت بنسبة 14.2% من 8.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.9 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م تماشيا مع زيادة عدد المطاعم العاملة.

اإليجار

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 2.6% من 5.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.1 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى االمتيازات المستلمة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والبالغة 

0.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا ارتفاع في تكاليف االيجار الناتجة عن ارتفاع عدد المطاعم العاملة.

مصاريف الصيانة ومصاريف لوازم تشغيلية أخرى

انخفض هذا البند بنسبة 27.8% من 5.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.1 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة التفاوض بشأن عقود الصيانة السنوية، مما أدى إلى تخفيض التكاليف. 
التفاوض بشأن تكلفة عقود الصيانة السنوية بشكل جزئي  البند إلى بند »أخرى«. قابل إعادة  التشغيل من هذا  اقترن هذا مع إعادة تصنيف لوازم 

الزيادة في عدد المطاعم ما بين 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

التراخيص والتأمين

المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.1مليون دوالر  التراخيص والتأمين بنسبة 24.9% من 1.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر  ارتفعت 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م حيث تم إيقاف االمتيازات المستلمة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

باإلضافة إلى زيادة عدد المطاعم العاملة كما في 30 يونيو 2022م مقارنة مع 30 يونيو 2021م.
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مصاريف مركز خ(مة العمالء

ظلّت تكاليف مراكز مركز خدمة العمالء مستقرة نسبياً عند مبلغ 1.5مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أخرى

وتشمل أخرى مصاريف متنوعة، واإلطفاء، وتكاليف أدوات التشغيل، وخسائر اإلغالق، والهدر ومصاريف ما قبل افتتاح المطاعم.

ارتفع هذا البند بنسبة 89.9% من 4.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 8.6 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة تصنيف لوازم التشغيل من بند »مصاريف الصيانة ومصاريف تشغيلية 
أخرى« )في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م( إلى بند »أخرى« في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي بلغت 2.1 
مليون دوالر أمريكي وباإلضافة إلى الزيادة في تكاليف األدوات الصغيرة بقيمة 0.7 مليون دوالر أمريكي والزيادة بشكل كلي في المصاريف االخرى 

بما يتضمن الهدر ومصاريف ما قبل افتتاح المطاعم ومصاريف متنوعة أخرى تماشيا مع الزيادة في اإليرادات.

المصاريف العمومية واإلدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  و4ولوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

6.2%24,13025,624تكاليف الموظفين

7.0%3,8894,161االستهالك 

35.9%1,3441,826تكاليف الصيانة

11.3%1,3731,528المرافق واالتصاالت

3.8%859892دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

60.2%2,2413,631أخرى

11.3%33,83737,662مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

7.6%8.6%تكاليف الموظفين

1.2%1.4%االستهالك 

0.5%0.5%تكاليف الصيانة

0.5%0.5%المرافق واالتصاالت

0.3%0.3%دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

1.0%0.8%أخرى

11.1%12.1%مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: معلومات اإلدارة
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تكاليف الموظفين

إلى 25.6 مليون دوالر  يونيو 2021م   30 المنتهية في  الستة أشهر  أمريكي في فترة  بنسبة 6.2% من 24.1مليون دوالر  الموظفين  تكاليف  ارتفعت 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع عدد الموظفين من 484 موظفاً كما في 30 يونيو 2021م 

إلى 598 موظفاً كما في 30 يونيو 2022م. 

االستهالك 

ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 7.0% من 3.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.2 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى اإلضافات التي تم تكبدها خالل الفترة بين 30 يونيو 2021م و30 

يونيو 2022م.

تكاليف الصيانة

ارتفعت تكاليف الصيانة بنسبة 35.9% من 1.3مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.8 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة ارتفاع تكاليف الصيانة لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي 

في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

المرافق واالتصاالت

ارتفعت قيمة المرافق واالتصاالت بنسبة 11.3% من 1.4مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.5 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفي سياق العمل العادي.

دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل

ظلّت تكاليف دفعات اإليجار المتغيرة وعقود اإليجار قصيرة األجل مستقرة نسبياً عند قيمة 0.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية 
في30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أخرى

يشمل هذا البند في المقام األول التراخيص التجارية ومصاريف المخصصات والسفر واإلقامة واألتعاب المهنية والقانونية والتأمين والرسوم البنكية 
وعقود الخدمة والرسوم المتنوعة األخرى.

ارتفعت التكاليف األخرى بنسبة 62.0% من 2.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.6 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في مصاريف تطبيق البرمجيات لنظام تخطيط موارد المؤسسات 
باإلضافة إلى اشتراكات اإلنترنت األخرى. باإلضافة إلى تقييم األمن السيبراني الذي تم إجراؤه في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

ولم يتم تكبده في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م واالرتفاع البسيط بتكلفة المخصصات. 

ال(خل التشغيلي اآلخر – صافي

ال(خل التشغيلي اآلخر ل صافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:  46ولوالج(و- )

30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

)96.9%(2,44375امتيازات اإليجار

100.0%2-ربح أو )خسارة( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)80.0%()4()20(الدخل المتنوعة

3,015.4%521,620أخرى

)31.5%(2,4741,694الدخل التشغيلي اآلخر - صايف

المصدر: معلومات اإلدارة
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انخفض الدخل التشغيلي اآلخر من 2.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.7مليون دوالر أمريكي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى االنخفاض في امتيازات اإليجار. وقابل هذا االنخفاض جزئياً الزيادة في الدخل 
من بنود أخرى نتيجة للخصومات من مانحي امتياز الثنين من العالمات التجارية الكبرى فيما يتعلق بسلسلة التوريد وخصومات افتتاح مطاعم جديد. 

تكاليف التمويل

تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم د:  و4ولوالج(و- )

لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

)5.6%(1,3511,276الفائدة على مطلوبات اإليجار

100.0%176-أخرى 

7.5%1,3511,452مجموع تكاليف التمويل 

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت تكاليف التمويل من 1.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة لتكاليف التمويل المرتبطة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 والذي يتعلق بمخصص مكافآت نهاية 

الخدمة للموظفين )المسجل ضمن بند )»أخرى«(.

صافي الربح للفترة وهامش صافي الربح للفترة

ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة 60.9% من 22.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 36.5 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية قي 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في اإليرادات بالقيمة االسمية في حين ارتفعت التكاليف 

بمستوى أقل من االيرادات خالل ذات الفترة.

يونيو  المنتهية في 30  إلى 10.8% في فترة الستة أشهر  يونيو 2021م  المنتهية في 30  الربح من 8.1% في فترة الستة أشهر  ارتفع هامش صافي 
2022م ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( االنخفاض في المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 12.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م إلى 11.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، )2( االنخفاض في مصاريف البيع والتسويق من 35.4% في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 33.2% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م حيث ان جزء من هذه المصاريف ثابتاً 
بطبيعته ولم يرتفع بنفس معّدل الزيادة في اإليرادات. وقابل هذا االرتفاع جزئياً الزيادة في تكلفة المبيعات كنسبة من اإليرادات من 44.8% في فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 45.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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بيان المركز المالي لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة ولولولو

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  48ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

71,22174,867ممتلكات وآالت ومعدات

77,33274,948موجودات حق االستخدام

13,04813,056موجودات غير ملموسة

161,601162,871مجموع املوجودات غير املتداولة

27,00935,332مخزون

15,33723,090مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

31,89735,273ذمم مدينة تجارية وأخرى

31,52631,097النقد وما في حكمه

105,769124,792مجموع املوجودات املتداولة

267,371287,662مجموع املوجودات

43,62242,690مطلوبات اإليجار

31,18827,903مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

74,81070,592مجموع املوجودات غير املتداولة

34,82733,859مطلوبات اإليجار

4,2005,549مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

54-ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة الدفع

2,179-مخصصات المطالبات القانونية ومطالبات أخرى

112,191118,518ذمم دائنة تجارية وأخرى

151,218160,160مجموع املطلوبات املتداولة

226,027230,752مجموع املطلوبات

4141رأس المال

2020االحتياطي النظامي

41,28256,849األرباح المرحلة

41,34356,910مجموع حقوق امللكية

267,371287,662مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة

الموجودات غير المت(اولة

الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيووو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  49ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

71,22174,867ممتلكات ومعدات

77,33274,948موجودات حق االستخدام

13,04813,056موجودات غير ملموسة

161,601162,871إجمالي املوجودات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة
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الممتلكات والمع(ات

اإلمارات د:  0وولوالج(و- ) لمطاعم  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  والمع(ات  للممتلكات  ال(فترية  القيمة  صافي 

العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022م االستهالكاالستبعادات التحويالتاإلضافات 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

6,385----6,385أرض

7,858)1,135()19(8,057832124مبان وغرف تبريد

23,590)4,338()129(25,3451,956756تحسينات على عقارات مستأجرة

20,270)3,425()86(19,9073,748125معدات وأدوات

2,405)422()51(2,2456311أثاث وتركيبات

1,222)222(--1,148296مركبات

13,137--)2,065(8,1337,068أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

74,867)9,542()285()1,059(71,22114,531صافي القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

األرض

)144A Rule( كما في 30 يونيو 2022م.

مباني وغرف تبري(

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمباني وغرف التبريد من 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 7.9 مليون دوالر أمريكي كما 
في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف االستهالك للفترة بقيمة 1.1 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات 

وتحويالت بلغت 1.0 مليون دوالر أمريكي.

تحسينات على عقارات مستأجرة

إلى 23.6 مليون  للتحسينات على عقارات مستأجرة من 25.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  الدفترية  القيمة  انخفضت صافي 
دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م وبعود ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف االستهالك للفترة بقيمة 4.3 مليون دوالر أمريكي واالستبعادات بقيمة 
0.1 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 2.7 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 15 مطعماً جديداً خالل 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مع(ات وأدوات

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للمعدات واألدوات من 19.9 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 20.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ويعود ذلك إلى اإلضافات بقيمة 3.7 مليون دوالر أمريكي والتحويالت بقيمة 0.1 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمطاعم الجديدة 

التي تم افتتاحها خالل الفترة والتي قابلتها جزئًيا تكاليف االستهالك للفترة البالغة 3.4 مليون دوالر أمريكي.
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أثاث وتركيبات

ارتفعت قيمة األثاث والتركيبات من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة إلضافات بقيمة 0.6 مليون دوالر أمريكي وقابل ذلك جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 0.4 مليون دوالر أمريكي واستبعادات بقيمة 0.1 مليون 

دوالر أمريكي.

المركبات

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للمركبات ارتفاًعا طفيًفا من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إضافات بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك بقيمة 0.2 

مليون دوالر أمريكي في 2022م.

أعما- رأسمالية قي( اإلنجاز

ارتفعت األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ويعود ذلك إلى إضافات تبلغ قيمتها 7.1 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تحويالت بقيمة 2.1 مليون دوالر أمريكي، 

ويتعلق ذلك بالمطاعم تحت االنشاء وأعمال التجهيزات.

وو0وم د:   وولوالج(و- ) يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  لالستهالك  المستخ(مة  والمع(ات  للممتلكات  اإلنتاجي  العمر 

لمطاعم االمارات العربية المتح(ة:

العمر اإلنتاجي بالسنوات

5 - 20المباني وغرف التبريد

فترة اإليجار أو 5 سنوات أيهما أقلتحسينات على عقارات مستأجرة

5 - 10معدات وأدوات

6 - 7أثاث وتركيبات

4المركبات

المصدر: معلومات اإلدارة

موجودات حق االستخ(ام

صافي القيمة ال(فترية لموجودات حق االستخ(ام كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات د:  ووولوالج(و- )

العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022ماالستهالكاالستبعاداتاإلضافات31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

74,103)21,110(-76,77018,443المباني والعقارات المستأجرة

845)1,529(-5621,812المركبات

74,948)22,639(-77,33220,256صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 30 يونيو 2022م، تمثل موجودات حق االستخدام 432 مركبة ومركبات التوصيل باإلضافة إلى 586 مبنى.

انخفضت صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 77.3 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 75.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م نتيجة لتكاليف االستهالك البالغة 22.6 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات بقيمة 20.3 

مليون دوالر أمريكي المتعلقة بالمباني والمركبات وتجديد العقود المتعلقة بالمطاعم القائمة.
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الموجودات غير الملموسة

صافي القيمة ال(فترية للموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم االمارات د:  3وولوالج(و- )

العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022ماستهالكاستبعاداتتحويالتإضافات 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

6,891)534()56(-7,110371رسوم االمتياز

40)34(---74بدل الخلّو

6,125)839()2(5,865501,052برمجيات الحاسب اآللي

13,056)1,407()58(13,0484211,052صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة بشكل طفيف من 13.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.1 مليون 
دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. كان هذا االرتفاع نتيجة اإلضافات والتحويالت المتعلقة ببرمجيات الحاسب اآللي وتطبيقات الهاتف المحمول 
بقيمة 1.1 مليون دوالر أمريكي واضافات رسوم االمتياز بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك 

للفترة بقيمة 1.4 مليون دوالر أمريكي.

الموجودات المت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  4وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

27,00935,332المخزون

15,33723,090مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

31,89735,273ذمم مدينة تجارية وأخرى

31,52631,097النقد وما في حكمه

105,769124,792مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  ووولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

17,68424,162مواد غذائية

2,2213,444مواد تعبئة وتغليف

2,1082,360مواد أخرى

1,0931,250قطع غيار

23,10631,216إجمالي املخزون

)671()640(ناقًصا: مخصصات المخزون بطيء الحركة وقطع الغيار

4,5444,787بضائع في الطريق

27,00935,332مجموع املخزون

المصدر: معلومات اإلدارة
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المواد الغذائية

ارتفعت المواد الغذائية من 17.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 24.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك 
إلى ارتفاع عدد المطاعم كما في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.

مواد تعبئة وتغليف

ارتفعت مواد التعبئة والتغليف من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويعود 
ذلك إلى التوسع في قناة التوصيل إلى المنزل )الذي يتطلب المزيد من مواد التعبئة( باإلضافة إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة.

مواد أخرى

ارتفعت المواد األخرى من 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة لتوسع 
العمليات في سياق العمل االعتيادي.

قطع غيار

ارتفعت قطع الغيار ارتفاًعا طفيًفا من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
في سياق العمل االعتيادي.

مخصص المخزون بطيء الحركة وقطع الغيار

ظل مخصص المخزون بطيء الحركة مستقرا إلى حد ما بين 0.6 مليون دوالر أمريكي و0.7 مليون دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2021م و 30 يونيو 
2022م بما يتماشى مع االرتفاع في اجمالي مستوى المخزون.

بضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق بشكل طفيف من 4.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م تماشيا مع التوسع في سياق العمل وارتفاع اإليرادات.

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

اإلمارات د:  6وولوالج(و- ) لمطاعم  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  ذات عالقة كما في  3  أطراف  المستحقة من  المبالغ  أرص(ة 

العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي
8,1718,174الشركة األمأمريكانا القابضة للمطاعم اإلماراتية ليمتد

4,442-الشركة القابضةشركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م.
1,8641,871شركة تابعة زميلةالشركة المغربية للمشاريع السياحية

1,5311,546شركة تابعة زميلةالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م
1,0941,280شركة تابعة زميلةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م

1,0021,002شركة تابعة زميلةأمريكانا القابضة للمطاعم ليمتد
491563شركة تابعة زميلةالمشاريع السياحية والمطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م

226508شركة تابعة زميلةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م.
-185الشركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا

169535شركة تابعة زميلةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م
1621,441شركة تابعة زميلةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

145728شركة تابعة زميلةشركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م
104359شركة تابعة زميلةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م

195640أخرى
15,33723,090مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة
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تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات الصلة على أساس تجاري.

ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 15.3 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 23.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ويعود ذلك إلى الزيادة في األرصدة من شركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م. فيما يتعلق بتحويل رصيد الذمم المدينة 

من الشركة األم السابقة إلى شركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م. كجزء من إعادة تنظيم رأس المال.

ذمم م(ينة تجارية وأخرى

العربية د:  ووولوالج(و- ) اإلمارات  يونيو وو0وم لمطاعم  التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30  الم(ينة  الذمم  تفاصيل 

المتح(ة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

9,0268,334إجمالي الذمم المدينة التجارية

)255()666(ناقًصا: مخصص الخسارة

8,3608,079صافي الذمم المدينة التجارية

19,89120,976مصاريف مدفوعة مقدًما والودائع

2,6184,820المدفوعات المقدمة

917398المطالبات المستحقة

1101,001أخرى

31,89735,273مجموع الذمم املدينة التجارية واألخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

إجمالي الذمم الم(ينة التجارية

انخفض رصيد إجمالي الذمم المدينة التجارية من 9.0 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 8.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م مدفوًعا بشكل رئيسي بإعادة تصنيف الذمم المدينة من بيع الزيت المستخدم من إجمالي الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2021م 

إلى بند »أخرى« كما في 30 يونيو 2022م.

مخصص الخسارة

انخفض مخصص الخسارة من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة إلعادة 
تصنيف مخصص الخسارة مقابل الذمم المدينة من مبيعات الزيت المستخدم من إجمالي الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 

بند »أخرى« كما في 30 يونيو 2022م.

مصاريف م(فوعة مق(ًما والودائع 

ارتفع رصيد المصاريف المدفوعة مقدما والودائع من 19.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 21.0 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م فيما يتعلق بالدفعات المقدمة ألصحاب العقارات في بداية العام وباإلضافة إلى الزيادة في عدد المطاعم كما في 30 يونيو 2022م 

مقارنة مع 31 ديسمبر 2021م.

الم(فوعات المق(مة

ارتفع الرصيد من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك إلى دفعة 
مقدمة إلى مورد المواد الغذائية.

المطالبات المستحقة

انخفضت أرصدة المطالبات المستحقة من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تسوية المطالبة التأمينية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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أخرى

ارتفع الرصيد من 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة إلى إعادة تصنيف 
الذمم المدينة المتعلقة بمبيعات الزيت المستعمل من اجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2021م إلى بند »أخرى« كما في 30 يونيو 2022م.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم االمارات العربية المتح(ة:د:  8وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

28,06927,925الحسابات الجارية في البنوك

3,4573,172النقد في الصندوق

31,52631,097مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: معلومات اإلدارة

يمثل النقد وما في حكمه حسابات الشركة الجارية في البنوك والنقد في الصندوق.

انخفض النقد وما في حكمه من 31.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 31.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. 
ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية.

التزامات رأسمالية

كان لدى مطاعم اإلمارات العربية المتحدة التزامات رأسمالية فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ بقيمة 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
)5.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(. كما كان لدى مطاعم اإلمارات العربية المتحدة خطابات اعتماد معلقة بقيمة 7.2 مليون دوالر 

أمريكي في 30 يونيو 2022م )7.3 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م(. ترتبط االلتزامات الرأسمالية بشكل رئيسي بافتتاح مطاعم جديدة.

مطلوبات غير مت(اولة

المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  9وولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

43,62242,690مطلوبات اإليجار غير المتداولة

31,18827,903مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

74,81070,592مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

مطلوبات اإليجار

تفاصيل مطلوبات االيجار كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  60ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

43,62242,690مطلوبات اإليجار غير المتداولة

34,82733,859مطلوبات اإليجار المتداولة

78,44976,549مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مطلوبات اإليجار من 78.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 76.5 مليون دوالر أمريكي كما في يونيو 2022م ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى المدفوعات خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م التي تجاوزت اإلضافات خالل الفترة.
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مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

تفاصيل مخصصات نهاية الخ(مة للموظفين كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية د:   6ولوالج(و- )

المتح(ة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

28,23531,188الرصيد االفتتاحي

5,3522,484التكاليف خالل الفترة

301176تكاليف الفائدة

)4,050(1,911إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)1,895()4,612(المدفوع خالل الفترة

31,18827,903الرصيد الختامي

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من 31.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 27.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
والمدفوعات خالل  أمريكي  مليون دوالر  بقيمة 4.1  للموظفين  الخدمة  نهاية  بإعادة احتساب مكافآت  االنخفاض مدفوًعا  وكان هذا  يونيو 2022م. 
الفترة بقيمة 1.9 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا تكاليف الخدمة الحالية للفترة بقيمة 2.5 مليون دوالر أمريكي وتكاليف الفائدة 
بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي. تعتمد إعادة احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين على الحساب االكتوارية وتستند إلى افتراضات مختلفة بما 

في ذلك المقاييس المالية وغير المالية.

مطلوبات مت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  و6ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

34,82733,859مطلوبات اإليجار المتداولة

4,2005,549مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

2,179-مخصص المطالبات القانونية وغيرها

54-ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة الدفع

112,191118,518ذمم دائنة تجارية وأخرى

151,218160,160مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة
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مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

اإلمارات د:  63ولوالج(و- ) لمطاعم  وو0وم  يونيو  و30  ذات عالقة كما في  3 ديسمبر  و0وم  أطراف  إلى  المستحقة  المبالغ  أرص(ة 

العربية المتح(ة:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي
1,0112,032شركة تابعة زميلةالشركة األهلية للصناعات الغذائية

1,1291,728شركة تابعة زميلةالشركة الخليجية لألغذية امريكانا ش.ذ.م.م
1,9851,424شركة تابعة زميلةالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

142-منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسيشركة بركات للخضار والفواكه )ذ.م.م(
205-منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسينون اإلمارات العربية المتحدة

10-شركة تابعة زميلةالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( م.م.ح
8-شركة تابعة زميلةسنيوريتا للصناعات الغذائية

-50شركة تابعة زميلةالشركة المصرية للمعلبات - امريكانا ش.م.م
شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة واالستيراد 

-25شركة تابعة زميلةوالتصدير المحدودة

4,2005,549مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في يونيو 2022م، تتعلق المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بمشتريات المواد الخام من الشركات التابعة الزميلة والكيانات التي يسيطر 
عليها مساهم رئيسي.

ارتفعت أرصدة المبالغة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 4.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.5 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م من الزيادة في رصيد الشركة األهلية للصناعات الغذائيةو الشركة الخليجية لألغذية امريكانا ش.ذ.م.م نتيجة للزيادة في 

شراء المواد الخام.

مخصص المطالبات القانونية والضريبية وغيرها

 2.2 إلى  2021م  ديسمبر   31 كما في  الرصيد من صفر  ارتفع  القانونية.  والمخصصات  الموجودات  قيمة  انخفاض  الرصيد مخصصات  يمثل هذا 
مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. كما في 31 ديسمبر 2021م، تم خصم المخصصات القانونية من رصيد المدفوعات المقدمة إلى مالك 
العقارات حيث أن المطالبات القانونية تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد المدفوعات لمالك العقارات. تم إعادة تصنيف هذه المدفوعات كما في 30 

يونيو 2022م تحت هذا الحساب مما أدى إلى الزيادة في الرصيد.

ذمم دائنة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم ال(ائنة التجارية وأخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0و لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  64ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

43,22540,949ذمم دائنة تجارية

35,39044,540مصاريف مستحقة

24,20620,024ذمم دائنة للموظفين

9,37013,005ذمم دائنة أخرى

112,191118,518مجموع الذمم الدائنة التجارية وأخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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ذمم دائنة تجارية

انخفضت الذمم الدائنة التجارية من 43.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 40.9 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 2022م نتيجة 
الدائنة  الذمم  من  التقرير(  تاريخ  في  كما  الفواتير  ليس  ولكن  والشحنات،  الخدمات  باستالم  تتعلق  )التي  الشراء  أوامر  مستحقات  تصنيف  إلعادة 

التجارية كما في 31 ديسمبر 2021م إلى المصاريف المستحقة كما في 30 يونيو 2022م.

مصاريف مستحقة

ارتفعت المصاريف المستحقة من 35.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 44.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
يونيو   30 المستحقة كما في  المصاريف  إلى  التجارية كما في 31 ديسمبر2021م  الدائنة  الذمم  الشراء من  أوامر  نتيجة إلعادة تصنيف مستحقات 

2022م.

ذمم دائنة للموظفين

انخفضت الذمم الدائنة للموظفين بمقدار 24.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 20.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م حيث تم دفع المكافأة لعام 2021م في مايو من عام 2022م، وقابل هذا االرتفاع تسجيل استحقاقات المكافآت لألشهر الستة األولى من عام 

2022م.

ذمم دائنة أخرى

ارتفعت الذمم الدائنة األخرى من 9.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 م إلى 13.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة استالم وديعة بقيمة 2.3 مليون دوالر أمريكي خالل األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022م فيما يتعلق بعملية بيع محتملة لعالمة تجارية 

غير أساسية.

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة:د:  و6ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4141رأس المال

2020االحتياطي النظامي

41,28256,849األرباح المرحلة

41,34356,910مجموع حقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة

رأس الما- واالحتياطي النظامي

بقي رأس المال واالحتياطي النظامي مستقًرا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

األرباح المرحلة

ارتفعت األرباح المرحلة من 41.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 56.8 مليون دوالر أمريكي نتيجة لألرباح المسجلة خالل الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وقابل هذا االرتفاع جزئًيا توزيعات األرباح المعلنة المقدرة ب 25.0 مليون دوالر أمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية لمطاعم اإلمارات العربية المتح(ة 3لولولو

بيان الت(فقات النق(ية للفترات المالية المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو وو0وم لمطاعم االمارات العربية د:  66ولوالج(و- )

المتح(ة

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

22,70136,517ربح الفترة

تعديالت لـ:

 10,916 11,254االستهالك واإلطفاء

 22,673 20,123استهالك موجودات حق االستخدام

 2,484 2,661مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي التحويالت

 )35(15مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية

 94 14مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف 

-)38()عكس االنخفاض في القيمة( / خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

 304 334خسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

 )75(385ربح / )خسارة( امتيازات اإليجار

1,452-تكاليف التمويل

-1,351االعتراف باألرباح المؤجلة من مشتقات األدوات المالية في اإليرادات األخرى

58,80074,329التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات يف رأس املال العامل

)1,895()2,114(مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

التغيرات يف رأس املال العامل:

)3,341()3,288(الذمم المدينة التجارية وأخرى

)8,416(938المخزون

10,8618,561الذمم الدائنة التجارية وأخرى

)7,753()8,386(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2941,357مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

57,10462,841صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

 )14,531()9,497(مشتريات المباني والمعدات

 39 9النقد الناتج من بيع ممتلكات ومعدات

 )421()851(مشتريات الموجودات غير ملموسة

)14,913()10,339(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

 )23,357()21,888(العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

 )25,000()27,624(التوزيعات للشركة األم

-)2,177(صافي الحركة في التعديالت المجتزأة

)48,357()51,689(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)429()4,924(صافي التغير في النقد وما في حكمه

16,67331,526النقد وما في حكمه في بداية الفترة

11,74831,097النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 57.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 62.8 مليون دوالر 
الستة أشهر  أمريكي في  مليون دوالر  الفترة من 22.7  أرباح  زيادة  إلى  أساًسا  ويرجع ذلك  يونيو 2022م   30 المنتهية في  الستة أشهر  أمريكي في 
التسويات غير  الزيادة في  إلى  باإلضافة  2022م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  أمريكي في  دوالر  مليون   36.5 إلى  2021م  يونيو   30 المنتهية 
النقدية من 36.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 م إلى 37.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2022 م. قابل هذا االرتفاع جزئًيا التغييرات في رأس المال العامل حيث تغير من صافي النقد الناتج قدره 0.4 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صافي النقد المستخدم قدره 9.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

النقد المستخدم قدره 10.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في  النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من صافي  ارتفع صافي 
30 يونيو 2021م إلى صافي النقد المستخدم قدره 14.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى 
الزيادة في النقد المستخدم لشراء المباني والمعدات من 9.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 14.5 مليون 

دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من صافي النقد المستخدم البالغ 51.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م إلى صافي النقد المستخدم قدره 48.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
النخفاض التوزيعات للشركة األم جنًبا إلى جنب مع التعديالت المجتزأة البالغ قدرها 2.2 مليون دوالر أمريكي والذي تم تكبدها فقط في الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م، قابل هذا االنخفاض زيادة في المدفوعات مقابل عقود اإليجار.
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شركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم  3لولو
و30 يونيو وو0وم 

ملخص المعلومات المالية لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:د:  و6ولوالج(و- )

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 

212,568254,863إيرادات

)125,661()103,790(تكلفة اإليرادات

108,778129,202إجمالي الربح

)84,590()79,378(مصاريف بيع وتوزيع

)17,110()14,874(مصاريف عمومية وإدارية

)267(2,413إيرادات / )مصاريف( أخرى، صافي

4517الربح من العمالت األجنبية

16,98427,252ربح التشغيل

798-حصص األرباح من شركة تابعة

90-الربح من استثمارات متاحة للبيع

)1,976()2,178(تكاليف التمويل

14,80626,163الربح قبل الزكاة

)1,920()2,133(الزكاة

12,67224,244ربح الفترة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

85,420104,846مجموع حقوق امللكية

235,411242,662مجموع الموجودات غير المتداولة

52,92073,345مجموع الموجودات المتداولة

288,332316,007مجموع املوجودات

85,97387,769مجموع المطلوبات غير المتداولة

116,939123,392مجموع المطلوبات المتداولة

202,912211,161مجموع املطلوبات

288,332316,007مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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مؤشرات األداء الرئيسية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم:د:  68ولوالج(و- )

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل 

30 يونيو 2021م 30 يونيو 2021م العملة: ألف دوالر أمريكي 

%50.7 %51.2 إجمالي هامش الربح )1( 

%9.5 %6.0 صافي هامش الربح )2( 

المصدر: معلومات اإلدارة

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان المركز المالي

30 يونيو 2021م 31 ديسمبر 2021م العملة: ألف دوالر أمريكي 

0.6 0.5 نسبة التداول )3( 

%66.8 %70.4 مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4( 

)21,684( )23,369( صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5( 

5 5 معدل أيام الذمم المدينة )6( 

77 52 معدل أيام المخزون )7( 

95 107 معدل أيام الذمم الدائنة )8( 

)%10.1( )%12.4( صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9( 

%11.9 %9.0 العائد على الموجودات )10( 

%35.8 %30.4 العائد على حقوق الملكية )11( 

المصدر: معلومات اإلدارة

إجمالي الهامش هو إجمالي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر.   )1(
صافي هامش الربح هو صافي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر.   )2(

تم احتساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.   )3(
تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.   )4(

صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(
تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(

مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني عشر شهرا   )7(
األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(
بالتشغيل( مقسومة على مواد خام مستهلكة )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365.

التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(

تم احتساب العائد على الموجودات بناء على أرباح لفترة االثني عشر شهًرا الماضية مقسوماً على مجموع الموجودات.   )10(
تم احتساب العائد على حقوق الملكية بناء على أرباح لفترة االثني عشر شهًرا الماضية مقسوماً على مجموع حقوق الملكية.   )11(
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بيان ال(خل لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد  ل3لولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )السعودية( للفترات المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

)المملكة د:  69ولوالج(و- ) ذ.م.م  األهلية  المطاعم  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  للفترات  ال(خل  بيان 

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 
212,568254,863إيرادات

)125,661()103,790(تكلفة اإليرادات
108,778129,202إجمالي الربح

)84,590()79,378(مصاريف بيع وتوزيع
)17,110()14,874(مصاريف عمومية وإدارية

)267(2,413إيرادات / )مصاريف( أخرى، صافي
4517الربح من العمالت األجنبية

16,98427,252ربح التشغيل
798-حصص األرباح من شركة تابعة

90-الربح من استثمارات متاحة للبيع
)1,976()2,178(تكاليف التمويل

14,80626,163الربح قبل الزكاة
)1,920()2,133(الزكاة

12,67224,244ربح الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات

اإليرادات حسب العالمة التجارية

أشهر د:  0وولوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  التجارية  العالمة  تفاصيل  اإليرادات حسب 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

23.1%138,106169,961كنتاكي

24.1%45,08555,935هارديز

2.7%19,48720,005كرسبي كريم

100.0%118-بيتزا هت

)10.6%(9,8908,844أخرى

19.9%212,568254,863مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

 66.7%65.0%كنتاكي

 21.9%21.2%هارديز

 7.8%9.2%كرسبي كريم

0.0%-بيتزا هت

 3.5%4.7%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

اإليرادات حسب تفاصيل قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:   وولوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

16.6%67,30978,473التوصيل إلى المنزل

18.9%63,12175,048طلبات خارجية

10.7%50,92856,390طلبات السيارات

44.4%26,65038,472طلبات داخلية

42.1%4,5606,480أخرى

19.9%212,568254,863مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

 30.8%31.7%التوصيل إلى المنزل

 29.4%29.7%طلبات خارجية

 22.1%24.0%طلبات السيارات

15.1%12.5%طلبات داخلية

 2.5%2.1%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تُشّغل الشركة كاًل من كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم وبيتزا هت في المملكة العربية السعودية. ساهمت هذه العالمات التجارية االربعة مجتمعة بنسبة 
96.5% في مجموع اإليرادات للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. أفتتح أول مطعم لبيتزا هت في المملكة العربية السعودية في النص الثاني 

من يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 19.9% من 212.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 254.9 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى: 

افتتاح 29 مطعًما جديًدا )بين 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م( مما أدى إلى ارتفاع عدد الطلبات من المطاعم القائمة والجديدة من - 
18.1 مليون طلب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 21.1 مليون طلب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

الزيادة في متوسط قيمة الطلب من 11.7 دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.1 دوالر أمريكي في - 
الستة أشهر المنتهية في30 يونيو 2022م، نتيجة الرتفاع األسعار في الربع األول من عام 2021م في كنتاكي بنسبة 6.9%، وهارديز 

بنسبة 6.5%، وكرسبي كريم بنسبة %6.2.

ارتفعت إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لتصل إلى 78.5 مليون دوالر أمريكي مقارنة 
ب 67.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ولكن انخفضت إيرادات التوصيل إلى المنزل كنسبة من اإليرادات إلى 
30.8% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة ب 31.7% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. و كان ذلك نتيجة تعافي قناة 

الطلبات الداخلية بعد تخفيف قيود جائحة كوفيد-19.
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تكلفة االيرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  ووولوالج(و- )

وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

28.7%63,94282,277مواد خام مستخدمة
8.1%16,25117,564رواتب ومزايا الموظفين األخرى

22.7%10,91713,398رسوم امتياز
)7.0%(8,0577,496االستهالك

)26.4%(2,1001,546اإليجار
34.0%2,5223,380أخرى

21.1%103,790125,661مجموع تكلفة االيرادات

كنسبة من اإليرادات
 32.3%30.1%مواد خام مستخدمة

 6.9%7.6%رواتب ومزايا الموظفين األخرى
 5.3%5.1%رسوم امتياز
2.9%3.8%االستهالك

0.6%1.0%اإليجار
1.3%1.2%أخرى

 49.3%48.8%مجموع تكلفة االيرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

مواد خام مستخ(مة

ارتفعت مواد خام المستخدمة بنسبة 28.7% من 63.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 82.3 مليون دوالر 
أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات بنسبة 19.9% باإلضافة إلى الزيادة في التكاليف 

المواد الخام مثل الدجاج، زيت الطبخ ومواد أخرى. 

ارتفعت مواد خام المستخدمة كنسبة من اإليرادات من 30.1% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 32.3% في الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م وذلك بسبب الزيادة المذكورة أعاله المتعلقة بارتفاع أسعار المدخالت.

رواتب ومزايا الموظفين األخرى 

ارتفعت رواتب ومزايا الموظفين األخرى بنسبة 8.1% من 16.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 17.6 مليون 
الشركة في  المتماشي مع توسع أعمال  الموظفين  زيادة عدد  إلى  يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا   30 المنتهية في  الستة أشهر  أمريكي في  دوالر 
العمل  ساعات  وزيادة  العالوات  إلى  باإلضافة  2022م  يونيو  و30  2021م  يونيو   30 بين  جديًدا  مطعًما   29 الفتتاح  نظًرا  السعودية  العربية  المملكة 

اإلضافي خالل نفس الفترة تماشياً مع زيادة اإليرادات والطلبات.

بلغت معدالت التوطين والسعودة للشركة 27.0% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

رسوم االمتياز

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 22.7% من 10.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 13.4 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوعة بزيادة نسبة االمتياز ألحدى العالمات التجارية الكبرى من 5.5% في الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م إلى 5.75% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والزيادة اإلجمالية في اإليرادات خالل الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2022م. 
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االستهالك

انخفضت تكاليف االستهالك بنسبة 7.0% من 8.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 7.5 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى االستبعادات وإغالق 4 مطاعم في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م باإلضافة إلى زيادة الموجودات المستهلكة بشكل كامل. وقابل هذا االنخفاض بشكل جزئي افتتاح 13 مطعم في الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2022م في المملكة العربية السعودية.

اإليجار 

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 26.4% من 2.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة انتهاء صالحية جزء من عقود اإليجار قصيرة األجل التي لم تكن مؤهلة للرسملة بموجب 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16. 

أخرى

تتعلق التكاليف األخرى بشكل أساسي بتكاليف التوزيع، تكاليف الخدمات، مراكز التجهيز، والنفقات العامة للمستودعات )باستثناء تكاليف الموظفين(، 
باإلضافة إلى تكاليف السفر والنقل.

ارتفعت التكاليف األخرى بنسبة 34.0% من 2.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة افتتاح 4 مراكز تجهيز بما يتضمن مركز تجهيز المتعلق بمطعم بيتزا هت خالل الستة أشهر 

المنتهية 30 يونيو 2022م.

مصاريف البيع والتوزيع

تفاصيل مصاريف البيع والتوزيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:  3وولوالج(و- )

30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

9.0%28,61331,180رواتب ومزايا الموظفين األخرى
22.5%9,88512,105مصاريف التسويق واالعالن

)7.6%(12,36811,427االستهالك
21.0%8,1829,898مصاريف التوصيل إلى المنزل

)4.0%(6,9556,675المرافق
)3.6%(2,7642,664الصيانة ومصاريف تشغيلية األخرى

)25.3%(2,8332,115اإليجار
9.6%8,527 7,779أخرى

6.6%79,37884,590مجموع مصاريف البيع والتوزيع

كنسبة من اإليرادات
 12.2%13.5%رواتب ومزايا الموظفين األخرى

 4.7%4.7%مصاريف التسويق واالعالن
 4.5%5.8%االستهالك

3.9%3.8%مصاريف التوصيل إلى المنزل
2.6%3.3%المرافق

1.0%1.3%الصيانة ومصاريف تشغيلية األخرى
0.8%1.3%اإليجار
 3.3%3.7%أخرى

33.2%37.3%مجموع مصاريف البيع والتوزيع

المصدر: معلومات اإلدارة
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رواتب ومزايا الموظفين األخرى

ارتفعت رواتب ومزايا الموظفين األخرى بنسبة 9.0% من 28.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 31.2 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الموظفين باإلضافة إلى زيادة عدد المطاعم من 
463 مطعم كما في 30 يونيو 2021م إلى 483 مطعم كما في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى عالوات األداء، والزيادة في العمل اإلضافي خالل نفس 

الفترة تماشياً مع زيادة اإليرادات والطلبات.

مصاريف التسويق واالعالن

ارتفعت مصاريف التسويق واالعالن بنسبة 22.5% من 9.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.1 مليون دوالر 
أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة في اإليرادات. 

بقيت مصاريف التسويق واالعالن كنسبة من اإليرادات مستقرة بنسبة 4.7% خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

االستهالك 

انخفضت تكاليف االستهالك بنسبة 7.6% من 12.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 11.4 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استهالك الموجودات الثابتة بشكل كامل )مثل مراكز االتصال وموجودات 

المطاعم )باستثناء الغرف الباردة((، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا تكاليف االستهالك على الموجودات المضافة حديثا خالل الفترة.

مصاريف التوصيل المنزلي 

ارتفعت مصاريف التوصيل المنزلي بنسبة 21.0% من 8.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.9 مليون دوالر 
الزيادة في عموالت شركات  إلى  المنزل باإلضافة  إلى  التوصيل  إيرادات  زيادة  يونيو 2022م وذلك بسبب  المنتهية في 30  الستة أشهر  أمريكي في 

تطبيقات توصيل الطلبات نتيجة التحول من نموذج الخدمات الجزئية إلى نموذج الخدمة الكاملة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

المرافق

انخفضت مصاريف المرافق بنسبة 4.0% من 7.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.7 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك بسبب االنتقال من الخطوط الثابتة والتي تعتبر األعلى تكلفة إلى اإلنترنت القائم على جهاز التوجيه.

الصيانة ومصاريف تشغيلية األخرى 

انخفضت الصيانة ومصاريف تشغيلية األخرى بنسبة 3.6% من 2.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.7 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف المتعلقة بمواد التعقيم )المعقمات 

والكمامات( خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

اإليجار

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 25.3% من 2.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة انتهاء صالحية جزء من عقود اإليجار قصيرة األجل التي لم تكن مؤهلة للرسملة بموجب 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16.

أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل أساسي برسوم التراخيص والتأمين، مصاريف مركز االتصال، فساد وتلف البضائع، التنظيف واللوازم ذات الصلة، 
تكاليف األمن، تكاليف ما قبل االفتتاح والهدايا المجانية التي توزع مع وجبات األطفال.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 9.6% من 7.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 8.5 مليون دوالر أمريكي 
في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة الرتفاع تكاليف فساد وتلف البضائع تماشيا مع الزيادة في اإليرادات. 

أمريكانا للمطاعم 
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المصاريف العمومية واإلدارية 

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  4وولوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م. )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

17.1%8,1119,500الرواتب ومزايا الموظفين االخرى
15.8%1,9632,272مصاريف المخصصات

25.1%1,4311,790 إيجارات المركبات والمباني قصيرة األجل
)26.1%(1,203889المرافق واالتصاالت

6.5%362386اإلصالحات والصيانة
12.3%303341انتقاالت

)14.3%(369316االستهالك
)49.4%(267135األتعاب المهنية

71.2%8651,481أخرى
15.0%14,87417,110مجموع املصاريف العمومية واالدارية

كنسبة من اإليرادات
 3.7%3.8%الرواتب ومزايا الموظفين االخرى

 0.9%0.9%مصاريف المخصصات
 0.7%0.7% إيجارات المركبات والمباني قصيرة األجل

0.3%0.6%المرافق واالتصاالت
0.2%0.2%اإلصالحات والصيانة

0.1%0.1%انتقاالت
0.1%0.2%االستهالك 

0.1%0.1%األتعاب المهنية
 0.6%0.4%أخرى

6.7%7.0%مجموع املصاريف العمومية واالدارية

المصدر: معلومات اإلدارة

الرواتب ومزايا الموظفين االخرى

ارتفعت الرواتب ومزايا الموظفين األخرى بنسبة 17,1% من 8.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.5 مليون 
التطوير  فريق  تنمية  إلى  رئيسي  ذلك بشكل  يعود  الموظفين،  زيادة عدد  وذلك بسبب  2022م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  أمريكي في  دوالر 

الستيعاب ألتوسع في نطاق األعمال وإطالق بيتزا هت في المملكة العربية السعودية.

مصاريف المخصصات

ارتفعت مصاريف المخصصات بنسبة 15,8% من 2.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة للزيادة في المخصصات مقابل المخزون بطيء الحركة والذمم المدينة من شركات تطبيقات 

توصيل الطلبات بمقدار 0.3 مليون دوالر أمريكي وذلك يتماشيا مع الزيادة في اإليرادات.

إيجارات المركبات والمباني قصيرة األجل

ارتفعت إيجارات المركبات والمباني قصيرة األجل بنسبة 25.1% من 1.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.8 
مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، نتيجة تجديد عقود إيجارات مساكن الموظفين قصيرة األجل وهي غير مؤهلة 

للرسملة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16.
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مرافق واتصاالت

انخفضت مصاريف المرافق واالتصاالت بنسبة 26.1% من 1.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.9 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب االنتقال من الخطوط الثابتة والتي تعتبر األعلى تكلفة إلى اإلنترنت القائم 

على جهاز التوجيه. 

اإلصالحات والصيانة

ظلت مصاريف اإلصالحات والصيانة مستقرة عند 0.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م.

انتقاالت

ظلت مصاريف االنتقاالت مستقرة عند 0.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م.

االستهالك 

انخفضت تكاليف االستهالك بنسبة 14.3% من 0.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، حيث ان بعض الموجودات القائمة استهلكت بالكامل باإلضافة إلى إعادة تصنيف احدى المستودعات 

إلى عقار استثماري )وبالتالي لم يتم تسجيل أي استهالك فيما يتعلق بالمستودع(.

األتعاب المهنية

انخفضت األتعاب المهنية بنسبة 49.4% من 0.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.1 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بسبب االنخفاض بشكل رئيسي في الخدمات المخصصة في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مصاريف أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل أساسي بالتراخيص التجارية، التأمينات، مصاريف الخدمات، رسوم بنكية، عقود الخدمات، وتكاليف متنوعة أخرى.

ارتفعت المصاريف األخرى من 0.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي في 30 يونيو 
2022م، وذلك نتيجة لمخصص الذمم المدينة التجارية المسجلة خالل الستة األشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 م بمبلغ 0.5 مليون دوالر أمريكي. 

اإليرادات/ )المصاريفد األخرى، صافي

أشهر د:  ووولوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  األخرى  )المصاريفد  اإليرادات/  التفاصيل 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

64.5%138227امتياز اإليجار
)67.3%(4916الربح من استبعادات الممتلكات والمعدات

)122.9%()510(2,226أخرى
)111.1%()267(2,413مجموع اإليرادات/ )املصاريف( األخرى، صايف

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفض هذا البند من دخل بمبلغ 2.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى مصروف بمبلغ 0.3 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل بنود دخل غير متكررة في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
إلى عكس مخصص فارم  التسويقية )1.3 مليون دوالر أمريكي( باإلضافة  الطلبات للحمالت  الدخل من شركة تطبيقات توصيل  2021م وذلك مثل 
فريتس المكون في 2020م )1.0 مليون دوالر أمريكي(. قابل هذا االنخفاض جزئيا الزيادة في امتياز اإليجار؛ وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم 16، يجب تسجيل جميع امتيازات اإليجار المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 قبل 30 يونيو 2022م )جزء من هذا الدخل يخص الفترة ما بعد 

30 يونيو 2022م(.
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حصص األرباح من شركة تابعة

زادت الحصة في أرباح الشركة التابعة من صفر في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م فيما يتعلق بأرباح الشركة التابعة المملوكة بالكامل )برايم لالستثمار( فيما يتعلق باألشهر الستة المنتهية في 2022م.

تكاليف التمويل

التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 د:  6وولوالج(و- ) التفاصيل تكاليف 

يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

التغير )30 يونيو 2021م-30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

)17.9%(2,2571,854الفائدة على مطلوبات اإليجار
ال ينطبق187-تكلفة الفائدة على التزامات مزايا الموظفين

)16.7%()65()78(دخل الفوائد
)9.3%(2,1781,976مجموع تكاليف التمويل

المصدر: معلومات اإلدارة

دوالر  مليون   2.0 إلى  2021م  يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  في  أمريكي  دوالر  مليون   2.2 من   %9.3 بنسبة  التمويل  تكاليف  انخفض مجموع 
أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االنخفاض في الفائدة على مطلوبات اإليجار )من 2.3 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م( تماشياً 
مع االنخفاض في التزامات اإليجار كما في 30 يونيو 2022م )91.9 مليون دوالر أمريكي( مقارنة ب 30 يونيو 2021م )103.4 مليون دوالر أمريكي( 

وتسجيل 0.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بالتزامات مزايا الموظفين بما يتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية 19.

الزكاة

انخفضت مصاريف الزكاة من 2.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م. يتم تسجيل مصاريف الزكاة على أساس تقدير مصروف الزكاة المتوقع. خالل 2021م، كان مطلوب الزكاة الفعلي أقل 

من المستحق، و لذلك قامت اإلدارة بمراجعة تقديرها لمصاريف الزكاة المستحقة في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

الربح للفترة وصافي هامش الربح للفترة

ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة 91.3% من 12.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 24.2 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة الرتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.8% من 108.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م إلى 129.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى تسجيل حصص الربح في شركة تابعة 
بمبلغ 0.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 م. قد قابل االرتفاع المذكور أعاله بشكل طفيف انخفاض في اإليرادات 

األخرى، والزيادة في مصاريف البيع والتوزيع باإلضافة إلى المصاريف العمومية واإلدارية

تحّسن صافي هامش الربح من 6.0% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.5% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، نتيجة: 
)1( االنخفاض في مصاريف اإلدارية والعمومية كنسبة من اإليرادات من 7.0% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.7% في الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م؛ )2( انخفاض مصاريف البيع والتوزيع كنسبة من اإليرادات من 37.3% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى 33.2% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م و ذلك ألن جزء من هذه التكاليف )المصاريف العمومية واإلدارية و مصاريف البيع 
والتوزيع( ثابتة بطبيعتها ولم ترتفع بنفس معّدل ارتفاع اإليرادات. وقد قابل هذا االرتفاع بشكل جزئي الزيادة في تكلفة المبيعات كنسبة من اإليرادات 
من 48.8% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 49.3% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى 

الزيادة في تكلفة المخزون المذكورة أعاله. 
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بيان المركز المالي لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد ول3لولو

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية د:  ووولوالج(و- )

السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

34,82143,889 ممتلكات ومعدات

92,35190,218 موجودات حق االستخدام

4,7656,019 موجودات غير ملموسة 

1,7171,717 استثمارات عقارية

101,520100,818 استثمار محتسب وفق طريقة حقوق الملكية

-237 هامش الودائع مقابل خطابات الضمان

235,411242,662 مجموع املوجودات غير املتداولة

19,02732,221مخزون

10,34019,137الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى 

184303المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

23,36921,684نقد وما في حكمه

52,92073,345مجموع املوجودات املتداولة

288,332316,007مجموع املوجودات

17,67019,488مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

68,30368,281مطلوبات اإليجار

85,97387,769مجموع املطلوبات غير املتداولة

33,38223,622مطلوبات اإليجار

39,73055,376مبالغ مستحقة وذمم دائنة أخرى

35,64131,588ذمم دائنة تجارية

4,1779,594مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-865توزيعات األرباح المستحقة

3,1443,211الزكاة المستحقة

116,939123,392مجموع املطلوبات املتداولة

202,912211,161مجموع املطلوبات

56,00056,000رأس المال

16,80016,800احتياطي نظامي

12,62032,046أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(

85,420104,846صايف حقوق امللكية

288,332316,007مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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الموجودات غير المت(اولة

الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة د:  8وولوالج(و- )

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

34,82143,889 ممتلكات ومعدات

92,35190,218 موجودات حق االستخدام

4,7656,019 موجودات غير ملموسة 

1,7171,717 استثمارات عقارية

101,520100,818 استثمار محتسب وفق طريقة حقوق الملكية

-237 هامش الودائع مقابل خطابات الضمان

235,411242,662 مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

الممتلكات والمع(ات

لشركة د:  9وولوالج(و- ) وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  والمع(ات  الممتلكات  ال(فترية  القيمة  صافي  تفاصيل 

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

31 ديسمبر العملة: ألف دوالر أمريكي
2021م

تحويالت 
تحويالت إلى موجودات االستهالكاستبعاداتوإضافات

غير ملموسة
عمليات عكس 

30 يونيو 2022مالشطب

5,008-----5,008أراضي 
6734,081-)423()826(-4,657مباني 

15,068--)1,963()23(9,8357,218ديكورات
7111,198)1,430()1,828()170(9,7274,829آالت ومعدات
2,245--)252()4(1,2011,300أجهزة تكييف

209--)14(-223-مركبات ومعدات نقل
1,522--)151()6(827853أثاث وتركيبات

1594,560---3,566834أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

90343,889)1,430()4,632()1,029(34,82115,257صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

األراضي

لم تتم أي إضافات او انخفاضات في القيمة الدفترية لألراضي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

المباني

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمباني من 4.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
دوالر  مليون   0.8 بقيمة  استبعادات   )2( أمريكي،  دوالر  مليون   0.4 والبالغة  للفترة  االستهالك  تكاليف   )1( إلى:  رئيسي  بشكل  ذلك  ويعود  2022م، 
أمريكي المتعلقة بموجودات قديمة غير مستعملة. وقد قابل هذا االنخفاض جزئًيا عمليات عكس الشطب بقيمة 0.7 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق 

بإحدى المخازن.

ال(يكورات

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للديكورات من 9.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 15.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إضافات وتحويالت بقيمة 7.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 13 مطعم جديد خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2022م، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 2.0 مليون دوالر أمريكي.
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اآلالت والمع(ات

ارتفعت اآلالت والمعدات من 9.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 11.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 4.8 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 13 مطعًما جديًدا خالل فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م، وقد قابل ذلك تكاليف االستهالك للفترة بقيمة 1.8 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى إعادة تصنيف اآلالت والمعدات البالغة 

1.4 مليون دوالر أمريكي إلى موجودات غير الملموسة )برامج الحاسب اآللي(. 

أجهزة التكييف

ارتفعت صافي القيمة الدفترية ألجهزة التكييف من 1.2 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
البالغة 0.3  البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع تكاليف االستهالك  2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت 

مليون دوالر أمريكي.

المركبات والنقل

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للمركبات والنقل من صفر كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع تكاليف االستهالك البالغة 14 ألف دوالر أمريكي.

أثاث وتركيبات

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات من 0.8 مليون دوالر أمريكي كما 31 ديسمبر 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.9 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع تكاليف االستهالك البالغة 

0.2 مليون دوالر أمريكي.

أعما- رأسمالية قي( اإلنجاز

دوالر  مليون   4.6 إلى  2021م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   3.6 اإلنجاز من  قيد  الرأسمالية  الدفترية لألعمال  القيمة  ارتفعت صافي 
أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي وباإلضافة إلى عمليات عكس 

الشطب بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي والتي تتعلق بشكل رئيسي بعام 2021م فيما يتعلق بإحدى المخازن.

يونيو وو0وم د:  80ولوالج(و- ) و30  االستهالك كما في  3 ديسمبر  و0وم  المستخ(مة في  والمع(ات  للممتلكات  اإلنتاجي  العمر 

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

العمر اإلنتاجي )السنوات( 

10 - 20 مباني
5 ديكورات

5 - 6.7 آالت ومعدات
4 - 5 أجهزة تكييف

4 مركبات
5 أثاث وتركيبات

المصدر: معلومات اإلدارة

موجودات حق االستخ(ام

يونيو وو0وم لشركة د:   8ولوالج(و- ) و30  االستخ(ام كما في  3 ديسمبر  و0وم  ال(فترية موجودات حق  القيمة  تفاصيل صافي 

المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022ماستهالكاستبعاداتاضافات31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
87,086)13,201()1,080(89,03012,338مباني

3,132)755()11(3,321577مركبات 

90,218)13,956()1,092(92,35112,915صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 30 يونيو 2022م، تشمل موجودات حق االستخدام 518 مطعًما و217 سكًنا للموظفين و816 مركبة توصيل و88 عقد إيجار لعدة موجودات 
من ضمنها مكاتب إدارية ومراكز التجهيز وغيرها.
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انخفضت صافي القيمة الدفترية موجودات حق االستخدام من 92.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 90.2 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 14.0 مليون دوالر أمريكي والتي تجاوزت اإلضافات البالغة 12.9 

مليون دوالر أمريكي والتي تمثل موجودات حق استخدام المتعلقة بفتح المطاعم الجديدة وتجديدات المطاعم القائمة.

الموجودات غير الملموسة

صافي القيمة ال(فترية للموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم د:  و8ولوالج(و- )

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022متعديالتإطفاءاستبعاداتإضافات31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
44,625)506()34(4,670490امتياز العالمات التجارية

78)4()13(--95بدل الخلّو
1,4301,316)141()1(28-برامج الحاسب آلي

1,4306,019)660()35(4,765518صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 4.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 6.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م. نتج االرتفاع في الموجودات غير الملموسة خالل الفترة نتيجة تعديالت بقيمة 1.4 مليون دوالر أمريكي بإعادة تصنيف 
أنظمة المكاتب الخلفية من اآلالت والمعدات داخل الممتلكات والمعدات إلى األصول غير الملموسة - برامج الحاسب آلي وباإلضافة إلى اإلضافات 
البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي والمتعلقة ببرامج الحاسب آلي وبرسوم امتياز العالمات التجارية. وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف اإلطفاء للسنة 

البالغة 0.7 مليون دوالر أمريكي.

استثمارات عقارية

ظلت االستثمارات العقارية مستقرة بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

االستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية

المطاعم د:  83ولوالج(و- ) يونيو وو0وم لشركة  و30  الملكية كما في  3 ديسمبر  و0وم  المحتسب وفق طريقة حقوق  االستثمار 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

37,510100,828موجودات متداولة

-64,014موجودات غير المتداولة

)10()4(مطلوبات متداولة

101,520100,818صايف املوجودات 

المصدر: معلومات اإلدارة

الحركة في القيمة ال(فترية لالستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو د:  84ولوالج(و- )

وو0وم شركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

101,520 -1 يناير

-100,021إضافات خالل الفترة

)1,499(-توزيعات األرباح المستلمة من االستثمارات

1,498798حصة الربح / )الخسائر( للفترة

31101,520100,818 ديسمبر / 30 يونيو

المصدر: معلومات اإلدارة
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خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قامت الشركة بإنشاء أمريكانا برايم لالستثمارات المحدودة )»برايم لالستثمارات«( بنسبة ملكية %100. 
كما في 30 يونيو 2022م، تمتلك أمريكانا برايم لالستثمارات المحدودة 100مليون سهم بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي )375,080,000 ريال سعودي( 
بقيمة دفترية تعادل 100.0 مليون دوالر أمريكي. انخفضت القيمة الدفترية لالستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية من 101.5 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 100.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة توزيعات األرباح من أمريكانا برايم لالستثمارات 
يونيو 2022م )تمثل  المنتهية 30  الستة أشهر  البالغة 1.5 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االرتفاع بشكل جزئي األرباح المسجلة خالل  المحدودة 

بشكل أساسي الدخل على الودائع المصرفية(.

هامش الودائع مقابل خطابات الضمان

يونيو   30 إلى صفر كما في  أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  بقيمة 0.2 مليون دوالر  الضمان  الودائع مقابل خطابات  البند هامش  يشمل هذا 
2022م. وتم اصدارها في سياق األعمال العادية.

الموجودات المت(اولة

)المملكة د:  و8ولوالج(و- ) ذ.م.م  األهلية  المطاعم  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  المت(اولة  الموجودات 

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
19,02732,221مخزون

10,34019,137الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى 
184303المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

23,36921,684نقد وما في حكمه
52,92073,345مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية د:  86ولوالج(و- )

السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

11,91920,466مواد خام 

3,2153,538مخزون في مطاعم

2,2252,005قطع غيار اآلالت والمعدات المستهلكة

2,8533,747مواد تعبئة وتغليف

1,0074,559بضائع في الطريق

21,21934,315إجمالي المخزون

)2,094()2,193( ناقًصا: مخصص الخسارة لتقادم المخزون

19,02732,221مجموع املخزون 

المصدر: معلومات اإلدارة

المواد الخام

ارتفع مخزون مواد الخام من 11.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 20.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
زيادة عدد المطاعم العاملة باإلضافة إلى زيادة في أسعار السلع. 

المخزون في المطاعم

ارتفع المخزون في المطاعم من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
زيادة عدد المطاعم العاملة وذلك في سياق األعمال العادية.
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قطع غيار اآلالت والمع(ات المستهلكة

انخفضت قطع غيار اآلالت والمعدات المستهلكة من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استخدام قطع الغيار في افتتاح المطاعم الجديدة خالل الستة أشهر المنتهية 2022م. 

مواد تعبئة وتغليف

ارتفع مخزون مواد التعبئة والتغليف من 2.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في مبيعات التوصيل المنزلي )التي تتطلب مواد تغليف وتعبئة إضافية( باإلضافة إلى زيادة عدد المطاعم العاملة.

بضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى اضطرابات سلسلة التوريد.

مخصص الخسارة لتقادم المخزون

ظل مخصص الخسارة لتقادم المخزون مستقر بين 2.2 مليون دوالر أمريكي و2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م، 
على التوالي. يتماشى الرصيد كما في 30 يونيو 2022م مع سياسة الشركة للمخصصات.

دفعات مق(مة وذمم م(ينة أخرى

تفاصيل دفعات مق(مة وذمم م(ينة أخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية د:  و8ولوالج(و- )

ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4,7284,627الذمم المدينة من مقدمي الخدمات

1,1907,194مصروفات مدفوعة مقدًما

1,1521,968ذمم مدينة لمبيعات بطاقات االئتمان 

2,6724,747اإليجار المدفوع مقدًما

598601ودائع قابلة لالسترداد

10,34019,137دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

الذمم الم(ينة من مق(مي الخ(مات

ظلت الذمم المدينة من مقدمي الخدمات مستقرة بشكل عام كما في 31 ديسمبر 2020م )4.7 مليون دوالر أمريكي( و 30 يونيو 2022م )4.6 مليون 
دوالر أمريكي( وذلك في سياق األعمال العادية. 

مصاريف م(فوعة مق(مًا

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 7.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويعود ذلك إلى المدفوعات التي تتم في بداية العام ويتم إطفاءها على مدار العام )مما أدى إلى انخفاض الرصيد في نهاية العام(.

ذمم م(ينة لمبيعات بطاقات االئتمان 

ارتفعت الذمم المدينة لمبيعات بطاقات االئتمان من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م، وذلك بسبب زيادة مبيعات بطاقات االئتمان.

االيجار الم(فوع مق(مًا

ارتفع اإليجار المدفوع مقدماً من 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، تماشًيا 
مع ارتفاع عدد المطاعم العاملة من 474 كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 483 كما في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى اإليجار المدفوع مقدما في 

بداية السنة والتي يتم إطفاؤه على مدار الفترة. 
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ودائع قابلة لالسترداد

ظلت ودائع القابلة لالسترداد مستقرة عند 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م وذلك في سياق األعمال 
العادية.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

المطاعم د:  88ولوالج(و- ) لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  ذات عالقة كما في  3  أطراف  المستحقة من  المبالغ  أرص(ة 

األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

169-شركة تابعةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م. م

51-الشركة األمأمريكانا القابضة للمطاعم السعودية ليمتد

4444شركة تابعةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م 

3837شركة تابعةالمشاريع السياحية و المطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م

1-شركة تابعةذا انترناشونال كومباني فور ورلد ريستورانتس ليميتد

-82منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسيشركة نون للحلول التجارية اإللكترونية 

-15شركة تابعةالشركة العالمية لألزياء

-4شركة تابعةالشركة العالمية لمستحضرات التجميل

-1شركة تابعةالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

184303مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى االرتفاع في رصيد أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م باإلضافة إلى االرتفاع في رصيد أمريكانا القابضة للمطاعم 
نون  انخفاض في رصيد شركة  االرتفاع  وقابل هذا  الكيانات،  نيابة عن هذه  الشركة  بها  قامت  التي  المدفوعات  الزيادة في  ليمتد بسبب  السعودية 

للحلول التجارية اإللكترونية.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة د:  89ولوالج(و- )

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

3560نقد في الصندوق

6,8336,457نقد لدى البنوك

16,53314,667ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل

23,36921,684مجموع النقد وما يف حكمه 

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفض النقد وما في حكمه من 23.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 21.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. 
ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية من تحليل الشركة.

مطلوبات محتملة والتزامات رأسمالية

باإلضافة إلى الودائع مقابل الضمانات البنكية، التزمت الشركة أيًضا بنفقات رأسمالية )تم التعاقد عليها لكنها لم تُتكبد بعد( كما في 30 يونيو 2022م بقيمة 
3.9 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2021م: 3.0 مليون دوالر أمريكي(. وترتبط النفقات الرأسمالية بالمطاعم المتوقع افتتاحها بعد 30 يونيو 2022م.
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المطلوبات غير المت(اولة

المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة د:  90ولوالج(و- )

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

17,67019,488مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

68,30368,281مطلوبات اإليجار

85,97387,769مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

تفاصيل مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين غير المت(اولة للموظفين كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو د:   9ولوالج(و- )

وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

21,12617,670الرصيد االفتتاحي

)182(2,973المبالغ المعترف بها في بيان الدخل 

)1,324()4,610(مكافآت مدفوعة خالل السنة

1,819)1,819(مصنفة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى

1,318-إضافات

187-الفوائد

17,67019,488 الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفع مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من 17.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 19.5 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م، وذلك يعود لإلضافات البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي من مستحقات الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وإعادة تصنيف 
الجزء المتداول البالغ 1.8 مليون دوالر أمريكي من المستحقات والمطلوبات األخرى )تم تسجيله مسبًقا ضمن الذمم المستحقة للدفع والذمم الدائنة 

األخرى(، وقابل هذا االرتفاع بشكل جزئي تسجيل مدفوعات الفترة البالغة 1.3 مليون دوالر أمريكي.

مطلوبات اإليجار

تفاصيل مطلوبات اإليجار كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة د:  و9ولوالج(و- )

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

68,30368,281 مطلوبات اإليجار غير المتداولة 

33,38223,622مطلوبات اإليجار المتداولة

101,68591,903مجموع مطلوبات اإليجار 

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مطلوبات اإليجار من 101.7 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 91.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، وذلك 
نتيجة المدفوعات التي تم سدادها خالل الفترة والتي تجاوزت اإلضافات )حيث يتم خصم مبالغ عقود اإليجار المجددة بمعدل خصم أعلى( ومصاريف 

المستحقة. الفائدة 
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المطلوبات المت(اولة

)المملكة د:  93ولوالج(و- ) ذ.م.م  األهلية  المطاعم  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  المت(اولة  المطلوبات 

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

33,38223,622مطلوبات اإليجار

39,73055,376مبالغ مستحقة وذمم دائنة أخرى

35,64131,588ذمم دائنة تجارية

4,1779,594مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-865توزيعات األرباح المستحقة

3,1443,211الزكاة المستحقة

116,939123,392مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

المستحقات والذمم ال(ائنة األخرى

المستحقات والذمم ال(ائنة األخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م د:  94ولوالج(و- )

)المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

31,07836,868المصاريف المستحقة

 -1,819الجزء المتداول من منافع الموظفين

2,1842,671ضريبة القيمة المضافة

1,317785الضريبة المقتطعة

1,1181,580المبالغ المحتجزة 

2,21413,472أخرى

39,73055,376مجموع املستحقات والذمم الدائنة األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المستحقات والذمم الدائنة األخرى من 39.7 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 55.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع ما يلي:

المصروفات المستحقة من 31.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 36.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو - 
2022م فيما يتعلق بمستحقات أرصدة إجازات الموظفين ومستحقات التسويق وااليجار؛

ضريبة القيمة المضافة من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو - 
2022م، وهذا االرتفاع نتيجة االرتفاع في االيرادات؛ 

أرصدة أخرى من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع - 
ذلك أساًسا إلى إعادة تصنيف الدائنين والمطلوبات المحتجزة كما في 30 يونيو 2022م من الذمم التجارية الدائنة إلى المستحقات 
بمكافآت  المتعلقة  المستحقات  إلى  باإلضافة  2021م(  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   12.0( األخرى  الدائنة  والذمم 

الموظفين واإلجازات ومخصصات المطالبات ذات العالقة بقضايا قانونية معّينة والذمم الدائنة األخرى. 

الذمم ال(ائنة التجارية

انخفضت الذمم الدائنة التجارية من 35.6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 31.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م وذلك 
نتيجة إعادة تصنيف الدائنين والذمم الدائنة المحتجزة كما في 30 يونيو 2022م من الذمم التجارية الدائنة إلى المستحقات والذمم الدائنة األخرى 
)12.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م( كما في 30 يونيو 2022م. وقابل هذا االنخفاض بشكل جزئي زيادة الذمم التجارية الدائنة 

بما يتماشى مع ارتفاع اإليرادات.
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المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م د:  و9ولوالج(و- )

)المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي 

املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة

2,4766,147شركة تابعةالشركة األهلية للصناعات الغذائية

1,3801,876شركة تابعةالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

517-شركة تابعةالشركة الغذائية المتحدة ذ.م.م

17509شركة تابعةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م. م

229-شركة قابضةشركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م.

شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة واالستيراد والتصدير 
66122شركة تابعةالمحدودة )أمريكانا(

منشأة يسيطر عليها نون باي
95-مساهم رئيسي

1192شركة تابعةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م وشركة الخليج والعالم العربي للمطاعم ذ.م.م

6-شركة تابعةالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

11شركة تابعةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م.

1-شركة تابعةشركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م

-226شركة تابعةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م

4,1779,594املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت األرصدة المستحقة إلى األطراف ذات العالقة من 4.2 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى 9.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في رصيد الشركة األهلية للصناعات الغذائية، الشركة الغذائية المتحدة ذ.م.م، شركة مجموعة مطاعم 
أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م.، باإلضافة إلى الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م والشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر وذلك 

تماشًيا مع زيادة المشتريات من أطراف ذات العالقة. 

توزيعات األرباح المستحقة

انخفضت توزيعات األرباح المستحقة من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في ديسمبر 2021م إلى صفر كما في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة تسوية 
الرصيد وعدم اإلعالن عن توزيعات أرباح خالل الستة أشهر األولى من عام 2022م.

الزكاة المستحقة

تفاصيل الزكاة المستحقة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة د:  96ولوالج(و- )

العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

1,3343,144الرصيد االفتتاحي

3,7951,920 المخصص للفترة

)1,853()1,984(المدفوعات خالل الفترة

3,1443,211الرصيد اخلتامي 

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت الزكاة المستحقة من 3.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، نتيجة تكوين 
مخصصات خالل الفترة بقيمة 1.9 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االرتفاع جزئًيا المدفوعات التي تمت خالل الفترة بقيمة 1.9 مليون دوالر أمريكي.
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مجموع حقوق الملكية

العربية د:  و9ولوالج(و- ) )المملكة  ذ.م.م  األهلية  المطاعم  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  الملكية كما  حقوق 

السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي 

56,00056,000رأس المال

16,80016,800احتياطي نظامي

12,62032,046أرباح مرحلة/ )خسائر متراكمة(

85,420104,846صايف حقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة

رأس الما-

يمثل رأس المال 210.000 سهم بقيمة 267 دوالر أمريكي )1000 ريال سعودي( لكل سهم. لم يطرأ أي تغيير على رأس المال بين 31 ديسمبر 2021م 
و30 يونيو 2022م.

االحتياطي النظامي

وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يتعين على شركة المطاعم األهلية ذ.م.م تحويل 10% من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي 
حتى يعادل هذا االحتياطي 30% من رأس مال الشركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة. كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 

2022م، وصل االحتياطي النظامي إلى 30% من رأس مال الشركة.

أرباح مبقاه / )خسائر متراكمةد 

أرباح مبقاه / )خسائر متراكمةد كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة المطاعم األهلية المح(ودة د:  98ولوالج(و- )

)المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

12,620)2,456(الرصيد االفتتاحي

25,74324,244مجموع الدخل الشامل للسنة

)5,000()10,667(توزيعات األرباح

183-حركة االحتياطي اإلكتوارية

12,62032,046مجموع األرباح املبقاه / )خسائر متراكمة(

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت األرباح المبقاه / )خسائر متراكمة( من 12.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل إلى 32.0 مليون دوالر أمريكي كما 
في 30 يونيو 2022م نتيجة لألرباح المسجلة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م البالغة 24.2 مليون دوالر أمريكي، وقابل هذا االرتفاع 

جزئياً توزيعات األرباح خالل الفترة البالغة 5.0 مليون دوالر أمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد 3ل3لولو

بيان الت(فقات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو وو0وم د:  99ولوالج(و- )

لشركة المطاعم األهلية ذ.م.م )المملكة العربية السعوديةد:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

14,80626,163الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:
5,8874,632استهالك الممتلكات والمعدات 

14,44513,956استهالك موجودات حق االستخدام
539660إطفاء الموجودات الملموسة

527543انخفاض قيمة للموجودات المالية
118405مخصص الخسارة للمخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف

2,0131,318مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
58280الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات

35-الخسارة من استبعاد غير الملموسة
2,1782,041تكلفة التمويل
)65(-دخل التمويل

147586تكاليف المخصصات
702-حصة من ربح االستثمار في الشركات التابعة

40,71951,255التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات يف رأس املال العامل
)1,323()2,265(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)2,638()1,984(مدفوعات الزكاة
التغييرات يف رأس املال العامل:

)13,599()4,213(المخزون 
)119(871مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)9,340()5,432(مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة تجارية أخرى
3,6205,418مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)372(691المخصصات
12,44112,215ذمم دائنة تجارية

44,44841,497صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
)15,278()2,911(شراء الممتلكات والمعدات

49750متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
224237اضافات في الودائع المصرفية للضمان

)497()316(شراء الموجودات غير الملموسة
7865دخل التمويل

)14,723()2,876(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
)23,459()21,324(مدفوعات مطلوبات اإليجار

-)70,015(استثمارات طويلة األجل
)5,000(-توزيعات أرباح للشركة األم

)28,459()91,339(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)1,685()49,767(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

103,67523,369النقد وما في حكمه في بداية الفترة
53,90821,684النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 44.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 41.5 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى التغييرات في رأس المال العامل حيث تغير من صافي نقد ناتج 
قدره 8.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صافي نقد مستخدم قدره 5.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر 
النقدية من نقد مستخدم بقيمة 25.9 مليون دوالر أمريكي في الستة  ، باإلضافة إلى االنخفاض في التسويات غير  المنتهية في 30 يونيو 2022م 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 م إلى نقد مستخدم بقيمة 25.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. قابل هذا 
االنخفاض جزئًيا زيادة أرباح الفترة من 14.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 26.2 مليون دوالر أمريكي في 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من صافي النقد المستخدم قدره 2.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 
إلى  المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا  النقد المستخدم قدره 14.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر  يونيو 2021م إلى صافي 
الزيادة في النقد المستخدم لشراء المباني والمعدات من 2.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 15.3 مليون 

دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من صافي النقد المستخدم البالغ 91.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م إلى صافي النقد المستخدم قدره 28.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
النخفاض استثمارات طويلة األجل قدرها 70.0 مليون دوالر أمريكي والذي تم تكبدها فقط في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، قابل هذا 

االنخفاض زيادة في المدفوعات مقابل عقود اإليجار.
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شركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو  4لولو
وو0وم

يونيو د:  300لوالج(و- )  30 المنتهية في  للفترات  )الكويتد  ذ.م.م.  للمطاعم  الكويت  أمريكانا  لشركة  المالية  المعلومات  ملخص 

 و0وم و30 يونيو وو0وم:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 

154,184189,608اإليرادات

)66,684()53,718(تكلفة اإليرادات

100,466122,925إجمالي الربح

)49,501()43,761(مصاريف بيع وتسويق

)9,477()9,081(مصاريف عمومية وإدارية

2,0972,269الدخل التشغيلي اآلخر – صافي

)272(202الربح/ )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية

49,92365,943أرباح التشغيلية

)1,491()1,418(تكاليف التمويل

48,50564,452الربح قبل الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-)1,008(الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

47,49764,452صايف الربح الفترة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

93,21894,594مجموع الموجودات غير المتداولة

130,182104,030مجموع املوجودات املتداولة

223,400198,624مجموع الموجودات

118,834126,191مجموع المطلوبات غير المتداولة

89,071100,995مجموع المطلوبات المتداولة

207,904227,186مجموع املطلوبات

صايف القيمة الدفترية املتبقية العائدة إلى املكتب الرئيسي كما يف 31 ديسمبر 2021م / مجموع 
)28,562(15,495حقوق امللكية كما يف 30 يونيو 2022م

223,400198,624مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:   30لوالج(و- )

وو0وم: 

مؤشرات األداء الرئيسية لبيان الدخل

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
64.8%65.2%إجمالي هامش الربح )1(

34.0%30.8%صافي هامش الربح )2(

المصدر: معلومات اإلدارة

مؤشرات األداء الرئيسية للميزانية العمومية

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
1.51.0نسبة التداول )3(

114.4%93.1%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
)36,425()7,131(صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

42معدل أيام الذمم المدينة )6(
7779معدل أيام المخزون )7(

228229معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)3.0%(16.5%صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

61.9%47.4%العائد على الموجودات )10(
ال ينطبق683.4%العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر  )2(
تم احتساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة  )3(

تم احتساب مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من مواد خام؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني عشر شهرا   )7(
األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(
بالتشغيل( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني عشر شهرا األواخر( مستهلكة مضروبة ب 365.

التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية 

ومطالبات أخرى(
تم احتساب العائد على الموجودات بناء على أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسوماً على مجموع الموجودات  )10(

تم احتساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسومة على مجموع حقوق الملكية.  )11(
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بيان ال(خل شركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد  ل4لولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. للسنوات المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

للمطاعم د:  و30لوالج(و- ) الكويت  أمريكانا  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  المالية  للفترات  ال(خل  بيان 

ذ.م.م. )الكويتد:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 

154,184189,608اإليرادات

)66,684()53,718(تكلفة اإليرادات

100,466122,925إجمالي الربح

)49,501()43,761(مصاريف بيع وتسويق

)9,477()9,081(مصاريف عمومية وإدارية

2,0972,269الدخل التشغيلي اآلخر - صافي

)272(202الربح/ )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية

49,92365,943أرباح التشغيلية

)1,491()1,418(تكاليف التمويل

48,50564,452الربح قبل الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-)1,008(الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

47,49764,452صايف الربح الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب العالمة التجارية

أشهر د:  303لوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  التجارية  العالمة  تفاصيل  اإليرادات حسب 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

21.3%81,71399,078كنتاكي
21.4%45,40755,136هارديز

7.4%4,0004,297كرسبي كريم
34.8%23,06431,097أخرى

23.0%154,184189,608مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
52.3%53.0%كنتاكي
29.1%29.5%هارديز

2.3%2.6%كرسبي كريم
16.4%15.0%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 د:  304لوالج(و- ) اإليرادات حسب قناة 

يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

5.2%93,69898,566التوصيل إلى المنزل
55.5%22,85435,536طلبات خارجية
153.5%12,57731,878طلبات داخلية

12.4%15,50817,437طلبات السيارات
)35.2%(9,5476,191أخرى

23.0%154,184189,608مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات
52.0%60.8%التوصيل إلى المنزل

18.7%14.8%طلبات خارجية
16.8%8.2%طلبات داخلية

9.2%10.1%طلبات السيارات
3.3%6.2%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تدير الشركة كاًل من كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم في الكويت. ساهمت هذه العالمات التجارية الثالث مجتمعة بنسبة 83.7% في مجموع اإليرادات 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 23.0% من 154.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 189.6 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى:

زيادة عدد المطاعم العاملة من 201 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 216 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.- 
ارتفاع عدد الطلبات في المطاعم القائمة والجديدة من 10.3 مليون طلب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.6 - 

مليون طلب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
ارتفاع أسعار المنتجات بشكل رئيسي في النصف الثاني من عام 2021م )للعالمات التجارية الكبرى وبعض من العالمات التجارية - 

بنسبة 7.6% في  بنسبة 2.5%، وكريسبي كريم  بنسبة 6.3%، وهارديز  كنتاكي  المنتجات في  ارتفاع أسعار  إلى  باإلضافة  الصغرى( 
الربع األول من عام 2022م.

ارتفعت إيرادات التوصيل إلى المنزل بالقيمة االسمية خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لتصل إلى 98.6 مليون دوالر أمريكي مقارنة 
ب 93.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، حيث قامت الشركة بمبادرات لتحسين سرعة الخدمة / التوصيل.
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تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  و30لوالج(و- )

وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

28.6%30,82739,629تكلفة المخزون

20.4%8,32010,016تكاليف الموظفين

24.4%7,2849,058رسوم االمتياز

)11.5%(5,9205,241استهالك 

127.4%9942,260اإليجار

27.9%375479تكاليف أخرى غير مباشرة 

24.1%53,71866,684مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

 20.9%20.0%تكلفة المخزون

 5.3%5.4%تكاليف الموظفين

 4.8%4.7%رسوم االمتياز

 2.8%3.8%استهالك 

 1.2%0.6%اإليجار

 0.3%0.2%تكاليف أخرى غير مباشرة 

 35.2%34.8%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تكلفة المخزون

ارتفعت تكلفة المخزون بنسبة 28.6% من 30.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 39.6 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك إلى زيادة اإليرادات خالل نفس الفترة باإلضافة إلى زيادة أسعار المدخالت مثل زيت الطبخ، 
تكاليف التعبئة والتغليف، والبطاطس، والدجاج واللحوم، مما أدى إلى زيادة تكلفة المخزون كنسبة من اإليرادات من 20.0% في الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م إلى 20.9% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 20.4% من 8.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 10.0 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد موظفين المطاعم بنسبة 20.4% من 4,104 موظف كما في 
30 يونيو 2021م إلى 4,941 موظف كما في 30 يونيو 2022م، وذلك تماشيا مع زيادة عدد المطاعم العاملة بين 30 يونيو 2021م )201 مطعم( و30 
يونيو 2022م )216 مطعم(. باإلضافة إلى المذكور أعاله، ارتفعت تكاليف الموظفين المتعلقة بالعمالة الخارجية خالل الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م مقارنة بالستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م حيث لم يتم تكبد اي تكاليف متعلقة بالعمالة الخارجية في شهري مارس وأبريل من 

عام 2021م.

رسوم االمتياز

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 24.4% من 7.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.1 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك بسبب زيادة اإليرادات باإلضافة إلى زيادة نسبة االمتياز إلحدى العالمات التجارية الكبرى من %5.5 

في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.75% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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استهالك 

انخفضت تكلفة االستهالك بنسبة 11.5% من 5.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.2 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك بسبب استهالك الموجودات الحالية بالكامل.

اإليجار

ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة 127.4% من 1.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك بسبب: )1( امتيازات اإليجار التي قدمها المالك خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
والتي لم يتم تقديمها خالل الستة أشهر المنتهية في 2022م؛ )2( زيادة عدد المطاعم العاملة؛ و )3( تجديد عقود اإليجار بتكلفة أعلى لكل متر مربع.

تكاليف غير مباشرة أخرى

تتعلق التكاليف غير المباشرة األخرى بشكل رئيسي بتكاليف األمن، والسفر والنقل، ومخصصات أخرى.

ارتفعت التكاليف غير المباشرة األخرى من 0.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك تماشيا مع زيادة إجمالي اإليرادات.

مصاريف البيع والتسويق

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:  306لوالج(و- )

30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

21.5%14,40117,500تكاليف موظفين
3.4%8,5388,830االستهالك واإلطفاء

20.5%6,4117,724تكاليف اإلعالنات
15.3%5,8486,745التوصيل إلى المنزل

37.6%1,3601,871اإليجار
)26.8%(1,9341,416تكاليف الصيانة ولوازم التشغيل األخرى

15.8%1,2221,415تكاليف مراكز االتصال
12.9%1,0091,139مرافق واتصاالت

)5.9%(3,0392,860أخرى

13.1%43,76149,501مجموع مصاريف البيع والتسويق

كنسبة من اإليرادات

9.2%9.3%تكاليف موظفين
4.7%5.5%االستهالك واإلطفاء

4.1%4.2%تكاليف اإلعالنات
3.6%3.8%التوصيل إلى المنزل

1.0%0.9%اإليجار
0.7%1.3%تكاليف الصيانة ولوازم التشغيل األخرى

0.7%0.8%تكاليف مراكز االتصال
0.6%0.7%مرافق واتصاالت

1.5%2.0%أخرى

26.1%28.4%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: معلومات اإلدارة
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تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 21.5% من 14.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في30 يونيو 2021م إلى 17.5 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد موظفين المطاعم بنسبة 20.4% من 4,104 موظف كما في 30 يونيو 
2021م إلى 4,941 موظف كما في 30 يونيو 2022م، وذلك تماشيا مع زيادة عدد المطاعم العاملة بين 30 يونيو 2021م )201 مطعم( و30 يونيو 2022م 
)216 مطعم(. باإلضافة إلى المذكور أعاله، ارتفعت تكاليف الموظفين المتعلقة بالعمالة الخارجية خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة 

بالستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م حيث لم يتم تكبد اي تكاليف متعلقة بالعمالة الخارجية في شهري مارس وأبريل من عام 2021م.

االستهالك واإلطفاء

ارتفعت تكاليف االستهالك واإلطفاء بشكل طفيف بنسبة 3.4% من 8.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 8.8 
مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب زيادة عدد المطاعم العاملة من 201 مطعم كما في 30 يونيو 2021م 

إلى 216 مطعم كما في 30 يونيو 2022م.

تكاليف اإلعالنات

ارتفعت تكاليف اإلعالنات بنسبة 20.5% من 6.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 7.7 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك تماشيا مع الزيادة في اإليرادات خالل نفس الفترة.

التوصيل إلى المنز-

ارتفعت تكاليف التوصيل إلى المنزل بنسبة 15.3% من 5.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.7 مليون دوالر 
أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة لزيادة إيرادات التوصيل إلى المنزل من 93.7 مليون دوالر أمريكي في الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 98.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، باإلضافة إلى زيادة تكاليف الوقود 
وإعادة تصنيف عموالت بطاقات االئتمان المتعلقة بإيرادات التوصيل إلى المنزل من تكاليف أخرى في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 

التوصيل إلى المنزل في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

اإليجار

ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة 37.6% من 1.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب زيادة عدد المطاعم العاملة من 201 مطعم كما في 30 يونيو 2021م إلى 216 مطعم كما في 

30 يونيو 2022م باإلضافة إلى الزيادة في اإليرادات خالل نفس الفترة.

تكاليف الصيانة ولوازم التشغيل األخرى

انخفضت تكاليف الصيانة ولوازم التشغيل األخرى بنسبة 26.8% من 1.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.4 
مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الصيانة السنوية مما أدى إلى انخفاض 

تكاليف الصيانة لكل زيارة ونتج عن ذلك انخفاض في تكاليف الصيانة.

تكاليف مراكز االتصا-

ارتفعت تكاليف مراكز االتصال بشكل طفيف من 1.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك من ضمن سياق األعمال العادية.

مرافق واتصاالت

ارتفعت مرافق واتصاالت بشكل طفيف من 1.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر 30 يونيو 2022م وذلك تماشيا مع زيادة عدد المطاعم العاملة.
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تكاليف أخرى

التكاليف األخرى بشكل أساسي بمصاريف متنوعة، وتكاليف أدوات الطبخ، وخسائر اإلغالق، والترخيص والتأمين، ومصاريف الهدر والتلف،  تتعلق 
ومصاريف ما قبل االفتتاح.

انخفضت التكاليف األخرى بنسبة 5.9% من 3.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.9 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحويل عموالت بطاقات االئتمان المتعلقة بمصاريف إيرادات التوصيل 

إلى المنزل من مصاريف متنوعة إلى مصاريف التوصيل إلى المنزل.

المصاريف العمومية واإلدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  و30لوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

)1.4%(4,1664,106رواتب وأجور

51.0%1,5502,340استهالك 

)41.7%(2,0291,182إيجار

298.7%150598مخصص

5.3%1,1841,247 أخرى

4.4%9,0819,477مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

2.2%2.7%رواتب وأجور

1.2%1.0%استهالك 

0.6%1.3%إيجار

0.3%0.1%مخصص

0.7%0.8%أخرى

5.0%5.9%مجموع املصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: معلومات اإلدارة

رواتب وأجور

انخفضت الرواتب واألجور بنسبة 1.4% من 4.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.1 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بسبب انخفاض عدد الموظفين اإلداريين من 228 موظف كما في 30 يونيو 2021م إلى 224 موظف 

كما في 30 يونيو 2022م.

استهالك 

ارتفعت تكاليف االستهالك بنسبة 51.0% من 1.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تغيير سكن الموظفين من اتفاقيات إيجار قصيرة األجل إلى اتفاقيات 

إيجار طويلة األجل التي تم رسملتها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 م. 
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إيجار

انخفضت تكاليف اإليجار بنسبة 41.7% من 2.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م حيث تحولت عقود اإليجار من التأجير طويل األجل كما ذكر أعاله )لم يعد اإليجار مسجاًل لهذه عقود 

اإليجار(.

مخصص

ارتفع مصروف المخصصات بنسبة 298.7% من 0.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي في الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة تسجيل مخصصات القضايا القانونية المتعلقة بالعقارات خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أخرى

والتأمين،  واإلقامة،  السفر  واإلصالح،  الصيانة  واتصاالت،  مرافق  وقانونية،  مهنية  اتعاب  التجارية،  التراخيص  رئيسي  بشكل  »أخرى«  بند  يتضمن 
والرسوم المصرفية، وعقود الخدمة، والرسوم المتنوعة األخرى.

ظل بند »أخرى« مستقر عند 1.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

ال(خل التشغيلي اآلخر ل صافي

أشهر د:  308لوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  صافي  اآلخر  التشغيلي  ال(خل  تفاصيل 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

ال ينطبق1,169)4(الدخل / المصاريف األخرى غير التشغيلية

)32.0%(1,5161,031الدخل / المصاريف األخرى 

)117.4%()4(23الربح أو )الخسارة( من استبعادات الممتلكات والمعدات

)87.2%(56272المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 - الربح / )الخسارة(

8.2%2,0972,269الدخل التشغيلي اآلخر - صايف

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفع صافي الدخل التشغيلي اآلخر بشكل طفيف من 2.1 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.3 مليون دوالر 
أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة لالرتفاع في الدخل الغير التشغيلي بمقدار 1.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق 

بإيرادات اإليجار والتي كانت معروضة كجزء من اإليرادات في الستة أشهر المنتهية في عام 2021م.

وقابل هذا االرتفاع جزئيا: )1( االنخفاض في الدخل اآلخر من 1.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.0 
مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة انخفاض الخصومات من موردين لوازم التنظيف؛ و )2( االنخفاض 

في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 - الربح / )الخسارة( المتعلق بشكل رئيسي بامتيازات اإليجار.

الربح/ )الخسارةد من صرف العمالت األجنبية

انخفض الربح/ )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية من ربح بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 
خسارة بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب تحركات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر 

األمريكي.
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تكاليف التمويل

تفاصيل تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  309لوالج(و- )

وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. )الكويتد:

التغير )30 يونيو 2021م – 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

)9.3%(1,4181,287مصروف الفوائد- مطلوبات االيجار

100%204-فوائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

5.1%1,4181,491مجموع تكاليف التمويل

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت تكاليف التمويل من 1.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي في األشهر الستة 
المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في مصروفات الفوائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )بدأت الشركة في 
احتساب مصروفات الفوائد على التزامات مزايا الموظفين على أساس ربع سنوي في عام 2022 م، وفي الفترات السابقة كان يتم احتسابه على أساس 
اإليجار من 71.1 مليون دوالر  تماشيا مع االنخفاض في مطلوبات  االيجار  الفوائد على مطلوبات  انخفاض في مصروفات  سنوي(. وقد قابل ذلك 

أمريكي كما في 30 يونيو 2021 م إلى 68.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022 م.

الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتق(م العلمي

انخفضت الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من 1.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صفر في الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، حيث أصبحت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة خالل عام 2022 م ووفًقا للقانون الكويتي، وال تنطبق دفع 

الزكاة على الشركة الكويتية للمطاعم ذ.م.م. )الكويت(.

صافي ربح الفترة وهامش صافي ربح للفترة

ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة 35.7% من 47.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 64.5 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة الزيادة في إجمالي الربح في حين أن التكاليف األخرى لم ترتفع بنفس المستوى خالل نفس الفترة.

ارتفع هامش الربح الصافي من 30.8% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 34.0% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك 
نتيجة: )1( الزيادة في اإليرادات خالل الفترة ، )2( انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 5.9% في الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م إلى 5.0% في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022م، و )3( انخفاض مصاريف البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات من %28.4 
في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 26.1% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، حيث يعتبر جزء من هذه المصروفات ثابتة 
بطبيعتها ولم ترتفع بنفس المستوى الزيادة في اإليرادات. وقابل هذا االرتفاع جزئًيا الزيادة في تكلفة اإليرادات كنسبة من اإليرادات من 34.8% في الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 35.2% في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية.
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بيان المركز المالي لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد: ول4لولو

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:د:  0 3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

20,27223,457ممتلكات ومعدات

65,82863,041موجودات حق االستخدام

7,1188,096موجودات غير ملموسة

93,21894,594مجموع املوجودات غير املتداولة

15,16817,313 مخزون 

90,08930,701مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

17,79419,590الذمم المدينة التجارية واألخرى

7,13136,425النقد وما في حكمه

130,182104,030مجموع املوجودات املتداولة

223,400198,624مجموع املوجودات

50,50245,703مطلوبات اإليجار

50,19564,387ذمم دائنة تجارية وأخرى

18,13616,101مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

118,834126,191مجموع املطلوبات غير املتداولة

20,63122,448مطلوبات اإليجار

5,4588,508مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

62,98270,039ذمم دائنة تجارية وأخرى

89,071100,995مجموع املطلوبات املتداولة

207,904227,186مجموع املطلوبات

81,679-رأس المال

)109,555(-االحتياطي واألرباح المبقاة وربح السنة

)687(-احتياطي صرف العمالت األجنبية

 صايف الرصيد املتبقي املنسوب إلى املركز الرئيسي كما يف 31 ديسمبر 2021م/ 
)28,562(15,495مجموع حقوق امللكية كما يف 30 يونيو 2022م

223,400198,624مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة

الموجودات غير المت(اولة

الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م د:    3لوالج(و- )

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

20,27223,457 ممتلكات ومعدات 

65,82863,041موجودات حق االستخدام

7,1188,096موجودات غير ملموسة

93,21894,594مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة
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الممتلكات والمع(ات

صافي القيمة ال(فترية للممتلكات والمع(ات كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت د:  و 3لوالج(و- )

للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

اإلضافات 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
فروقات العمالت االستهالك االستبعاداتوالتحويالت

30 يونيو 2022األجنبية

251)5()121(-255122مباني

898)9()280(-1,083104مركبات ودراجات نارية

6,585)44()900(-5,0052,524آالت ومعدات

13,622)92()1,472()5(9,8985,294أثاث وديكورات

1,172)12()228(-1,043369معدات مكتبية

----)475(475برمجيات

929)28(--)1,556(2,512أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

23,457)190()3,001()5(20,2726,382صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

مباني

ظلت صافي القيمة الدفترية للمباني مستقرة عند 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي 
نتيجة لتكاليف االستهالك البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي، والتي تم تعويضها من خالل اإلضافات والتحويالت بقيمة 0.1 مليون دوالر أمريكي.

مركبات ودراجات نارية

انخفضت أرصدة المركبات والدراجات النارية من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م بسبب تكاليف االستهالك البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا اإلضافات خالل الفترة البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي.

آالت ومع(ات

ارتفعت اآلالت والمعدات من 5.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 6.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
تبلغ  تكاليف استهالك  الفترة، وقابل ذلك  افتتاحه خالل  تم  بـ 14 مطعًما جديًدا  المتعلقة  أمريكي  البالغة 2.5 مليون دوالر  والتحويالت  لإلضافات 

0.9 مليون دوالر أمريكي.

أثاث وديكورات

ارتفعت األثاث والديكورات من 9.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
لإلضافات والتحويالت البالغة 5.3 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بافتتاح 14 مطعًما جديًدا. وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف استهالك تبلغ 1.5 

مليون دوالر أمريكي وخسائر العمالت األجنبية تبلع 0.1 مليون دوالر أمريكي.

مع(ات مكتبية

ارتفعت المعدات المكتبية من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.4 مليون دوالر أمريكي والتي تم تعويضها جزئًيا عن طريق تكاليف االستهالك البالغة 0.2 مليون 

دوالر أمريكي.
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برمجيات

لتحويل  نتيجة  2022م  يونيو   30 في  كما  أمريكي  دوالر  إلى صفر  2021م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   0.5 من  البرمجيات  انخفضت 
برمجيات من الممتلكات والمعدات إلى الموجودات غير الملموسة.

أعما- قي( اإلنجاز

انخفضت أعمال قيد اإلنجاز من 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى تحويالت صافية قدرها 1.6 مليون دوالر أمريكي من أعمال قيد اإلنجاز إلى بنود ممتلكات ومعدات أخرى.

يونيو وو0وم د:  3 3لوالج(و- ) و30  االستهالك كما في  3 ديسمبر  و0وم  المستخ(مة في  والمع(ات  للممتلكات  اإلنتاجي  العمر 

لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

العمر اإلنتاجي بالسنوات

6.7المباني

5مركبات ودراجات نارية

6.7آالت ومعدات

6.7أثاث وديكورات

6.7معدات مكتبية

المصدر: معلومات اإلدارة

موجودات حق االستخ(ام

ال(فترية لموجودات حق االستخ(ام كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا د:  4 3لوالج(و- ) القيمة  صافي 

الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

فروقات العمالت استبعاداتإضافات31 ديسمبر 3021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022ماستهالكاألجنبية

61,308)11,472()749(-63,24710,282المباني

1,732)798()27()24(-2,581المركبات

63,041)12,270()776()24(65,82810,282صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 30 يونيو 2022م، كان حق استخدام الموجودات يتعلق بشكل أساسي بعقود إيجار 168 مطعًما و523 سيارة توصيل و33 عقد إيجار لموجودات 
مختلفة بما في ذلك المكاتب اإلدارية ومراكز التجهيز وغيرها.

انخفضت صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 65.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 63.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى تكاليف االستهالك البالغة 12.3 مليون دوالر أمريكي وفروق أسعار الصرف البالغة 0.8 مليون دوالر 

أمريكي. وقد قابل ذلك إضافات بلغت 10.3 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بـ 14 مطعًما جديًدا وتجديد عقود المطاعم القائمة.
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الموجودات غير الملموسة

صافي القيمة ال(فترية للموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا د:  و 3لوالج(و- )

الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

اإلضافات 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
والتحويالت 

فروقات العمالت 
30 يونيو 2020ماإلطفاء األجنبية

1,786 )171()23(210 1,770 رسوم االمتياز

5,676 )872()113(1,314 5,348 بدل الخلّو

634 )98()18(750 -برمجيات

8,096 )1,142()154(2,273 7,118 صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 7.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.1 مليون دوالر أمريكي كما 
في 30 يونيو 2022م نتيجة للزيادة في: )1( بدل الخلّو نتيجة إلضافات بقيمة 1.3 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة وقابل ذلك 
جزئًيا مصاريف اإلطفاء البالغة 0.9 مليون دوالر أمريكي، )2( برمجيات الحاسب اآللي التي تبلغ 0.8 مليون دوالر أمريكي بسبب تحويل الرصيد من 
البالغة 0.1 مليون دوالر أمريكي، و)3( رسوم االمتياز نتيجة إلضافات بلغت 0.2 مليون  الممتلكات والمعدات وقابل ذلك جزئًيا بمصاريف اإلطفاء 

دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئًيا نفقات اإلطفاء البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

الموجودات المت(اولة

ذ.م.م د:  6 3لوالج(و- ) للمطاعم  الكويت  أمريكانا  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  المت(اولة  الموجودات 

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

15,16817,313المخزون
90,08930,701مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

17,79419,590ذمم مدينة تجارية وأخرى
7,13136,425النقد وما في حكمه

130,182104,030مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:د:  و 3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

10,35712,477مواد خام
2,1962,056البضائع في الطريق

1,5131,693مواد تعبئة وتغليف
1,8921,841مواد أخرى
585605قطع غيار

)1,359()1,375(ناقًصا: مخصصات المخزون بطيء الحركة وقطع الغيار

15,16817,313مجموع املخزون

المصدر: معلومات اإلدارة

مواد خام

ارتفعت المواد الخام من 10.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 12.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022 م نتيجة لتوسع 
اإليرادات خالل الفترة والزيادة في أسعار السلع.
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بضائع في الطريق

انخفضت البضائع في الطريق بشكل طفيف من 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ضمن سياق العمل االعتيادي.

مواد تعبئة وتغليف

ارتفعت مواد التعبئة والتغليف من 1.5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى ارتفاع عدد المطاعم العاملة.

مواد أخرى

شهدت المواد األخرى تحركات طفيفة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م في سياق العمل االعتيادي.

قطع الغيار

شهدت قطع الغيار حركات طفيفة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022 م ضمن سياق العمل االعتيادي.

مخصص المخزون بطيء الحركة وقطع الغيار

ظل مخصص المخزون البطيء الحركة وقطع الغيار مستقًرا إلى حد ما عند 1.4 مليون دوالر أمريكي بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

أرص(ة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

أمريكانا د:  8 3لوالج(و- ) لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  عالقة  ذات  أطراف  من  المستحقة  المبالغ  أرص(ة 

الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

27,113-الشركة القابضةشركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م.

3,0233,091شركة تابعة زميلةالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م.

222184شركة تابعة زميلةذا انترناشونال كومباني فور ورلد ريستورانتس ليميتد

شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية التجارة العامة واالستيراد 
139-شركة تابعة زميلةوالتصدير المحدودة

85-شركة تابعة زميلةشركة راس بوعبود للتجارة ذ.م.م

65-شركة تابعة زميلةالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

14-شركة تابعة زميلةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م

7-شركة تابعة زميلةشركة األغذية العالمية لصناعة االغذية والمالبس والتجارة المحدودة

2-شركة تابعة زميلةالمشاريع السياحية والمطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م

-729شركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا 

-85,990شركة األم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا / منطقة الكويت

-126أخرى

90,08930,701مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفض الرصيد من 90.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 30.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى إعادة تصنيف المبالغ المستحقة من الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا / منطقة الكويت إلى احتياطيات أخرى ضمن حقوق الملكية.
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ذمم م(ينة تجارية وذمم م(ينة أخرى

لشركة د:  9 3لوالج(و- ) وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  األخرى  الم(ينة  والذمم  التجارية  الم(ينة  الذمم  تفاصيل 

أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4,2053,106الذمم المدينة التجارية

)722()585(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

3,6202,384صايف الذمم املدينة التجارية

5,5625,143أرصدة ديون أخرى

5,3135,285ودائع مستردة

2,6084,208مصاريف مدفوعة مسبًقا

1,607-الذمم المدينة األخرى

499580دفعات مقدمة للموردين

308383ذمم مدينة للموظفين

-)116(مخصص الذمم المدينة األخرى

17,79419,590إجمالي الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

الذمم الم(ينة التجارية

انخفضت الذمم المدينة التجارية من 4.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
بسبب إعادة تصنيف األرصدة النقدية لدى شركات التحصيل النقدي من هذا البند إلى أرصدة ديون أخرى.

مخصص ال(يون المشكوك في تحصيلها

ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022 م بسبب تسجيل مخصص إضافي المتعلق بذمم اإليجار مستحقة الدفع.

أرص(ة ديون أخرى

انخفضت أرصدة الديون األخرى من 5.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
مدفوعة بانخفاض أنشطة تسويق مورد المشروبات.

ودائع مستردة

ظلت الودائع المستردة مستقرة عند 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م ضمن سياق األعمال االعتيادية.

مصاريف م(فوعة مسبًقا

ارتفعت المصروفات المدفوعة مسبًقا من 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في رسوم االمتياز المدفوعة مسبًقا البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي وغيرها من المصروفات المدفوعة مسبًقا مثل 

التأمين واإليجار والتي يتم دفعها في بداية السنة ويتم إطفاؤها على مدار الفترة.

أرص(ة ديون أخرى

ارتفع الرصيد إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م مقارنة بصفر كما في 31 ديسمبر 2021م ويمثل الرصيد النقدي لدى شركات 
التحصيل النقدي )تم تسجيل األرصدة النقدية لدى شركات التحصيل النقدي ضمن الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2021 م(.
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دفعات مق(مة للموردين

ارتفع الرصيد بشكل طفيف من 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م تماشياً 
مع توسع العمليات.

الذمم الم(ينة للموظفين

ارتفع الرصيد بشكل طفيف من 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م تماشًيا 
مع الزيادة في عدد الموظفين خالل الفترة.

مخصص الذمم الم(ينة األخرى

ارتفع مخصص الذمم المدينة األخرى من سالب 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 32 ديسمبر 2021م إلى صفر كما في 30 يونيو 2022م نتيجة إلعادة 
تصنيف مخصصات القضايا القانونية المستمرة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين من هذا البند إلى بند ذمم مدينة أخرى.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م د:  0و3لوالج(و- )

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

49169النقد في الصندوق

7,08236,236الحسابات الجارية في البنوك

20-النقد في الخزنة 

7,13136,425مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: معلومات اإلدارة

يُمثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية والنقد في الصندوق الخاصين بالشركة. ارتفع النقد وما في حكمه من 7.1 مليون دوالر أمريكي كما 
في 31 ديسمبر 2021م إلى 36.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية 

من تحليل الشركة.

المطلوبات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية

كان لدى الشركة التزامات رأسمالية تتعلق بالمشاريع قيد اإلنجاز بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )0.8 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 2021م(. كما كان لدى الشركة اعتمادات مستندية قائمة بقيمة 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )1.2 مليون 

دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(. تتعلق االلتزامات الرأسمالية بشكل رئيسي بالمطاعم التي سوف يتم افتتاحها في المستقل.

كان لدى الشركة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من بنك تجاري بقيمة 2.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )2.7 مليون دوالر أمريكي 
كما في 31 ديسمبر 202م(.

مطلوبات غير مت(اولة

المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م د:   و3لوالج(و- )

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

50,50245,703مطلوبات اإليجار

50,19564,387الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى

18,13616,101مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

118,834126,191مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة
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الحركة في مطلوبات اإليجار

الحركة في مطلوبات اإليجار كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م د:  وو3لوالج(و- )

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

20,63122,448متداولة

50,50245,703غير متداولة

71,13468,151مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت قيمة مطلوبات اإليجار من 71.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 68.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساساً إلى تجاوز المدفوعات قيمة اإلضافات والفائدة المستحقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

الذمم ال(ائنة التجارية غير المت(اولة والذمم ال(ائنة األخرى

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة والذمم الدائنة األخرى من 50.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 64.4 مليون 
دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى استالم دفعة مقدمة من مّورد المشروبات بقيمة 9.8 مليون دوالر أمريكي خالل فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مخصص مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

يونيو وو0وم لشركة د:  3و3لوالج(و- ) للموظفين كما في  3 ديسمبر  و0وم و30  الخ(مة  الحركة في مخصص مكافآت نهاية 

أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

16,80718,136الرصيد االفتتاحي

953587االستهالك للسنة / الفترة

284202تكاليف الفائدة على المطلوبات

-2,931إعادة احتساب الخسارة

)1,195(-تعديالت أخرى من خالل الدخل الشامل اآلخر

)1,373()2,931(المدفوع للسنة / الفترة

)256(91فروق ترجمة عمالت اجنبية

18,13616,101الرصيد الختامي

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من 18.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 16.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( المدفوعات خالل الفترة بقيمة 1.4 مليون دوالر أمريكي، )2( تعديالت أخرى على الدخل الشامل اآلخر 
بقيمة 1.2 مليون دوالر أمريكي وفقاً للتعديل االكتواري بما يتسق مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 19، )3( أثر تحويل العمالت ب 0.3 مليون دوالر 
أمريكي نتيجة للتقلبات الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي. قابل الزيادة المذكورة سابقاً اإلضافات المتعلقة باستهالك الفترة البالغة 0.6 مليون 

دوالر أمريكي.
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المطلوبات المت(اولة

ذ.م.م د:  4و3لوالج(و- ) للمطاعم  الكويت  أمريكانا  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  المت(اولة  المطلوبات 

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

20,63122,448مطلوبات اإليجار
5,4588,508مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

62,98270,039ذمم دائنة تجارية وأخرى

89,071100,995مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

أمريكانا د:  وو3لوالج(و- ) لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  عالقة  ذات  أطراف  إلى  المستحقة  المبالغ  أرص(ة 

الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي
1,1441,481شركة تابعةشركه أمريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات )قسم الكيك(

169-شركة تابعةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م
-51شركة تابعةشركه أمريكانا الكويت لبيع اللحوم والمرطبات )قسم اللحوم(

1,0721,488شركة تابعةالشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م
1,3451,367شركة تابعةالشركة العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس مصر

1621,441شركة تابعةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م 
1,5091,952شركة تابعةالشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم اللحوم(
171521شركة تابعةالشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم الكيك(

87-منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسينون للمدفوعات الرقمية المحدودة
-5أخرى

5,4588,508مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من 5.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.5 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذك أساسا إلى االرتفاع في رصيد أقسام الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م وشركة المطاعم األهلية ذ.م.م 

والشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م نتيجة للزيادة في المشتريات من أطراف ذات عالقة.

ذمم دائنة تجارية وخرى

الكويت د:  6و3لوالج(و- ) أمريكانا  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  واألخرى  التجارية  ال(ائنة  الذمم  تفاصيل 

للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
36,18940,455ذمم دائنة تجارية

7,81111,003مصاريف مستحقة
1,1871,202ذمم دائنة للمقاولين

2,6633,262مخصص إجازات
4,2804,787ذمم دائنة للموظفين

10,8539,330ذمم دائنة أخرى
62,98270,039مجموع الذمم الدائنة التجارية واألخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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ذمم دائنة تجارية 

التجارية من 36.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 40.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو  الدائنة  ارتفعت قيمة الذمم 
2022م بسبب زيادة المشتريات مع التوسع في نشاط األعمال التجارية خالل عام 2022م كما ارتفعت أسعار البضائع.

مصاريف مستحقة 

ارتفعت المصاريف المستحقة من 7.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 11.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
الستحقاق تكاليف المخازن والنفقات التسويقية.

ذمم دائنة للمقاولين 

ظلت الذمم الدائنة للمقاولين مستقرة عند قيمة 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م في سياق العمل االعتيادي.

مخصص اإلجازات

ارتفع مخصص اإلجازات من 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م بما يتوافق 
مع الزيادة في عدد الموظفين خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ومستحقات أرصدة إجازات الموظفين لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 20220.

ذمم دائنة للموظفين 

ارتفعت الذمم الدائنة للموظفين من 4.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة للزيادة في عدد الموظفين.

ذمم دائنة أخرى

انخفض هذا البند من 10.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 9.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م بسبب انخفاض 
ذمم الضريبة الدائنة لشركة الكويت للمطاعم ذ.م.م حيث أن الزكاة ال تنطبق على الشركات المحدودة وفقاً للقانون الكويتي.

صافي القيمة ال(فترية المتبقية العائ(ة إلى المكتب الرئيسي كما في  3 ديسمبر  و0وم/ مجموع حقوق 
الملكية كما في 30 يونيو وو0وم

ذ.م.م د:  وو3لوالج(و- ) للمطاعم  الكويت  أمريكانا  لشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  الملكية  حقوق  مجموع 

)الكويتد:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

15,495)20,787(الرصيد يف بداية الفترة

)81,574()33,647(محّول إلى المكتب الرئيسي

102,68664,452الدخل الشامل للسنة / للفترة

)174,007(-احتياطيات أخرى

81,679-رأس المال

)900()117(فروق ترجمة عمالت اجنبية

)94,855(48,134الرصيد يف نهاية الفترة – قبل القوائم املجتزأة

66,293)32,639(أثر مدخالت القوائم المجتزأة

)28,562(15,495الرصيد يف نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت صافي القيمة المتبقية العائدة إلى المكتب الرئيسي/ حقوق الملكية من 15.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى سالب 
28.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022 نتيجة للتحويالت إلى المركز الرئيسي بقيمة 81.6 مليون دوالر أمريكي واحتياطيات أخرى بقيمة 
174.0 مليون دوالر أمريكي والتي تضمنت بشكل رئيسي تحويل الحساب الجاري في الشركة األم السابقة والبالغ 77.0 مليون دوالر أمريكي والذمم 
الدخل  ذلك جزئياً مجموع  وقابل  أمريكي.  دوالر  مليون   97.0 بمبلغ  التنظيف  مواد  وموردي  الدفعات  ومعالجي  المشروبات  لموردي  المعلقة  الدائنة 

الشامل اآلخر المسجل للفترة بقيمة 64.5 مليون دوالر أمريكي واألثر اإليجابي لمدخالت القوائم المجتزأة البالغ 66.3 مليون دوالر أمريكي.

أمريكانا للمطاعم 
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بيان الت(فقات النق(ية لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م )الكويتد: 3ل4لولو

بيان الت(فقات النق(ية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو وو0وم لشركة أمريكانا الكويت د:  8و3لوالج(و- )

للمطاعم ذ.م.م )الكويتد:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

47,49764,452الربح للفترة 

تعديالت لـ: 
3,001 2,923 استهالك ممتلكات ومعدات

1,142 999 إطفاء الموجودات غير الملموسة
12,270 12,090 استهالك موجودات حق االستخدام
69654انخفاض قيمة الموجودات المالية
76-انخفاض قيمة وحدة توليد النقد

34101مخصص الخسارة للمخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف
587 1,134مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)28(-انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
4)13(خسارة/ )ربح( من استبعاد الممتلكات والمعدات

1,4181,491 تكلفة التمويل
1,290-تكاليف المخصصات

التدفقات النقدية التشغيلية قبل سداد مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني والتغيرات يف رأس املال العامل 
85,041 66,151 التشغيلي

)1,374()1,388(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
التغيرات يف رأس املال العامل:

)2,247()3,909(المخزون
10,49159,388مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)2,450()1,016(ذمم مدينة تجارية وأخرى
3,050)1,866(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)1,248()74(المخصصات
21,209 17,577 ذمم دائنة تجارية وأخرى

85,966161,370صايف النقد الناجت عن األنشطة التشغيلية
)7,217()3,581(شراء ممتلكات ومعدات

1 84 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
)1,434()736(شراء موجودات غير ملموسة

)8,649()4,233( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
)13,724()14,066( مدفوعات مطلوبات اإليجار
)81,574(-توزيعات أرباح للشركة األم

)1,195(-إعادة التقييم االكتواري لمكافآت نهاية الخدمة )الدخل الشامل اآلخر(
66,293)63,662(أثر مدخالت القوائم المجتزأة

81,679 -إصدار رأس المال
)174,007(-إنشاء احتياطيات

)122,528()77,729( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
4,00430,191 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

)897(855التغير في معدالت صرف العمالت األجنبية
7,131 3,422 أرصدة بنكية ونقد في بداية السنة
36,425 8,281 أرصدة بنكية ونقد يف نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 86.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 161.4 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة أرباح الفترة من 47.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر 
المنتهية 30 يونيو 2021م إلى 64.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى الزيادة في التسويات غير النقدية 
من نقد ناتج بقيمة 18.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 م إلى نقد ناتج بقيمة 20.6 مليون دوالر أمريكي في الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م واالرتفاع في التغييرات في رأس المال العامل حيث تغير من صافي نقد ناتج قدره 21.2 مليون دوالر أمريكي 

في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صافي نقد ناتج قدره 77.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من صافي نقد استخدم قدره 4.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى صافي نقد استخدم قدره 8.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في 
النقد المستخدم لشراء المباني والمعدات من 3.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 7.2 مليون دوالر أمريكي 

في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من صافي نقد مستخدم البالغ 77.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى صافي نقد مستخدم قدره 122.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل رئيسي لزيادة 
يونيو 2022م   30 المنتهية في  الستة أشهر  تكبدها فقط في  تم  والذي  أمريكي  مليون دوالر  احتياطيات قدرها 174.0  إنشاء  المستخدم في  النقد 
باإلضافة إلى زيادة النقد المستخدم في توزيعات األرباح للشركة األم البالغة 81.6 مليون دوالر أمريكي. قابل هذا االرتفاع الزيادة في نقد الناتج 
من إصدار رأس المال بقيمة 81.7 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى زيادة النقد الناتج من أثر مدخالت القوائم المجتزأة البالغ 66.3 مليون دوالر 

أمريكي.
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الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية )مصرد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30  ولولو
يونيو وو0وم

ملخص المعلومات المالية للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  9و3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

110,914131,381اإليرادات

)78,246()65,577(تكلفة اإليرادات

45,33853,134إجمالي الربح

)38,633()37,051(مصاريف البيع والتوزيع

)9,063()6,720(مصاريف العمومية واإلدارية

1,3771,093الدخل التشغيلي اآلخر

)24,196()203(المصاريف التشغيلية األخرى

)910()40(ربح/ )خسارة( الصرف األجنبي

)18,574(2,700ربح/ )خسارة( التشغيل

)16,392()3,573(تكاليف التمويل، صافي

)34,966()874(صايف اخلسارة قبل الضريبة

413)432(ضريبة الدخل

0)5(حصص األقلية

)34,554()1,311(صايف اخلسارة للفترة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

ملخص بيان املركز املالي

83,734 91,798 مجموع الموجودات غير المتداولة

52,13240,426 مجموع الموجودات المتداولة

143,930124,160 مجموع املوجودات

28,23322,390 مجموع المطلوبات غير المتداولة

101,126116,808 مجموع المطلوبات المتداولة

129,359139,198 مجموع املطلوبات

)15,038(14,571 مجموع حقوق امللكية

143,930124,160 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  330لوالج(و- )

وو0وم:

بيان الدخل ومؤشرات األداء الرئيسية

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
40.4%40.9%إجمالي هامش الربح )1(

)26.3%()1.2%(صافي هامش الخسارة )2( 

المصدر: معلومات اإلدارة

بيان المركز المالي ومؤشرات األداء الرئيسية

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
0.50.3نسبة التداول )3(

112.1%89.9%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
4,99211,586صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

87معدل أيام الذمم المدينة )6(
6678معدل أيام المخزون )7(

6962معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)19.5%()11.8%(صافي رأس المال العامل كنسبة مئوية من اإليرادات )9(

)21.9%(4.2%العائد على الموجودات )10(
ال ينطبق41.6%العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر.  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر.  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.  )3(

تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من المواد الغذائية؛ مواد أخرى مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكلفة المخزون )لإلثني   )7(
عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(
بالتشغيل( مقسومة على المواد الغذائية )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365.

التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات 

أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسوماً على مجموع الموجودات.  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء صافي أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسومة على مجموع حقوق الملكية.  )11(

أمريكانا للمطاعم 
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بيان ال(خل للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية )مصرد  لولولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية للفترتين 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

وو0وم د:   33لوالج(و- ) يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 المنتهية في  أشهر  الستة  لفترة  ال(خل  بيان 

للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان اخلسائر

110,914131,381اإليرادات
)78,246()65,577(تكلفة اإليرادات

45,33853,134إجمالي الربح

)38,633()37,051(مصاريف البيع والتوزيع
)9,063()6,720(مصاريف العمومية واإلدارية

1,3771,093الدخل التشغيلي اآلخر
)24,196()203(المصاريف التشغيلية األخرى

)910()40(ربح/ )خسارة( الصرف األجنبي

)18,574(2,700ربح / )خسارة( التشغيل

)16,392()3,573(تكاليف التمويل، صافي

)34,966()874(صايف اخلسارة قبل الضريبة

413)432(ضريبة الدخل
0)5(حصص األقلية

)34,554()1,311(صايف اخلسارة للفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب العالمة التجارية

تفاصيل اإليرادات حسب العالمة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر د:  و33لوالج(و- )

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م - 30 يونيو 2022م(30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
13.9%61,00169,473كنتاكي

12.5%20,91023,527بيتزا هت
13.2%11,36412,860هارديز

100.0% 3,901-كرسبي كريم
22.6%17,63921,620أخرى

18.5%110,914131,381مجموع اإليرادات

   كنسبة من اإليرادات
 52.9%55.0%كنتاكي

 17.9%18.9%بيتزا هت
 9.8%10.2%هارديز

 3.0%0.0%كرسبي كريم
 16.5%15.9%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع

تفاصيل اإليرادات حسب قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  333لوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م - 30 يونيو 2022م(30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1.6%48,80449,595التوصيل إلى المنزل

40.1%29,45441,262طلبات خارجية

22.6%28,29934,698طلبات داخلية

109.4%9942,081طلبات السيارات

11.3%3,3643,745أخرى

18.5%110,914131,381مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

 37.7%44.0%التوصيل إلى المنزل

 31.4%26.6%طلبات خارجية

 26.4%25.5%طلبات داخلية

 1.6%0.9%طلبات السيارات

 2.9%3.0%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تدير الشركة كافة العالمات التجارية الكبرى )كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم( في مصر. ساهمت هذه العالمات التجارية الكبرى األربعة 
مجتمعة بنسبة 83.5% في مجموع اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 18.5% من 110.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2021م إلى 131.4 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى ما يلي:

الزيادة في عدد المطاعم من 407 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 432 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.- 
الزيادة في عدد الطلبات من المطاعم الحالية والجديدة من 11.8 مليون طلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م - 

إلى 14.8 مليون طلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لما يلي: )1( تخفيف قيود جائحة كوفيد-19؛ )2( 
إطالق وجبات التوفير لدى هارديز خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م؛ )3( مبادرات الشركة لزيادة اإليرادات بما 

في ذلك تحسين الجودة وتطوير التقنية باإلضافة إلى زيادة سرعة الخدمة/ التوصيل. 
الزيادة في أسعار المنتجات في كافة العالمات التجارية الكبرى كما يلي: كنتاكي بنسبة 22.5%، هارديز بنسبة 7.2%، بيتزا هت بنسبة - 

5.2%، وكريسبي كريم بنسبة 21.5% خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )باإلضافة إلى الزيادة في أسعار العالمات 
التجارية األخرى مثل تي جي أي فرايديز بنسبة 5.3% وباسكن روبينز بنسبة 4.6% وتشكن تكا بنسبة %9.4(.

الجنيه المصري من متوسط سعر صرف 15.7 جنيه مصري لكل دوالر أمريكي في -  وقابل هذا االرتفاع جزئياً انخفاض في قيمة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى متوسط سعر صرف 17.1 جنيه مصري لكل دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2022م، مما أدى إلى انخفاض اإليرادات بالدوالر بالقيمة االسمية.

أمريكانا للمطاعم 
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المصاريف حسب النوع

أشهر د:  334لوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 المنتهية في  أشهر  الستة  لفترة  النوع  المصاريف حسب  تفاصيل مجموع 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
- 30 يونيو 2022م(

19.3%65,57778,246تكلفة اإليرادات

4.3%37,05138,633مصاريف البيع والتوزيع

34.9%6,7209,063مصاريف العمومية واإلدارية

مجموع تكلفة اإليرادات، ومصاريف البيع والتوزيع، ومصاريف العمومية 
15.2%109,348125,943واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

59.6%59.1%تكلفة اإليرادات

29.4%33.4%مصاريف البيع والتوزيع

6.9%6.1%المصاريف العمومية واإلدارية

مجموع تكلفة اإليرادات، ومصاريف البيع والتوزيع، ومصاريف العمومية 
95.9%98.6%واإلدارية

المصدر: معلومات اإلدارة

363

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



المصاريف حسب طبيعتها

فاصيل مجموع المصاريف حسب طبيعتها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر د:  و33لوالج(و- )

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
- 30 يونيو 2022م(

20.0%42,75651,313المواد الغذائية
2.3%20,96421,441تكاليف الموظفين
28.4%10,00612,852مصاريف متنوعة

10.6%10,54211,657مصاريف االستهالك
20.0%4,9705,963مصاريف التسويق
10.6%5,1545,702مصاريف اإليجار

)3.0%(5,4675,301مرافق
26.4%3,7764,771مواد التعبئة والتغليف

43.3%2,3653,388مصاريف الصيانة
17.3%1,3871,627المصاريف التشغيلية األخرى

)16.9%(1,133942لوازم التشغيل
)2.7%(592576مصاريف التأمين والترخيص

69.2%182308أتعاب مهنية
201.1%1958تكاليف بنكية

25.7%3544مصاريف السفر

15.2%109,348125,943مجموع املصاريف

كنسبة من اإليرادات

39.1%38.5%المواد الغذائية
16.3%18.9%تكاليف الموظفين
9.8%9.0%مصاريف متنوعة

8.9%9.5%مصاريف االستهالك
4.5%4.5%مصاريف التسويق
4.3%4.6%مصاريف اإليجار

4.0%4.9%مرافق
3.6%3.4%مواد التعبئة والتغليف

2.6%2.1%مصاريف الصيانة
1.2%1.3%المصاريف التشغيلية األخرى

0.7%1.0%لوازم التشغيل
0.4%0.5%مصاريف التأمين والترخيص

0.2%0.2%أتعاب مهنية
0.0%0.0%تكاليف بنكية

0.0%0.0%مصاريف السفر

95.9%98.6%مجموع املصاريف

المصدر: معلومات اإلدارة
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المواد الغذائية 

ارتفعت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 20.0% من 42.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 51.3 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في اإليرادات خالل ذات الفترة بنسبة 18.5% باإلضافة 

إلى الزيادة في تكاليف البضائع مثل تكلفة زيت الطبخ والدجاج واللحم. 

تكاليف الموظفين 

ارتفعت تكاليف الموظفين بشكل طفيف بنسبة 2.3% من 21.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 21.4 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في عدد المطاعم العاملة والزيادة في 
عدد الموظفين من 9,920 موظف في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 10,315 موظف في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م. قابل هذا االرتفاع جزئياً االنخفاض في متوسط تكلفة الموظفين وذلك نتيجة: )1( للزيادة في عدد الموظفين داخل المطاعم )وفي العادة 
يكون متوسط راتبهم أقل من الموظفين اإلداريين(؛ )2( انخفاض قيمة الجنيه المصري مقارنة بالدوالر األمريكي خالل فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م )مما أدى إلى انخفاض تكلفةالموظفين بالدوالر أمريكي بينما ظلت رواتب الموظفين بالقيمة االسمية ثابته بالجنيه المصري(. 

مصاريف متنوعة 

ارتفعت المصاريف المتنوعة بنسبة 28.4% من 10.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.9 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ما يلي: )1( الزيادة في رسوم االمتياز تماشيا مع الزيادة في 
اإليرادات بنسبة 18.5% خالل ذات الفترة باإلضافة إلى الزيادة في رسوم امتياز ألحدى العالمات التجارية من 5.5% في فترة الستة أشهر المنتهية 
30 في يونيو 2021م إلى 5.75% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، )2( الزيادة في تكاليف النقل بما يتماشى مع الزيادة في عدد 

المطاعم العاملة من 407 كما في 30 يونيو 2021م إلى 432 كما في 30 يونيو 2022م. 

مصاريف االستهالك

ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 10.6% من 10.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 11.7 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( الزيادة في عدد المطاعم العاملة من 407 مطعم كما في 30 
يونيو 2021م إلى 432 مطعم كما في 30 يونيو 2022م؛ )2( الزيادة في مصاريف االستهالك لموجودات حق االستخدام المتعلقة بعقود اإليجار الجديدة. 

مصاريف التسويق 

ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة 20.0% من 5.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.0 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو اإليرادات )ظلت مستقرة عند 4.5% من اإليرادات في الفترتين(. 

مصاريف اإليجار 

ارتفعت مصاريف اإليجار بنسبة 10.6% من 5.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.7 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في اإليجارات المتغيرة وذلك تماشيا مع الزيادة في اإليرادات 

خالل ذات الفترة. 

مرافق

انخفضت مصاريف المرافق بشكل طفيف بنسبة 3.0% من 5.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.3 
المرافق  المصري )فواتير  الجنيه  انخفاض قيمة  إلى  يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً  المنتهية في 30  الستة أشهر  مليون دوالر أمريكي في فترة 
مقومة بالجنيه المصري( مقارنة بالدوالر األمريكي، وقابل هذا االنخفاض جزئياً الزيادة في عدد المطاعم العاملة باإلضافة إلى الزيادة في اإليرادات 

بنسبة 18.5% خالل ذات الفترة. 

مواد التعبئة والتغليف 

التعبئة والتغليف بنسبة 26.4% من 3.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.8  ارتفعت مصاريف مواد 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى ما يلي: )1( الزيادة في أسعار مواد التعبئة والتغليف 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة بذات الفترة من السنة السابقة؛ )2( نمو إيرادات التوصيل إلى المنزل باإلضافة إلى الزيادة 

في عدد المطاعم العاملة.
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مصاريف الصيانة 

مليون دوالر   3.4 إلى  يونيو 2021م   30 المنتهية في  الستة أشهر  فترة  أمريكي في  مليون دوالر   2.4 بنسبة 43.3% من  الصيانة  ارتفعت مصاريف 
والزيادة في معدالت مقدم  العاملة  المطاعم  الزيادة في عدد  إلى  يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً  المنتهية في 30  الستة أشهر  أمريكي في فترة 

خدمة الصيانة. 

المصاريف التشغيلية األخرى 

ارتفعت المصاريف التشغيلية األخرى بشكل طفيف من 1.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.6 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب الزيادة في مصاريف الدراجات النارية )نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود( 

باإلضافة إلى زيادة رسوم الخدمة للسائقين عند الطلب وتحصيالت النقود نتيجة لزيادة عدد المطاعم العاملة.

لوازم التشغيل

انخفضت لوازم التشغيل من 1.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك إلى انخفاض المصاريف اللوازم المتعلقة بكوفيد-19 )مثل المعقمات، والكمامات، وما إلى ذلك(.

مصاريف التأمين والترخيص 

ظلت مصاريف التأمين والترخيص مستقرة نسبياً عند 0.6 مليون دوالر أمريكي في فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 
2022م.

اتعاب مهنية

ارتفعت االتعاب المهنية من 0.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع اتعاب التدقيق واالستشارات. 

التكاليف البنكية

ارتفعت التكاليف البنكية من 19 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 58 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة استخدام التسهيالت البنكية المسجلة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2022م مقارنة بذات الفترة في السنة الماضية. 

مصاريف السفر 

ارتفعت مصاريف السفر بشكل طفيف من 35 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 44 ألف دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م في سياق األعمال العادية.

ال(خل التشغيلي اآلخر

المنتهية في 30 د:  336لوالج(و- ) الستة أشهر  يونيو  و0وم وفترة  المنتهية في 30  الستة أشهر  لفترة  اآلخر  التشغيلي  ال(خل 

يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
- 30 يونيو 2022م(

50.7%293442مياه مبردة من عقارات استثمارية

100%364-عكس انخفاض القيمة لالستثمار في شركة تابعة

23.6%195241امتياز اإليجار

)73.6%(503133ربح من بيع موجودات ثابتة

ال ينطبق)87(385إيرادات/ )مصاريف( متنوعة

)20.6%(1,3771,093مجموع الدخل التشغيلي اآلخر

المصدر: معلومات اإلدارة
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المياه المبردة من العقارات االستثمارية

ارتفعت اإليرادات من المياه المبردة من العقارات االستثمارية بنسبة 50.7% من 0.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لزيادة استهالك المياه المبردة.

عكس انخفاض القيمة لالستثمار في شركة تابعة

يتعلق هذا بشكل أساسي باستبعاد االستثمار في شركة تابعة البالغ 0.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. يمثل هذا 
البند عكس االنخفاض في القيمة المسجلة مسبًقا مقابل تكلفة االستثمار. 

امتياز اإليجار 

سجلت الشركة امتياز اإليجار بقيمة 195 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و241 ألف دوالر أمريكي في فترة 
االمتياز ساري  كوفيد-19.  لجائحة  نتيجة  الحصول عليها  تم  التي  للمطاعم  اإليجار  بامتياز  يتعلق  فيما  2022م،  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة 

المفعول حتى 30 يونيو 2022م.

ربح من بيع موجودات ثابتة

سجلت الشركة ربح من بيع موجودات ثابتة بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وبقيمة 0.1 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. بسبب ارتفاع عدد المطاعم التي تم إغالقها في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021م )12 مطعًما( مقارنة بعدد المطاعم التي تم إغالقها في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )9 مطاعم(.

إيرادات/ )مصاريفد متنوعة

انخفضت اإليرادات/ )المصاريف( المتنوعة من إيرادات متنوعة بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
المصاريف  من  قسائم  خالل  من  للعمالء  المقدمة  الخصومات  تصنيف  بإعادة  يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   0.1 بقيمة  متنوعة  مصاريف  إلى 
التشغيلية  اإليرادات  إلى  2021م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  أعاله( في  المعروضة  )المصاريف حسب طبيعتها  الجدول  المتنوعة من ضمن 

األخرى في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

المصاريف التشغيلية األخرى

أشهر د:  و33لوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  األخرى  التشغيلية  المصاريف  تفاصيل 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
- 30 يونيو 2022م(

53,975.8%4323,411مخصصات - أخرى

40.7%204287مخزون – انخفاض القيمة

)33.0%(194130ذمم مدينة تجارية – انخفاض القيمة

68.7%)293()174(عكس انخفاض قيمة الموجودات الثابتة

ال ينطبق661)64(مصاريف أخرى

11,823.9%20324,196مجموع املصاريف التشغيلية األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

مخصصات ل أخرى

ارتفعت المخصصات األخرى من 43 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 23.4 مليون دوالر أمريكي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك نتيجة لزيادة المخصصات المتعلقة بالمطالبات الضريبية الحكومية المستحقة بقيمة 22.8 مليون 

دوالر أمريكي.
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مخزون – انخفاض القيمة

ارتفع رصيد انخفاض القيمة الخاص بالمخزون بنسبة 40.7% من 0.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 
0.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، تماشيا مع الزيادة في رصيد المخزون بين الفترتين والزيادة في عدد 

المطاعم العاملة من 407 مطعما كما في 30 يونيو 2021م إلى 432 مطعما كما في 30 يونيو 2022م. 

ذمم م(ينة تجارية – انخفاض القيمة 

سجلت الشركة انخفاض في قيمة الذمم مدينة تجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي وبقيمة 0.1 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك من ضمن سياق األعمال العادية.

عكس انخفاض قيمة الموجودات الثابتة 

ارتفع بند »عكس انخفاض قيمة الموجودات الثابتة« من 0.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.3 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وذلك بسبب عكس انخفاض القيمة المسجلة مسبقا نتيجة لتقييم انخفاض القيمة 

الذي تم إجراؤه خالل عام 2020م.

مصاريف أخرى 

ارتفعت المصاريف األخرى من إيرادات بقيمة 0.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى مصروف بقيمة 0.7 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، نتيجة لتكاليف إعادة الهيكلة المتعلقة بالموظفين.

تكاليف التمويل، صافي

تفاصيل تكاليف التمويل صافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  338لوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
- 30 يونيو 2022م(

)11.3%(2,6432,344الفائدة على مطلوبات اإليجار

1,304.3%1,00214,074مصروف الفائدة

)64.0%()26()72(إيرادات الفائدة

358.7%3,57316,392مجموع تكاليف التمويل، صايف

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت صافي تكاليف التمويل من 3.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 16.4 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في مصاريف الفائدة من 1.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 14.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م المتعلقة بالمطالبات الضريبية 

الحكومية )13.5 مليون دوالر أمريكي(.
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ضريبة ال(خل 

تفاصيل مصاريف ضريبة ال(خل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  339لوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:

التغير )30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
- 30 يونيو 2022م(

ال ينطبق)413(395ضريبة الدخل المؤجلة )المصاريف( للفترة

)100.0%(-37الضريبة المخصومة من توزيعات أرباح

ال ينطبق )413(432مجموع ضريبة الدخل

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت مصاريف ضريبة الدخل من مصاريف ضريبية بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى إيرادات 
ضريبية بقيمة 0.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة الرتفاع الخسارة للفترة وزيادة الخسائر المتراكمة 

في نهاية الفترة.

صافي الخسارة للفترة وهامش صافي الربح للفترة

ارتفعت صافي الخسارة للفترة من صافي خسارة بقيمة 1.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى صافي خسارة 
بقيمة 34.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى )1( الزيادة في المصاريف التشغيلية 
األخرى وذلك نتيجة للزيادة في مخصصات المتعلقة بالمطالبات الضريبية الحكومية المستحقة بقيمة 22.8 مليون دوالر أمريكي، )2( الزيادة في 
تكاليف التمويل المتعلقة بالمطالبات الضريبية الحكومية بقيمة 13.5 مليون دوالر أمريكي، )3( الزيادة في المصاريف العمومية واإلدارية من 6.7 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الموظفين؛ )4( الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع من 37.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م إلى 38.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك تماشيا مع الزيادة في اإليرادات. قابل 
المذكور أعاله جزئياً الزيادة في إجمالي الربح من 45.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2021م إلى 53.1 مليون دوالر أمريكي 

في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفع هامش صافي الخسارة من هامش خسارة بنسبة 1.2% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى هامش خسارة بنسبة %26.3 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( الزيادة في تكاليف التمويل كنسبة من اإليرادات من 3.2% في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بسبب الزيادة 
في تكلفة الفوائد المتعلقة بمطلوبات الضريبة الحكومية؛ )2( الزيادة في المصاريف التشغيلية األخرى من 0.2% كنسبة من اإليرادات في فترة الستة 
المتعلقة  للزيادة في مخصصات  نتيجة  يونيو 2022م وذلك   30 المنتهية في  الستة أشهر  إلى 18.4% في فترة  يونيو 2021م   30 المنتهية في  أشهر 
أشهر  الستة  فترة  في   %6.1 من  اإليرادات  من  كنسبة  واإلدارية  العمومية  المصاريف  في  الزيادة   )3( المستحقة؛  الحكومية  الضريبية  بالمطالبات 
المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 6.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م؛ )4( الزيادة في تكلفة اإليرادات كنسبة من اإليرادات من 
59.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 59.6% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، بسبب الزيادة في أسعار 

البضائع مثل زيت الطبخ و الدجاج و اللحوم وغيره.
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بيان المركز المالي للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية: ولولولو

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  340لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

40,24840,824 ممتلكات ومعدات

1,7981,872 مشاريع قيد اإلنجاز

35,34428,540 موجودات حق االستخدام

6,2495,267 الموجودات غير الملموسة

5,748 7,213 استثمارات عقارية

1,483 946 موجودات الضريبة المؤجلة

83,734 91,798 مجموع املوجودات غير املتداولة

24,077 19,180 المخزون

13,933 14,910 ذمم مدينة تجارية وأخرى

16,268611 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

1,805 1,773 نقد وما في حكمه

52,13240,426 مجموع املوجودات املتداولة

143,930124,160 مجموع املوجودات

22,386 28,233 مطلوبات اإليجار

4 -مطلوبات الضريبة املؤجلة

22,390 28,233 مجموع املطلوبات غير املتداولة

34,955 1,682 مخصصات

6,76513,391 سحوبات بنكية على المكشوف

14,39212,470 ذمم دائنة تجارية

31,53038,188 أرصدة دائنة أخرى

31,7855,083 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

232263 ضريبة الدخل المستحقة

14,74112,458 مطلوبات اإليجار

101,126116,808 مجموع املطلوبات املتداولة

129,359139,198 مجموع املطلوبات

25,51121,312 رأس المال

12,03110,050 احتياطيات

)524()627(أسهم الخزينة

2,985)5(احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

)48,899()22,384(أرباح مبقاة

)15,076(14,526 حقوق امللكية العائدة إلى مالكي الشركة األم

38 45 حصص غير مسيطرة

)15,038(14,571  مجموع حقوق امللكية

143,930124,160 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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الموجودات غير المت(اولة 

السياحية د:   34لوالج(و- ) للمشروعات  المصرية  للشركة  يونيو وو0وم  المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30  الموجودات غير 

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

40,24840,824 ممتلكات ومعدات

1,7981,872 مشاريع قيد اإلنجاز

35,34428,540 موجودات حق االستخدام

6,2495,267 الموجودات غير الملموسة

5,748 7,213 استثمارات عقارية

1,483 946 موجودات الضريبة المؤجلة

83,734 91,798 مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

الممتلكات والمع(ات 

المصرية د:  و34لوالج(و- ) للشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  والمع(ات  للممتلكات  ال(فترية  القيمة  صافي 

للمشروعات السياحية العالمية:

31 ديسمبر العملة: ألف دوالر أمريكي
2021م

إضافات و 
انخفاض استبعاداتاستهالكتحويالت

القيمة
فروقات العمالت 

30 يونيو 2022ماألجنبية

1,074)211(12---1,273األرض

2,831)577(78-)287(-3,617مباني ووحدات بحرية ثابتة

13,399)1,963()8()32()2,049(13,0034,448ديكورات وتحسينات

2,791)406(-)1()471(2,712957غرف تبريد

9,403)1,456(3)11()859(9,2962,431آالت ومعدات تبريد

875)153(1)4()174(1,022183مركبات

3,950)473(-)4()565(3,1701,822معدات وأجهزة حاسب آلي

6,501)943(-)8()816(6,1552,113أثاث وأجهزة تكييف

40,824)6,182(86)60()5,221(40,24811,953صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

األرض

انخفض الرصيد من 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً 
إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مباني ووح(ات بحرية ثابتة 

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمباني والوحدات البحرية الثابتة من 3.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.8 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2022م، )2( تكاليف االستهالك للفترة بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي.
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ديكورات وتحسينات

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للديكورات والتحسينات من 13.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 13.4 مليون دوالر أمريكي كما 
في 30 يونيو 2022م نتيجة لإلضافات البالغة 4.4 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح 18 مطعماً جديداً خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م، وقابل ذلك جزئياً تكاليف االستهالك بقيمة 2.0 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات عمالت أجنبية بقيمة 2.0 مليون دوالر أمريكي 

نتيجة النخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي.

غرف التبري( 

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لغرف التبريد بشكل طفيف من 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.8 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م نتيجة إلضافات متعلقة بافتتاح مطاعم جديدة بقيمة 1.0 مليون دوالر أمريكي، وقابل ذلك جزئياً تكاليف االستهالك بقيمة 

0.5 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات عمالت أجنبية بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي.

أدوات ومع(ات التبري(

ارتفعت صافي القيمة الدفترية ألدوات ومعدات التبريد بشكل طفيف من 9.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 9.4 مليون دوالر 
أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات المتعلقة بافتتاح مطاعم جديدة بقيمة 2.4 مليون دوالر أمريكي وقابل ذلك تكاليف 

االستهالك البالغة 0.9 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات العمالت األجنبية البالغة 1.5 مليون دوالر أمريكي.

مركبات

انخفضت صافي القيمة الدفترية للمركبات من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
دوالر  مليون   0.2 البالغة  األجنبية  العمالت  فروقات  أمريكي وخسائر  دوالر  مليون   0.2 البالغة  االستهالك  بتكاليف  أساسي  بشكل  مدفوًعا  2022م 

أمريكي. وقد قابل ذلك جزئًيا إضافات بقيمة 0.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بمشتريات مركبات النقل.

مع(ات وأجهزة حاسب آلي

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لمعدات وأجهزة الحاسب اآللي من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.0 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات البالغة 1.8 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بافتتاح مطاعم جديدة، وقابل ذلك جزئًيا تكاليف 

االستهالك البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات العمالت األجنبية البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي.

أثاث وأجهزة تكييف

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألثاث وأجهزة التكييف من 6.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 6.5 مليون دوالر أمريكي كما 
في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات البالغة 2.1 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بافتتاح مطاعم جديدة، وقابل هذا جزئًيا تكاليف 

االستهالك البالغة 0.8 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات العمالت األجنبية البالغة 0.9 مليون دوالر أمريكي. 

المع(الت السنوية لالستهالك كما في 30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  343لوالج(و- )

معدالت االستهالك

5%المباني والوحدات البحرية الثابتة )مطاعم عائمة(

10%-20%ديكورات وتحسينات

5%غرف التبريد

15%-20%أدوات ومعدات التبريد

25%مركبات

20%معدات وأجهزة حاسب آلي

10%-15%أثاث وأجهزة تكييف

المصدر: معلومات اإلدارة

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

372



مشروعات قي( اإلنجاز

حركة المشروعات قي( اإلنجاز كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية د:  344لوالج(و- )

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4121,798الرصيد االفتتاحي

6,7393,477إضافات 

)3,107()5,354(تحويالت 

)296(1فروقات العمالت األجنبية

1,7981,872الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المشروعات قيد اإلنجاز من 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
مدفوعة بشكل أساسي بإضافات بقيمة 3.5 مليون دوالر أمريكي المتعلقة بافتتاح مطاعم جديدة، وقابل ذلك جزئًيا تحويالت بقيمة 3.1 مليون دوالر 
أمريكي إلى بنود أخرى للممتلكات والمعدات المتعلقة بشكل أساسي بافتتاح مطاعم جديدة في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م باإلضافة 

إلى خسائر فروقات العمالت األجنبية بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي.

موجودات حق االستخ(ام

صافي القيمة ال(فترية لموجودات حق االستخ(ام كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية د:  و34لوالج(و- )

للمشروعات السياحية العالمية:

31 ديسمبر العملة: ألف دوالر أمريكي
انخفاض استهالكاستبعاداتإضافات2021م

القيمة
فروقات العمالت 

30 يونيو 2022ماألجنبية

مباني وعقارات مستأجرة
)متضمنة مخازن التبريد(

35,3444,352)126()5,683()20()5,327(28,540

28,540)5,327()20()5,683()126(35,3444,352صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة 

انخفضت صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 35.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 28.5 مليون دوالر أمريكي 
البالغة 5.3 مليون دوالر  البالغة 5.7 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات العمالت األجنبية  كما في 30 يونيو 2022م نتيجة لتكاليف االستهالك 
يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   4.4 البالغة  اإلضافات  وقابل هذا جزئًيا  األمريكي.  الدوالر  مقابل  المصري  الجنيه  قيمة  انخفاض  بسبب  أمريكي 

بافتتاح 18 مطعًما جديًدا وتجديد عقود اإليجار للمطاعم القائمة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

موجودات غير ملموسة

القيمة ال(فترية للموجودات غير ملموسة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية د:  346لوالج(و- ) صافي 

للمشروعات السياحية العالمية:

فروقات العمالت انخفاض القيمةإطفاء إضافات وتحويالت31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022ماألجنبية

4,032)764()6()316(4,809309رسوم االمتياز

970)166(-)156(1,090201برمجيات الحاسب اآللي 

266)55(-)28(-349بدل الخلّو

5,267)985()6()500(6,249510صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة
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انخفضت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 6.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.3 مليون دوالر أمريكي 
كما في 30 يونيو 2022م، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى خسائر فروقات العمالت األجنبية البالغة 1.0 مليون دوالر أمريكي الناتجة عن االنخفاض 
في قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي وتكاليف اإلطفاء البالغة 0.5 مليون دوالر أمريكي. وقابل ذلك جزئًيا إضافات بالغة 0.5 مليون 
 18( الفترة  افتتاحها خالل  تم  التي  الجديدة  بالمطاعم  أساسي  بشكل  المتعلقة  االمتياز  ورسوم  اآللي  الحاسب  بالبرمجيات  المتعلقة  أمريكي  دوالر 

مطعًما جديًدا(.

استثمارات عقارية

المصرية د:  و34لوالج(و- ) للشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  العقارية  لالستثمارات  ال(فترية  القيمة  صافي 

للمشروعات السياحية العالمية:

30 يونيو 2022مفروقات العمالت األجنبيةاستهالك31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

804)158(-962أرض 

4,944)1,003()305(6,251مباني وتركيبات

5,748)1,161()305(7,213صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة 

األرض

 31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   1.0 األرض من  انخفض رصيد  زايد.  الجديدة وشيخ  القاهرة  بالزا في  أمريكانا  بأراضي  أساًسا  األراضي  تتعلق 
ديسمبر 2021م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م بسبب خسائر فروقات العمالت األجنبية فيما يتعلق بانخفاض قيمة الجنيه 

المصري مقابل الدوالر األمريكي.

مباني وتركيبات

إلى 4.9 مليون دوالر أمريكي كما  للمباني والتركيبات من 6.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  الدفترية  القيمة  انخفضت صافي 
في 30 يونيو 2022م بسبب تكاليف االستهالك البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي وخسائر فروقات العمالت األجنبية المتعلقة بانخفاض قيمة الجنيه 

المصري مقابل الدوالر األمريكي.

موجودات ضريبية مؤجلة

ارتفع  المبقاة.  الخسائر  الرأسمالية وضريبة  بالمصروفات  المتعلقة  الضريبية  المعاملة  مؤقتة في  توقيت  فروق  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تمثل 
الرصيد من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى 

الضريبة على الخسائر المبقاة المسجلة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

الموجودات المت(اولة

السياحية د:  348لوالج(و- ) للمشروعات  المصرية  للشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  المت(اولة  الموجودات 

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

24,077 19,180 المخزون

13,933 14,910 ذمم مدينة تجارية وأخرى

16,268611 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

1,805 1,773 نقد وما في حكمه

52,13240,426 مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة 
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المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  349لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

12,13014,137مواد غذائية

3,1555,529بضائع في الطريق

2,5082,652مواد أخرى

1,5122,064مواد تعبئة وتغليف

501382قطع غيار

18961أدوات تشغيل

8519مواد دعاية

20,07824,845إجمالي املخزون

)768()898(ناقًصا: مخصصات المخزون بطيء الحركة

19,18024,077صايف املخزون

المصدر: معلومات اإلدارة

المواد الغذائية

ارتفعت المواد الغذائية من 12.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 14.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، وذلك 
نتيجة لزيادة عدد المطاعم باإلضافة إلى زيادة أسعار المدخالت مثل تكلفة زيت الطبخ، والدجاج واللحوم.

بضائع في الطريق

ارتفعت البضائع في الطريق من 3.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى توقع زيادة أخرى في المبيعات للفترة القادمة ويرجع ذلك أساًسا إلى فرض الدولة من الشركات إصدار خطابات االعتماد الستيراد 
، لهذا السبب ارتفعت أرصدة البضائع في الطريق كما في 30 يونيو 2021م باإلضافة إلى  المنتجات )والتي تستغرق عادتا فترة طويلة لمعالجتها( 

زيادة كمية االستيراد بسبب التوسع كرسبي كريم خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

مواد أخرى

ارتفعت المواد األخرى من 2.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م مدفوعة بافتتاح 
18 مطعًما جديًدا في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

مواد التعبئة والتغليف

ارتفعت مواد التعبئة والتغليف من 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
يونيو  المنتهية في 30  المنزل، وافتتاح 18 مطعًما جديًدا خالل الستة أشهر  إلى  الخارجية والتوصيل  الطلبات  التوسع في مبيعات  إلى  ذلك أساًسا 

2022م.

قطع الغيار

انخفضت قطع الغيار بشكل طفيف من 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
وذلك من ضمن سياق األعمال العادية.

أدوات تشغيل

انخفضت أدوات التشغيل من 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022 م، وذلك 
من ضمن سياق األعمال العادية.
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مواد دعاية

انخفضت مواد الدعاية من 85 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 19 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م وذلك من ضمن 
سياق األعمال العادية.

مخصصات المخزون بطيء الحركة

انخفض مخصص المخزون بطيء الحركة من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م، تم احتساب هذا المخصص بناًء على التقييم الشهري للمخزون المتقادم وبطيئ الحركة

ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات د:  0و3لوالج(و- )

السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

5,3165,210ذمم مدينة تجارية

3,4363,618الودائع مستردة

2,2771,121مصاريف مدفوعة مقدًما

2,1592,132دفعات مقدمة للموردين

1,5211,493ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى

2017إيرادات مستحقة

577792أخرى

15,30614,382ذمم مدينة جتارية وأخرى

)220()128(مخصص الذمم المدينة التجارية

)229()268(مخصص الذمم المدينة األخرى

14,91013,933صايف الذمم املدينة التجارية واألخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

الذمم الم(ينة التجارية 

ظلت الذمم المدينة التجارية مستقرة نسبًيا عند 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و5.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م وذلك من ضمن سياق األعمال العادية. 

الودائع مستردة

يونيو  إلى 3.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30  المستردة بشكل طفيف من 3.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  الودائع  ارتفعت 
2022م، وذلك بسبب افتتاح 18 مطعًما جديًدا في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مصاريف م(فوعة مق(ًما

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى إطفاء التأمين الصحي التي تم دفعه خالل عام 2021م خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

دفعات مق(مة للموردين

للموردين مستقرة عند 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م و2.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو  المقدمة  الدفعات  ظلت 
2022م دون أي تغييرات جوهرية.

ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى

ظلت ضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى مستقرة نسبًيا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م وذلك من ضمن سياق األعمال العادية. 

أمريكانا للمطاعم 
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إيرادات مستحقة

انخفضت اإليرادات المستحقة من 20 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 17 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م وذلك من 
ضمن سياق األعمال العادية.

أخرى

ارتفع بند أخرى من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا 
إلى الذمم المدينة المتعلقة بخدمات المياه المبردة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مخصص الذمم الم(ينة التجارية

التجارية من 0.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو  المدينة  الذمم  ارتفع مخصص 
2022م بشكل أساسي فيما يتعلق بتطبيقات التوصيل والعمالء التجاريين وذلك من ضمن سياق األعمال العادية. 

مخصص الذمم الم(ينة األخرى

انخفض مخصص الذمم المدينة األخرى بشكل طفيف من 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م فيما يتعلق بالمستحقات من المستأجرين. تم تسجيل المخصصات بناًء على تقادم األرصدة المستحقة من المستأجرين. 

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات د:   و3لوالج(و- )

السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

244-منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة القطرية لألغذية ذ.م.م.

180150منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

88-منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا القابضة للمطاعم ليمتد

74-منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية 

2027منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م 

15-الشركة األمأمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

28منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م.

6-منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م

1-منشآت تحت سيطرة مشتركةالمشاريع السياحية و المطاعم العالمية)أمريكانا( ذ.م.م

-15,754منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا القابضة لألغذية المصرية ليمتد

-230شركة تابعةالشركة المغربية للمشاريع السياحية

-152شركة تابعةالشركة المصرية للمطاعم

-72منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الكويتية لألغذية

-5شركة تابعةشركة المشروعات السياحية

-1منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

-1منشآت تحت سيطرة مشتركةالمشاريع السياحية و المطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م

-0منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة القاهرة للدواجن ش.م.م

-)150(مخصص الديون المعدومة- األطراف ذات عالقة

16,268611مجموع أرصدة املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة
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انخفضت أرصدة األطراف ذات العالقة من 16.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
لألغذية  أمريكانا  مجموعة  شركة  أرصدة  مقابل  ليمتد  المصرية  لألغذية  القابضة  أمريكانا  من  المستحقة  المبالغ  أرصدة  لتسوية  نتيجة  2022م 

والمشروعات السياحية )من ضمن المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة(.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  وو3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,7591,441النقد في البنوك

14364النقد في الصندوق

1,7731,805مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: معلومات اإلدارة

ظل النقد وما في حكمه مستقًرا نسبًيا بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم بيان التدفقات النقدية.

المطلوبات وااللتزامات الطارئة

لدى الشركة خطابات اعتماد مستحقة صادرة في 30 يونيو 2022م بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي )0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 
2021م(.

كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )4.5 مليون دوالر 
أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(.

المطلوبات غير المت(اولة

المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية د:  3و3لوالج(و- )

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

22,386 28,233 مطلوبات اإليجار

4 -مطلوبات الضريبة المؤجلة

22,390 28,233 مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

مطلوبات اإليجار

السياحية د:  4و3لوالج(و- ) للمشروعات  المصرية  للشركة  وو0وم  يونيو  و30  االيجار كما في  3 ديسمبر  و0وم  تفاصيل مطلوبات 

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

22,386 28,233غير متداولة

12,458 14,741متداولة

42,97534,844مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت التزامات اإليجار من 43.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 34.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م يرجع 
ذلك أساًسا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي. بينما ارتفعت التزامات اإليجار بالعملة المحلية بين 31 ديسمبر 2021م و30 

يونيو 2022م تماشياً مع الزيادة في عدد المطاعم. 
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مطلوبات ضريبية مؤجلة

المالية  التقارير  إعداد  ألغراض  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  بين  المؤقتة  بالفروق  أساسي  بشكل  المؤجلة  الضريبية  المطلوبات  تتعلق 
والقاعدة الضريبية وفًقا لقوانين الضرائب المحلية. ارتفع الرصيد من صفر كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4 آالف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 

2022م وذلك من ضمن سياق األعمال العادية. 

المطلوبات المت(اولة

المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  وو3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

34,955 1,682 مخصصات

6,76513,391 سحوبات بنكية على المكشوف

14,39212,470 ذمم دائنة تجارية

31,53038,188 أرصدة دائنة أخرى

31,7855,083 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

232263 ضريبة الدخل المستحقة

14,74112,458 مطلوبات اإليجار

101,126116,808 مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

المخصصات

تفاصيل المخصصات كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  6و3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,66934,943مخصصات أخرى

1311مخصصات مكافآت نهاية الخدمة

1,68234,955مجموع املخصصات

المصدر: معلومات اإلدارة

مخصصات أخرى

السياحية د:  وو3لوالج(و- ) المصرية للمشروعات  يونيو وو0وم للشركة  المخصصات األخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30  حركة 

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

2,5671,669الرصيد االفتتاحي

1,29233,613مكون خالل الفترة

)64()2,194(مستخدم خالل الفترة

)275(4فروقات العمالت األجنبية

1,66934,943الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المخصصات األخرى من 1.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 34.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، 
مدفوعة بشكل أساسي بزيادة المكون خالل الفترة إلى 33.6 مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة للمخصصات 

التي تم تسجيلها فيما يتعلق بالمطالبات الضريبية الحكومية.
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مخصصات مكافآت نهاية الخ(مة

حركة مخصصات مكافآت نهاية الخ(مة كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات د:  8و3لوالج(و- )

السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1313الرصيد االفتتاحي

172مكون خالل الفترة

)1()14(مستخدم خالل الفترة

-)3(عكس خالل الفترة

)2(-فروقات العمالت األجنبية

1311الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مكافأة نهاية الخدمة من 13 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 11 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة 
فروقات العمالت األجنبية )بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي(.

الذمم ال(ائنة التجارية

انخفضت الذمم الدائنة التجارية من 14.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 12.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
وذلك بسبب تسوية أرصدة بعض الموردين التجاريين خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بعد تمديد شروط الدفع من قبل الموردين في 

عام 2021م.

أرص(ة دائنة أخرى

تفاصيل األرص(ة ال(ائنة األخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية د:  9و3لوالج(و- )

العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

12,77414,657مصاريف مستحقة

7,00510,962أرصدة دائنة أخرى

5,6885,930ذمم ضريبة دائنة 

7092,557خطابات االعتماد المستحقة

1,8812,162إيرادات غير مستحقة

1,0681,131ذمم دائنة للموظفين

943709ودائع مستردة

-1,415دفعات مقدمة من العمالء

4980رسوم الخدمة %12

31,53038,188مجموع األرصدة الدائنة األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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مصاريف مستحقة

ارتفعت المصاريف المستحقة من 12.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 14.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة للزيادة في المصاريف المستحقة مع موردين الطعام البالغة 1.8 مليون دوالر أمريكي ومصاريف اإلعالنات المستحقة البالغة 1.2 مليون دوالر 

أمريكي وذلك تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أرص(ة دائنة أخرى

ارتفعت األرصدة الدائنة األخرى من 7.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 11.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
نتيجة لزيادة رصيد األرصدة األخرى فيما يتعلق برسوم االمتياز واإليجار المرتبط بالمبيعات واألرصدة الدائنة لهيئة التأمينات االجتماعية.

ذمم ضريبية دائنة

ارتفعت الذمم الضريبية الدائنة من 5.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى المستحقات المسجلة خالل الفترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2022م والتي تجاوزت المدفوعات التي تمت خالل ذات الفترة. 

خطابات االعتماد المستحقة

ارتفعت خطابات االعتماد المستحقة من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
بما يتماشى مع الزيادة في أرصدة البضائع في الطريق ضمن المخزون كما في 30 يونيو 2022م مقارنة في 31 ديسمبر 2021م.

إيرادات غير مستحقة

ارتفعت اإليرادات غير المستحقة من 1.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع في الشيكات المحصلة مقدما من المستأجرين في العقارات االستثمارية المؤجرة.

ذمم دائنة للموظفين

ظلت الذمم الدائنة للموظفين مستقرة نسبًيا كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 1.1 مليون دوالر أمريكي.

الودائع مستردة

انخفضت الودائع المستردة من 0.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى االنخفاض في ودائع المقاولين بعد االنتهاء من إنشاءات المطاعم الجديدة.

دفعات مق(مة من العمالء

مدفوعة  2022م  يونيو   30 في  كما  إلى صفر  2021م  ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليون   1.4 من  العمالء  من  المقدمة  الدفعات  انخفضت 
بـتسجيلها ضمن مصاريف مستحقة كما في 30 يونيو 2022م.

رسوم الخ(مة و %:

ارتفعت رسوم الخدمة 12% من 49 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 80 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة ارتفاع 
إيرادات الطلبات الداخلية من المطاعم العادية.
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أرص(ة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصرية د:  360لوالج(و- ) للشركة  يونيو وو0وم  و30  ذات عالقة كما في  3 ديسمبر  و0وم  أطراف  إلى  المستحقة  المبالغ  أرص(ة 

للمشروعات السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,4672,273منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا غاردن( م.م.ح

1,2131,571منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة القاهرة للدواجن ش.م.م

643995منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة العالمية للتنمية الزراعية-فارم فريتس مصر

7291منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م

3468منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة األهلية للصناعات الغذائية )قسم الكيك(

65-منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

118منشآت تحت سيطرة مشتركةالعالمية لإلنتاج والتـصنيع الزراعي ش.م.م

12-منشآت يسيطر عليها مساهم رئيسينون للمدفوعات الرقمية 

-20,448منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية

-5,344الشركة االم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا 

-2,551منشآت تحت سيطرة مشتركةسينيوريتا للصناعات الغذائية 

-1منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م.

31,7855,083مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 31.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 5.1 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م بسبب: )1( تسوية األرصدة مع شركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية مقابل األرصدة القائمة من أمريكانا القابضة 
لألغذية المصرية ليمتد )ضمن مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة(؛ )2( تسوية رصيد الشركة األم السابقة مقابل استبعادات االستثمارات في 
الشركة التابعة؛ )3( تسوية أرصدة شركة سينيوريتا للصناعات الغذائية وذلك من ضمن سياق األعمال العادية. وقد قابل االنخفاض المذكور أعاله 
جزئياً زيادة في أرصدة الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا غاردن( م.م.ح وشركة القاهرة للدواجن ش.م.م نتيجة للمشتريات التي تمت 

من األطراف ذات العالقة وذلك من ضمن سياق األعمال العادية.

ضريبة ال(خل المستحقة

للمشروعات د:   36لوالج(و- ) المصرية  للشركة  وو0وم  يونيو  و30  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  المستحقة  ال(خل  ضريبة  تفاصيل 

السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م العملة: ألف دوالر أمريكي
145232الرصيد في بداية الفترة

23276ضريبة الدخل للفترة
-)145(ضرائب الدخل المدفوعة خالل الفترة

)45(0فروقات العمالت األجنبية
232263مجموع ضريبة الدخل املستحقة

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت ضريبة الدخل المستحقة من 232 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 263 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
للمستحقات المسجلة خالل الفترة بقيمة 76 ألف دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع جزئًيا االنخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر األمريكي 

بقيمة 45 ألف دوالر أمريكي.
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مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  و36لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
25,51121,312 رأس المال
12,03110,050 احتياطيات

)524()627(أسهم الخزينة
2,985)5(احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

)48,899()22,384(أرباح مبقاة
)15,076(14,526 حقوق امللكية العائدة إلى مالكي الشركة األم

38 45 حصص غير مسيطرة
)15,038(14,571  مجموع حقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة 

رأس الما-

يمثل رأس المال 400 مليون سهم بقيمة 0.1 دوالر أمريكي )جنيه مصري واحد(.

انخفض رأس المال من 25.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 21.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ظلت قيمة رأس المال ثابتة بالعملة المحلية عند 400 

مليون جنيه مصري كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

االحتياطيات

االحتياطيات كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:د:  363لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م العملة: ألف دوالر أمريكي

5,5964,674احتياطات نظامية

6,4345,475احتياطات اختيارية

11احتياطات رأس المال

12,03110,050مجموع االحتياطات

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت االحتياطيات من 12.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 10.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، وظلت 
األرصدة مستقرة بالعملة المحلية وتعود التحركات الملحوظة إلى فروقات سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي.

أسهم الخزينة

انخفضت أسهم الخزينة من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى فروقات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي. 

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

ارتفع احتياطي ترجمة العمالت األجنبية من سالب 5 آالف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أرباح مبقاة

انخفضت األرباح مبقاة من سالب 22.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى سالب 48.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الخسائر المسجلة خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م البالغة 34.6 مليون دوالر أمريكي وفروقات سعر 

صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي.
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بيان الت(فقات النق(ية للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية: 3لولولو

المصرية د:  364لوالج(و- ) للشركة  وو0وم  يونيو  و30  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  للفترات  النق(ية  الت(فقات  بيان 

للمشروعات السياحية العالمية:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
)34,966( )879( اخلسائر للفترة قبل الضريبة 1

تعديالت لـ:
4,5455,221استهالك الممتلكات والمعدات

528500إطفاء الموجودات غير الملموسة
5,1435,683استهالك موجودات حق االستخدام

323305استهالك االستثمارات العقارية
194119انخفاض قيمة الموجودات المالية

204289مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب
)86(309انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

)47(362خسائر / )الربح( استبعاد الممتلكات والمعدات 
666خسائر استبعاد الموجودات غير الملموسة

3,57316,418تكاليف التمويل
)26(-إيرادات تمويلية

20-انخفاض قيمة وحدة توليد النقد
-53تكلفة المخصصات

)6,565(14,421التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات يف رأس املال العامل
-)930(الفوائد المدفوعة

تغيرات يف رأس املال العامل
)5,185(2,636المخزون

15,657)174(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
322)3,692(الذمم الدائنة التجارية وأخرى

)26,702(24,325مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
38,454)8,158(الذمم الدائنة التجارية وأخرى والمخصصات والضرائب األخرى

28,42815,981صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
)12,400()4,771(مدفوعات مشتريات الموجودات الثابتة

-)5,978(مدفوعات مشتريات االستثمارات العقارية
107-متحصالت من بيع الممتلكات والمعدات

)434()549(مدفوعات من مشتريات الموجودات غير الملموسة
)12,727()11,298(صايف النقد الناجت من األنشطة االستثمارية

)8,237()7,117(العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
7,740)13,646(سحوبات بنكية على المكشوف

)12,750(-مدفوعات التكاليف التمويل
1,0197,095الحركة في المدفوعات وتأثير إعادة هيكلة رأس المال مع الشركة األم

1,568-الدخل الشامل اآلخر
26-استالم ايرادات الفوائد

)4,558()19,743(صايف النقد الناجت من األنشطة التمويلية
)1,304()2,614(صايف االنخفاض يف النقد وما يف حكمه

3,8821,773النقد وما في حكمه في بداية الفترة
1,336)265(أثر التغير في سعر صرف النقد

1,0031,805النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة 
1 تشمل الخسائر قبل الضريبة للفترة في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م حقوق األقلية البالغة 5 آالف دوالر أمريكي.
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من صافي نقد ناتج قدره 28.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
إلى صافي نقد ناتج قدره 16.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بسبب ما يلي: 

إلى -  يونيو 2021م  المنتهية في 30  الستة أشهر  للفترة من خسارة 0.9 مليون دوالر أمريكي في  الدخل  زيادة الخسائر فبل ضريبة 
خسارة 35.0 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. قابل هذا االنخفاض جزئًيا:

الزيادة في التسويات غير النقدية من صافي نقد ناتج قدره 15.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م - 
تكاليف  ارتفاع  نتيجة  وذلك  يونيو 2022م،   30 المنتهية في  الستة أشهر  أمريكي في  مليون دوالر  ناتج قدره 28.4  نقد  إلى صافي 
التمويل من 3.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 16.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م فيما يتعلق بالمطالبات الضريبية الحكومية والزيادة في تكاليف االستهالك للممتلكات والمعدات من 
4.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2022م وذلك تماشياً مع الزيادة في عدد المطاعم.
الزيادة في التغييرات في رأس المال العامل حيث تغير من صافي نقد الناتج قدره 14.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية - 

في 30 يونيو 2021م إلى صافي نقد ناتج قدره 22.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. بسبب: 
)1( النقد الناتج من االنخفاض في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة قدرها 15.7 مليون دوالر أمريكي ؛ )2( الزيادة في 
النقد الناتج من التغييرات في الذمم التجارية والدائنة األخرى، والمخصصات، والضرائب من نقد مستخدم قدره 8.2 مليون دوالر 
أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى نقد ناتج قدره 38.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية 30 
يونيو 2022م؛ قابل ذلك جزئًيا )3( الزيادة في النقد المستخدم في المخزون من نقد ناتج قدره 2.6 مليون دوالر أمريكي في الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى نقد مستخدم قدره 5.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م؛ 
و )4( االنخفاض في المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة مما أدى إلى نقد مستخدم قدره 26.7 مليون دوالر أمريكي في 
الناتج قدره 24.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30  الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة بالنقد 

يونيو 2021 م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 11.3 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 12.7 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في النقد المستخدم لشراء المباني والمعدات للتوسع 
في العمليات في مصر، وقابله هذا االرتفاع جزئًيا انخفاض في النقد المستخدم في شراء االستثمارات العقارية من 6.0 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 2021م إلى صفر في الستة أشهر المنتهية في 2022م حيث لم يتم إجراء أي من هذه المعامالت خالل الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2022م.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من صافي نقد مستخدم البالغ 19.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م إلى صافي نقد مستخدم قدره 4.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: 
)1( استخدام السحب على المكشوف البالغ 7.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ،)2( الزيادة في النقد الناتج من 
إعادة تنظيم رأس المال مع الشركة األم. وقد قابل االرتفاع المذكور أعاله جزئًيا النقد المستخدم في تسوية تكاليف التمويل المتعلقة بالمطالبات 

الضريبية الحكومية البالغة 12.8 مليون دوالر أمريكي.
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الشركة القطرية لألغذية ذ.م.م لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم و30 يونيو وو0وم 6لولو

ملخص المعلومات المالية للشركة القطرية لألغذية ذ.م.مد:  و36لوالج(و- )

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل

56,89571,838اإليرادات

)36,622()28,067(تكلفة اإليرادات

28,82935,215إجمالي الربح

)21,606()18,559(مصاريف بيع وتسويق

)4,098()4,119(مصاريف عمومية وإدارية

18380أرباح أخرى

6,3349,590أرباح التشغيل

)610()670(تكاليف التمويل

5,6648,980الربح قبل ضريبة الدخل

)898()566( ضريبة الدخل

5,0978,082صايف الربح للفترة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان املركز املالي

10,6888,494مجموع حقوق امللكية

52,49549,729مجموع الموجودات غير المتداولة

23,27017,820مجموع الموجودات المتداولة

75,76467,549مجموع املوجودات

29,97226,051مجموع المطلوبات غير المتداولة

35,10433,004مجموع المطلوبات المتداولة

65,07659,055مجموع املطلوبات

75,76467,549مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  366لوالج(و- )

وو0وم:

بيان الدخل ومؤشرات األداء الرئيسية

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
49.0%50.7%إجمالي هامش الربح )1(
11.3%9.0%صافي هامش الربح )2( 

المصدر: معلومات اإلدارة

المركز المالي ومؤشرات األداء الرئيسية

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
0.70.5نسبة التداول )3(

87.4%85.9%مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات )4(
)4,696()12,818(صافي الدين )صافي النقد( )ألف دوالر أمريكي( )5(

44معدل أيام الذمم المدينة )6(
6275معدل أيام المخزون )7(

10077معدل أيام الذمم الدائنة )8(
)3.9%()7.9%(صافي رأس المال العامل كنسبة من اإليرادات )9(

20.1%14.0%العائد على الموجودات )10(
159.6%98.9%العائد على حقوق الملكية )11(

المصدر: معلومات اإلدارة
إجمالي الهامش هو إجمالي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر  )1(

صافي هامش الربح هو صافي الربح لفترة الستة أشهر مقسوًما على اإليرادات لفترة الستة أشهر  )2(
تم حساب نسبة التداول كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع المطلوبات المتداولة.  )3(

تم احتساب نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات كالتالي: مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات.  )4(
صافي الدين )صافي النقد( هو بناء على التسهيالت البنكية ناقًصا النقد وما في حكمه.  )5(

تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بناًء على الذمم المدينة التجارية وأخرى )التي تتضمن الذمم المدينة التجارية، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة الخاصة بالتشغيل(   )6(
مقسومة على اإليرادات )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام المخزون بناًء على إجمالي المخزون )بما في ذلك من أغذية ومشروبات؛ مواد تعبئة وتغليف وبضاعة بالطريق( مقسومة على تكاليف األغذية )لإلثني عشر   )7(
شهرا األواخر( مضروبة ب 365

تم احتساب معدل أيام الذمم الدائنة بناًء على الذمم الدائنة التجارية واألخرى )التي تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الخاصة   )8(
بالتشغيل( مقسومة على تكاليف األغذية )لإلثني عشر شهرا األواخر( مضروبة ب 365.

التجارية واألخرى؛ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة( ناقص المطلوبات  المدينة  الذمم  المتداولة )المخزون؛  الموجودات  بناًء على  العامل  المال  تم احتساب صافي رأس   )9(
المتداولة )الذمم الدائنة التجارية؛ والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة؛ ضريبة الدخل والخصومات األخرى المستحقة؛ مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات 

أخرى(
تم حساب العائد على الموجودات بناء على أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسوماً على مجموع الموجودات.  )10(

تم حساب العائد على حقوق الملكية بناء على صافي أرباح فترة االثني عشر شهراً األخيرة مقسومة على مجموع حقوق الملكية.  )11(
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بيان ال(خل لشركة القطرية لألغذية ذ.م.م  ل6لولو

تعرض الجداول التالية بيان الدخل للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م للفترتين 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م.

وو0وم د:  و36لوالج(و- ) يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 المنتهية في  أشهر  الستة  لفترة  ال(خل  بيان 

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

بيان الدخل 

56,89571,838اإليرادات

)36,622()28,067(تكلفة اإليرادات

28,82935,215إجمالي الربح

)21,606()18,559(مصاريف بيع وتسويق

)4,098()4,119(مصاريف عمومية وإدارية

18380أرباح أخرى

6,3349,590أرباح التشغيل

)610()670(تكاليف التمويل

5,6648,980الربح قبل ضريبة الدخل

)898()566( ضريبة الدخل

5,0978,082صايف الربح للفترة

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب العالمة التجارية 

أشهر د:  368لوالج(و- ) الستة  وفترة  يونيو  و0وم   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  التجارية  العالمة  تفاصيل  اإليرادات حسب 

المنتهية في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
التغير 

)30 يونيو 2021م-30 
يونيو 2022م(

28.0%42,09553,865كنتاكي

15.7%10,56012,216هارديز

48.0%2,0933,097كرسبي كريم

23.8%2,1472,659أخرى

26.3%56,89571,838مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

75.0%74.0%كنتاكي

17.0%18.6%هارديز

4.3%3.7%كرسبي كريم

3.7%3.8%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة
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اإليرادات حسب قناة البيع 

اإليرادات حسب تفاصيل قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  369لوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
التغير 

)30 يونيو 2021م-30 
يونيو 2022م(

15.2%27,04331,158التوصيل إلى المنزل

16.9%15,21917,783طلبات خارجية

114.5%6,26413,435طلبات داخلية

27.3%4,3965,596طلبات السيارات

)2.7%(3,9733,864أخرى

26.3%56,89571,838مجموع اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

43.4%47.5%التوصيل إلى المنزل

24.8%26.7%طلبات خارجية

18.7%11.0%طلبات داخلية 

7.8%7.7%طلبات السيارات

5.4%7.0%أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

تُشّغل الشركة كاًل من كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم في قطر. ساهمت هذه العالمات التجارية الثالث مجتمعة بنسبة 96.3% من مجموع اإليرادات 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 26.3% من 56.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 71.8 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

ارتفاع عدد المطاعم من 79 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 90 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.- 
افتتاح 12 مطعًما جديًدا )بين 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م( مما أدى إلى زيادة عدد الطلبات من المطاعم الحالية والجديدة - 

من 4.3 مليون طلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 5.4 مليون طلب في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022م.

أمريكي -  دوالر  مليون   31.2 إلى  لتصل  2022م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  فترة  المنزل خالل  إلى  التوصيل  إيرادات  ارتفاع 
التقنية  المبادرات  لنجاح  نتيجة  وذلك  2021م  يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  فترة  في  أمريكي  دوالر  مليون   27.0 مع  مقارنة 
الجديدة التي تم تطبيقها )مثل تتبع عامل التوصيل وتغطية عدد أكبر من المطاعم( مما أدى إلى تخفيض نسبة إلغاء الطلبات وتعزيز 

مقاييس األداء إليرادات التوصيل إلى المنزل.
ارتفاع أسعار كنتاكي بنسبة 2.0% خالل الربع األول من عام 2022م.- 
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تكلفة اإليرادات

تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  0و3لوالج(و- )

وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

التغير )30 يونيو 2021م -30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

32.8%18,44224,482تكاليف األغذية
31.7%2,9233,850رسوم امتياز للعالمات التجارية األم

29.3%2,7043,495تكاليف الموظفين
7.9%3,0283,268استهالك وإطفاء

150.8%66167اإليجار
50.7%9031,360أخرى

30.5%28,06736,622مجموع تكلفة اإليرادات

كنسبة من اإليرادات

34.1%32.4%تكاليف األغذية
5.4%5.1%رسوم امتياز للعالمات التجارية األم

4.9%4.8%تكاليف الموظفين
4.5%5.3%استهالك وإطفاء

0.2%0.1%اإليجار
1.9%1.6%أخرى

51.0%49.3%مجموع تكلفة اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تكاليف األغذية

إلى 24.5 مليون دوالر  يونيو 2021م  المنتهية في 30  الستة أشهر  ارتفعت تكاليف األغذية بنسبة 32.8% من 18.4 مليون دوالر أمريكي في فترة 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع اإليرادات وارتفاع التكاليف المتعلقة بالسلع مثل تكلفة زيت 
الطبخ والصلصات، والدجاج واللحوم، والبطاطس. وقد ساهم االرتفاع في أسعار البضائع بدورها في زيادة تكاليف األغذية كنسبة من اإليرادات من 

32.4% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 34.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

رسوم االمتياز الم(فوعة للعالمات التجارية األم

يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  فترة  أمريكي في  دوالر  مليون   2.9 بنسبة 31.7% من  األم  التجارية  للعالمات  المدفوعة  االمتياز  ارتفعت رسوم 
2021م إلى 3.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في اإليرادات ذات الفترة 
بنسبة 26.3% باإلضافة إلى الزيادة في نسبة رسوم امتياز ألحدى العالمات التجارية من 5.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

إلى 5.75% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

تكاليف الموظفين

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 29.3% من 2.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.5 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة عدد الموظفين الذين تمت االستعانة بهم من مصادر خارجية وعدد 

موظفي المطاعم من 1,640 موظفاً كما في 30 يونيو 2021م إلى 1,782 موظفاً كما في 30 يونيو 2022م، تماشًيا مع زيادة عدد المطاعم.

االستهالك واإلطفاء

ارتفع مصروف االستهالك واإلطفاء بنسبة 7.9% من 3.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.3 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بما يتماشى مع الزيادة في عدد المطاعم من 79 مطعماً كما في 30 يونيو 2021م إلى 

90 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.
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اإليجار

ارتفع اإليجار بنسبة 150.8% من 0.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.2 مليون دوالر أمريكي في 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في عدد المطاعم والزيادة في اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2022م مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

أخرى

الموظفين(،  تكاليف  )باستثناء  للمستودعات  العامة  والنفقات  التجهيز،  ومراكز  التوزيع،  وتكلفة  التأمين،  والنقل،  السفر  الترفيه،  »أخرى«  بند  تشمل 
المتنوعة. ونفقات 

ارتفع هذا البند من 0.9 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف التكاليف المتعلقة بقنوات التوزيع اللوجستية الخاصة باألطراف الخارجية 

)0.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م( من بند مصاريف عمومية وإدارية إلى بند »أخرى«.

مصاريف البيع والتسويق 

تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في د:   و3لوالج(و- )

30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

التغير )30 يونيو 2021م –30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022م(

28.8%4,7206,077تكاليف الموظفين

4.9%4,3274,538استهالك 

33.0%2,5973,454الحمالت اإلعالنية والترويجية

4.6%3,2683,419مصاريف التوصيل إلى المنزل

0.7%976983مرافق

)38.6%(1,328815مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

72.7%1,3432,319أخرى

16.4%18,55921,606مجموع مصاريف البيع والتسويق

كنسبة من اإليرادات

8.5%8.3%تكاليف الموظفين

6.3%7.6%استهالك 

4.8%4.6%الحمالت اإلعالنية والترويجية

4.8%5.7%مصاريف التوصيل إلى المنزل

1.4%1.7%مرافق

1.1%2.3%مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

3.2%2.4%أخرى

30.1%32.6%مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: معلومات اإلدارة
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تكاليف الموظفين

دوالر  مليون   6.1 إلى  2021م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  فترة  أمريكي في  دوالر  مليون   4.7 28.8% من  بنسبة  الموظفين  تكاليف  ارتفعت 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة للزيادة في عدد العمالة الخارجية التي تمت االستعانة بها وموظفي المطاعم 

من 1,640 موظفاً كما في 30 يونيو 2021م إلى 1,782 موظفاً كما في 30 يونيو 2022م، بما يتماشى مع الزيادة في عدد المطاعم.

استهالك 

ارتفعت مصاريف االستهالك بشكل طفيف بنسبة 4.9% من 4.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 4.5 
مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بما يتماشى مع الزيادة في عدد المطاعم من 79 مطعماً كما في 30 يونيو 

2021م إلى 90 مطعماً كما في 30 يونيو 2022م.

الحمالت اإلعالنية والترويجية 

ارتفعت تكاليف الحمالت اإلعالنية والترويجية بنسبة 33.0% من 2.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 
3.5 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنهية في 30 يونيو 2022م و ذلك نتيجة للزيادة في اإليرادات وزيادة عدد الحمالت اإلعالنية المنفذة 

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.

مصاريف التوصيل إلى المنز-

ارتفعت مصاريف التوصيل إلى المنزل بنسبة 4.6% من 3.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 3.4 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل من 27.0 مليون 
دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 20 يونيو 2021م إلى 31.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت مصاريف التوصيل إلى المنزل بنسبة أقل )4.6% بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م( مقارنة مع الزيادة في إيرادات التوصيل إلى المنزل )15.2%في ذات الفترة( مدعوما بزيادة كفاءة السائقين وانخفاض الحاجة إلى السائقين 

الخارجيين عند الطلب.

مرافق

ظلت المرافق مستقرة نسبياً عند قيمة 1.0 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2022م.

مصاريف الصيانة ومصاريف التشغيل األخرى

انخفضت مصاريف الصيانة ومصاريف التشغيل األخرى بنسبة 38.6% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2021م إلى 
0.8 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك إلى إعادة تصنيف 0.5 مليون دوالر أمريكي من هذا البند 

إلى بند »أخرى« في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أخرى

العمالء،  والتأمين، واإليجار، ومصاريف مراكز خدمة  التراخيص  والتالفة، ورسوم  المهدرة  البضائع  تتعلق مصاريف أخرى بشكل أساسي بمصاريف 
ومصاريف أخرى.

ارتفع هذا البند بنسبة 72.7% من 1.3 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.3 مليون دوالر أمريكي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة تصنيف مصاريف الصيانة بقيمة 0.5 مليون دوالر أمريكي من مصاريف 
الصيانة ومصاريف التشغيل األخرى البالغة والزيادة في تكاليف الخدمات بقيمة 0.3 مليون دوالر أمريكي نتيجة إلعادة التصنيف من بند مصاريف 

»أخرى« في المصاريف العمومية واإلدارية.
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مصاريف عمومية وإدارية

تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية د:  وو3لوالج(و- )

في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية األغذية ذ.م.م:

التغير )30 يونيو 2021م 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
-30 يونيو 2022م(

15.9%1,4851,721تكاليف الموظفين
)1.8%(1,0621,043استهالك

)1.6%(654644مخصص القضايا القانونية
)7.1%(145134االتصاالت

74.5%57100اإلصالحات والصيانة
)36.3%(715456أخرى

)0.5%(4,1194,098مجموع املصروفات العمومية واإلدارية

كنسبة من اإليرادات

2.4%2.6%تكاليف الموظفين
1.5%1.9%استهالك

0.9%1.2%مخصص القضايا القانونية
0.2%0.3%االتصاالت

0.1%0.1%اإلصالحات والصيانة
0.6%1.3%أخرى

5.7%7.2%مجموع املصروفات العمومية واإلدارية

المصدر: معلومات اإلدارة

تكاليف الموظفين 

دوالر  مليون   1.7 إلى  2021م  يونيو   30 المنتهية في  أشهر  الستة  فترة  أمريكي في  دوالر  مليون   1.5 15.9% من  بنسبة  الموظفين  تكاليف  ارتفعت 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة عدد الموظفين اإلداريين من 70 موظفاً كما في 30 يونيو 

2021م إلى 90 موظفاً كما في 30 يونيو 2022م.

االستهالك 

انخفضت مصاريف االستهالك بشكل طفيف من 1.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 1.0 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لزيادة عدد الموجودات المستهلكة بشكل كامل.

مخصص القضايا القانونية

ظل مخصص القضايا القانونية مستقرا بين 0.7 مليون دوالر أمريكي و0.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

االتصاالت 

ظلت مصاريف االتصاالت مستقرة نسبًيا عند مبلغ 0.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م.

اإلصالحات والصيانة

ارتفعت تكاليف اإلصالحات والصيانة بشكل طفيف من 57 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 100 ألف دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في أنشطة اإلصالحات والصيانة المنفذة على مساكن 

الموظفين مقارنة بذات الفترة من الفترة السابقة.
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أخرى

البنود بطيئة الحركة،  التأمين، مخصص  الترفيه،  المكتبية،  التنظيف واللوازم  القانونية والمهنية واإليجار وأدوات  تشمل المصاريف األخرى االتعاب 
ومصاريف متنوعة، ومصاريف السفر، والنقل.

انخفضت المصاريف األخرى من 0.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.5 مليون دوالر أمريكي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة تصنيف التكاليف المتعلقة بقنوات توزيع الخدمات اللوجستية من طرف ثالث 

البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي من بند »أخرى« ضمن المصاريف العمومية واإلدارية إلى بند »أخرى« ضمن مصاريف البيع والتسويق.

أرباح وخسائر أخرى

أرباح وخسائر أخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  3و3لوالج(و- )

وو0وم للشركة القطرية األغذية ذ.م.م:

التغير )30 يونيو 2021م - 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

ال ينطبق)15(-الربح أو )الخسارة( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)100.6%()1(171امتيازات اإليجار

)42.4%(6638أرباح/ مصاريف أخرى

)207.4%(58)54(أرباح/ )خسائر( صرف عمالت أجنبية

)56.3%(18380مجموع األرباح وخسائر أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت األرباح والخسائر األخرى بنسبة 56.3% من 183 ألف دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 80 ألف دوالر 
االنخفاض جزئياً  وقابل هذا  اإليجار  امتيازات  االنخفاض في  إلى  اساساً  ويرجع ذلك  يونيو 2022م   30 المنتهية في  الستة أشهر  فترة  أمريكي في 
أرباح من صرف العمالت األجنبية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مقارنة مع الخسارة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021م.

تكاليف التمويل 

تفاصيل تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  و0وم وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو د:  4و3لوالج(و- )

وو0وم للشركة القطرية األغذية ذ.م.م:

التغير )30 يونيو 2021م - 30 30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
يونيو 2022م(

)12.1%(679597الفائدة على مطلوبات اإليجار

ال ينطبق27-مصروف الفائدة من خصم مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

75.0%)14()8(إيرادات الفوائد

)9.0%(670610مجموع تكلفة التمويل

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت تكاليف التمويل من 0.7 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة لالنخفاض في الفائدة على مطلوبات اإليجار بما يتماشى مع االنخفاض في مطلوبات اإليجار كما 

في 30 يونيو 2022م )37.8 مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع 30 يونيو 2021م )41.7 مليون دوالر أمريكي(.

مصروف ضريبة ال(خل

ارتفع مصروف ضريبة الدخل بنسبة 58.7% من 0.6 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 0.9 مليون دوالر 
أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بما يتماشى مع الزيادة في الربح قبل ضريبة الدخل في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2022م مقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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صافي الربح للفترة وصافي هامش الربح للفترة

ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة 58.6% من 5.1 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 8.1 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 22.2% من 28.8 مليون دوالر أمريكي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 35.2 مليون دوالر أمريكي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وذلك نتيجة 
للزيادة في االيرادات. قابل هذا االرتفاع في إجمالي الربح جزئياً الزيادة في الحمالت اإلعالنية والترويجية وتكاليف الموظفين ضمن مصاريف البيع 

والتسويق لألسباب المذكورة أعاله باإلضافة إلى بقاء التكاليف المتبقية مستقرة نسبياً.

ارتفع صافي هامش الربح بنسبة 9.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 11.3% في فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساساً إلى: )1( االنخفاض في المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات من 7.2% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م إلى 5.7% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، )2( االنخفاض في مصاريف البيع والتسويق كنسبة من اإليرادات من %32.6 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 30.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م حيث أن جزء من هذه المصاريف 
ثابتاً بطبيعته ولم ترتفع بنفس مستوى الزيادة في اإليرادات. وقابل ذلك جزئياً الزيادة في تكلفة المبيعات كنسبة من اإليرادات من 49.3% في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 51.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في 

تكلفة المخزون كنسبة من اإليرادات لألسباب المذكورة أعاله.

بيان المركز المالي للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م: ول6لولو

بيان المركز المالي كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية األغذية ذ.م.م:د:  وو3لوالج(و- )

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
11,47412,324ممتلكات ومعدات

39,54135,948موجودات حق االستخدام
1,4791,457موجودات غير ملموسة

52,49549,729مجموع املوجودات غير املتداولة
7,3509,937المخزون

3,0563,001ذمم مدينة تجارية وأخرى
46186مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

12,8184,696نقد وأرصدة بنكية
23,27017,820مجموع املوجودات املتداولة

75,76467,549مجموع املوجودات
3,0792,713مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

26,89323,338مطلوبات اإليجار
29,97226,051مجموع املطلوبات غير املتداولة

6,5716,457ذمم دائنة تجارية
3,5343,105المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

14,78514,460الجزء المتداول من مطلوبات اإليجار
6,4287,043مستحقات ومطلوبات أخرى

1,809956مطلوبات الضريبية
1,977983مخصصات

35,10433,004مجموع املطلوبات املتداولة

65,07659,055مجموع املطلوبات
5555رأس المال

2727احتياطي نظامي
31329احتياطيات أخرى

10,5758,083أرباح مبقاه
10,6888,494 مجموع حقوق امللكية

75,76467,549مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة
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الموجودات غير المت(اولة

تفاصيل الموجودات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية األغذية د:  6و3لوالج(و- )

ذ.م.م:

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

11,47412,324ممتلكات ومعدات

39,54135,948موجودات حق االستخدام

1,4791,457موجودات غير ملموسة

52,49549,729مجموع املوجودات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

الممتلكات والمع(ات

للشركة د:  وو3لوالج(و- ) وو0وم  يونيو   30 في  وكما  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  والمع(ات  للممتلكات  ال(فترية  القيمة  صافي 

القطرية األغذية ذ.م.م:

استبعادات/السحب إضافات وتحويالت31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
30 يونيو 2022متكاليف االستهالكمن الخدمة

5,323)650()15(5,331658تصميم وديكورات

366)69(-40530غرف تبريد للمطاعم

2,893)325()2(2,301920آالت ومعدات

295)63()4(28378معدات تبريد 

1,066)149()6(1,030191أجهزة تكييف 

74)14(--88مركبات 

388)68()2(43424أثاث وتركيبات 

1,305)217()3(1,231294أجهزة حاسب آلي 

614--372242أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

12,324)1,555()32(11,4742,437صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

تصميم وديكورات

ظل رصيد التصميم والديكورات مستقر نسبًيا عند 5.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى تكاليف االستهالك البالغة 0.7 مليون دوالر أمريكي وقابل ذلك جزئًيا إضافات وتحويالت بقيمة 0.7 مليون دوالر أمريكي فيما يخص 

افتتاح ثالثة مطاعم.

غرف التبري( في المطاعم

انخفضت قيمة غرف التبريد في المطاعم بشكل طفيف من 405 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 366 ألف دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م نتيجة لتكاليف االستهالك البالغة 69 ألف دوالر أمريكي و قابل هذا االنخفاض جزئًيا اإلضافات والتحويالت البالغة 30 ألف دوالر أمريكي.

آالت ومع(ات

ارتفعت اآلالت والمعدات من 2.3 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.9 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م بشكل 
أساسي نتيجة لإلضافات والتحويالت البالغة 0.9 مليون دوالر أمريكي وقابل ذلك جزئًيا تكاليف االستهالك البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي.

كانت اإلضافات مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في عدد المطاعم العاملة بين 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.
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مع(ات التبري(

ارتفعت معدات التبريد بشكل طفيف من 283 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 295 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات البالغة 78 ألف دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع تكاليف االستهالك البالغة 63 ألف دوالر أمريكي.

أجهزة التكييف

ارتفعت أجهزة التكييف بشكل طفيف من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي وقابل ذلك جزئًيا تكاليف استهالك قدرها 0.1 مليون دوالر أمريكي.

مركبات

انخفضت المركبات بشكل طفيف من 88 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 74 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى تكاليف االستهالك البالغة 14 ألف دوالر أمريكي.

أثاث وتركيبات

انخفض األثاث والتركيبات من 434 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 387 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك 
أساًسا إلى تكاليف االستهالك البالغة 68 ألف دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض جزئًيا إضافات وتحويالت البالغة 24 ألف دوالر أمريكي.

أجهزة حاسب آلي

ارتفعت معدات وأجهزة الحاسب اآللي من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات والتحويالت البالغة 0.3 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع جزئًيا تكاليف االستهالك واالستبعادات 

البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي.

أعما- رأسمالية قي( اإلنجاز

ارتفعت األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من 0.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م، ويرجع ذلك إلى صافي اإلضافات البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بافتتاح المطاعم في المستقبل.

العمر اإلنتاجي بالسنوات للموجودات المستخ(مة في تكاليف االستهالك للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  8و3لوالج(و- )

العمر اإلنتاجي بالسنوات

األقل من مدة اإليجار للمطعم المتعلق بهذه التصاميم أو 5 سنواتتصميم وديكورات

13.3غرف تبريد

5.0غرف تبريد في المطاعم

6.7آالت ومعدات

4.0معدات تبريد

10.0أجهزة تكييف

4.0مركبات

6.7أثاث وتركيبات

5.0أجهزة حاسب آلي

المصدر: معلومات اإلدارة
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موجودات حق االستخ(ام

تفاصيل صافي القيمة ال(فترية لموجودات حق االستخ(ام كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم د:  9و3لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022ماستهالكاستبعاداتإضافات وتحويالت31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

35,110)6,984()570(38,5194,145مباني

839)184(--1,022مركبات

35,948)7,168()570(39,5414,145صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 30 يونيو 2022م، تتعلق موجودات حق االستخدام بعقود إيجار 105 مطعًما، و13 مسكن للموظفين، و269 مركبة، و14 مرفق أخرى )مراكز 
خدمة العمالء والمكاتب اإلدارية ومساحات التخزين وما إلى ذلك(.

انخفضت صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من 39.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 35.9 مليون دوالر أمريكي 
البالغة 0.6 مليون دوالر أمريكي  إلى االستبعادات  البالغة 7.2 مليون دوالر أمريكي باإلضافة  لتكاليف االستهالك  نتيجة  يونيو 2022م  كما في 30 
عقود  وتجديد  مطاعم جديدة  بافتتاح  يتعلق  فيما  أمريكي  دوالر  مليون   4.1 بقيمة  إضافات  االنخفاض  هذا  وقابل  الفترة.  بالمباني خالل  المتعلقة 

اإليجار للمطاعم القائمة.

موجودات غير ملموسة

تفاصيل صافي القيمة ال(فترية للموجودات غير الملموسة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم د:  380لوالج(و- )

للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022م استهالك استبعادات  إضافات 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,457)62()12(1,47952حقوق االمتياز

1,457)62()12(1,47952صايف القيمة الدفترية

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة بشكل طفيف من 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.5 مليون 
دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف االستهالك للفترة البالغة 62 ألف دوالر أمريكي واالستبعادات البالغة 

12 ألف دوالر أمريكي وقابل هذا االنخفاض اإلضافات بقيمة 52 ألف دوالر أمريكي الخاصة بافتتاح المطاعم الجديدة.

موجودات مت(اولة

الموجودات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:   38لوالج(و- )

 30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

7,3509,937المخزون

3,0563,001ذمم مدينة وأخرى

46186مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

12,8184,696نقد وأرصدة بنكية

23,27017,820مجموع املوجودات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة
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المخزون

تفاصيل المخزون كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  و38لوالج(و- )

 30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4,8577,123أغذية ومشروبات

1,0401,234مواد تعبئة وتغليف

1,1251,047قطع غيار

712830اللوازم ومواد التسويق

308327بضائع في الطريق 

8,04210,561إجمالي املخزون

)624()692(ناقًصا: مخصص للبنود بطيئة الحركة

7,3509,937مجموع املخزون

المصدر: معلومات اإلدارة

أغذية ومشروبات

ارتفعت األغذية والمشروبات من 4.9 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 7.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م وذلك 
واللحوم،  والدجاج  الطبخ والصلصات،  تكلفة زيت  السلع مثل  ارتفاع أسعار  إلى جنب مع  يونيو 2022م جنًبا  المطاعم كما في 30  زيادة عدد  بسبب 

والبطاطس.

مواد التعبئة والتغليف

ارتفعت مواد التعبئة والتغليف من 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى الزيادة في مبيعات التوصيل للمنزل باإلضافة إلى الزيادة في عدد المطاعم.

قطع غيار

انخفضت قطع الغيار بشكل طفيف من 1.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م 
، نتيجة لالنخفاض في شراء قطع الغيار خالل الفترة.

اللوازم ومواد التسويق

ارتفعت اللوازم ومواد التسويق من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م مدفوعة 
بتوسع العمليات في سياق االعمال العادية.

بضائع في الطريق

ظلت البضائع في الطريق مستقرة نسبًيا كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 0.3 مليون دوالر أمريكي.

مخصص البنود بطيئة الحركة

يونيو  إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30  الحركة من 0.7 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  البنود بطيئة  انخفض مخصص 
2022م تماشياً مع سياسة المخصصات في الشركة.
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ذمم م(ينة تجارية وأخرى

تفاصيل الذمم الم(ينة التجارية واألخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية د:  383لوالج(و- )

لألغذية ذ.م.م:

 30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,4561,434إجمالي الذمم المدينة التجارية

)0()0(مخصص الخسارة

1,4551,434صايف الذمم املدينة التجارية

522556مصاريف مدفوعة مقدًما

2,4341,202ودائع مستردة وذمم مدينة أخرى

115110دفعات مقدمة للموظفين

69دفعات مقدمة للموردين

881,192أرصدة مدينة أخرى

4,6204,503املجموع

)1,502()1,564(ناقًصا: مخصص انخفاض قيمة اإليجارات المدفوعة مقدًما والودائع القابلة لالسترداد

3,0563,001مجموع الذمم املدينة التجارية واألخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

إجمالي الذمم الم(ينة التجارية

انخفض إجمالي الذمم المدينة التجارية بشكل طفيف من 1.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.4 مليون دوالر أمريكي كما في 
30 يونيو 2022م مدفوًعا بشكل أساسي بانخفاض طفيف في الذمم المدينة من تطبيقات التوصيل والذمم المدينة من بطاقات االئتمان في سياق 

األعمال العادية.

مخصص الخسارة

ظل مخصص الخسارة مستقرا كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند أقل من ألف دوالر أمريكي.

مصاريف م(فوعة مق(مًا

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما بشكل طفيف من 0.5 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى المدفوعات التي تتم عادًة في بداية العام والتي يتم إطفاءها على مدار العام )مما أدى إلى انخفاض الرصيد 

في نهاية العام( فيما يتعلق بإيجار المطاعم.

ودائع مستردة وذمم م(ينة أخرى

انخفض الرصيد من 2.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا 
إلى إعادة تصنيف رصيد متنازعات الذمم المدينة من أحد المالك من هذا الحساب إلى أرصدة مدينة أخرى.

دفعات مق(مة للموظفين

ظلت الدفعات المقدمة للموظفين بما في ذلك بدالت أثاث الموظفين وسلف الموظفين مستقرة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م عند 
0.1 مليون دوالر أمريكي.

دفعات مق(مة للموردين

ظل الرصيد مستقًرا نسبًيا كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.
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أرص(ة م(ينة أخرى

ارتفع الرصيد من 88 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م بسبب إعادة التصنيف 
رصيد متنازعات الذمم المدينة من ودائع مستردة وذمم مدينة أخرى إلى أرصدة مدينة أخرى.

مخصص انخفاض قيمة اإليجارات الم(فوعة مق(ًما والودائع القابلة لالسترداد

ظل مخصص انخفاض قيمة اإليجارات المدفوعة مقدًما والودائع القابلة لالسترداد مستقًرا نسبًيا كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

للشركة د:  384لوالج(و- ) وو0وم  يونيو   30 وكما في  ديسمبر  و0وم  ذات عالقة كما في  3  أطراف  من  المستحقة  المبالغ  أرص(ة 

القطرية لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

167-شركة قابضةشركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م.

2111منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( م.م.ح

77منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة كاسبيان للمطاعم العالمية ذ.م.م 

1-منشآت تحت سيطرة مشتركةشركة المطاعم األهلية ذ.م.م

1-منشآت تحت سيطرة مشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م 

-17الشركة االم السابقةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا 

-1منشآت تحت سيطرة مشتركةالشركة الكويتية لألغذية ذ.م.م.

46186مجموع املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات االدارة

ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 46 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 186 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
2022م مدفوًعا أساًسا بالزيادة في الرصيد من شركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م.، فيما يتعلق بالمصروفات المدفوعة بالنيابة عن 
المقر الرئيسي، وقابل ذلك جزئًيا انخفاض في رصيد الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( م.م.ح والشركة األم السابقة وذلك 

من ضمن سياق األعمال العادية.

النق( وما في حكمه

تفاصيل النق( وما في حكمه كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  و38لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

7990النقد في الصندوق

6,1514,606النقد في البنوك

-6,588الودائع

12,8184,696مجموع النقد وما يف حكمه

المصدر: معلومات اإلدارة

يمثل النقد وما في حكمه الحسابات البنكية للشركة والودائع المدرة للفوائد والنقد في الصندوق.

انخفض النقد وما في حكمه من 12.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م. لمزيد 
من التفاصيل، يرجى مراجعة بيان التدفقات النقدية.
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المطلوبات وااللتزامات الطارئة

لألغذية د:  386لوالج(و- ) القطرية  للشركة  وو0وم  يونيو   30 في  وكما  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  الطارئة  وااللتزامات  المطلوبات 

ذ.م.م:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

-574التزامات تعاقدية

55162خطابات ضمان

629162مجموع املطلوبات وااللتزامات الطارئة

المصدر: معلومات اإلدارة

كان لدى الشركة التزامات تعاقدية فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بافتتاح مطاعم جديدة قي المستقبل بمبلغ صفر كما في 30 يونيو 2022م )0.6 مليون 
دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م(. 

باإلضافة إلى االلتزامات التعاقدية، لدى الشركة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من بنك إتش إس بي سي فيما يتعلق بافتتاح مطاعم جديدة بمبلغ 
162 ألف دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م )55 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 م(.

المطلوبات غير المت(اولة

تفاصيل المطلوبات غير المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية د:  و38لوالج(و- )

ذ.م.م:

 30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

3,0792,713مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

26,89323,338مطلوبات اإليجار

29,97226,051مجموع املطلوبات غير املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين

تفاصيل مكافآت نهاية الخ(مة للموظفين كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية د:  388لوالج(و- )

ذ.م.م:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

3,2353,079الرصيد االفتتاحي

513246المخصص خالل ا السنة / الفترة

-)31(أرباح إعادة قياس الناشئة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية

4627مصروف الفوائد

)298(-تعديالت الدخل الشامل اآلخر

)341()684(مكافآت مدفوعة خالل السنة / الفترة

3,0792,713الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من 3.1 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.7 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 
التعديالت على الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م  2022م. كان هذا االنخفاض مدفوًعا بما يلي: )1( 
تماشياً مع معيار المحاسبة الدولي رقم 19. )2( المزايا المدفوعة خالل الفترة والتي تبلغ 0.3 مليون دوالر أمريكي. وقابل ذلك جزئًيا تكاليف الفترة 

البالغة 0.2 مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <
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مطلوبات اإليجار

تفاصيل مطلوبات اإليجار كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  389لوالج(و- )

 30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

14,78514,460مطلوبات اإليجار المتداولة

26,89323,338مطلوبات اإليجار غير المتداولة

41,67837,798مجموع مطلوبات اإليجار

المصدر: معلومات اإلدارة

2022م  يونيو   30 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   37.8 إلى  2021م  ديسمبر   31 كما في  أمريكي  دوالر  مليون   41.7 اإليجار من  انخفضت مطلوبات 
ويرجع ذلك أساًسا إلى المدفوعات التي تمت خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تجاوزت اإلضافات الخاصة بالمطاعم الجديدة.

المطلوبات المت(اولة

تفاصيل المطلوبات المت(اولة كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  390لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م العملة: ألف دوالر أمريكي

6,5716,457الذمم الدائنة التجارية

3,5343,105مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

14,78514,460مطلوبات اإليجار )الجزء المتداول(

6,4287,043المستحقات والمطلوبات األخرى

1,809956مطلوبات الضريبة

1,977983المخصصات

35,10433,004مجموع املطلوبات املتداولة

المصدر: معلومات اإلدارة

الذمم ال(ائنة التجارية

انخفضت الذمم التجارية الدائنة بشكل طفيف من 6.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 م إلى 6.5 مليون دوالر أمريكي كما في 30 
يونيو 2022 م ضمن سياق األعمال العادية.

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

القطرية د:   39لوالج(و- ) للشركة  وو0وم  يونيو   30 في  وكما  ديسمبر  و0وم  في  3  كما  عالقة  ذات  أطراف  إلى  مستحقة  مبالغ 

لألغذية ذ.م.م:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مطبيعة العالقةالعملة: ألف دوالر أمريكي

3,4242,502منشآت تحت السيطرة المشتركةشركة راس بوعبود للتجارة ذ.م.م 

244-منشآت تحت السيطرة المشتركةالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م

104359منشآت تحت السيطرة المشتركةالشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م

-4منشآت تحت السيطرة المشتركةشركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م 

-3منشآت تحت السيطرة المشتركةأمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م

3,5343,105مجموع املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المصدر: معلومات اإلدارة

كما في 30 يونيو 2022م، كانت المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة متعلقة بشكل أساسي بشراء المواد الخام من المنشآت الخاضعة للسيطرة 
المشتركة.
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أمريكي كما  إلى 3.1 مليون دوالر  أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  إلى أطراف ذات عالقة من 3.5 مليون دوالر  المستحقة  المبالغ  انخفضت 
التسوية الجزئية للرصيد.  للتجارة ذ.م.م - قطر نتيجة  في 30 يونيو 2022م بشكل أساسي بسبب االنخفاض في الرصيد من شركة راس بو عبود 
وقابل هذا االنخفاض جزئًيا الزيادة في رصيد الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية والشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م فيما يتعلق 

بالمصروفات المدفوعة بالنيابة عن الشركة. 

مستحقات ومطلوبات أخرى

المستحقات والمطلوبات األخرى كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية د:  و39لوالج(و- )

ذ.م.م:

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي
4,6583,322مصاريف مستحقة

580441الذمم الدائنة المحتجزة
1,1893,280الدائنون اآلخرون

6,4287,043مجموع املستحقات واملطلوبات األخرى

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المستحقات ومطلوبات أخرى من 6.4 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 7.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022 
م ويعود ذلك أساًسا إلى:

ارتفاع بند الدائنون اآلخرون من 1.2 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو - 
2022م، ويعود ذلك أساًسا إلى إعادة تصنيف 1.2 مليون دوالر أمريكي من المصاريف المستحقة إلى دائنين آخرين باإلضافة إلى 

إعادة تصنيف المخصصات مقابل ضريبة دخل الشركة للسنة السابقة من بند المخصصات إلى دائنين آخرين.
قابل ذلك جزئًيا انخفاض في الذمم الدائنة المحتجزة من 0.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.4 مليون دوالر - 

أمريكي كما في 30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساًسا إلى المدفوعات المقدمة إلى المقاولين خالل الفترة. 

المطلوبات الضريبية

المطلوبات الضريبية كما في  3 ديسمبر  و0وم و30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  393لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

1,4511,809الرصيد االفتتاحي
1,7161,226تكاليف الفترة الحالية

)256()48(تعديالت الفترة السابقة
)1,824()1,310(المدفوع خالل الفترة

1,809956الرصيد النهائي

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت المطلوبات الضريبية من 1.8 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.0 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م ويرجع 
ذلك أساًسا إلى المدفوعات خالل الفترة )التي تمثل اثني عشر شهًرا المنتهية في 31 ديسمبر 2021م( التي تجاوزت تكاليف السنة الحالية )والتي 

تمثل تكاليف الضرائب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م(.
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المخصصات

المخصصات كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  394لوالج(و- )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

4011,977الرصيد االفتتاحي
1,576983المخصصات خالل الفترة

)1,977(-دفعات خالل الفترة
1,977983الرصيد اخلتامي

المصدر: معلومات اإلدارة

يونيو 2022م،   30 أمريكي كما في  إلى 1.0 مليون دوالر  أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م  المخصصات من 2.0 مليون دوالر  انخفضت رصيد 
سدادها خالل  تم  التي  المدفوعات  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع  2022م،  يونيو   30 في  كما  المسجلة  بالمخصصات  أساسي  بشكل  هذا  ويرتبط 
الفترة البالغة 2.0 مليون دوالر أمريكي وقابل هذا االرتفاع بشكل جزئي إعادة التصنيف من المستحقات والمطلوبات األخرى المذكورة أعاله ضمن 

المخصصات خالل الفترة.

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية كما في  3 ديسمبر  و0وم وكما في 30 يونيو وو0وم للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م:د:  و39لوالج(و- )

 30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

5555رأس المال

2727احتياطي نظامي

31329احتياطيات أخرى

10,5758,083أرباح مبقاه

10,6888,494مجموع حقوق امللكية

المصدر: معلومات اإلدارة

رأس الما- واالحتياطي النظامي

ظل رأس المال واالحتياطي النظامي مستقًرا كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م.

احتياطات أخرى

ارتفع االحتياطي اآلخر من 31 ألف دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 0.3 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة إلعادة 
احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19.

أرباح مبقاه

انخفضت األرباح المبقاه من 10.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.1 مليون دوالر أمريكي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة 
لتوزيعات األرباح خالل نفس الفترة المتعلقة بالسنة الماضية )2021م(.
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بيان الت(فقات النق(ية للشركة القطرية لألغذية ذ.م.م: 3ل6لولو

لألغذية د:  396لوالج(و- ) القطرية  للشركة  يونيو وو0وم  و30  يونيو  و0وم   30 المنتهية في  الستة  النق(ية لألشهر  الت(فقات  بيان 

ذ.م.م:

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021مالعملة: ألف دوالر أمريكي

5,6648,980األرباح قبل ضريبة الدخل والزكاة للفترة

التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

تعديالت لـ:
1,2991,555استهالك الممتلكات والمعدات

7,0157,168استهالك موجودات حق االستخدام
10462إطفاء موجودات غير ملموسة

166246مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي التحويالت
14398مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة وتالف

540الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
670624تكاليف التمويل

142916تكوين مخصصات
1-الربح من امتيازات االيجار

)14(-تكاليف التمويل
15,20719,677الربح التشغيلي قبل التغيرات يف رأس املال العامل

)341()76(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
)898()566(ضريبة الدخل المدفوعة

التغيرات يف رأس املال العامل:
)2,685()392(المخزون

54)733(الذمم المدينة التجارية والذمم األخرى
)140(1المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

)2,278()413(الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والمخصصات والضرائب األخرى
)356(1,693المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة

14,72113,033صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
)2,427()1,845(شراء الممتلكات والمعدات

-1,251التغييرات في الموجودات المحتفظ بها للبيع
3-متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)118()161(شراء الموجودات غير الملموسة
)2,542()755(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
814الدخل التمويلي المستلم

-9سحب على المكشوف
)8,053()7,704(العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

)10,575()10,210(التوزيعات للشركة األم
)18,613()17,896(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)8,122()3,930(صايف الزيادة يف األرصدة النقدية والبنكية
10,20912,818النقد وما في حكمه في بداية العام

6,2794,696أرصدة نقدية وبنكية يف نهاية الفترة

المصدر: معلومات اإلدارة
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صافي النق( الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 14.7 مليون دوالر أمريكي في األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 13.0 مليون 
دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى: 

التغيرات في رأس المال العامل حيث تغير من نقد ناتج قدره 0.2 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى نقد مستخدم 
الدائنة وفي  التجارية  الذمم  الزيادة في المخزون وانخفاض  المنتهية في 30 يونيو 2022 م بسبب  قدره 5.4 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر 

المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة لألسباب المذكورة أعاله؛ 

وقابل ذلك جزئًيا ارتفاع في األرباح للفترة من 5.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 9.0 مليون دوالر أمريكي 
في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م باإلضافة إلى الزيادة في التعديالت الغير النقدية من 9.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م إلى 10.7 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في المخصصات 

وتكاليف االستهالك.

صافي النق( المستخ(م في األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار من نقد مستخدم البالغ 0.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
إلى نقد مستخدم بقيمة 2.5 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في النقد المستخدم 
في شراء المباني و المعدات من 1.8 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 2.4 مليون دوالر أمريكي في الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م .

صافي النق( المستخ(م في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم قدره 17.9 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
إلى نقد مستخدم قدره 18.6 مليون دوالر أمريكي في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مدفوًعا أساًسا بزيادة التوزيعات للشركة األم مقترنة 

بارتفاع في المدفوعات مقابل عقود اإليجار.
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ملخص النظام األساس للشركة وإجراءات وسياسات التغيرات في رأس ما- الشركة في ل  6
دولة اإلمارات

ملخص النظام األساس للشركة   ل6

سجل األسهم

عند إدراج األسهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية، ستكون األسهم مسجلة بشكل الكتروني وسيتم االحتفاظ بسجل األسهم لدى سوق أبوظبي لألوراق 
واألنظمة  األساس  الشركة  نظام  وفًقا ألحكام  أخرى  بطريقة  فيها  التصرف  أو  ملكيتها  نقل  أو  األسهم  بيع  يجوز  المنظمة.  الجهة  باعتبارها  المالية 

واللوائح المعمول بها والمتعلقة بالبيع والشراء والتسوية والتسجيل.

المساهم المتوفي

في حالة وفاة أحد المساهمين، يجوز لألشخاص المستحقين ألسهمه االختيار ما بين أن يصبحوا مالكين لألسهم أو أن ينقلوا ملكيتها إلى شخص 
آخر. وبعد تسجيل األشخاص المستحقين كمساهمين وفًقا للنظام األساس، يكون لألشخاص المستحقين ألسهم المساهم المتوفى نفس الحقوق التي 
يتمتع بها المساهم المتوفى فيما يتعلق بهذه األسهم بموجب أحكام النظام األساس وإلى حين إتمام عملية نقل ملكية األسهم إلى شخص آخر. وال 

يجوز إعفاء تركة المساهم المتوفى من أي التزام قائم يتعلق بأي أسهم كان يملكها وقت الوفاة.

يتعين على أي شخص مستحق لألسهم نتيجة وفاة المساهم أو إفالسه، أو بناًء على أمر حجز صادر عن أي محكمة مختصة:

تقديم دليل على هذا الحق إلى مجلس اإلدارة؛ و •
اختيار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمي شخًصا آخر يتم تسجيله كمساهم في األسهم ذات الصلة. •

رأس الما-

في الوصف التالي للحقوق المرتبطة باألسهم، يكون حامل األسهم والمساهم، في كلتا الحالتين، هو الشخص المسجل في سجل المساهمين للشركة 
بصفته حامل األسهم ذات الصلة.

مع عدم اإلخالل بأية حقوق مرتبطة بأية أسهم قائمة، ومع مراعاة األحكام األخرى للنظام األساس، يجوز للشركة إصدار أسهم تتمتع بهذه الحقوق 
أو القيود على النحو الذي تحدده الشركة بموجب قرار عادي أو بموجب قرار مجلس اإلدارة وفقاً لتفويض من قبل الشركة بذلك. وبموجب أحكام 
لمجلس  ويجوز  األسهم،  أو حامل  الشركة  باختيار  وذلك  استردادها،  أو يجب  قابلة لالسترداد  أسهم  للشركة إصدار  يجوز  األخرى،  األساس  النظام 
اإلدارة تحديد الشروط واألحكام والطريقة التي تنظم استرداد أي من هذه األسهم. في حال تقسيم رأس مال الشركة إلى فئات مختلفة، فال يجوز 
دفع أي توزيعات أرباح مرحلية لألسهم التي تحمل حقوًقا مؤجلة أو غير تفضيلية في حال كانت أي توزيعات أرباح تفضيلية متأخرة في وقت الدفع.

التغيرات في رأس الما-

باستثناء ما ورد أدناه فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب موافقة المساهمين أو مجلس اإلدارة بموجب الئحة الشركات، فإن أحكام النظام األساس التي 
تحكم الشروط التي يجوز للشركة بموجبها تعديل رأس مالها مشابهة للشروط المفروضة بموجب الئحة الشركات.

حق الشفعة المتعلق بإص(ار األسهم الج(ي(ة

يجوز لمجلس إدارة الشركة ممارسة صالحياته في تخصيص األسهم في حال كان مفوضاً للقيام بذلك بموجب النظام األساس للشركة أو بموجب 
قرار من المساهمين.

توزيعات األرباح

يجوز للشركة بموجب قرار عادي إعالن دفع توزيعات األرباح على المساهمين، ويجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يقرروا دفع توزيعات أرباح مرحلية. 
ومع ذلك، لن يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح ما لم يتم التوصية على ذلك من قبل مجلس اإلدارة وشريطة أال تتجاوز تلك األرباح المبلغ الذي تم 

التوصية به.
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نقل ملكية األسهم

يتم تسجيل األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة بشكل الكتروني في سجل للمساهمين تحتفظ به سوق أبوظبي لألوراق المالية، وتخضع عمليات 
أو  رهنها  أو  ملكيتها  نقل  أو  األسهم  بيع  ويجوز  المالية.  لألوراق  أبوظبي  في سوق  المدرجة  الشركات  على  المطبقة  للوائح  األسهم  هذه  ملكية  نقل 

التصرف فيها بشكل آخر وفقاً للنظام األساس للشركة. وسيتم إلغاء أي عملية لنقل األسهم التي تتم بشكل ال يتوافق مع النظام األساس للشركة.

اجتماعات الجمعية العمومية

االجتماع السنوي للجمعية العمومية

يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى االجتماع السنوي للجمعية العمومية. ويجب إرسال إشعار الدعوة الخاص باالجتماع السنوي للجمعية 
العمومية إلى األعضاء المؤهلين قبل واحد وعشرين )21( يوًما على األقل من تاريخ االجتماع.

عق( اجتماعات الجمعية العمومية

يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية، بحسب ما يرونه مناسًبا. كما يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية 
إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا لالئحة الشركات. ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة تحديد ما إذا كان اجتماع الجمعية 

العمومية سيعقد حضورياً أو من خالل وسائل التقنية الحديثة.

اإلخطار بعق( اجتماعات الجمعية العمومية

يجب أن يتضمن إشعار دعوة اجتماعات الجمعية العمومية جميع المعلومات المطلوب تضمينها بموجب الئحة الشركات ويجب أن يتم تسليمها إلى 
جميع األعضاء بخالف األعضاء الذين ال يحق لهم تلقي مثل هذه اإلشعارات من الشركة بموجب أحكام النظام األساس.

الِنصاب

وفًقا ألحكام النظام األساس، يكتمل النصاب القانوني بحضور شخصين )2( مؤهلين حاضرين لالجتماع، ما لم يكن -

في أ-  الشركات  )تمثيل  الشركات  الئحة  في  عليها  المنصوص  األحكام  بموجب  مفوض  ألنه  فقط  مؤهل  شخص  هو  منهما  شخص  كل 
االجتماعات، أي أنه عضو في شركة، فيجوز للشركة حينها بموجب قرار من أعضاء مجلس إدارتها أو أي هيئة إدارية أخرى تفويض أي 
شخص أو أشخاص بالعمل كممثل أو ممثلين لها في أي اجتماع للشركة(، أو أن كاًل منهما شخص مؤهل77 فقط ألنه تم تعيينه كوكيل لعضو 

فيما يتعلق باالجتماع، وهما وكيالن عن نفس العضو.
في حالة وجود عضو واحد فقط من أعضاء مجلس اإلدارة، فيجوز لذلك العضو تحديد عدد كاٍف من األعضاء لتشكيل النصاب القانوني ب- 

أو الدعوة إلى اجتماع للجمعية العمومية للقيام بذلك.

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

انتخاب  ويتم  الشركة.  ممارسة جميع صالحيات  الغرض  لهذا  ويمكنه  الشركة،  أعمال  إدارة  اإلدارة مسؤوالً عن  يكون مجلس  األساس،  للنظام  وفًقا 
مجلس اإلدارة من قبل المساهمين بموجب قرار عادي أو بموجب قرار من األعضاء المنصوص عليهم في النظام األساس.

ع(د أعضاء مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء. ويجوز زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو تخفيضه بموجب قرار عادي أو بموجب قرار من األعضاء المنصوص 
عليهم في النظام األساس.

77  يعني »الشخص المؤهل« - )أ( شخص يكون عضًوا في الشركة، أو )ب( شخص مخول له بموجب القسم 341 من الئحة الشركات )تمثيل الشركات في االجتماعات( للعمل كممثل 
لشركة فيما يتعلق باالجتماع، أو )ج( شخص تم تعيينه كوكيل لعضو فيما يتعلق باالجتماع.
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اجتماعات مجلس اإلدارة

يشارك أعضاء مجلس اإلدارة في أي اجتماع لمجلس اإلدارة، أو في جزء منه، عندما -

تتم الدعوة إلى االجتماع ويُعقد وفًقا للنظام األساس، وأ- 
يمكن لكل عضو منهم أن يبلغ األعضاء اآلخرين بأي معلومات أو آراء لديه بشأن أي بند معين من أعمال االجتماع.ب- 

عند تحديد ما إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة يشاركون في اجتماع المجلس، فليس من المهم مكان تواجد أعضاء المجلس أو كيفية تواصلهم. إذا لم 
يكن جميع أعضاء مجلس اإلدارة المشاركين في االجتماع في نفس المكان، فيجوز لهم أن يقرروا انعقاد االجتماع بغض النظر عن مكان تواجد كل 

منهم.

ومن الممكن أن يُعقد اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة في حالة الدعوة إليه وفًقا للنظام األساس وبمشاركة عضوين من األعضاء على األقل بهدف تعيين 
عدد كاٍف من األعضاء لتشكيل النصاب القانوني أو الدعوة إلى اجتماع عام للقيام بذلك، وفي حال تمت الدعوة إلى اجتماع مجلس اإلدارة ولم يحضر 
سوى عضو واحد فقط من أعضاء المجلس في التاريخ والوقت المحددين للمشاركة، يجوز لذلك العضو تعيين عدد كاٍف من األعضاء لتشكيل النصاب 
القانوني أو الدعوة إلى اجتماع عام للقيام بذلك. وبموجب النظام األساس، يتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات أعضاء المجلس 

المشاركين. يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة تعيين أحد األعضاء لرئاسة اجتماعاتهم.

مصالح األعضاء

ألغراض القسم 165 من الئحة الشركات، يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بصالحية تفويض أي مسألة من شأنها أن تشكل أو من الممكن أن تشكل أو 
تؤدي إلى انتهاك واجبات أعضاء مجلس اإلدارة لتجنب أي موقف يكون له فيه، أو يُحتمل أن يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض أو 

قد تتعارض مع مصالح الشركة. لن يسري أي تفويض من هذا النوع إال لغرض:

تلبية أي شرط يتعلق بالنصاب القانوني لالجتماع الذي يتم فيه النظر في المسألة من دون احتساب عضو مجلس اإلدارة المعني أو أي  •
عضو آخر صاحب مصلحة؛ و

الموافقة على المسألة بإجماع أعضاء مجلس اإلدارة، بخالف أعضاء مجلس اإلدارة أصحاب المصلحة. •

بشأنها  الصادر  المسألة  عن  ينشأ  قد  محتمل  أو  فعلي  تعارض مصالح  بأي  مرتبط  النوع  هذا  من  تفويض  أي  تمديد  اإلدارة  مجلس  يجوز ألعضاء 
التفويض ويجوز لهم )سواء في وقت منح التفويض أو الحًقا( إخضاع أي تفويض من هذا النوع ألي قيود أو شروط يفرضونها بشكل صريح، وإال يُمنَح 

هذا التفويض خالًفا لذلك وفًقا ألقصى حد مسموح به. يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أيًضا إنهاء أي تفويض من هذا النوع في أي وقت.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة واجبات عامة تجاه الشركة وفًقا لالئحة الشركات )بما في ذلك ممارسات العناية الواجبة والمهارة والمثابرة والعمل من 
أجل تعزيز نجاح الشركة(. ويجوز للشركة رفع دعوى ضد أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يخل الواجبات المنوطة بأعضاء المجلس والرجوع عليه 

للمطالبة بالتعويضات بناًء على درجة اإلخالل.

مع مراعاة اإلذن المسبق من محاكم سوق أبوظبي العالمي، لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة، 
بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً، وإذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص بالمساهم وبسبب إغفال ينطوي 
على إهمال أو تقصير أو انتهاك للواجب أو خيانة لألمانة من قبل ذلك العضو في مجلس اإلدارة. ويجوز تعويض كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
أو مسؤول أو مدير أول أو مدير بديل )أو عضو مجلس إدارة سابق أو مسؤول أو مدير أول أو مدير بديل( لدى الشركة أو لدى شركة تابعة )على النحو 
المنصوص عليه في القسم 278 من الئحة الشركات( من أصول الشركة فيما يتعلق بأي التزامات يتكبدونها تكون ناشئة عن أي إهمال أو تقصير أو 
انتهاك للواجب أو خيانة األمانة، أو أي التزامات أخرى يتكبدونها في تنفيذ واجباتهم أو ممارسة صالحياتهم أو غير ذلك فيما يتعلق بواجباتهم أو 

صالحياتهم أو مناصبهم، وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في الئحة الشركات.

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <

410



حقوق التصفية

في حالة تصفية الشركة، يحق لكل مساهم الحصول على جزء من أصول الشركة وفًقا لألنظمة واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي.

نموذج اإلخطارات والمراسالت

ما لم ينص النظام األساس صراحًة على خالف ذلك، يجوز إرسال أو تقديم أي إشعار أو مستند أو معلومات يتم إرسالها أو توجيهها من الشركة إلى 
المساهمين )بما يشمل نماذج تعيين الوكالء ونُسخ حسابات الشركة السنوية أو أي قرارات منفذة( بشكل ورقي أو الكتروني )على سبيل المثال، عن 

طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس( أو عن طريق موقع الشركة أو موقع إلكتروني آخر.

ترشيح مجلس اإلدارة وتعيينه

يجوز تعيين أي عضو في مجلس اإلدارة بموجب قرار عادي من المساهمين.

إنهاء عضوية أعضاء مجلس اإلدارة

تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة في الحاالت التالية:

بموجب لوائح الشركة أو في حال عدم جواز توليه منصب عضو مجلس إدارة بموجب األنظمة واللوائح ذات الصلة. •
إفالس عضو مجلس اإلدارة. •
إذا أدت المصالحة مع دائني عضو مجلس اإلدارة إلى الوفاء بديونه بشكل عام. •
في حال كان عضو مجلس اإلدارة غير قادر على أداء واجباته ألكثر من ثالثة أشهر بسبب إعاقة جسدية أو عقلية. •
صدور أمر قضائي بمنع عضو مجلس اإلدارة من ممارسة صالحياته. •
االستقالة. •

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت وفًقا لما يحدده مجلس اإلدارة مقابل خدماتهم المقدمة إلى الشركة بصفتهم أعضاء في المجلس 
وبأي صفة أخرى. ومع مراعاة النظام األساس للشركة، يجوز تقديم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بأي شكل من األشكال، كما يجوز أن تتضمن أي 

ترتيبات في ما يتعلق بدفع راتب تقاعدي أو بدالت أو مكافآت أو أي مزايا تتعلق بحاالت الوفاة أو المرض أو العجز.

النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة

يجوز تحديد النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة من وقت آلخر بموجب قرار من المجلس، بشرط أال يقل النصاب القانوني عن عضوين في 
كل األحوال. وفي حال لم يتم تحديد النصاب الالزم الجتماعات المجلس، فيعقد المجلس بحضور اثنين من أعضائه.

القيود المفروضة على حقوق األعضاء:

ال تُمنح أي أصوات لألسهم المدينة للشركة، إذ ال يجوز ممارسة أي حقوق تصويت خاصة بأي سهم في أي اجتماع للجمعية العامة أو في أي اجتماع 
مؤجل لها، أو في أي استطالع يتم في الجمعية العامة أو يتعلق بها، إال بعد سداد كل المبالغ المستحقة للشركة في ما يتعلق بذلك السهم.

نطاق تطبيق قواع( الحوكمة اإلماراتية

تطبق قواعد الحوكمة اإلماراتية كما وردت في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )3/ر.م( لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة 
العامة )كما يتم تعديله من حين آلخر( على الشركة بالكامل. ستسري أحكام قواعد الحوكمة اإلماراتية على الشركة في حال وجود أي تعارض ما بين 

أحكام قواعد الحوكمة اإلماراتية والنظام األساسي للشركة.
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إجراءات وسياسات التغيرات في رأس ما- الشركة  ول6

بتغيير  العالمي  أبوظبي  سوق  في  والمؤسسة  باألسهم  المحدودة  العامة  الشركات  قيام  إجراءات  العالمي  أبوظبي  سوق  في  الشركات  الئحة  تنظم 
رأسمالها، وذلك وفقاً ألحكام النظام األساس للشركة باإلضافة إلى االمتثال بقواعد الحوكمة اإلماراتية. كما أنه لسوق أبوظبي لألوراق المالية السلطة 
التقديرية لتطبيق دليل الحوكمة على شركات المناطق الحرة المدرجة حسبما يراه مناسباً. ومع ذلك، فيجوز تغيير رأس مال الشركات العامة المحدودة 

من خالل زيادة رأسمالها حيث تقوم الشركة بتخصيص )إصدار( أسهم جديدة، أو من خالل تخفيض رأسمالها بموجب حكم قضائي. 

زيادة رأس ما- الشركة من خال- تخصيص أسهم ج(ي(ة  ل 

الحصول  اإلمارات بشرط  دولة  المختصة في  الجهات  الحصول على موافقة  بعد  مالها وذلك  زيادة رأس  بهدف  للشركة إصدار أسهم جديدة  يجوز 
على موافقة مساهميها على تلك الزيادة. في حال رغبة الشركة بزيادة رأس مالها، سيتم ذلك بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العامة لغرض 
زيادة رأس مال الشركة وذلك وفقاً لضوابط معينة. ويتعين على الشركة اإلفصاح لسوق أبوظبي لألوراق المالية وهيئة األوراق المالية والسلع في دولة 
اإلمارات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة فور انتهائها، كما يجب اإلفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة على الموقع اإللكتروني للشركة. وسيتم 

اإلفصاح أيضاً في السوق المالية السعودية )تداول( في نفس الوقت، وذلك وفق التزامات الشركة بموجب قواعد اإلدراج في المملكة.

يجب على مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر لغرض زيادة رأس مال الشركة خالل سنة واحدة من تاريخ صدور القرار )ويكون 
لمجلس اإلدارة صالحية تحديد التواريخ واآللية الخاصة بتنفيذ قرار الجمعية وزيادة رأس مال الشركة وذلك من خالل إصدار واحد أو عدة إصدارات 
أو من خالل برنامج طرح(، ولن يكون لقرار الجمعية العامة الخاص الصادر بهذا الشأن أي أثر بعد انتهاء تلك السنة في حال عدم تنفيذ القرار وزيادة 

رأس مال الشركة خاللها.

تتم زيادة رأس مال الشركة بعد استكمال إجراءات إصدار األسهم وتوزيعها على مالكيها المستحقين واستكمال كافة اإلجراءات المطلوبة وفقاً لألنظمة 
والقواعد ذات العالقة التي تخضع لها الشركة في دولة اإلمارات. وتعتبر زيادة رأس مال الشركة من التطورات الجوهرية التي يتعين على مجلس إدارة 
الشركة اإلفصاح عنها لسوق أبوظبي لألوراق المالية وهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات سواًء كان ذلك صادر بموجب قرارات الجمعية 
العامة أو مجلس اإلدارة بهذا الخصوص. وسيتم اإلفصاح أيضاً في السوق المالية السعودية )تداول( في نفس الوقت، وذلك وفق التزامات الشركة 

بموجب قواعد اإلدراج في المملكة.

تخفيض رأس الما- ول 

المختصة في دولة  المحكمة  الشركة، ويخضع ذلك لموافقة  يجوز للشركة ممارسة حقها في تخفيض رأس مالها بموجب قرار خاص من مساهمي 
اإلمارات. ويجب أال ينص ذلك القرار الخاص الصادر من مساهمي الشركة على نفاذ تخفيض رأس المال بعد تاريخ سريان القرار. ومع ذلك، إذا 
كان سينتج عن تخفيض رأس مال الشركة عدم وجود أي أسهم مملوكة بخالف األسهم القابلة لالسترداد، فال يجوز للشركة تخفيض رأس مالها في 

هذه الحالة.

في حال قرر مساهمو الشركة )بموجب قرار خاص( تخفيض رأس مال الشركة، ستقوم الشركة بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة في دولة اإلمارات 
إلصدار قرار بتأكيد ذلك اإلجراء. ويحق لدائني الشركة االعتراض على تخفيض رأس المال إذا ترتب عليه الحد من المسؤولية فيما يتعلق برأس 
باالعتراض على تخفيض رأس  الدائنين  تنفيذ حق  للمحكمة  الشركة، ويحق  أو تسديد مبالغ معينة ألحد مساهمين  المدفوع  أو غير  المدفوع  المال 

المال حسبما تراه مناسباً، كما يحق للمحكمة في دولة اإلمارات التوجيه بخالف ذلك حسب سلطتها التقديرية.

وفي حال عدم تقديم أي اعتراضات أو مطالبات صحيحة وقابلة للتطبيق، فيجوز للمحكمة المختصة في دولة اإلمارات إصدار حكم يؤكد تخفيض 
أو اإلعفاء من أي ديون  الدائنين  الالزمة من  الموافقات  التي تراها مناسبة، ويخضع ذلك للحصول على  الشركة وفًقا للشروط واألحكام  رأس مال 
مستحقة لهؤالء الدائنين. وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة المختصة في دولة اإلمارات أن تصدر أمر موجه للشركة باإلعالن عن أسباب تخفيض رأس 
المال واإلفصاح للجمهور عن المعلومات المتعلقة بذلك، وذلك بحسب توجيه المحكمة المختصة في دولة اإلمارات. وعند قيام المحكمة المختصة في 
دولة اإلمارات بإصدار حكم يؤكد تخفيض رأس مال الشركة )مصحوباً ببيان رأس مال معتمد من المحكمة(، فيجب على أمين السجل تسجيل وتوثيق 
حكم المحكمة وبيان رأس المال وذلك لغرض نفاذ تخفيض رأس المال. ويعتبر تخفيض رأس مال الشركة من التطورات الجوهرية التي يتعين على 

مجلس إدارة الشركة اإلفصاح عنها سواًء كان ذلك صادراً بموجب قرارات الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة بهذا الخصوص.
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إفادة الخبراء ل  و

إلى  الخطية على اإلشارة  النشرة موافقتهم  إلى )ك( من هذه  الواردة أسمائهم في الصفحات من )ح(  القانوني  والمحاسب  المستشارين  قدم جميع 
أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفادتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس لمستشار 
دراسة السوق )بصفته خبيًرا( أو أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة والشركات 

التابعة. 
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اإلقراراتل  8

كما في تاريخ هذه النشرة يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أّثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي - 1
خالل الـ )12( شهراً األخيرة.

لم تُمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات - 2
يتعلق بإصدار  الرئيسية فيما  النشرة والنشرة  الخاضعة لهذه  المالية  التسجيل وطرح األوراق  لتاريخ تقديم طلب  السابقة مباشرًة  الثالثة 

أو طرح أي أوراق مالية.
بخالف ما ورد ذكره في القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة وفي القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار )مخاطر - 3

الوضع  في  تغيير سلبي جوهري  أي  يكن هناك  لم  الرئيسية،  النشرة  من  الرئيسية للشركة«(  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  االستثمار(« 
المالي والتجاري للشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرًة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

المالية الخاضعة لهذه النشرة وللنشرة الرئيسية، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
النشرة - 4 من  للشركة«(  الرئيسية  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  الحالي«  اإلدارة  مجلس  »تفاصيل  الفرعي  القسم  في  ورد  ما  باستثناء 

الرئيسية، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أّي نوع في الشركة أو في أّي من شركاتها التابعة. 
أن لدى الشركة - منفردة أو بالمشاركة مع شركاتها التابعة - رأس مال عامل يكفي مدة )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر - 5

نشرة اإلصدار هذه.
لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من - 6

األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات إفالس. 
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة - 7

المقترحين أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها. 
النشرة - 8 من  للشركة«(  الرئيسية  )»التفاصيل  الثاني  القسم  من  الحالي«  اإلدارة  مجلس  »تفاصيل  الفرعي  القسم  في  ورد  ما  باستثناء 

الرئيسية، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص 
من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة أو أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء 

خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة أو شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة.
بخالف ما هو وارد في هذه النشرة، ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة أو شركاتها التابعة. - 9

غير - 10 أو  مباشرة  مصلحة  فيها  لهم  يكون  التي  والعقود  باألعمال  المتعلقة  القرارات  على  التصويت  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يشترك  لن 
مباشرة. 

ال يوجد برامج ألسهم الموظفين من شأنها أن تشرك الموظفين في رأسمال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة. - 11
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري - 12

في تقييم الموقف المالي. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة وفي القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار - 13

)مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية، إن الشركة ليست على دراية بأي معلومات 
تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر 

أو غير مباشر( على عمليات الشركة أو شركاتها التابعة. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة وفي القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار - 14

بأي عوامل  دراية  ليست على  الشركة  إن  الرئيسية،  النشرة  الرئيسية للشركة«( من  )»التفاصيل  الثاني  القسم  )مخاطر االستثمار(« من 
موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو وضعها المالي. 

النشرة والتي تم الحصول عليها من - 15 القسم )4( )»نظرة عامة على السوق والقطاع«( من هذه  المعلومات اإلحصائية المستخدمة في  إن 
مصادر خارجية تمثل أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة وفي القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار - 16
)مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية، إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها 
التأمين بشكل  التابعة بتجديد وثائق وعقود  التابعة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة وشركاتها 

دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
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أن مجلس اإلدارة قام بتضمين جميع المعلومات المطلوب تضمينها في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية بمقتضى قواعد طرح األوراق - 17
المالية وااللتزامات المستمرة )وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة 
و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(، 
وال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية في المملكة لم يتم تضمينها في هذه النشرة أو في النشرة 

الرئيسية.
تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين - 18

باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها. 
تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. - 19
أن مجلس اإلدارة قد وضع إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات - 20

العالقة، ومن ضمنها قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج )وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة 
للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما 

هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(. 
إن الملكية القانونية و/أو النفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود للمساهم البائع والمساهمين األقلية اآلخرين المشار - 21

إليهم في قسم )»ملخص الطرح«( من هذه النشرة.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )3( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة وفي القسم الفرعي »المخاطر المتعلقة باالستثمار - 22

)مخاطر االستثمار(« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي 
مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.

إن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.- 23
سنوات - 24 الثالث  خالل  بالشركة  المتعلقة  والنزاعات  واإلجراءات  القضايا  بموقف  »بيان  الفرعي  القسم  في  عنه  اإلفصاح  تم  ما  باستثناء 

األخيرة« من القسم الثاني )»التفاصيل الرئيسية للشركة«( من النشرة الرئيسية، إن الشركة وشركاتها التابعة ليسوا أطرافاً في أي نزاعات 
أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة أو مركزها المالي.

لم تصدر الشركة وشركاتها التابعة أية أدوات دين، أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة.- 25
ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة.- 26
ال تخضع أي من أسهم الشركة أو أسهم أو حصص الشركات التابعة ألي حقوق خيار.- 27
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية.- 28

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية )وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق  •
أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح 

في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(.
ال يخل الطرح بأي من العقود واالتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها. •
ال يخل إدراج األسهم بشكل مزدوج في كل من السوق المالية السعودية )تداول( وسوق أبو ظبي لألوراق المالية بأي من العقود أو االتفاقيات  •

التي يكون المصدر طرفاً فيها.
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في النشرة الرئيسية. •
أعضاء مجلس إدارة الُمصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الُمصدر  •

أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
أبوظبي  • الشركات في سوق  المصدر شركة أجنبية تخضع ألنظمة وتعليمات معينة في دولة اإلمارات )بما في ذلك الئحة  أن  مع مراعاة 

وبمتطلبات  السعودية  الشركات  بأحكام الئحة حوكمة  المصدر سيلتزم  أن  بها،  االلتزام  ينبغي عليها  اإلماراتية(  الحوكمة  العالمي وقواعد 
اإلفصاح الواردة في االلتزامات المستمرة الواردة في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )وذلك وفق ما تم اإلفصاح عنه 
في القسم ) 11( )»اإلطار التنظيمي اللتزامات الشركة في المملكة وتعهداتها بعد اإلدراج«( ومع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة 
للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما 

هو موضح في القسم  12 )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(.
قيام المصدر بتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية تطلبها الهيئة، ويقر المصدر بأن للهيئة الحق باتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال  •

عدم تقديم المصدر للمعلومات المطلوبة، ويشمل ذلك تعليق و/أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(. 
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التعه( بالتغطيةل  9

قامت الشركة والمساهم البائع ومتعهدو التغطية بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح )»اتفاقية التعهد بالتغطية«(. وافق بموجبها متعهدو التغطية على 
التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهم 

عادي، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهدو التغطية: 

متعه(و التغطية    ل9

شركة األهلي المالية
شركة األهلي المالية

طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب. 22216 ،الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0000232 )92( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

شركة فاب كابيتال المالية
شركة فاب كابيتال المالية

مبنى مجموعة كيان
7756 طريق الملك فهد

حي الملقا - الملقا
الرياض 4181 - 13524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4470 283 )11( 966+ 
https://www.fabcapital.com :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25 
ص. ب. 52969 ،الرياض 11573 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 )11( 966+

فاكس: 4807 279 )11( 966+ 
goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني
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شركة مورغان ستانلي السعودية
شركة مورغان ستانلي السعودية

برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود

ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

المجموعة المالية – هيرميس السعودية
المجموعة المالية – هيرميس السعودية

سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث
طريق الملك فهد، العليا

ص.ب. 300189
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2938048 )11( 966+
فاكس: 2938032 )11( 966+

https://www.efghermesksa.com/en/pages/Home :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى إتش إس بي سي
7267 شارع العليا، حي المروج

الرياض 12283-2255
المملكة العربية السعودية 

الهاتف: 920005920 )11( 966+
الفاكس: 2992385 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
AmericanaIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
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ملخص اتفاقية التعه( بالتغطية   ول9

يلي:  ما  الحصر(  ال  المثال  سبيل  )على  تشمل  والتي  عليها،  المتعارف  والضمانات  واإلقرارات  الشروط  من  عدد  بالتغطية  التعهد  اتفاقية  تتضمن 
الحصول على جميع الموافقات النظامية على هذه النشرة والنشرة الرئيسية، تسليم شهادات اإلداريين المتفق عليها، عدم حدوث أي تغييرات جوهرية 
قد تؤثر بشكل سلبي على الشركة أو المجموعة، عدم حدوث أي من حاالت القوة القاهرة المتعارف عليها، حصول متعهدي التغطية على المشورة 

القانونية المتعارف عليها وخطابات اإلفصاح، وخطابات مراجعي الحسابات.

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية، فإنه: 

يتعهد المساهم البائع لمتعهدي التغطية على قيامه باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد انتهاء فترة االكتتاب:أ- 

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في المملكة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة أو - 1
ومديري سجل اكتتاب المؤسسات )حسب مقتضى الحال(.

بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح في المملكة إلى متعهدو التغطية.- 2

يتعهد متعهدو التغطية للمساهم البائع بأن يقوموا بشراء تلك األسهم من أسهم الطرح التي لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد ب- 
أو الفئات المشاركة، وقد تعهدت الشركة والمساهم البائع لمصلحة متعهدي التغطية بأنهما ملتزمان بجميع ما ورد في هذه النشرة وفي 

النشرة الرئيسية وجميع شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.

األسهم المتعه( بتغطيتها  3ل9

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية 

]•[]•[شركة األهلي المالية

]•[]•[شركة فاب كابيتال المالية

]•[]•[شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

]•[]•[شركة مورغان ستانلي السعودية

]•[]•[المجموعة المالية – هيرميس السعودية

]•[]•[شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

تكاليف التعه( بالتغطية   4ل9

سوف يدفع المساهم البائع إلى متعهدي التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق المساهم البائع 
على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة كما هي موضحة في القسم )10( )»المصاريف«( من هذه النشرة. 
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المصاريف ل  0 

سوف يتحمل المساهم البائع جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ]•[ درهم إماراتي )بما يعادل ]•[ ريال سعودي( )غير 
شاملة لضريبة القيمة المضافة(، وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشارين الماليين، وأتعاب متعهدو التغطية، ومدير االكتتاب، ومديرو سجل اكتتاب 
المؤسسات، والمنسقون الدوليون، والمستشارين القانونيين والمحاسب القانوني، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة 
المصاريف  دفع  الشركة  تتحمل  ولن  الطرح.  متحصالت  من  الطرح  مصاريف  سداد  وسيتم  بالطرح،  العالقة  ذات  المصاريف  من  وغيرها  والتوزيع 

بالطرح. المتعلقة 

419

أمريكانا للمطاعم 
جدول المحتويات <



اإلطار التنظيمي اللتزامات الشركة في المملكة وتعه(اتها بع( اإلدراجل    

األنظمة  من  واسعة  مجموعة  إلى  المالية  لألوراق  ظبي  أبو  وسوق  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  من  كل  في  أسهمها  المدرجة  الشركات  تخضع 
والتعليمات التي تنظم التزاماتها المستمرة كشركة مدرجة، ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – قواعد لحوكمة الشركات وحماية المستثمرين 
واإلفصاح وما إلى ذلك. وبحكم أن أسهم الشركة ستكون مدرجة بشكل مزدوج في كل من السوق المالية السعودية )تداول( وسوق أبو ظبي لألوراق 
المالية بعد اكتمال الطرح، فإن الشركة ستخضع إلى تلك األنظمة والتعليمات المنطبقة على الشركات المدرجة في الدولتين وبشكل متزامن. وحيث 
أن خضوع الشركة ألنظمة مختلفة في كل من المملكة ودولة اإلمارات بعد اإلدراج قد ينتج عنه وجود لبس وتعارض في تفسير القواعد والتعليمات في 
الدولتين وصعوبة في تطبيقها إذا وجدت أي اختالفات بينهما )سواء أكانت حالية أم مستقبلية(، كما أن القواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة في 
المملكة – والتي تنطبق عادة على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية )تداول( – تضمنت عدد من المتطلبات النظامية التي قد ال 
تتمكن الشركة من تطبيقها وااللتزام بها بحكم أن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع اللتزامات رئيسية في دولة اإلمارات، 

فيستلزم ذلك وجود إطار تنظيمي معين يتعامل مع المسائل المشار إليها أعاله ويوضح التزامات الشركة بعد اإلدراج.

ومع مراعاة اإلعفاءات من المتطلبات النظامية في المملكة التي تم الحصول عليها من الجهات التنظيمية ذات الصلة في المملكة وفق ما هو موضح في 
القسم  )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة، تقر الشركة بالتزامها بأحكام الئحة حوكمة الشركات السعودية وبمتطلبات اإلفصاح الواردة في االلتزامات 
القسم ) 11( )»اإلطار التنظيمي  المستمرة )وذلك وفق ما تم اإلفصاح عنه في هذا  المالية وااللتزامات  الواردة في قواعد طرح األوراق  المستمرة 
اللتزامات الشركة في المملكة وتعهداتها بعد اإلدراج«(، كما تقر الشركة بأنه في حال عدم التزامها بأي من أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولوائح 
السوق، فقد ينتج عن ذلك تطبيق غرامات وعقوبات في ظل األنظمة والتعليمات ذات الصلة وفرضها من قبل هيئة السوق المالية أو السوق، ويشمل 
ذلك إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(. وعليه، توضح الشركة فيما يلي اإلطار التنظيمي اللتزاماتها المستمرة بعد اإلدراج 

بصفتها شركة أجنبية مدرجة أسهمها في المملكة في السوق المالية السعودية )تداول(.

االلتزامات المستمرة المنطبقة على الشركة كـمص(رًا أجنبيا في المملكة    ل  

القابلة  غير  النظامية  المتطلبات  مراعاة  مع  )وذلك  المملكة  في  اإلدراج  وقواعد  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  إلى  باالستناد 
للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح 
في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(، ستتم معاملة الشركة على أنها مصدراً أجنبياً بعد اإلدراج، وذلك بحكم أن أسهمها مدرجة إدراجاً 
»المصدر  ينطبق على  الشركة سينطبق عليها ما  أن  يعني  المالية، مما  أبو ظبي لألوراق  السعودية )تداول( وسوق  المالية  السوق  مزدوج في كل من 
األجنبي« من مزايا وإجراءات، وذلك وفق ما تم النص عليه في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، والتي تتمثل بما يلي:

التغييرات في رأس الما- واإلفصاح عن اإلجراءات التي ق( تؤثر على سعر األسهم: أل 

عماًل بأحكام المادة 21)ب( من الباب الرابع )التغييرات في رأس المال( من قواعد اإلدراج والمادة 70)ج( من الباب السادس )التغييرات في  •
رأس المال( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستخضع الشركة إلى المتطلبات المنطبقة بموجب األنظمة والتعليمات 
المعمول بها في دولة اإلمارات فيما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار أسهم جديدة وتسجيلها وإدراجها أو إلغائها نتيجة حصول أي تغيير 
في رأس مالها والمتطلبات التنظيمية األخرى المتعلقة بتغيير رأس المال ولن تخضع الشركة لاللتزامات الواردة في قواعد اإلدراج وفي 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة في هذا الشأن، إال أنها ستقوم بإشعار السوق المالية السعودية )تداول( فوراً في حال 
حصولها على أي موافقات من سوق أبو ظبي لألوراق المالية و/أو هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات على تغيير رأس مالها. وللمزيد 
من المعلومات عن إجراءات تعديل رأس مال الشركة في دولة اإلمارات، يرجى الرجوع إلى القسم )6( )»إجراءات وسياسات التغيرات في 

رأس مال الشركة في دولة اإلمارات«( من هذه النشرة.

عماًل بأحكام المادة 27)ب( من الباب الخامس )االلتزامات المستمرة( من قواعد اإلدراج، في حال قيام الشركة بأي إجراءات قد تؤثر في  •
سعر أسهمها، يجب عليها أن تفصح للجمهور عن تفاصيل اإلجراء وأثره على سعر السهم، وذلك وفق ما هو معمول به للشركات المدرجة 
باإلفصاح   – مزدوج  بشكل  أسهمه  مدرجة  أجنبياً  مصدراً  بصفتها   – أيضاً  تلتزم  الشركة  أن  إال  )تداول(،  السعودية  المالية  السوق  على 

للجمهور عن آلية ممارسة أي حقوق متعلقة بتلك اإلجراءات.
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التزامات اإلفصاح للسوق:بل 

عماًل بأحكام المادة 30)ب( من الباب الخامس )االلتزامات المستمرة( من قواعد اإلدراج، تلتزم الشركة باإلفصاح للجمهور في المملكة عن  •
جميع المعلومات التي تفصح عنها في دولة اإلمارات على نحو متزامن أو قبل إفصاحها في دولة اإلمارات. وفي هذا الخصوص، وباالستناد 
إلى الباب السابع )االلتزامات المستمرة( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، فإن الشركة ملتزمة أيضاً باإلفصاح عن 
جميع التطورات الجوهرية وفق المادة 79 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة واألحداث المعينة التي ينبغي على المصدر 
األجنبي اإلفصاح عنها بموجب المادة 80 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة بشكل كامل وواضح وصحيح وغير مضلل.

عماًل بأحكام المادة 81)أ( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة باإلفصاح عن قوائمها المالية السنوية  •
وقوائمها المالية األولية للربع األول والربع الثاني والثالث من السنة المالية لها للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين 

أو للغير، ويكون اإلفصاح من خالل المنصات االلكترونية الخاصة بسوق أبو ظبي لألوراق المالية وبالسوق المالية السعودية )تداول(.
بل  • والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  والمراجعة  المحاسبة  لمعايير  وفقاً  المالية  قوائمها  بإعداد  الشركة  تقوم  لن 

بإعداد   – المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  81)ز( من قواعد طرح  المادة  بأحكام  أجنبياً وعماًل  – بصفتها مصدراً  الشركة  ستقوم 
قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، وسيتم اإلفصاح عن القوائم المالية األولية 
للجمهور خالل فترة ال تتجاوز )30( يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم أما فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، فيكون 
اإلفصاح عنها للجمهور خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم )ويتم اإلفصاح عن ذلك 

خالل مدة ال تقل عن 21 يوماً مقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لها(.

وحيث أن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع اللتزامات رئيسية في دولة اإلمارات، فقد قامت الشركة أيضاً بالحصول على إعفاءات 
من عدد من المتطلبات النظامية في المملكة وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة، األمر الذي ينتج عنه خضوع الشركة إلطار 

تنظيمي يختلف عن اإلطار التي تخضع إليه الشركات السعودية المدرجة، وذلك بحكم أن الشركة ستكون مصدراً أجنبياً، وذلك وفق ما يلي:

ع(م إلزامية تعيين مراجعي حسابات في المملكة:أل 

قامت الشركة بالحصول على إعفاء من الهيئة بشأن االلتزام بأحكام المادة 81)ه( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  •
والتي تنص على أنه يجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للُمصدر مسجاًل لدى الهيئة وفًقا 
لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة )وفق التعريف الوارد في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( 
من هذه النشرة( وأنه يجب على المصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية أو أي شريك 
لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية للمصدر أو أي من تابعيه )بما 
يضمن استقاللية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة أو أي شريك أو موظف في مكتبه(، وذلك بحكم أن الشركة هي شركة مؤسسة في 
سوق أبوظبي العالمي وتخضع بشكل رئيسي لاللتزامات المحاسبية ذات الصلة في دولة اإلمارات وستقوم بتعيين محاسبين قانونيين في 
دولة اإلمارات وسيتم إعداد وتدقيق قوائمها بما يتماشى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في دولة اإلمارات )ووفقاً لمعايير المحاسبة 
الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية(، شريطة أن يكون المحاسب القانوني للشركة خاضع إلشراف جهة منظمة مستقلة 
لديها عضوية في المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين )IFIAR( أو أن يكون مرخص له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات من 

جهة تنظيمية مختصة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديها شروط ومعايير مماثلة لتلك المطبقة لدى الهيئة.

تعليق و/أو إلغاء إدراج أسهم الشركة ألغراض إجراءات إعادة التنظيم المالي أو التصفية:بل 

قامت الشركة بالحصول على إعفاء من شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( من المتطلبات النظامية الواردة في المادة 36)أ( •
)13( إلى المادة 36)أ()16( والمادة 36)ب()4( والمادة 36)ب()5( من قواعد اإلدراج، وذلك فيما يتعلق بتعليق و/أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في 
حاالت قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام 
اإلفالس السعودي أو قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس السعودي، أو في حال 
صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المال وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس 
السعودي حيث أنه سيتم العمل بأحكام القواعد واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات فيما يتعلق بالتصفية واإلفالس بحكم أن الشركة هي شركة 
مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع ألنظمة اإلفالس في دولة اإلمارات، مع اإلشارة إلى أنه في حال إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق 
أبو ظبي المالي فيكون للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( حسبما تراه الهيئة مناسباً، وذلك عماًل بأحكام المادة 
36)أ()6( من قواعد اإلدراج، باإلضافة إلى أنه يحق لشركة تداول السعودية تعليق التداول بأسهم الشركة إذا علق التداول بها في سوق أبوظبي 

المالي إلى حين رفع التعليق بالتداول بها فيه، وذلك بموجب المادة 36)ج()5( من قواعد اإلدراج.

للمزيد من المعلومات عن األحكام المنظمة لتعليق التداول بأسهم الشركة أو إلغاء إدراجها في المملكة، يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي )8-13( 
والقسم الفرعي )13-9( والقسم الفرعي )13-10( من القسم )13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة.
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على   ول   االن(ماج  وفك  العكسي  واالستحواذ  واالستحواذ  االن(ماج  بعمليات  الخاصة  األحكام  تطبيق 
الشركة كـمص(رًا أجنبيا في المملكة 

العكسي وفك  واالستحواذ  واالستحواذ  االندماج  بعمليات  الخاصة  )تداول( لألحكام  السعودية  المالية  السوق  المدرجة أسهمها في  الشركات  تخضع 
الئحة  في  الواردة  واالندماج  االستحواذ  بعمليات  الخاصة  األحكام  تطبيق  ترى صعوبة  الشركة  أن  وحيث  المملكة،  في  الهيئة  تنظمها  التي  االندماج 
المالية  األوراق  قواعد طرح  من  التاسع  الباب  أحكام  )بموجب  االندماج  وفك  العكسي  االستحواذ  بعمليات  الخاصة  واألحكام  واالستحواذ،  االندماج 
وااللتزامات المستمرة( على الشركة بعد اإلدراج، حيث سيتم تنفيذ أي عمليات اندماج أو استحواذ أو استحواذ عكسي أو فك اندماج وفًقا لألنظمة 
واللوائح والتعليمات المعمول بها في دولة اإلمارات، وذلك نظراً ألن الشركة هي شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ويخضع للقواعد واللوائح 
المعمول بها في دولة اإلمارات وسوق أبوظبي العالمي ذات الصلة. وعليه، فإن الشركة لن تدخل في أي عملية استحواذ أو اندماج أو استحواذ عكسي 
أو فك اندماج بعد اإلدراج بدون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك وسيتم تنفيذ هذه العمليات وفقاً لما يتم االتفاق عليه بين الشركة 

والهيئة فيما يتعلق بالمتطلبات التي يتعين على الشركة االلتزام بها في هذا الشأن، حيثما ينطبق.

آلية التعامل مع قواع( الئحة حوكمة الشركات السعودية وتطبيق أحكامها على الشركة  3ل  

إن الئحة حوكمة الشركات السعودية منبثقة عن نظام الشركات السعودي ومبنية عليه وتشير إلى نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم 
الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته )»نظام الشركات السعودي«( في عدد من موادها، مع اإِلشارة إلى أن 
نظام الشركات السعودي ينطبق على الشركات المؤسسة في المملكة )أي أنه ال ينطبق على الشركة بصفتها شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي 
أحكام الئحة حوكمة  بتطبيق  الشركة ستلتزم  فإن  السعودية،  المالية  السوق  الشركة ستكون مدرجة في  أسهم  أن  بحكم  وعليه،  المملكة(.  وليس في 
الشركات السعودية بشكل عام، مع مراعاة أن الشركة ال تخضع لنظام الشركات السعودي ولوائحه التنفيذية وإنما تخضع لالئحة الشركات في سوق 
أبوظبي العالمي، مما يعني أن اإلشارة في الئحة حوكمة الشركات إلى نظام الشركات السعودي ولوائحه التنفيذية سيتم تفسيرها وتطبيقها وفقاً لذلك.

تعه(ات ما بع( اإلدراج   4ل  

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

عماًل بأحكام المادة 25)1( من الئحة حوكمة الشركات السعودية، ستلتزم الشركة باعتماد السياسات اإلدارية والمالية الالزمة من مجلس أ- 
اإلدارة في أقرب فرصة بعد اإلدراج.

عماًل بأحكام المادة 30)ب( من قواعد اإلدراج، ستلتزم الشركة باإلفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يفصح عنها في ب- 
سوق أبوظبي لألوراق المالية على نحو متزامن أو قبل اإلفصاح عنها في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد ج- 
السوق  الشركة بصالحية  تقر  النشرة،  )»اإلعفاءات«( من هذه  القسم )12(  الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في  الحصول على موافقة 
المالية السعودية )تداول( بتعليق تداول أسهم الشركة في الحاالت المنصوص عليها في المادة 36)ج( من الباب السابع )إلغاء اإلدراج وتعليق 
التداول( من قواعد اإلدراج. للمزيد من المعلومات عن حاالت تعليق اإلدراج وإلغائه، يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي )8-13( من القسم 

)13( )»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة.
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اإلعفاءاتل  و 

حصلت الشركة على عدة إعفاءات من المتطلبات النظامية ذات الصلة في المملكة، وذلك وفقاً لما تقدمت به الشركة من مبررات للهيئة وشركة تداول 
السعودية. وتشمل هذه اإلعفاءات ما يلي:

اإلعفاءات من قواع( طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة:ل  

في  الواردة  بالصيغة  للهيئة  المالي  المستشار  للمصدر خطاب  المالي  المستشار  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك  39)ب()4(،  المادة  اإلعفاء من  أ- 
الملحق )20( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، حيث أن الخطاب المقدم من المستشار المالي شمل بعض االختالفات 

في الصياغة ليتماشى مع الطبيعة الخاصة للطرح، والذي تم تقديمه إلى الهيئة بالصيغة التي ترى الهيئة مناسبتها.
الواردة  بالصيغة  للهيئة  القانوني  المستشار  خطاب  للمصدر  القانوني  المستشار  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك  40)ب(،  المادة  من  اإلعفاء  ب- 
بعض  القانوني شمل  المستشار  من  المقدم  الخطاب  أن  المستمرة، حيث  وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح  من   )21( الملحق  في 

االختالفات في الصياغة ليتماشى مع الطبيعة الخاصة للطرح، والذي تم تقديمه إلى الهيئة بالصيغة التي ترى الهيئة مناسبتها.
اإلعفاء من المادة 41)4(، وذلك فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية المراجعة للشركة، حيث أنها قدمت قوائمها المالية على شكل حسابات  ج- 
للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المحاسبة  معايير  على  وليس  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  على  )بناًء  مجتزأة 
 2021 و   2020 و   2019 في  المنتهية  الثالث  المالية  للسنوات  للمطاعم  أمريكانا  قسم  أعمال  وتغطي  األمريكي،  وبالدوالر  والمحاسبين( 
الثالث  المالية  يونيو 2022 عن السنوات  المنتهية في 30  أو الستة أشهر  المنتهية في 31 مارس 2022  للثالث أشهر  المرحلية  )والفترة 

السابقة على األقل وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
اإلعفاء من المادة 46)أ()7(، وذلك فيما يتعلق بتقديم المصدر إقرار بالصيغة الواردة في الملحق )10( من قواعد طرح األوراق المالية  د- 
وااللتزامات المستمرة، حيث أن الخطاب المقدم من الشركة شمل بعض االختالفات في الصياغة ليتماشى مع الطبيعة الخاصة للطرح، 

والذي تم تقديمه إلى الهيئة بالصيغة التي ترى الهيئة مناسبتها.
اإلعفاء من المادة 47)ب(، وذلك فيما يتعلق بتطبيق محتوى الملحق )12( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والذي  هـ- 
يتضمن الحد األدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار األسهم، حيث أن محتوى وشكل هذه النشرة والنشرة الرئيسية يختلف 
إلى حد ما عن الملحق )12(، إال أنه تم تضمين جميع المعلومات المطلوبة في الملحق )12( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة في النشرة الرئيسية وهذه النشرة.
اإلعفاء من المادة 51)أ(، وذلك فيما يتعلق بنشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن 14 يوماً قبل بداية  و- 
الطرح، وذلك للحرص على تزامن فترات اكتتاب المكتتبين المؤسسيين واألفراد وفق ما هو موضح في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية.
للُمصدر مسجاًل  المالية  القوائم  يراجع  الذي  المحاسبة  أو مكتب  القانوني  المحاسب  بكون  يتعلق  المادة 81)هـ(، وذلك فيما  اإلعفاء من  ز- 
لدى الهيئة وفًقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة )وفق التعريف الوارد في القسم )1( )»التعريفات 
لديها عضوية في  للشركة خاضع إلشراف جهة منظمة مستقلة  القانوني  المحاسب  يكون  أن  النشرة(، شريطة  والمصطلحات«( من هذه 
تنظيمية  من جهة  الحسابات  مراجعة  مهنة  بمزاولة  له  يكون مرخص  أن  أو   )IFIAR( المستقلين  المراجعة  مهنة  لمنظمي  الدولي  المنتدى 

مختصة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديها شروط ومعايير مماثلة لتلك المطبقة لدى الهيئة.
اإلعفاء من االلتزام بمتطلبات الفقرة الفرعية )17( والفقرة الفرعية )19( من الفقرة )4( من الملحق )12(، وذلك فيما يتعلق باإلفصاح  ح- 
عن الحد األدنى والحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين على أن يتم اإلفصاح عن 
قيمة الحد األدنى والحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين وفق قرة الفرعية )18( 

والفقرة الفرعية )20( من الفقرة )4( من الملحق )12( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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اإلعفاءات من تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية:ل و

بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات أ-  تعليمات  »ثالثاً« من  البند  الفرعية )أ( من  الفقرة  الواردة في  المتطلبات  اإلعفاء من 
األولية، وذلك للسماح بإطالق مدة بناء سجل األوامر وفترة االكتتاب للفئات المشاركة مع فترة االكتتاب للمكتتبين األفراد.

اإلعفاء من المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية )2( من البند »سابعاً« من تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات ب- 
األولية، وذلك ليتمكن المصدر من اتباع آلية التخصيص المتبعة في دولة اإلمارات والتي تكون مبنية على تقدير المساهم البائع والشركة، 

بالتشاور مع المستشارون الماليون.

اإلعفاءات من قواع( السوق السعودية:ل 3

بتعليق أ-  يتعلق  اإلدراج، وذلك فيما  والمادة 36)ب()5( من قواعد  والمادة 36)ب()4(  36)أ()16(  المادة  إلى  36)أ()13(  المادة  اإلعفاء من 
تداول األسهم أو إلغاء إدراجها عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة إذا بلغت خسائرها المتراكمة خمسون بالمائة 
التصفية  إجراء  أو  التصفية  إجراء  افتتاح  قيد طلب  أو عند  السعودي  اإلفالس  نظام  بموجب  المحكمة  لدى  ماله  رأس  فأكثر من   )%50(
اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس السعودي أو صدور حكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية 
أو إجراء التصفية اإلدارية أو بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية، حيث أنه سيتم العمل بأحكام القواعد واللوائح المعمول 
ألنظمة  وتخضع  العالمي  أبوظبي  سوق  في  مؤسسة  شركة  هي  الشركة  أن  بحكم  واإلفالس  بالتصفية  يتعلق  فيما  اإلمارات  دولة  في  بها 

اإلفالس في دولة اإلمارات.
اإلعفاء من المادة 11-5)أ( من إجراءات التداول والعضوية الموافق عليها بقرار مجلس الهيئة رقم )1-82-2018( بتاريخ 1439/11/17هـ ب- 

)الموافق 2018/7/30م( والمعدلة من وقت آلخر )»إجراءات التداول والعضوية«(، وذلك فيما يتعلق بحدود التذبذب ألسهم الطرح ألول 
ثالثة أيام من تداولها.

اإلعفاءات من القواع( والتعليمات واللوائح األخرى في المملكة:ل 4

– كشركة مؤسسة في سوق  التالية )وذلك بحكم خضوع الشركة  القواعد والتعليمات واللوائح  الهيئة بالموافقة على إعفاء الشركة من تطبيق  قامت 
أبوظبي العالمي – إلى تعليمات معينة تنظم المسائل المنظمة في القواعد والتعليمات المذكورة أدناه(:

الضوابط التنظيمية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.أ- 
وااللتزامات ب-  المالية  األوراق  طرح  قواعد  في  الواردة  اإلفصاح  بمتطلبات  الشركة  تلتزم  أن  على  الشركات،  بإعالنات  الخاصة  التعليمات 

المستمرة باإلضافة إلى قواعد اإلدراج.
 اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، على أن ج- 

تلتزم الشركة بمتطلبات اإلفصاح عن نسب الخسائر الواردة في اإلجراءات )حيثما ينطبق(.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه ل  3 

تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في المملكة حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ووفقاً لتعليمات 
المتطلبات  مراعاة  مع  )وذلك  اإلدراج  لقواعد  طبقاً  السوق  إلى  األسهم  إدراج  وبطلب  األولية،  االكتتابات  في  األسهم  وتخصيص  األوامر  بناء سجل 
النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة الهيئة( بشأنها 

وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(. 

تقدمت الشركة أيضاً بطلب إلى هيئة األوراق المالية والسلع لتسجيل وطرح األسهم في دولة اإلمارات مع اإلشارة إلى أنه سيتم التقدم بطلب اإلدراج 
وشريحة  المملكة  في  األفراد  المكتتبين  أمام شريحة  االكتتاب  باب  إغالق  بعد  اإلمارات  دولة  في  األسهم  إلدراج  المالية  لألوراق  أبوظبي  إلى سوق 
الطرح في دولة اإلمارات  االكتتاب في أسهم  االكتتاب وقبول  المؤهلة واستكمال عملية  المؤسسات  المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وشريحة 
)وذلك وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها في دولة اإلمارات(. وللمزيد من المعلومات عن الطلبات المقدمة من الشركة ألغراض الطرح في دولة 

اإلمارات والمتطلبات النظامية اإلماراتية ذات الصلة فيها، يرجى مراجعة الفقرة )»الطرح المتزامن«( من صفحة غالف النشرة الرئيسية. 

يجب على جميع المكتتبين في األسهم في المملكة قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ذي الصلة، حيث 
أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه إلى الجهة المستلمة أو مديري سجل اكتتاب المؤسسات )بحسب مقتضى الحال( يعتبر بمثابة إقرار 

بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب في األسهم المطروحة في المملكة   ل3 

يتكون الطرح من مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً مدفوعة بالكامل 
مال  رأس  )30%( من  بالمائة  ثالثون  نسبة  وتمثل  الواحد،  للسهم  ريال سعودي(   )0,075( يعادل  )بما  إماراتي  درهم   )0.073( إسمية قدرها  وبقيمة 
الشركة، والتي يتم طرحها بسعر نهائي يبلغ ]•[ درهم إماراتي )أي ما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها ]•[ درهم إماراتي 

)أي ما يعادل ]•[ ريال سعودي(، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح في المملكة على الشريحتين التاليتين:

شريحة المؤسسات المؤهلة: تقتصر هذه الشريحة في المملكة على الفئات المشاركة وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم أ- 
في االكتتابات األولية، ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية 
االعتبارية. سيتم طرح وتخصيص مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون )2,148,026,441( 
سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي خمسة وثمانون )85%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم 
تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر ووفق ما يتم 
تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين )كما 
المؤهلة في  المؤسسات  اكتتاب شريحة  النشرة(، وفي حال عدم  )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه  القسم )1(  تعريفهم في  قد ورد 

جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. 
المطلقة ب-  السعودية  المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  تشمل  المملكة:  في  األفراد  المكتتبون  شريحة 

أنها مطلقة  يثبت  أن تقدم ما  تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة  أن  لها  أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق  لها  التي  أو األرملة 
لديهم  الخليجي ممن  التعاون  أو مواطني دول مجلس  القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم  أمومتها لألوالد  يثبت  أرملة وما  أو 
»المكتتبين  بـ  مجتمعين  بعد  فيما  إليهم  )يشار  استثماري  فتح حساب  لهم  ويحق  المملكة  في  المستلمة  الجهات  أحد  لدى  بنكي  حساب 
بـ »المكتتب الفرد في المملكة«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة )وفق التعريف الوارد أدناه( بـ  األفراد في المملكة« وكاًل منهم منفرداً 
»المكتتبين في المملكة«(، ويعد الغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 
الثاني الغياً ويتم أخذ طلب االكتتاب  يعتبر طلب االكتتاب  تم االكتتاب مرتين سوف  الطلب. وفي حال  النظام بحق مقدم  النوع فسيطبق 
األول باالعتبار فقط. وسيتم طرح وتخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون 
)252,708,993( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد 
في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. وفي 
متاحة  بها  المكتتب  غير  األسهم  تلك  لهم، ستكون  المخصصة  الطرح  أسهم  بكامل عدد  المملكة  في  األفراد  المكتتبين  اكتتاب  حال عدم 

لالكتتاب من قبل شريحة المؤسسات المؤهلة.
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يحتفظان المساهم البائع والشركة )بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين( بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة 
الحصول على موافقة  بعد  المطلق، وذلك  لتقديرهما  االكتتاب وفًقا  نهاية فترة  المؤهلة فقط في أي وقت قبل  المؤسسات  اإلمارات وحجم شريحة 
الجهات المختصة في دولة اإلمارات، مع اإلشارة إلى أنه في حال تم تعديل نسب تخصيص األسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين األفراد 
في دولة اإلمارات، فإن المساهم البائع والشركة لن يقوما بزيادة حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات عن عشرة بالمائة )10%( من 
إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن ثمانون بالمائة )80%( من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة 
المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات مجتمعين لن يزيد عن عشرون بالمائة )20%( من إجمالي أسهم الطرح(. 

وسيتم اإلعالن عن أي تعديل على حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات أو على حجم شريحة المؤسسات المؤهلة.

وتبدأ فترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في المملكة )ويشمل ذلك الفئات المشاركة( في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 
الثالثاء 1444/04/28هـ  لتنتهي الساعة 11 صباًحا يوم  أيام، شاملة آخر يوم إلغالق بناء سجل األوامر  2022/11/14م(، وتستمر لمدة تسعة )9( 
)الموافق 2022/11/22م( )وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات(، وتبدأ فترة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد في المملكة في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة ثمانية )8( أيام، شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب 
دولة  في  األفراد  المستثمرين  اكتتاب  فترة  مع  بالتزامن  )وذلك  2022/11/21م(  )الموافق  1444/04/27هـ  اإلثنين  يوم  مساًء   12 الساعة  لتنتهي 

اإلمارات وفترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة(.

وللمعلومات عن آلية االكتتاب في أسهم الطرح في دولة اإلمارات، يرجى مراجعة القسم األول )»شروط وأحكام االكتتاب«( من النشرة الرئيسية. 

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة وتح(ي( سعر الطرح النهائي  ول3 

سوف يكون سعر الطرح الذي يشتري به المكتتبون كل سهم من أسهم الطرح هو سعر الطرح النهائي. وسيتم تحديد سعر الطرح في المملكة بالريال 
السعودي، وذلك من خالل النطاق السعري للطرح الذي سوف يتم اإلعالن عنه في نفس يوم بداية فترة االكتتاب )قبل موعد بدء فترة االكتتاب في 
ذلك التاريخ(. ويجب أن تكون أسهم المكتتبين من شريحة المؤسسات المؤهلة ممثلة لكامل أسهم الطرح المستخدمة في احتساب سعر الطرح النهائي 

لكل سهم من أسهم الطرح:

الماليين  المستشارين  ويقوم  الدوليين،  والمنسقين  الماليين  المستشارين  مع  بالتشاور  الشركة  قبل  من  السعري  النطاق  تحديد  سيتم  أ- 
األوامر من خالل  بناء سجل  بعملية  المشاركة  إلى  المحتملة  المؤهلة  المؤسسات  بدعوة عدد من مؤسسات شريحة  الدوليين  والمنسقين 

تقديم أمراً غير ملزماً بشأن عدد األسهم التي يرغبون في شرائها واألسعار التي يرغبون في دفعها في حدود النطاق السعري للطرح.
يجب على كل من المؤسسات المؤهلة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج الطلب والمتضمن تحديد السوق  ب- 
المالية التي ترغب المؤسسات المؤهلة بالتقدم لالكتتاب فيها وسيكون للمؤسسات المؤهلة )سواء في دولة اإلمارات أو في المملكة( والمؤهلين 
باالستثمار في أسهم الطرح في كل من سوق أبو ظبي لألوراق المالية وفي السوق المالية السعودية الفرصة بالحصول على األسهم في أي من 
السوقين، ويجب عليهم تحديد السوق التي يفضلون الحصول على األسهم فيها عند االكتتاب بأسهم الطرح، ويجوز للمؤسسات المؤهلة تغيير 
طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج 
طلب إلحاقي )حيثما ينطبق(، وذلك قبل إغالق عملية بناء سجل األوامر. ويجب أال تقل قيمة أسهم الطرح التي تكتتب فيها الفئات المشاركة 
في المملكة عن مبلغ خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي، وال تزيد عن ]•[ ريال سعودي، وفيما يتعلق بصناديق االستثمار العامة، يجب أال 
يتجاوز كل صندوق عام مشارك الحد األقصى المحدد له في االكتتاب والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم 
في االكتتابات األولية في المملكة. ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار 
لهم، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض المؤسسات  الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً 
المؤهلة حسبما تراه الشركة ومديري سجل اكتتاب المؤسسات. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة االكتتاب التي تشمل 

كذلك المكتتبين األفراد في المملكة وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
قبل  من  التغطية  نسبة  عن  باإلعالن  المؤسسات  اكتتاب  سجل  مديرو  سيقوم  المشاركة،  للفئات  األوامر  سجل  بناء  عملية  إكمال  بعد  ج- 

المؤهلة. المؤسسات 
يمكن للمؤسسات المؤهلة غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر للمستثمرين خارج المملكة العربية السعودية  د- 

الخاصة بها إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات عن طريق الهاتف أو البريد االلكتروني، دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب.
ال تمول المؤسسات المؤهلة ما يخصص لهم من أسهم الطرح إال بعد قيام مديري سجل اكتتاب المؤسسات بإبالغهم بالتخصيص. هـ- 

الماليين  المستشارين  بين  التشاور  وبعد  األوامر  بناء سجل  انتهاء عملية  بعد  الطرح  لكل سهم من أسهم  النهائي  الطرح  يتم تحديد سعر  و- 
والمنسقين الدوليين والمساهم البائع والشركة.

)»شروط وأحكام  األول  القسم  النهائي، يرجى مراجعة  الطرح  المؤهلة وتحديد سعر  للمؤسسات  األوامر  بناء سجل  آلية  المعلومات عن  وللمزيد من 
االكتتاب«( من النشرة الرئيسية. 
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد في المملكة  3ل3 

يجب على المكتتبين األفراد في المملكة التقدم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب األفراد واالكتتاب بأسهم ال يقل عددها عن ألف )1,000( سهم سعودي كحد 
أدنى، وال تزيد عن مبلغ يساوي ]•[ ريال سعودي كحد أقصى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب اكتتاب األفراد في المملكة بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة االكتتاب على المواقع االلكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة في المملكة. ويجب إكمال 
نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة 

الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها في المملكة شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد في المملكة حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات في المملكة.أ- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد في المملكة منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 

والمكتتب  الشركة  بين  ملزمة  اتفاقية  يمثل  المملكة  في  المستلمة  للجهات  وتقديمه  االكتتاب  نموذج طلب  على  المملكة  في  الفرد  المكتتب  توقيع  إن 
الفرد مقدم الطلب.

اإللكترونية  المواقع  من  االكتتاب  طلب  ونماذج  الرئيسية  النشرة  ومن  النشرة  هذه  من  نسخة  على  الحصول  المملكة  في  األفراد  المكتتبين  وبإمكان 
للجهات المستلمة التالية )تتوفر نشرة اإلصدار هذه والنشرة الرئيسية أيضاً على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشارين الماليين والشركة(:

الجهات المستلمة في المملكة
البنك األهلي السعودي 

طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 0001000 )92( 966+ 
فاكس: 4060052 )11( 966+ 

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي 
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي 

الرياض 11411 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2515 828 )11( 966+ 
فاكس: 8190 279 )11( 966+ 

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض 
طريق الدائري الشرقي 

ص.ب. 22622 
الرياض 11614 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+ 
فاكس: 0016 403 )11( 966+ 

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
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الجهات المستلمة في المملكة
مصرف اإلنماء 

برج العنود - طريق الملك فهد 
ص.ب. 66674 الرياض 11586 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 5555 218 )11( 966 + 
فاكس: 5000 218 )11( 966+ 

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني 
شارع الملك فيصل 

ص.ب. 56921 ،الرياض 11564 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4029000 )11( 966+ 
فاكس: 4027747 )11( 966+ 

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

وللمعلومات عن آلية االكتتاب في أسهم الطرح في دولة اإلمارات من قبل المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات، يرجى مراجعة القسم األول )»شروط 
وأحكام االكتتاب«( من النشرة الرئيسية. 

فترة االكتتاب وشروطها للمكتتبين األفراد في المملكة  4ل3 

بتاريخ  اإلثنين  يوم  في  بدءاً  المملكة  في  األفراد  اكتتاب  طلب  نماذج  استالم  في  الخدمة  هذه  توفر  التي  المملكة  في  المستلمة  الجهات  ستبدأ 
1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، لغاية الساعة 12 مساًء من يوم اإلثنين 1444/04/27هـ )الموافق 2022/11/21م(. وعند قيام المكتتبين 
األفراد في المملكة باستكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب االكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أي من الجهات المستلمة في 
المملكة، ستقوم الجهة المستلمة بقبول طلبات االكتتاب المقدمة من قبل مقدم الطلب. في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في 
نموذج طلب االكتتاب أو إذا لم يتم قبوله من قبل الجهة المستلمة في المملكة، يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغًيا، وينبغي على المكتتب تحديد عدد 
األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب 

فيها بسعر الطرح البالغ ]•[ درهم إماراتي )أي ما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم .

لن يقبل االكتتاب بأقل من ألف )1,000( سهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات عشرة )10( أسهم أو مئة )100( سهم، 
فيما تكون القيمة القصوى لكل مكتتب فرد هي ]•[ ريال سعودي.

يجب تقديم طلب اكتتاب األفراد في المملكة خالل فترة اكتتاب المكتتبون األفراد في المملكة مرفًقا بالمستندات التالية، حسبما ينطبق الحال، وعلى 
الجهات المستلمة في المملكة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب:

أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية )للمكتتب الفرد(. •
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(. •
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(. •
أصل وصورة صك الوالية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(. •
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية(. •
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرمل السعودية(. •
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(. •
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)اآلباء  الطلب  مقدم  نيابة عن  المملكة  في  األفراد  اكتتاب  نموذج طلب  تقديم  حالة  وفي  فقط(.  واألبناء  )اآلباء  العائلة  أعضاء  على  الوكالة  تقتصر 
واألبناء فقط(، يجب ذكر اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المكتتب. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد 
المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أما المكتتبون األفراد المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل السفارة 

أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في سجل األسرة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي 
يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي.- 1
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.- 2
التابعين )في حال عدم - 3 يحصل المكتتب الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللمكتتبين 

بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي.- 1
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي.- 2
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل خاص بها كمكتتب رئيسي(، - 3

وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك المستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي 
تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ

تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن 
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي يتم 
تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاًما، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.

المتقدم بطلبها  يعادل عدد األسهم  بمبلغ  الذي قدمه وشرائها  االكتتاب  نموذج طلب  المحددة في  االكتتاب في األسهم  يوافق كل متقدم بطلب على 
مضروًبا بسعر االكتتاب البالغ ]•[ درهم إماراتي )أي ما يعادل ]•[ ريال سعودي( للسهم. ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له 

عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب.- 1
تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.- 2

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل للجهات المستلمة من خالل اإليداع في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة الذي يتم فيه تقديم 
طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلًيا أو جزئًيا، ويقر المتقدم بالطلب 
بموافقته على أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب به.

تخصيص األسهم ورد الفائض  ول3 

سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة في المملكة بفتح حساب أمانة تتم تسميته )»حساب الطرح لالكتتاب العام«(، ويجب على كل جهة مستلمة 
أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في المملكة في حساب األمانة المذكور.

وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي في يوم األربعاء 1444/04/29هـ )الموافق 2022/11/23م( ورد فائض االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 
تسعة )9( أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي ألسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في المملكة ودولة اإلمارات )أي في يوم اإلثنين 

1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م((. 
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تخصيص األسهم للفئات المشاركة  6ل3 

الطرح  أسهم  من  سهماً   )2,148,026,441( وأربعون  وواحد  وأربعمائة  ألفاً  وعشرون  وستة  مليوناً  وأربعون  وثمانية  ومائة  مليارين  تخصيص  سيتم 
)تمثل نسبة تساوي خمسة وثمانون )85%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة 
المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة 
)»التعريفات   )1( القسم  في  تعريفهم  ورد  قد  )كما  الدوليين  والمنسقين  الماليين  المستشارين  مع  بالتشاور  المطلقة  التقديرية  لسلطتهما  وفًقا 
والمصطلحات«( من هذه النشرة(، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. 

ويحتفظان المساهم البائع والشركة )بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين( بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة 
الحصول على موافقة  بعد  المطلق، وذلك  لتقديرهما  االكتتاب وفًقا  نهاية فترة  المؤهلة فقط في أي وقت قبل  المؤسسات  اإلمارات وحجم شريحة 
الجهات المختصة في دولة اإلمارات، مع اإلشارة إلى أنه في حال تم تعديل نسب تخصيص األسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين األفراد 
في دولة اإلمارات، فإن المساهم البائع والشركة لن يقوما بزيادة حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات عن عشرة بالمائة )10%( من 
إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن ثمانون بالمائة )80%( من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة 
المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات مجتمعين لن يزيد عن عشرون بالمائة )20%( من إجمالي أسهم الطرح(. 

وسيتم اإلعالن عن أي تعديل على حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات أو على حجم شريحة المؤسسات المؤهلة.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد في المملكة  ول3 

سيتم تخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح 
)تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة 
المكتتبون األفراد في المملكة النهائي بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل عدد أسهم 

الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك األسهم غير المكتتب بها متاحة لالكتتاب من قبل شريحة المؤسسات المؤهلة. 

ويحتفظان المساهم البائع والشركة )بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين( بحق تعديل حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة 
الحصول على موافقة  بعد  المطلق، وذلك  لتقديرهما  االكتتاب وفًقا  نهاية فترة  المؤهلة فقط في أي وقت قبل  المؤسسات  اإلمارات وحجم شريحة 
الجهات المختصة في دولة اإلمارات، مع اإلشارة إلى أنه في حال تم تعديل نسب تخصيص األسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين األفراد 
في دولة اإلمارات، فإن المساهم البائع والشركة لن يقوما بزيادة حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات عن عشرة بالمائة )10%( من 
إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن ثمانون بالمائة )80%( من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة 
المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات مجتمعين لن يزيد عن عشرون بالمائة )20%( من إجمالي أسهم الطرح(. 

وسيتم اإلعالن عن أي تعديل على حجم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات أو على حجم شريحة المؤسسات المؤهلة.

2022/11/23م(  )الموافق  1444/04/29هـ  األربعاء  يوم  في  مكتتب  لكل  المخصصة  الطرح  ألسهم  النهائي  العدد  عن  اإلعالن  يتم  أن  المتوقع  من 
باإلضافة إلى فائض االكتتاب للمكتتبين األفراد في المملكة، إن وجد، في موعد أقصاه تسعة )9( أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي 

ألسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في المملكة ودولة اإلمارات )أي في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م((.

المكتتب  حساب  في  إيداعها  وسيتم  استقطاعات  أو  عموالت  أي  دون  المملكة  في  األفراد  المكتتبين  إلى  وجد،  إن  االكتتاب،  فائض  إعادة  وسيتم 
)الموافق  1444/04/29هـ  األربعاء  يوم  في  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  المملكة.  في  المعنية  المستلمة  الجهة  لدى  الفرد 
2022/11/23م( ورد الفائض في موعد أقصاه تسعة )9( أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي ألسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في 
المملكة ودولة اإلمارات )أي في يوم اإلثنين 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(. وينبغي على المكتتب التواصل مع الجهة المستلمة التي قدم 

لديها نموذج طلب االكتتاب في حال رغبته في الحصول على تفاصيل إضافية. 

أمريكانا للمطاعم 
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تعليق اإلدراج أو إلغائه   8ل3 

مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على 
موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة، فيما يلي الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء 

اإلدراج في المملكة:

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في المملكة في أي وقت حسبما تراه مناسًبا. وذلك في أي من الحاالت  أ- 
اآلتية:

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
إذا أخفق المصدر إخفاًقا تراه الهيئة جوهرًيا في االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.- 4
إذا ألغي إدراج األوراق المالية للمصدر األجنبي في سوق مالية أخرى في حالة اإلدراج المزدوج لألوراق المالية.- 5
إذا لم يقم المصدر بتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية تطلبها الهيئة من المصدر أو من مراجع الحسابات الخاص بالمصدر.- 6

يخضع رفع تعليق التداول في المملكة والمفروض بموجب الفقرة )أ( السابقة لالعتبارات اآلتية: ب- 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.- 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3

تعلق شركة تداول السعودية تداول األوراق المالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية: ج- 

عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 1
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض - 2
أو االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تُستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للُمصدر لتصحيح - 3
أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.

إذا علق تداول األوراق المالية للمصدر األجنبي في سوق مالية أخرى في حال اإلدراج المزدوج لألوراق المالية، إلى حين رفع التعليق في - 4
السوق المالية األخرى.

ترفع شركة تداول السعودية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و )2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي  د- 
انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول 

تلي انتفاء سبب التعليق. 
يجوز لشركة تداول السعودية في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح  هـ- 

حدوث أٍي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
يجب على الُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق و- 

إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء  ز- 
إدراج األوراق المالية للمصدر.
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اإللغاء االختياري لإلدراج  9ل3 

الهيئة، وللحصول على موافقة أ-  إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من  السعودية  المالية  السوق  المالية في  أوراقه  أٌدرجت  ال يجوز لمصدر 
الهيئة، يجب على المصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر يتخذه المصدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارين الماليين والمستشار القانوني المعينين وفًقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 4

المستمرة.

يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها- قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على المصدر األجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية تزويد الهيئة ما يؤكد حصوله على جميع الموافقات المطلوبة في السوق ج- 

األجنبي و المدرجة أسهمه فيها إللغاء اإلدراج في السوق. 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح د- 

على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

تعليق الت(او- المؤقت   0 ل3 

يجوز للمصدر أن يطلب من شركة تداول السعودية تعليق تداول أوراقه المالية مؤقًتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه  أ- 
من دون تأخير بموجب قواعد السوق أو لوائحه التنفيذية وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. وتقوم شركة تداول 

السعودية بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقًتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور - في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة  ب- 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
تؤثر في نشاطات  أو تكون هناك ظروف قد  لديها معلومات  المصدر عندما يكون  التداول مؤقتًا من دون طلب من  تعلق  أن  للهيئة  يجوز  ج- 
المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية 

للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
لشركة تداول السعودية أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات  د- 

المصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم ترى الهيئة أو شركة تداول  هـ- 

السعودية خالف ذلك. 

أحكام متفرقة    ل3 

وخلفائهم  االكتتاب  طلبات  مقدمي  من  أطرافها  ولمنفعة  ملزمة  العالقة  ذات  والتعهدات  واألحكام  الشروط  وكافة  المملكة  في  االكتتاب  طلب  يكون 
والمتنازل لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة ألغراض االكتتاب 
باألسهم في المملكة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في 

هذه النشرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبًقا لها 
)وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول 

على موافقة الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(.
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ويخضع المساهم البائع لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء التداول بأسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( – وذلك وفق أحكام 
الفقرة )أ( من المادة )87( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة – بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خالل هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة 
الحظر النظامية الخاصة بالمساهم البائع، ال يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمه. وباإلضافة إلى فترة الحظر النظامية الخاصة 
بالمساهم البائع، يخضع المساهم البائع لفترة حظر تعاقدية لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ اإلدراج، يلتزم بموجبها بعدم القيام بأي مّما يلي: )1( إصدار أو 
عرض أو رهن أو بيع أو التعاقد لبيع أو منح أي خيار أو حق أو ضمان أو التعاقد لشراء أو ممارسة أي خيار لبيع أو شراء أي خيار أو عقد لبيع أو إقراض 
أو نقل أو التصرف سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من األسهم أو أي أسهم أخرى في الشركة أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل ألسهم أو التبادل 
بأسهم أو ضمانات أو أي حقوق أخرى لشراء األسهم أو أي ورقة مالية أو منتج مالي يتم تحديد قيمته بشكل مباشر أو غير مباشر بالرجوع إلى سعر األسهم، 
أو تقديم أي بيان تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو أي مستند مماثل مع أي جهة تنظيمية أخرى لألوراق المالية، أو بورصة أوراق مالية، أو 
سلطة إدراج فيما يتعلق بأي مما سبق؛ أو )2( الدخول في أي مقايضة، أو أي اتفاقية أخرى أو أي صفقة تنقل، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
التبعات االقتصادية لملكية األسهم، في كل حالة، سواء كان من المقرر تسوية أي معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم األسهم أو األوراق المالية األخرى، 
سواء نقًدا أو غير ذلك؛ أو )3( اإلفصاح بشكل علني عن النية إلجراء أي معاملة من هذا القبيل، وفي كل حالة، دون موافقة خطية مسبقة من قبل مديرو سجل 
اكتتاب المؤسسات، على أن ال يتم حجب أو تأخير هذه الموافقة بشكل غير معقول. وبعد فترة الحظر التعاقدية الخاصة بالمساهم البائع يحق للمساهم البائع 
التصرف في أسهمه، كما هو موضح في قسم )»ملخص الطرح«( من هذه النشرة. كما يخضع بعض من مساهمي األقلية لفترة حظر تبلغ مائة وثمانون )180( 
يوم من تاريخ اإلدراج تقيد تصرفهم بأسهمهم، بموجب تعهدات تم توقيعها من قبل هؤالء المساهمين، إال أن األسهم المملوكة من قبل مساهمي األقلية اآلخرين 

لن تكون خاضعة ألي فترة حظر تقيد تصرفهم بأسهمهم وستكون أسهمهم قابلة للتداول من تاريخ اإلدراج.

على الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة، إال أنه يجوز لها تعليق طرح االكتتاب هذا في حال علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا االكتتاب 
وقبل الموافقة على إدراج األسهم في السوق المالية السعودية بما يلي: )1( وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار. )2( ظهور مسائل 

مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.

تلتزم الشركة في هذه الحاالت بأن تقدم إلى الهيئة نشرة تكميلية، وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج )وذلك 
مع مراعاة المتطلبات النظامية غير القابلة للتطبيق أو تلك التي تم الحصول على إعفاءات من الهيئة و/أو شركة تداول السعودية )بعد الحصول على موافقة 
الهيئة( بشأنها وفق ما هو موضح في القسم )12( )»اإلعفاءات«( من هذه النشرة(. ويجب إصدار النشرة التكميلية وإصدار إعالن بتواريخ االكتتاب المعمول بها.

تم إصدار هذه النشرة باللغة العربية.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم  و ل3 

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 2022/09/01م. •
قرار الخاص الصادر من الجمعية العامة بتاريخ 2022/08/25م. •
موافقة هيئة األوراق المالية والسلع على الطرح والصادرة بتاريخ 2022/09/13م. •
موافقة هيئة األوراق المالية والسلع على تسجيل األسهم للشركة. •
موافقة الهيئة على طرح األسهم في المملكة لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ 1444/04/06هـ )الموافق 2022/10/31م(. •
خطاب عدم الممانعة الصادر من سوق أبوظبي العالمي. •
خطاب عدم الممانعة على اإلدراج الصادر من سوق أبوظبي لألوراق المالية. •
الموافقة المشروطة الصادرة من شركة تداول السعودية على إدراج األسهم بتاريخ 1444/03/29هـ )الموافق 2022/10/25م(. •

ويخضع المساهم البائع لفترات الحظر المشار إليها في قسم »ملخص الطرح« من هذه النشرة حيث يلتزم المساهم البائع خالل تلك الفترة بعدم 
التصرف بأسهم الشركة التي يملكها. وبعد انتهاء فترات الحظر الخاصة بالمساهم البائع، يجوز للمساهم البائع التصرف في أسهمه.
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يحظر صراحة توزيع هذه النشرة في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية، باستثناء فئة المستثمرين األجانب الذين يتواجدون داخل الواليات 
المتحدة من »المؤسسات المؤهلة« فقط على النحو المحدد في القاعدة 144أ )Rule 144A( من قانون األوراق المالية األمريكي، والمستثمرين األجانب 
الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة األمريكية من المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة، والمستثمرين الخليجيين من الشركات والصناديق، والمستثمرين 
األجانب اآلخرين وفقاً لالئحة إس )Regulation S( من قانون األوراق المالية األمريكي، ويكون ذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، ويتعين على جميع 
مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود القانونية أو التنظيمية التي تتعلق بالطرح وبيع األسهم ومراعاة االلتزام بها. وتطلب الشركة والمستشارين 
الماليين من متلقي هذه النشرة االطالع على القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح في المملكة ومراعاة التقيد بها. وعلى كل مكتتب فرد 
مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة قراءة هذه النشرة والنشرة الرئيسية بالكامل والتماس المشورة من المحامين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين مهنيين 
تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم، وسوف يتحملون شخصياً الرسوم 
المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من المحامين، والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في 

أسهم الشركة. وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

اإلقرارات والتعه(ات الخاصة باالكتتاب  3 ل3 

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. •
يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى النشرة الرئيسية وعلى كافة محتوياتهما ودرسهما بعناية وفهم مضمونهما. •
يوافق على نظام الشركة األساس وكافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية. •
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم، ويوافق على أن للشركة الحق في  •

رفض االكتتاب المزدوج.
وتعليمات  • شروط  كافة  وقبوله  أقصى(  بحد  به  اكتتب  الذي  المبلغ  حدود  )في  االكتتاب  طلب  بموجب  له  المخصصة  األسهم  قبوله  يعلن 

االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية.
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة. •
يتعهد بأال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء هذه النشرة أو النشرة الرئيسية على  •

معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في 
هذه النشرة أو النشرة الرئيسية.

ت(او- أسهم الشركة في المملكة   4 ل3 

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة في المملكة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن شركة تداول السعودية عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. 
وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة وفي النشرة الرئيسية تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة. 

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة في المملكة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في المملكة في مركز إيداع، وبعد تسجيل 
الذين  المكتتبين  الرسمي، ويتحمل  التداول  تاًما قبل  الشركة حظًرا  التداول في أسهم  السعودية، ويحظر  المالية  السوق  وإدراج أسهمها في  الشركة 
يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة. وتجدر اإلشارة 
إلى أنه ال توجد أي قيود تنظيمية متعلقة بتداول األسهم في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي لألوراق المالية أو انتقالها بين السوقين، 

كما هو موضح في القسم )13-15( )»آلية انتقال األسهم بين سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية السعودية )تداول(«( أدناه.

وباالستناد إلى المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة:

يجب على أي شخص أن يشعر السوق المالية السعودية )تداول( عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من أي فئة من  •
فئات أسهم المصدر ذات األحقية في التصويت خالل فترة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول الذي يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي 
أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضمن في اإلشعار قائمة باألشخاص الذين يكون لهم مصلحة في األسهم التي يملكونها أو 

يسيطرون عليها.
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كما يجب على الشخص المذكور أعاله أن يشعر السوق المالية السعودية )تداول( أيضاً عند حدوث أي تغير في قائمة األشخاص اآلنف  •
فيها،  الذين سبق تضمينهم  أي من األشخاص  استبعاد  أو  القائمة  لتلك  يستلزم إضافة شخص  وقوع حدث  نتيجة  ذلك  كان  ذكرها سواء 
وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالث يوم تداول الذي يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذات الصلة )مع اإلشارة إلى أن اإلشعار المذكور 
يقتصر على التغير الذي يحصل على األسهم ذات األحقية في التصويت والمدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( فقط، وذلك وفق 
أحكام الفقرة )ج( من المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وبحكم أنه سيتم معاملة الشركة 
على أنها مصدراً أجنبياً بعد اإلدراج، حيث أن أسهمها ستكون مدرجة إدراجاً مزدوج في كل من السوق المالية السعودية )تداول( وسوق 

أبو ظبي لألوراق المالية(. 
ينبغي على الشخص المعني أن يشعر السوق المالية السعودية )تداول( من خالل النظام اآللي المخصص لهذا الغرض والنماذج ذات الصلة  •

المحددة في موقع السوق المالية السعودية )تداول(.

آلية انتقا- األسهم بين سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية السعودية )ت(او-د  و ل3 

سيتم نقل األسهم بين سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( من خالل مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(، وفيما يلي ملخص 
ألهم اإلجراءات والنقاط الرئيسية المتعلقة بنقل األسهم بين السوقين:

يجب على المستثمرين الراغبين في نقل أسهمهم بين السوقين فتح حساب استثماري لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية و/أو مركز إيداع - 1
األوراق المالية )إيداع(، وسيتمكن المستثمرين الذين لديهم حسابات استثمارية في كل من سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية 
السعودية من نقل أسهمهم بين السوقين، حيث تقتصر عمليات نقل األسهم بين سوق أبوظبي لألوراق المالية ومركز إيداع األوراق المالية 

)إيداع( على مالكي األسهم المستفيدين فقط.
2 - )ISIN Code( ستحمل األسهم المتداولة في سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية السعودية نفس رقم تعريف األوراق المالية الدولي

.)Ticker Code( ولكن سيكون لها رمز تداول مختلف
يجب أن تكون أي تعليمات وطلبات خاصة بنقل األسهم بين السوقين مرتبطة بنقل أسهم تم تسويتها وقابلة لالنتقال، وليس بأسهم مرهونة - 3

طريق  عن  إما  السعودية  المالية  السوق  إلى  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  من  األسهم  لنقل  طلبات  تقديم  وسيتم  بضمانات،  مربوطة  أو 
تقديم طلبات لسوق أبوظبي لألوراق المالية بشكل مباشر أو من خالل وسيط/أمين الحفظ، بينما سيتم تقديم طلبات لنقل األسهم من 
السعودية  المالية  للسوق  تقديمها  يمكن  وال  الحفظ،  وسيط/أمين  من خالل  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  إلى  السعودية  المالية  السوق 

بشكل مباشر.
يجب تقديم طلبات نقل األسهم قبل الساعة الثانية عشر )12( ظهراً بتوقيت اإلمارات )أي قبل الساعة الحادية عشر )11( صباحاً بتوقيت - 4

السعودية(، وسيتم تنفيذ طلبات نقل األسهم في نفس اليوم في حال تم تقديم طلبات نقل األسهم في أيام العمل المشتركة بين سوق أبوظبي 
لألوراق المالية والسوق المالية السعودية فقط، ولن يتم تنفيذ أي طلبات في أيام الجمعة أو األحد أو أيام العطل الرسمية ألي من السوقين. 
وفي حال تم تقديم طلبات نقل األسهم بعد الساعة الثانية عشر )12( ظهراً بتوقيت اإلمارات )أي قبل الساعة الحادية عشر )11( صباحاً 
بتوقيت السعودية(، فسيتم تنفيذ هذه الطلبات في يوم العمل المشترك التالي، وفي حال تم تقديم طلبات نقل األسهم من سوق أبوظبي 
لألوراق المالية إلى السوق المالية السعودية في يوم الجمعة، أو في حال تم تقديم طلبات نقل األسهم من السوق المالية السعودية إلى سوق 

أبوظبي لألوراق المالية في يوم األحد، فسيتم تنفيذ هذه الطلبات في يوم اإلثنين التالي )كونه يوم العمل المشترك التالي(.
سيخضع نقل األسهم بين الحسابات االستثمارية في كل من السوقين للرسوم المطبقة لدى كل من سوق أبوظبي لألوراق المالية ومركز - 5

إيداع األوراق المالية )إيداع(، باإلضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة معمول بها في السوق المعني.
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ويوضح الرسم البياني التالي آلية انتقال األسهم بين سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( بشكل مفصل: 

نقل األسهم من سوق أبوظبي لألوراق المالية إلى السوق المالية السعودية )ت(او-د:د:   ل3 الشكل )
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نقل األسهم من السوق المالية السعودية )ت(او-د إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية: د:  ول3 الشكل )
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المستن(ات المتاحة للمعاينة ل  4 

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي لشركة أمريكانا للمطاعم في المملكة العربية السعودية، شارع األمير سعد بن عبدالعزيز، 
ابتداًء  حي النموذجية، مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك بين الساعة التاسعة )9:00( صباحاً وحتى الساعة الخامسة )5:00( عصراً 
من يوم األربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م( حتى يوم اإلثنين 1444/04/27هـ )الموافق 2022/11/21م (، على أن ال تقل فترة 

المعاينة عن 20 يوماً قبل نهاية فترة االكتتاب: 

الرئيسية. • النشرة 
نسخة من إعالن موافقة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات على طرح األسهم. •
نسخة من إعالن موافقة الهيئة على طرح األسهم. •
قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام واإلدراج في المملكة وفي دولة اإلمارات. •
القرار الخاص الصادر من الجمعية العامة بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام واإلدراج في المملكة وفي دولة  •

اإلمارات.
النظام األساس للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى. •
الترخيص التجاري للشركة. •
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر/ تقرير التقييم.  •
العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم الفرعي »األحداث المادية والعقود الرئيسية التي أبرمتها الشركة )بما في ذلك اإلتفاقيات  •

مع األطراف ذات العالقة(« من القسم الثالث )»اإلفصاحات المالية«( من النشرة الرئيسية، والتي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي 
من كبار التنفيذيين )أو أي من أقربائهم( مصلحة فيها والمتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة.

القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص المدققة التابعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31  •
ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والبيانات المالية 

المراجعة الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.
بالتغطية. • التعهد  اتفاقية 
التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه  •

النشرة أو في النشرة الرئيسية.
خطابات الموافقة من قبل المستشارين الماليين ومدير االكتتاب والمنسقين الدوليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومستشار العناية  •

أسمائهم  إدراج  على  السوق  دراسة  ومستشار  القانوني  والمحاسب  التغطية  ومتعهدي  القانونيين  والمستشارين  المالي  الالزمة  المهنية 
وشعاراتهم وإفاداتهم )حيثما ينطبق( في هذه النشرة.

مستند يلخص التوقعات واإلفادات المستقبلية فيما يتعلق باألداء المالي المتوقع للشركة في المستقبل.  •
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جدول المحتويات <



 
 
 
 
 
  

 مطاعم  أمريكانا لل
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 8 حقوق الملكية المجتزأ لغرض خاص بيان التغيرات في 
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 ،1المبنى  - ، كرنسي هاوس 8، الطابق 01، العنوان:وحدة CL0215, سلطة دبي للخدمات المالية رقم الرخصة برايس ووتر هاوس كوبرز

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ،11987ص ب مركز دبي المالي العالمي، 

 3060 436 4(0) 971، فاكس: +3100 304 4(0) 971هاتف:+
 

   1 

 
   أديبتيو ايه دي انفستمنتس ليمتد في المديرينتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة 

 

 المالية المجتزأة لغرض خاص  القوائمالتقرير حول تدقيق 

  رأينا
 

للشركة الكويتية  المالية المجتزأة لغرض خاص بشكل عادل، ومن كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي    القوائمبرأينا، تعّبر  
وعن أدائها   2019و  2020و  2021ديسمبر    31"( كما في  أمريكانا للمطاعم )"  أمريكانا للمطاعم  - لألغذية )أمريكانا( ش.م.ك.م  

 المنتهية بتلك التواريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. المالي وتدفقاتها النقدية للسنوات 
 

 نطاق التدقيق
 

 ما يلي:  مريكانا للمطاعمالمالية أل  القوائمتشمل 
 

 .2019و 2020و  2021ديسمبر  31بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص كما في  •
 لتواريخ.بيان الدخل الشامل المجتزأ لغرض خاص للسنوات المنتهية بتلك ا •
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجتزأ لغرض خاص للسنوات المنتهية بتلك التواريخ.  •
 بيان التدفقات النقدية المجتزأ لغرض خاص للسنوات المنتهية بتلك التواريخ.  •
  ة األخرى. المالية المجتزأة لغرض خاص وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيري  القوائمإيضاحات حول   •

 
  أساس الرأي

 
لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة مسؤوليا لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً  ت  لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً 

 المالية المجتزأة لغرض خاص المدرجة ضمن تقريرنا.  القوائم مدقق الحسابات حول تدقيق 
  

 مة لتوفير أساس لرأينا.نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئ 
 

 االستقاللية 
 

لصادرة  إننا مستقلون عن أمريكانا للمطاعم وفقاً للقواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( ا
ى القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص  عن مجلس المعايير األخالقية الدولي للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا عل

 . وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد. مركز دبي المالي العالميفي 
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 )تابع(  السادة المديرين في أديبتيو ايه دي انفستمنتس ليمتدتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى  

 

 األساس المحاسبي -تأكيد على أمر 
 

  أمريكانا للمطاعمالمالية المجتزأة لغرض خاص، فإن    القوائم من    1نود أن نلفت االنتباه إلى حقيقة أنه كما هو مبين في اإليضاح رقم  
المالية المجتزأة لغرض خاص ليست بالضرورة    القوائمال تدار على أنها منشأة منفصلة خالل السنوات المعروضة. ولذلك، فإن هذه  

 كمنشأة منفصلة مستقلة بذاتها.  أمريكانا للمطاعم مؤشراً على النتائج المستقبلية ألعمال 
 

أمريكانا للمطاعم فيما يتعلق بإدراج أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي    تم إعداد القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص من قبل إدارة 
د  لألوراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة و السوق المالية السعودية )تداول( في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، ق

 ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر. ال تكون القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص مناسبة ألي غرض آخر. 
 

 المالية المجتزأة لغرض خاص  القوائممسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق ب
 

المالية المجتزأة لغرض خاص وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن   القوائمإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
بيانات مالية مجتزأة لغرض خاص خالية من أي أخطاء   تتمكن من إعداد  أنها ضرورية لكي  التي ترى اإلدارة  الداخلية  الرقابة  تلك 

  جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 
 

على االستمرار كمنشأة    أمريكانا للمطاعمالمالية المجتزأة لغرض خاص، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة    القوائم إعداد    وعند
عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة    - عند الضرورة    - عاملة واإلفصاح  

  أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.  أمريكانا للمطاعمصفية تعتزم ت 
 

. مريكانا للمطاعميتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية أل
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 )تابع(     السادة المديرين في أديبتيو ايه دي انفستمنتس ليمتدتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى  

 المالية المجتزأة لغرض خاص  القوائممسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 
 

المالية المجتزأة لغرض خاص ككل خالية من األخطاء الجوهرية،   القوائم تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت 
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد،  

اناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تنشأ  ولكنه ليس ضم
إجماالً، على   أو  إفراداً  األخطاء،  تلك  تؤثر  أن  معقول  حد  المتوقع إلى  من  كان  إذا  جوهرية  الخطأ، وتعتبر  أو  االحتيال  من  األخطاء 

 المالية المجتزأة لغرض خاص.  القوائملتي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القرارات االقتصادية ا
  

قيق.  وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التد
 كما أننا نلتزم بالتالي:

 
المالية المجتزأة لغرض خاص، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ،    القوائمتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في   •

وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر  
ية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على  عدم الكشف عن أي أخطاء جوهر

  التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
 

وف، وليس لغرض  تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظر •
  . مريكانا للمطاعمإبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية أل

 
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة.  •

 
لى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا  معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إ •

كبيرة حول قدرة   على االستمرار    أمريكانا للمطاعمكان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً 
سابات إلى اإلفصاحات ذات  كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الح

المالية المجتزأة لغرض خاص، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل    القوائمالصلة في  
يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف   لها تتوقف على أدلة التدقيق التي 

   إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة.  أمريكانا للمطاعممستقبلية قد تدفع ال
 

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجتزأة لغرض خاص ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت   •
 ة على النحو الذي يضمن العرض العادل. المالية المجتزأة لغرض خاص المعامالت واألحداث ذات العالق القوائمتمثل 
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)تابع(  السادة المديرين في أديبتيو ايه دي انفستمنتس ليمتدتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى  
 المالية المجتزأة لغرض خاص )تابع( القوائممسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 

نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في  
  ذلك أي أوجه قصور جوهرية نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.

المحدوده  كوبرز ووترهاوس  برايس
2022يوليو 27

المتحده  العربيه  االمارات ،دبي
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 أمريكانا للمطاعم 

  سمبر دي  31بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص للسنة المنتهية في  

       
                                                                                                                                                              6 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص. 

 
 ألف دوالر أمريكي   
 2019  2020  2021 إيضاح       
       

 1,890,219  1,577,795  2,051,747 19 إيرادات 
 ( 902,821)  ( 773,853)  ( 970,351) 20 تكلفة اإليرادات 
 987,398  803,942  1,081,396  إجمالي الربح 

       

 ( 646,018)  ( 578,882)  ( 679,603) 21 مصاريف بيع وتسويق 
 ( 165,113)  ( 157,849)  ( 176,989) 22 مصاريف عمومية وإدارية 

 12,990  32,017  15,478  إيرادات أخرى 
 -  38,818  3,043 4 أرباح نقدية من التضخم المفرط 

عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمة( على الموجودات  
 ( 248)  ( 21,298)  1,179 4 المالية غير 

 50  ( 1,644)  ( 1,454) 9 صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 189,059  115,104  243,050  ربح التشغيل 

       
 589  822  2,208 24 إيرادات التمويل  

 ( 28,411)  ( 29,864)  ( 23,118) 24 تكاليف التمويل 
 161,237  86,062  222,140  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   حصة الدخل والزكاة والربح قبل ضريبة 

 ( 9,138)  ( 6,281)  ( 15,732) 27 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  حصة ضريبة الدخل والزكاة و
 152,099  79,781  206,408  صافي ربح السنة 

       

       العائد إلى: 

 151,070  80,826  203,917    العائد إلى الشركة األمصافي استثمار الشركة األم 
 1,029  ( 1,045)  2,491  مسيطرة الحصص غير 

  206,408  79,781  152,099 
 

 
 

ق - 8



 
 أمريكانا للمطاعم 

 ديسمبر 31بيان الدخل الشامل المجتزأ لغرض خاص للسنة المنتهية في  
 

 7 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص. 

  ألف دوالر أمريكي   
  2021  2020   2019 
        

 152,099   79,781  206,408  صافي ربح السنة 
        بنود الدخل الشامل اآلخر 

        تصنيفها الحقاً في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص: بنود لن يُعاد 
 -   ( 6,050)  436  (13مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح  احتسابإعادة 

        بنود قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص: 
  التضخم تأثير ذلك في بما األجنبية  العملياتترجمة  من عملة فروق

 المفرط
 

(7,698 ) 
 

(11,227 ) 
   

82 
 82   ( 17,277)  ( 7,262)  مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر 

 152,181   62,504  199,146  مجموع الدخل الشامل للسنة 
        

        العائد إلى: 
 151,222   63,541  196,607    صافي استثمار الشركة األم العائد إلى الشركة األم

 959   ( 1,037)  2,539  مسيطرة الحصص غير 
  199,146  62,504   152,181 
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 أمريكانا للمطاعم 
 ديسمبر   31التدفقات النقدية المجتزأ لغرض خاص للسنة المنتهية في  بيان 

 9 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص. 
 

 
 

 ألف دوالر أمريكي  
 2019  2020  2021 إيضاح  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 160,445  85,492  221,059  الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للسنة 
       

         تعديالت لـ:
 220,054  214,747  208,629 23 االستهالك واإلطفاء 

 13,522  8,001  10,074 25 ,13 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي من التحويالت 
 ( 50)  1,644  1,454 9 مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 1,855  3,159  1,387 8 المتقادم وبطيء الحركة والمعيبمخصص المخزون 
 248  21,298  ( 1,179) 12، 7، 5 )عكس االنخفاض في القيمة( / خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات غير المالية

 7,174  3,240  1,224  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 
 -  ( 28,113)  ( 6,978)  امتيازات اإليجار ربح من 

 ( 589)  ( 822)  ( 2,208) 24 إيرادات التمويل
 28,411  29,864  23,118 24 تكاليف التمويل

 -  ( 33,136)  1,348  تأثير التضخم المفرط 

 431,070  4305,37         457,928    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 ( 14,317)  ( 17,333)  ( 13,535) 13 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  المدفوع من

 ( 5,183)  ( 5,501)  ( 6,971) 16 ضريبة دخل مدفوعة 
       التغيرات في رأس المال العامل: 

 )1,851(  )9,129(  )62(    ذمم مدينة تجارية وأخرى
 26,033  1,017  )493(  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 12,883  )46,21(  ( 11,274)  مخزون
 )7,605(  8,037    1,264  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 70,206  7,865  41,992    ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات وضرائب أخرى 
 511,236  284,116  468,849   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 67,843)  ( 39,933)  ( 91,510) 5 شراء ممتلكات ومعدات 
 3,274  779  1,438  من بيع ممتلكات ومعدات  المحصل

 ( 6,529)  ( 5,073)  ( 8,303) 7 شراء موجودات غير ملموسة 
 ( 779)  ( 1,744)  ( 1,401) 12 بدل الخلوّ  دفعات

 589  822  2,208  فائدة مستلمة من ودائع قصيرة األجل 
 -  -  ( 64,000) 18 قروض إلى طرف ذي عالقة 

 ( 71,288)  ( 45,149)  ( 161,568)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ( 1,623)  ( 1,178)  ( 1,455)  التمويل المدفوعه تكاليف 
 ( 2,288)  ( 1,139)  ( 826)  تغيرات في الحصص غير المسيطرة 

 -  ( 14,712)  ( 184)  إضافية في شركة تابعة من الحصص غير المسيطرة  حصصاالستحواذ على 
 ( 133,535)  ( 110,748)  ( 160,363)  العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار 

 )105,941(  )59,949(  )129,817(  توزيعات إلى الشركة األم 
 )133,248(  )35,476(  )15,222(  صافي المدفوعات وتأثير إعادة الهيكلة مع الشركة األم 

 )376,635(   )223,202(  )307,867(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
       

 63,313  15,765  )586(  حكمه صافي التغير في النقد وما في 
 )2,554(  )228(  )4,275(   العمالت األجنبيةترجمة فروق 

 95,488  156,247  171,784    النقد وما في حكمه في بداية السنة
 156,247  171,784               166,923   10 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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 أمريكانا للمطاعم 
 المالية المجتزأة لغرض خاص  للقوائماإليضاحات المتممة  
   ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

10 
 

 معلومات عامة  1 
 
 

كشركة مساهمة عامة كويتية )"الشركة األم" أو    1963ديسمبر    29الكويت في  تأسست الشركة الكويتية لألغذية )أمريكانا( ش.م.ك.م في دولة  
يتألف نشاط المطاعم من . تشارك الشركة األم في نشاطين رئيسيين من األعمال وهما نشاط المطاعم ونشاط األغذية.  "الشركة الكويتية لألغذية"(

دولة اإلمارات العربية المتحدة  ميع أنحاء المنطقة. وتشمل عمليات هذا النشاط  تشغيل وإدارة عدد من سالسل المطاعم / العالمات التجارية في ج
والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر وقطر وكازاخستان والبحرين واألردن وعمان ولبنان والمغرب والعراق وتديره مختلف الشركات  

 . 28التابعة للشركة األم كما هو مبين في اإليضاح 
 

، وافق مجلس إدارة الشركة الكويتية لألغذية على تحويل نشاط المطاعم في الشركة الكويتية لألغذية إلى منشأة تم إنشاؤها حديثًا  2022يونيو    2في  
للمطاعم باسم   "   أمريكانا  للمطاعم".  أمريكانا للمطاعمالمحدودة  تأسيسها في    أمريكانا  العالمي وتم  منشأة مسجلة في سوق أبوظبي  مايو    27هي 

، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، اإلمارات  24، الطابق  06ريسكوورك    2428العنوان المسجل هو  .  2022
   العربية المتحدة.

 

٪ من قبل شركة  93.42هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الكويتية لألغذية. إن الشركة الكويتية لألغذية مملوكة بنسبة    أمريكانا للمطاعم
ليمتد )"الشركة األم المطلقة"(.    القابضةأديبتيو ايه دي انفستمنتس ليمتد )"الشركة األم الوسيطة"(، شركة مملوكة بالكامل لشركة أديبتيو إيه دي  

الخليجية )"االستثمارات الغذائية  "المساهمون النهائيون" في الشركة األم هم السيد/ محمد علي راشد العبار والشركة السعودية لالستثمارات الغذائية  
من األسهم المصدرة من الشركة الكويتية    ٪2.7الخليجية"(، وهي شركة تابعة لصندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. إن نسبة  
 ٪ من حصة األقلية. 3.9لألغذية محتفظ بها كأسهم خزينة من قبل الشركة الكويتية لألغذية وتمثل األسهم المتبقية ما نسبته 

 
 .2022يوليو  13تم اعتماد إصدار القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص من قبل مجلس إدارة الشركة الكويتية لألغذية بتاريخ 

 

   ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 أساس اإلعداد  2-1
 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية    2019و  2020و  2021ديسمبر    31المالية المجتزأة لغرض خاص للسنوات المنتهية في    القوائمتم إعداد  
ق المعايير  والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وف

المالية لغرض خاص مع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. طبقت    القوائم ة للتقارير المالية. تتوافق  الدولي
للمعايير الدولية للتقارير  ، تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى، في تطبيقها  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    أمريكانا للمطاعم

المنتهية في  2019يناير    1المالية. تاريخ االنتقال )"تاريخ االنتقال"( هو   . 2019ديسمبر    31، وهو تاريخ الميزانية العمومية االفتتاحية للسنة 
الدولية للتقارير المالية لجميع الفترات  المالية المجتزأة لغرض خاص بيانات مالية وفقًا للمعايير    القوائمأصدرت جميع المنشآت المدرجة في هذه  

المالية المجتزأة   القوائم المالية المجتزأة لغرض خاص. ولذلك، تم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المدرجة في هذه   القوائم المعروضة في هذه 
مجتزأة. ال تقدم المعايير الدولية للتقارير المالية إرشادات  المالية ال القوائمالمالية لكل منشأة مدرجة في هذه  القوائم لغرض خاص بالقيم الدفترية في  

 المالية التاريخية المجتزأة، أو للمعالجة المحاسبية المحددة الموضحة أدناه.  القوائمإلعداد 
 

كما تم    ريكانا للمطاعمأمالمالية المجتزأة لغرض خاص توحيًدا لجميع الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة ب  القوائمتمثل هذه  
من خالل تطبيق المبادئ التي    28كما هو مدرج في اإليضاح    مريكانا للمطاعمالمالية المستقلة للشركات التابعة أل  القوائماإلبالغ عنها تاريخيًا في  

 : المالية الموحدة" مع مراعاة التعديالت المجتزأة التالية  القوائم"   10تقوم عليها إجراءات التوحيد الخاصة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تحويل الموجودات والمطلوبات المحددة بشكل منفصل لنشاط مطاعم الكويت التي كانت جزًءا من الشركة الكويتية لألغذية بموجب اتفاقية   •

 تحويل األعمال. 
ا • مباشرة وعلى وجه  المنسوبة  والمطلوبات  والتكاليف  اإليرادات  بتحويل  يتعلق  فيما  للمطاعم لتحديد  الشركة    أمريكانا  في  تاريخيًا  المسجلة 

 الكويتية لألغذية. 
والتي    إزالة بعض التكاليف المشتركة المسجلة تاريخيًا من قبل الشركة الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م )"مطاعم اإلمارات العربية المتحدة"( •

ركة الكويتية لألغذية، وبالتالي ال تتعلق بنشاط المطاعم. وهذه التكاليف المخصصة استُبعدت  تم تكبدها لدعم عمليات األنشطة األخرى في الش
  على أساس منتظم وتمثل االستخدام المقدر لهذه الخدمات من قبل نشاط المطاعم واألنشطة األخرى التي ال تشكل جزًءا من نشاط المطاعم. تم 

 . 4وصف طرق التخصيص المختلفة في اإليضاح 
المعلومات المالية المتعلقة باستثمارات الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في بعض المنشآت التابعة لنشاط األغذية في    إزالة •

ة  الشركة الكويتية لألغذية، والتي ليست جزًءا من نشاط المطاعم والتي تم استبعادها من قبل الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمي
 .2021ديسمبر  31ثالثة السنوات المنتهية في خالل ال

ة لألغذية،  إزالة المعلومات المالية المتعلقة باستثمارات شركة األغذية المتحدة ذ.م.م في بعض المنشآت التابعة لنشاط األغذية في الشركة الكويتي •
 .   2021ديسمبر  31والتي ليست جزًءا من نشاط المطاعم والتي تم استبعادها خالل السنة المنتهية في 
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 )تابع( أساس اإلعداد 2-1
 

المالية المجتزأة لغرض خاص العمليات    القوائمأبًدا بإعداد بيانات مالية على أساس اإلعداد المبين في هذا اإليضاح. تمثل هذه    أمريكانا للمطاعملم تقم  
  أمريكانا للمطاعم وقد تم اشتقاقها من السجالت المحاسبية التاريخية للشركة األم ويتم عرضها على أساس مجتزأ. عملت    مريكانا للمطاعمالتاريخية أل

المالية المجتزأة لغرض    القوائمالمدرجة في هذه    األساسيه  اريخياً كجزء من الشركة األم وليس كمجموعة شركات منفصلة. لقد أعدت الكياناتت
 الخاصة.  المدققه  ا الماليةخاص، تاريخيًا، معلوماته

 
حيث أن النشاط التجاري لم يشكل كيانًا قانونيًا    ريكانا للمطاعممالمالية أل  القوائمالمالية المجتزأة لغرض خاص هي المجموعة األولى من    القوائمهذه  

المالية المجتزأة لغرض خاص بغرض إدراجها في نشرة االكتتاب فيما يتعلق باإلدراج    القوائممنفصالً في أي من الفترات المعروضة. تم إعداد هذه  
لشركة   للمطاعمالمقترح  أبوظبي    أمريكانا  في سوق  العربية  ف  العالميالمحدودة  المملكة  في  تداول  وبورصة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

 السعودية. 
 

لذلك. مبين أدناه بإيجاز المبادئ   المحاسبية  لقد تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية بشكٍل ثابت على كافة السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً 
 المالية المجتزأة لغرض خاص.  القوائم وغيرها من المبادئ المطبقة في إعداد هذه  

 
إعادة هيكلة رأس    أمريكانا للمطاعم من العديد من الشركات التابعة للشركة األم، كما يمثل تحويل الشركات التابعة إلى    أمريكانا للمطاعم تتألف  
المالية المجتزأة   القوائمالمعروضة في هذه  اتولم تعمل ككيان قانوني منفصل طوال الفتر ،هي كيان جديد إلعداد التقارير  أمريكانا للمطاعمالمال. 

رأس مال واحتياطيات في حد ذاتها. ولذلك، ليس من المجدي عرض رأس المال أو تحليل االحتياطيات أو    مريكانا للمطاعملغرض خاص. ليس أل
أمريكانا  مالت األجنبية الذي يمكن تحديده بشكل منفصل. منذ اكتمال إعادة الهيكلة وتأسيس  مكونات الدخل الشامل اآلخر، بخالف احتياطي تحويل الع

المالية المجتزأة لغرض خاص صافي استثمار الشركة    القوائمككيان قانوني بعد نهاية فترة التقرير، تمثل حقوق الملكية المعروضة في هذه    للمطاعم
 األم في كيان التقرير الجديد. 

 
أمريكانا  موجودات ومطلوبات الشركة األم التي يمكن تحديدها خصيصاً إلى  مريكانا للمطاعم ن المركز المالي المجتزأ لغرض خاص أليتضمن بيا

 أو العائدة إليها.  للمطاعم
 

 مالية المجتزأة لغرض خاص. ال  القوائمفي هذه    أمريكانا للمطاعمتم إدراج األرصدة النقدية للشركة األم التي يمكن تحديدها بشكل خاص والعائدة إلى  
 

 المالية المجتزأة لغرض خاص.  القوائمفي هذه   أمريكانا للمطاعميتم إدراج جميع اإليرادات والتكاليف المرتبطة ب 
 

ب المرتبطة  واإلدارية  العمومية  والمصاريف  والتسويق  البيع  الموظفين ومصاريف  تكاليف  ذلك  في  بما  المصاريف  بعض  أمريكانا  تم تخصيص 
المالية المجتزأة لغرض خاص. تمثل هذه المصاريف خدمات إدارة المجموعة والخدمة المشتركة التي قدمتها الشركة األم    القوائم في هذه    للمطاعم 

البشرية والمشتريات التنفيذي والمحاسبة والخزينة والموارد  المثال ال الحصر، خدمات اإلشراف  بما في ذلك، على سبيل  وتكنولوجيا    تاريخيًا، 
على أساس منتظم يمثل االستخدام المقدر لهذه   مريكانا للمطاعم المعلومات والتسويق والخدمات المشتركة األخرى. تم تخصيص هذه المصاريف أل
   .4الخدمات من قبل نشاط المطاعم. تم وصف طرق التخصيص المختلفة في اإليضاح 

 
 . مريكانا للمطاعمالمالية المجتزأة لغرض خاص أل القوائملعالقة في سياق األعمال العادية في  تم إدراج المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات ا

 
 . أمريكانا للمطاعمتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة داخل منشآت 

 
 

والتي ال يتوقع تسويتها نقًدا صافي استثمار الشركة األم في كيان    شركة الكويتية لألغذيةأرصدة الشركات الشقيقة بين الكيانات المقتطعة و  تتضمن
كمساهمة   لهذه األرصدة  الصافي  التأثير  يتم تسجيل   ، النحو  المقتطعة. على هذا  في  التقارير  تنازل  " أو  كـ  إظهاره  ويتم  الملكية  صافي    حقوق 

و    2021ديسمبر    31ي حقوق الملكية لكل من السنوات الثالث المنتهية في  " في بيان التغيرات فالمدفوعات وتأثير إعادة الهيكلة مع الشركة األم 
 كما في بيان التدفقات النقدية. كنشاط تمويلي بين الشركات   رصدههذه األتم عرض . 2019و  2020
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مريكانا  المالية المقتطعة لألغراض الخاصة بالضرورة مؤشرا على المركز المالي أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية أل  القوائمقد ال تكون هذه  

المالية المقتطعة لألغراض    القوائم، إذا كانت تعمل كمجموعة قانونية منفصلة خالل الفترات المعروضة. باإلضافة إلى ذلك ، ال تعكس هذه    للمطاعم
 لتأثير المالي الذي قد ينشأ عند فصل أعمال المطاعم عن الشركة األم. الخاصة ا

 
المالية المجتزأة لغرض خاص على أساس مبدأ االستمرارية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التزام المنافع المحددة الذي يتم    القوائمتم إعداد  

أمريكانا  باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة وإعادة تقييم المشتقات. تعتقد اإلدارة أن منشآت  االعتراف به بالقيمة الحالية للمطلوبات المستقبلية  
 لديها موارد كافية لالستمرار كمنشأة عاملة في المستقبل المنظور.  للمطاعم

 

 19-كوفيد
 

في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان    2020ر  ديسمب  31"( خالل السنة المنتهية في  19-استجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )"كوفيد
ييم  األخرى التي تعمل بها المجموعة وما ترتب على ذلك من اضطرابات في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت اإلدارة بتق

عمليات إدارة األزمات الجارية، لضمان صحة وسالمة  مسبق آلثاره على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير التخفيفية، بما في ذلك إنشاء فرق و
 موظفيها وعمالئها ومستهلكيها والمجتمع المحيط باإلضافة إلى ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. 

 
مؤقتًا والعديد من المطاعم التي  . تم إغالق العديد من المطاعم 2020ديسمبر   31كان هناك تأثير مالي سلبي كبير على العمليات للسنة المنتهية في 

لسلبية  ظلت مفتوحة كانت عملياتها محدودة، مثل خدمة الطلب من السيارة وخدمة االستالم من المطعم وخدمة التوصيل )عند االقتضاء(. إن اآلثار ا
ذلك االنخفاض في اإليرادات والتدفقات النقدية    لفترة مطولة أثرت سلبًا على نتائج التشغيل، بما في  أمريكانا للمطاعمعلى    19-المادية لجائحة كوفيد

)راجع   2020ديسمبر    31وأثرت أيًضا على إمكانية استرداد الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام كما في  
 (.4اإليضاح 

 
ضئياًل وعادت العمليات لطبيعتها في معظم البلدان حيث ظلت    2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    أمريكانا للمطاعمكان التأثير المالي على  

المستقبلي    المطاعم مفتوحة للجمهور لتناول الطعام. ومع ذلك، كانت الطاقة االستيعابية مقيدة لفترة محدودة. وفي حين أن اإلدارة ال تعرف التأثير
مناطق معينة، فال تتوقع اإلدارة أن ترى تأثيًرا كبيًرا بسبب كوفيد  أمريكانا للمطاعمعلى    19-لكوفيد السنة المنتهية في    19-في  نتائج    31على 

 .2022ديسمبر 
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-2

 المعايير الصادرة والمطبقة  (أ)
 

يناير    1معايير وتفسيرات وتعديالت معينة للمرة األولى، وهي سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    أمريكانا للمطاعمطبقت  
 في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر حتى تاريخه.  أمريكانا للمطاعم. ولم تطبق 2021

 2021يناير  1المعايير السارية اعتباًرا من 
 

 : 2021يناير   1المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى على فترات تقاريرها السنوية التي تبدأ اعتباراً من  أمريكانا للمطاعمطبقت  
 

،  39رقم  ، والمعيار المحاسبي الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -المرحلة الثانية    -إصالح معدل الفائدة المعياري   •
 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -  2المرحلة    -، تم إصدار إصالح معدل الفائدة المعياري  2020أغسطس    27في  

والمعيار الدولي للتقارير    4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    39والمعيار المحاسبي الدولي رقم  
من مشروع معامالت ايبور( من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. تشمل المجاالت التي    2)يشار إليها باسم المرحلة    16لمالية رقم  ا

  تأثرت بالتعديالت تطبيق وسيلة عملية للمحاسبة عن تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما يتم تحديث المعامالت بمعدالت 
ديدة )لن تؤدي إلى إلغاء االعتراف(، واإلعفاء من التغييرات في تصنيفات التحوط ووثائق التحوط )لن يؤدي التغيير في تصنيفات  ايبور الج

التحوط ووثائق التحوط التي يتطلبها إصالح ايبور إلى وقف محاسبة التحوط(، وتقديم إفصاحات تمكن المستخدمين من فهم طبيعة ومدى  
وكيفية إدارتها لتلك المخاطر. يتم تطبيق التعديالت   أمريكانا للمطاعمصالح معدل الفائدة المعياري التي تتعرض لها المخاطر الناشئة عن إ

   بأثر رجعي دون الحاجة إلى إعادة بيان الفترات السابقة.
 

وتواصل العمل مع األطراف المقابلة لدعم انتقال منظم ولتخفيف المخاطر    مريكانا للمطاعم تعمل اإلدارة حاليًا على األنشطة االنتقالية أل
على قرض لطرف ذي عالقة بقيمة دفترية    2021ديسمبر    31كما في    أمريكانا للمطاعم الناتجة عن االنتقال. يشتمل التعرض الرئيسي لدى  

من سع  64,000تبلغ   بعد  تحويله  يتم  ولم  بالمؤشر  المربوط  أمريكي  دوالر  وفقًا  ألف  )"ليبور"(.  لندن  في  البنوك  بين  السائد  الفائدة  ر 
. وأي تغيير في المعدل المعياري يعتبر  2023يونيو    30لإلرشادات األخيرة، ستستمر بورصة إنتركونتيننتال في نشر سعر ليبور حتى  

النظر عن المعدل المعياري البديل المعتمد.  واألطراف المقابلة، بغض    مريكانا للمطاعمفي حكم السواء من الناحية االقتصادية بالنسبة أل
لالتفاق على المعدل المعياري البديل بمجرد أن يصدر    2023يونيو    30ترى اإلدارة أنه قد يتعين تعديل اتفاقية القرض في وقت ما قبل  

  "اتحاد سوق القروض" إرشادات ملموسة بشأن المعدل المعياري البديل المقترح.
 

   19-حول تمديد امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 16للتقارير المالية رقم  تعديل المعيار الدولي  •
 

يونيو    30إلى    2021يونيو    30، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً آخر لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من  2021مارس    31في  
، فمن 2020قد طبقت بالفعل الوسيلة العملية في تعديل مايو    أمريكانا للمطاعم المستمرة. نظًرا ألن    19-في ضوء جائحة كوفيد  2022

المماثلة،   الظروف  المماثلة وفي  الخصائص  ذات  اإليجار  باستمرار على جميع عقود  العملية  الوسيلة  الضروري االستمرار في تطبيق 
  أمريكانا للمطاعم ، ونتيجة لذلك اعترفت  2021يناير    1هذا التعديل مبكًرا في    للمطاعمأمريكانا  . اعتمدت  2021باستخدام تعديل مارس  

ألف دوالر أمريكي ضمن "إيرادات أخرى" في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص للسنة المنتهية    6,978بربح على امتيازات اإليجار بمبلغ  
التغييرات في دفعات اإليجار التي تنشأ من امتيازات اإليجار التي  ألف دوالر أمريكي( لبيان    28,113:  2020)  2021ديسمبر    31في  

طبقوا عليها الوسيلة العملية. 
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 المعايير الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه  (ب)
 

المالية المجتزأة لغرض خاص. تعتزم    القوائم مبين أدناه المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة لكن غير السارية بعد حتى تاريخ إصدار  
 اإلدارة تبني هذه المعايير، حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. 

 
  (.2022يناير   1، "عقود التأمين" )يسري اعتباراً من 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 (. 2022يناير  1عتباراً من )تسري ا 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 (.2022يناير  1)تسري اعتباراً من  8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 
 العمالت األجنبية ترجمة   2-3

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )أ(

 
باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي    أمريكانا للمطاعم المالية المجتزأة لغرض خاص لكل من منشآت    القوائم يتم قياس البنود المدرجة في  

مريكانا  المالية المجتزأة لغرض خاص معروضة بالدوالر األمريكي، وهو "عملة العرض" أل  القوائم تعمل كل منشأة ضمنها )"العملة الوظيفية"(. إن  
 وتعلن بها عن نتائجها.  أمريكانا للمطاعمقيس بها اإلدارة أداء والعملة التي ت للمطاعم

 
 المعامالت واألرصدة  )ب(

 
ند إعادة قياس  يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو التقييم ع 

ائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية  البنود. كما يتم احتساب أرباح وخس
   المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص.

  
بالقروض في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص ضمن بند "تكاليف التمويل". كما يتم  يتم عرض أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية المتعلقة  

عرض كافة أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية األخرى في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص على أساس الصافي ضمن المصاريف العمومية  
 واإلدارية. 

 
لعادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات  يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة ا 

 الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. 
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 )تابع( المحاسبية الهامةملخص السياسات  2
 

 )تابع( العمالت األجنبية ترجمة   2-3
 

 شركات المجموعة  )ج( 
 

التي ال تتعامل كل منها بعمالت في اقتصادات مفرطة التضخم )باستثناء كيان    أمريكانا للمطاعمإن النتائج والمركز المالي لجميع المنشآت في  
( والتي لها عملة وظيفية  4، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  2021ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31قانوني واحد في لبنان للسنتين المنتهيتين في  

 التالي:  تختلف عن عملة العرض، يتم تحويلها إلى عملة العرض على النحو
 

المالي   ( 1) المركز  بيان  بتاريخ  اإلقفال  مالي مجتزأ لغرض خاص معروض بسعر  بيان مركز  لكل  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم 
 المجتزأ. 

 
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان دخل شامل مجتزأ لغرض خاص بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر ال   ( 2)

يباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف  يمثل تقر
 بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت(.

 
األجنبية في بيان المركز المالي  يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر وفي احتياطي تحويل العمالت   ( 3)

 المجتزأ لغرض خاص. 
 

لملكية  عند استبعاد العملية الخارجية المحتفظ بها بشكل مباشر بالكامل أو جزء منها، يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف التي ُسجلت ضمن حقوق ا
ن البيع. وتعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن  في بيان الدخل الشامل المجتزأ لغرض خاص كجزء من األرباح أو الخسائر الناتجة ع

ل بسعر اإلقفال بتاريخ بيان المركز المالي المجتز أ لغرض شراء أي منشأة خارجية كما لو كانت من موجودات ومطلوبات المنشأة الخارجية ثم تحوَّ
  مركز المالي المجتزأ لغرض خاص.خاص. ويتم االعتراف بفروق الصرف الناشئة ضمن حقوق الملكية في بيان ال 

 
 التضخم المفرط   2-4

 
 

التي تكون عمالتها الوظيفية هي عمالت اقتصادات مفرطة التضخم من    مريكانا للمطاعم المالية )بما في ذلك المبالغ المقارنة( أل  القوائميتم تعديل  
 حيث وحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير. 

 

هي عملة اقتصاد غير مفرط التضخم، فال يتم تعديل المبالغ المقارنة لبيان التغيرات في مستوى األسعار    مريكانا للمطاعمنظًرا ألن عملة العرض أل
الدخل الشامل  في السنة الحالية. ويتم االعتراف بالفروق بين المبالغ المقارنة وأرصدة حقوق الملكية المعدلة بسبب التضخم المفرط للسنة الحالية في  

الدفترية للموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس التغير في المؤشر العام لألسعار من تاريخ االستحواذ حتى نهاية فترة    اآلخر. يتم تعديل القيم
المقدر قيمته  نقدي  غير  لبند  بيانه  المعاد  المبلغ  تجاوز  إذا  الخسارة  أو  الربح  في  القيمة  في  االنخفاض  بخسارة  االعتراف  ويتم  القابلة  التقرير.  ة 

اد. وعند التطبيق المبدئي للتضخم المفرط، يتم االعتراف بأرباح وخسائر الفترة السابقة مباشرةً في حقوق الملكية ضمن احتياطي تحويل  لالسترد
 العمالت األجنبية. 

 
ها في بيان الدخل من  يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة. ويتم إعادة بيان جميع البنود المعترف ب

 خالل تطبيق التغير في المؤشر العام لألسعار من التواريخ التي يتم فيها اكتساب بنود الدخل والمصاريف أو تكبدها مبدئياً. 
 

العام لألسعار من تواريخ   الملكية وذلك من خالل تطبيق المؤشر  التطبيق، يتم إعادة بيان مكونات حقوق  األولي من  الفترة  المساهمة  في بداية 
ها للموجودات  بالمكونات أو نشأتها بطريقة أخرى. يتم االعتراف بإعادة البيان في الدخل الشامل اآلخر كتعديل تحويل. إذا تجاوزت القيمة المعاد بيان

بالمبلغ القابل لالسترداد ويتم    غير النقدية قيمتها القابلة لالسترداد عند التطبيق المبدئي لمحاسبة التضخم المفرط، يتم تحديد سقف التعديل المبدئي
ملكية من تسجيل صافي الزيادة مباشرة في األرباح المحتجزة. في نهاية الفترة األولي وفي الفترات الالحقة، يتم إعادة بيان كافة مكونات حقوق ال

 خالل تطبيق المؤشر العام لألسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة إذا أتى الحقاً. 
 

 جميع البنود في بيان التدفقات النقدية لغرض خاص من حيث المؤشر العام لألسعار في نهاية فترة التقرير.يتم عرض 
 

، الشركة  أمريكانا للمطاعمتم تصنيف االقتصاد اللبناني على أنه مفرط التضخم. وفقًا لذلك، تم عرض النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لمنشأة  
 . 4ت السياحية العالمية، من حيث وحدة القياس الجارية في تاريخ التقرير. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اإليضاح اللبنانية للمشروعا
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 ممتلكات ومعدات   2-5

 
ات والمعدات تكلفة  يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، حيثما ينطبق ذلك. تمثل تكلفة الممتلك

الة،  الشراء مع أي مصاريف عارضة لالستحواذ. يتم إدراج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو المعترف بها كأصل منفصل، وفقا للح
اس تكلفة البند بشكٍل موثوق به.  فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قي  أمريكانا للمطاعمعندما يكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى  

   .يتم تحميل كافة تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها
 

تقرير. عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل  
  قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لالسترداد.

 
الً  األرض ال تُستهلك. يُحتسب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت تُحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصو

 إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة، وذلك على النحو التالي: 
                        

 السنوات 
   7-5 تحسينات على عقار واألثاث 

 20-7 مبانٍ 
 5 غرف تبريد 

 7-4 معدات وأدوات 
  4 مركبات

 
  سنوات(. 7سنوات( وتمديدات المباني ) 10والتجهيز الكهربائي )سنة(  20تتكون المباني من مبالغ متعلقة بالبناء )

 
 قيمة التحسينات على العقارت المستأجرة واألثاث، على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات أو مدة إيجار العقار، أيهما أقل.  أمريكانا للمطاعمتستهلك 

 
  ع القيم الدفترية، ويتم إدراجها ضمن بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص.يتم تحديد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة العوائد م

 
عندما تكون جاهزة لالستخدام، يتم تحويلها إلى الفئة المالئمة لها ضمن الممتلكات والمباني ويتم  تظهر األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة. و

.أمريكانا للمطاعماستهالكها وفقاً لسياسة 

ق - 18



 أمريكانا للمطاعم
 المالية المجتزأة لغرض خاص  للقوائماإليضاحات المتممة  
 )تابع( ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

17 
 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 استثمارات عقارية   2-6
 
المأهول من قبل   لكليهما، وكذلك غير  المال، أو  المدى الطويل أو إلضافته إلى رأس  لجني عائدات من تأجيره على  العقار المحتفظ به  يصنف 

األرض المحتفظ بها بموجب عقود    أمريكانا للمطاعم المالية المجتزأة لغرض خاص، ضمن االستثمارات العقارية. تصنف    القوائمالشركات في  
  مريكانا للمطاعم التشغيلي وتحتسبها كاستثمار عقاري عند استيفاء بنود تعريف االستثمار العقاري األخرى. تشمل االستثمارات العقارية ألاإليجار  

 العديد من األراضي والمباني. 
 

   وإن اقتضت الضرورة تكاليف االقتراض.   يتم تقييم االستثمارات العقارية بسعر التكلفة ناقصاً االستهالك، بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات العالقة، 
 

ل  تستند القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ألغراض اإلفصاح على أسعار األسواق النشطة التي تعدل عند الضرورة بالفروق في طبيعة األص
يلة للتقييم مثل أحدث األسعار في األسواق األقل  طرقاً بد  أمريكانا للمطاعمالمعني أو موقعه أو حالته. إذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة، تستخدم  

مهنية  نشاطاً أو توقعات التدفقات النقدية المخصومة. تجرى أعمال التقييم كما في تاريخ التقرير بواسطة خبراء متخصصين يتمتعون بالمؤهالت ال
 ذات الصلة والخبرة الحديثة في موقع وفئة االستثمار العقاري الجاري تقييمه. 

 
يد الربح  يتم بيع االستثمار العقاري، تحدَّد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بالرجوع إلى قيمتها الدفترية وتؤخذ في االعتبار عند تحدعندما  

من   للمزيد  6أو الخسارة. ويتم تسجيل ذلك في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص كربح أو خسارة من بيع االستثمارات العقارية. انظر اإليضاح  
 التفاصيل. 

 
 موجودات غير ملموسة  2-7

 
فاء.  تشمل هذه الموجودات اتفاقيات امتياز مع أطراف أخرى لترخيص وتشغيل سالسل المطاعم. يتم قياس األصل غير الملموس بالتكلفة ناقًصا اإلط

سنوات. ويتم إطفاء    10إلى    5لمقدر لها بفترة من  يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى العمر اإلنتاجي ا
 حقوق االمتياز والوكاالت على مدى مدة عقد اإليجار أو اتفاقية االمتياز، أيهما أقل. 

 

رية  يحتسب اإلطفاء للموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت تُحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمتها التقدي
 المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة، وذلك على النحو التالي: 

          

  
   سنوات أو مدة اإليجار، أيهما أقل 10 - 5حقوق االمتياز والوكاالت 

 
 الموجودات المالية   2-8

 
 التصنيف  ( 1)

 
 موجوداتها المالية في الفئات التالية:  أمريكانا للمطاعمتصنف 

 
   • القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

   • التكلفة المطفأة.
 

 تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

المالية   الموجودات  المجموعة  النقدية  تقيس  التدفقات  لجمع  بالموجودات  االحتفاظ  إلى  يهدف  أعمال  نموذج  تكون ضمن  عندما  المطفأة  بالتكلفة 
فوائد على  التعاقدية وعندما تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات حصرية للمبالغ األصلية وال

   المبالغ األصلية القائمة.
 

 بالنسبة للموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح و الخسائر في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص. 
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 

 )تابع(الموجودات المالية   2-8
 

 االعتراف وإلغاء االعتراف  ( 2)
 

عند االعتراف المبدئي بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة    أمريكانا للمطاعمتقوم  
  موجوداتمن خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات المالية. يتم تسجيل تكاليف المعاملة لل

   المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاريف في حساب الربح أو الخسارة.
 

ات النقدية  يُلغى االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو عند تحويل الحقوق في الحصول على التدفق
 ة في معاملة يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة فعلية. التعاقدية من الموجودات المالي 

 
 القياس الالحق  ( 3)

 
 أدوات الدين 

 
 يكون القياس الالحق للموجودات المالية كما يلي: 

 
النقدية الدفعات الحصرية  التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات   •

دل  للمبالغ األصلية والفائدة بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة مع
خاص وتعرض في  الفائدة الفعلية. ويتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف مباشرة في بيان الدخل المجتزأ لغرض  

بند أرباح / )خسائر( أخرى مع أرباح وخسائر الصرف األجنبي. يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان الدخل  
 المجتزأ لغرض خاص. 

 
ي معايير تسجيلها  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوف  •

تقاس    بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الديون التي
الفترة التي  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتعرض بالصافي في الربح أو الخسارة ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى في  

 تنشأ فيها. 
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامةملخص  2
 

 )تابع(الموجودات المالية   2-8
 

 االنخفاض في القيمة  ( 4)
 

بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل   على أساس تنبؤي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة أمريكانا للمطاعمتقوم 
 الدخل الشامل اآلخر. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.

 
   ذمم مدينة تجارية وأخرى

 
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصصاً للخسارة    9النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    أمريكانا للمطاعمتطبق  

لى أساس خصائص  المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية ع
قامت   التأخر عن السداد.  أيام  المشتركة وعدد  أمريكانا  بإنشاء مصفوفة لرصد المخصصات تستند إلى خبرة    أمريكانا للمطاعممخاطر االئتمان 

المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي    للمطاعم المؤثرة على قدرة  التاريخية في خسارة االئتمان، والتي يتم تعديلها لتعكس 
 العمالء على تسوية الذمم المدينة. 

 
صيل،  يتم حذف الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد توقعات معقولة للتحصيل. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة للتح

   .أمريكانا للمطاعممن بين أمور أخرى، فشل المدين في االتفاق على خطة سداد مع 
 

سبق  يتم شطب مخصص خسارة الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد توقعات معقولة للتحصيل. وتدرج المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي  
   شطبها مقابل نفس البند.

 
للذمم المدينة التجارية واألخرى.   9قامت اإلدارة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المحدد وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية المجتزأة لغرض خاص المعلومات ذات الصلة.  القوائممن  9ويُبين اإليضاح 
 

 لمالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير ا  2-9
 
تتم مراجعة   قيمتها.  االنخفاض في  لتحري  يتم فحصها سنوياً  بل  الشهرة لإلطفاء،  مثل  إنتاجي محدد  لها عمر  ليس  التي  الموجودات  ال تخضع 

رية قد  الموجودات التي تخضع لالستهالك واإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفت
للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة   لالسترداد. إن  ال تكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً 

راض تقييم االنخفاض في القيمة،  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغ
لموجودات  يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة ا

 . غير المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير
 

 مخزون   2-10
 

شمل جميع  يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة البيعية المقدرة، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وت
التقديري خالل سيا المتكبدة في اقتناء المخزون وإحضاره إلى موقعه ووضعه الحاليين. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع  ق العمل  التكاليف 

  أمريكانا للمطاعماالعتيادي ناقصاً مصاريف البيع المتغيرة، إن وجدت. يتم تسجيل المخزون قيد النقل عندما تنتقل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى  
 وفقاً لشروط الشحن المتفق عليها مع الموردين.

 
 النقد وما في حكمه   2-11

 

المجتزأ لغرض خاص، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع  لغرض العرض في بيان التدفقات النقدية  
لى  ألجل بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي من السحوبات البنكية على المكشوف. تظهر السحوبات البنكية على المكشوف ع

 أ لغرض خاص ضمن المطلوبات المتداولة. نحو منفصل في بيان المركز المالي المجتز
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 عقود اإليجار  2-12
 

 وكيفية المحاسبة عنها  أمريكانا للمطاعمأنشطة اإليجار لدى 
 

للمطاعمتقوم   ومراكز   أمريكانا  والمستودعات  واألراضي  المطاعم  ومساحات  والمركبات  السكنية  والشقق  المكتبية  المساحات  بعض  باستئجار 
سنة. يتم التفاوض حول أحكام عقد اإليجار على أساس فردي وتحتوي    25إلى    1االتصال. عادةً ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة مدتها من  

والشروط المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام موجودات اإليجار كضمان  على مجموعة واسعة من األحكام  
 ألغراض االقتراض. 

 
. يتم  أمريكانا للمطاعميتم إدراج عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام والمطلوبات المناظرة في تاريخ توفر األصل المؤجر لالستخدام من قبل  

فعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل على بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص على مدى فترة اإليجار  تخصيص كل د
 وذلك لتحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات لكل فترة.

 
س القيمة الحالية. وتتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات  تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد اإليجار مبدئيًا على أسا 

 اإليجار التالية: 
 

 دفعات ثابتة ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة.  •
 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل.  •
 المتبقية. المبالغ التي يتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة  •
 سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار.  •
 دفعات الجزاءات إللغاء اإليجار، إذا كان اإليجار يعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. •

 
 . أمريكانا للمطاعم يتم خصم دفعات اإليجار بناًء على معدل االقتراض اإلضافي المحدد من قبل 

 
 تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي: 

 
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  •
 أو مستحقة، عند االقتضاء. أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة  •
 تكاليف الترميم.  •

 
إذا  عادة ما يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.  

سي  متأكدة على نحو معقول من ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي األسا   أمريكانا للمطاعمكانت  
 لألصل. 

 
ح  يتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف في الرب

 المكتبية. شهراً أو أقل. وتشمل الموجودات منخفضة القيمة عموًما المعدات  12أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 
 
 

 دفعات اإليجار المتغيرة 
 

 التقديرات غير المؤكدة الناشئة عن دفعات اإليجار المتغيرة 
 

لمبيعات  تحتوي بعض عقود اإليجار على دفعات متغيرة مرتبطة بمبيعات ناتجة من المتجر. يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على ا
 الفترة التي تؤدي إلى هذه الدفعات. في الربح أو الخسارة في  

 
 خيارات التمديد واإلنهاء 

 
. وتستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة  أمريكانا للمطاعمتندرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار ممتلكات وأراٍض ومركبات عبر  

أو الطرفين باالتفاق المتبادل فقط وبناء على أحكام    أمريكانا للمطاعمء من قبل  التشغيلية عند إدارة العقود. وتُستخدم غالبية خيارات التمديد واإلنها 
 وشروط جديدة. 
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 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  2-13
 

القيمة الحالية  إن االلتزام الخاص بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المعترف به في الميزانية العمومية المجتزأة فيما يتعلق بخطة المنافع المحددة هو  
ا لتغطية المطلوبات  اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير. خطة المنافع المحددة غير ممولة حيث ال يتم تجنيب أي موجودات للخطة مقدمً 

الخاصة عند استحقاقها. يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويًا من    أمريكانا للمطاعمالمستقبلية، وبدالً من ذلك يتم الوفاء بالمطلوبات من موارد  
 .أمريكانا للمطاعمبها في الدول التي تعمل فيها  قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية الُمقّدرة وفقًا لقوانين العمل المعمول  

 
ائدة على سندات  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة وباستخدام معدل الف

ا آجال تقارب آجال االلتزامات ذات الصلة. في الدول التي ال يوجد فيها سوق  الشركات عالية الجودة والمقومة بالعملة التي تُسدد بها المنافع والتي له
 نشطة لهذه السندات، يتم استخدام أسعار السوق على السندات الحكومية. 

 

بيا التمويل في  التكلفة ضمن تكاليف  المحددة. وتدرج هذه  المنافع  التزام  الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد  تكلفة  ن الدخل  يحتسب صافي 
 المجتزأ لغرض خاص. 

 

ها، مباشرة  يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت التجربة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية، في الفترة التي تنشأ في
مجتزأ لغرض خاص وبيان المركز المالي  في الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراجها ضمن النتائج المتراكمة في بيان التغيرات في حقوق الملكية ال

   المجتزأ.
 

المجتزأ لغرض    يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت الخطة أو التقلصات على الفور في بيان الدخل
 خاص كتكاليف خدمة سابقة. 

 
 المطلوبات المالية  2-14

 

مبدئيًا بسندات الدين المصدرة في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم االعتراف مبدئياً بكافة المطلوبات المالية األخرى )بما في    للمطاعمأمريكانا  تعترف  
ألحكام  ذلك المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في ا

بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها.    أمريكانا للمطاعم التعاقدية الخاصة باألداة. تقوم  
بتلك  تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة من القروض والتمويالت وسندات الصكوك والذمم الدائنة التجارية واألخرى. ويتم ا العتراف مبدئياً 
لمالية بالتكلفة المطفأة  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة. بعد االعتراف المبدئي، يتم الحقاً قياس المطلوبات ا

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

   ذمم دائنة تجارية  2-15
 

التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من الموردين في سياق العمل االعتيادي.  الذمم الدائنة  
ة  يل االعتياديويتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل )أو خالل دورة التشغ

  إذا كانت أطول(، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة.
 

 تُحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

   المخصصات 2-16
 

ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي    التزام قانوني أو  أمريكانا للمطاعمتُحتسب المخصصات عندما يترتب على  
تسب  األمر إجراء تدفق خارجي لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. ال تح

 مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

ة للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الوقتية للمال وللمخاطر  يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالي
 المتعلقة بهذا االلتزام. يتم االعتراف بالزيادات في المخصصات نتيجةً لمرور الوقت في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص. 

 
ثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد لتسوية االلتزام يتم تحديدها بالنظر إلى  ومتى كان هناك عدد من االلتزامات المما

درجة االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة  
 االلتزامات. 
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 مشتقة ال مالية الدوات األ 2-17
 

. يتم إدراج التغيرات  تدرج المشتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ عقد األداة المشتقة ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير
 محاسبة التحوط.  أمريكانا للمطاعممة العادلة لألدوات المشتقة في الربح أو الخسارة للسنة. ال تطبق في القي

 
   إيرادات من العقود مع العمالء 2-18

 
 :15باالعتراف باإليرادات استناداً إلى نموذج من خمس خطوات كما هو وارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   أمريكانا للمطاعمتقوم 

 
   تعريف العقد مع العمالء: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر - 1الخطوة 

 لتزامات. ينشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ ويقر شروطاً لتلك الحقوق واال
 

 تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.  - 2الخطوة 
 

أن يكون مستحقاً لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتفق   أمريكانا للمطاعمتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع    -  3الخطوة  
 عليها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحّصلة نيابة عن الغير. 

 
التزام أداء، ستقوم    -  4الخطوة   العقد، بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من    أمريكانا للمطاعم تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في 

 أن يكون مستحقاً لها مقابل الوفاء بكل التزام أداء.  أمريكانا للمطاعمعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع بتخصيص س
 

 بالوفاء بالتزام األداء.  أمريكانا للمطاعماالعتراف باإليرادات عندما تقوم  - 5الخطوة 
 

أمريكانا  لم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدياً وباستثناء الضرائب والرسوم. تقوم  تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المست
بتقييم ترتيبات اإليرادات على أساس معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل بصفة أصيل أو وكيل وخلصت إلى أنها تعمل بصفة األصيل   للمطاعم

 في جميع ترتيبات اإليرادات المتعلقة بها.
 

المنافع االقتصادية إلى  المالية المجتزأة لغرض خاص إلى الحد الذي يكون فيه من المحتم  القوائم يتم االعتراف باإليرادات في   أمريكانا  ل تدفق 
ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف، عندما تكون قيمتها قابلة للقياس بشكل موثوق. تمثل اإليرادات المبالغ المستلمة من مبيعات األغذية    للمطاعم

 والمشروبات وإيرادات اإليجار. 
 

 النحو التالي: على  أمريكانا للمطاعميتم االعتراف باإليرادات من أنشطة  
 

  أغذية ومشروبات (أ)
 

 صومات. يتم االعتراف باإليرادات من بيع األغذية والمشروبات في الفترة المحاسبية التي يتم خاللها بيع السلع. وتدرج اإليرادات صافية من الخ
 

  إيرادات تأجير استثمار عقاري (ب)
 

اإليجار   عقود  من  اإليجار  بإيرادات  االعتراف  اإليجار  يتم  بحوافز  االعتراف  يتم  التأجير.  فترة  مدار  على  الثابت  القسط  لطريقة  وفقاً  التشغيلية 
ض  الممنوحة كجزء ال يتجزأ من مجموع إيرادات اإليجار على مدار فترة التأجير. ويتم عرضها كجزء من اإليرادات في بيان الدخل المجتزأ لغر 

 خاص. 
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 إيرادات وتكاليف التمويل   2-19
 

ستحقاقها في  تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على االستثمارات قصيرة األجل والودائع البنكية األخرى. يتم تسجيل إيرادات الفائدة عند ا 
 المجتزأ لغرض خاص باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. بيان الدخل 

 
عتادة،  تمثل تكاليف التمويل في األساس المصاريف مستحقة الدفع عن القروض التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية باألسعار التجارية الم

 م تكبدها فيها. ويتم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص في الفترة التي يت
 

 ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة والزكاة  2-20
 

تبط  يشمل مصروف الضريبة للسنة الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم إدراج الضريبة في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص، باستثناء الحاالت التي تر
مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، فإنه يتم أيضاً االعتراف بالضريبة  فيها الضريبة ببنوٍد معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو محتسبة  
 في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية، على التوالي. 

 
ة"(. يتم تحميل  في المملكة العربية السعودية وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئ  أمريكانا للمطاعمتُحتسب الزكاة على عمليات  

 المبالغ المستحقة بموجب هذه اللوائح على بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص. 
 

ي  يتم حساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل فعلي في تاريخ بيان المركز المالي ف 
وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة    انا للمطاعممريكالبلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة أل

  بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل، وترصد المخصصاٍت الالزمة على أساس 
 الضرائب. المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل 

 
المطلوبات  يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األسس الضريبية للموجودات و

شئة عن االعتراف المبدئي  المالية المجتزأة لغرض خاص. ومع ذلك، ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت نا  القوائموقيمها الدفترية في  
بأي موجودات أو مطلوبات في معاملة غير معامالت اندماج األعمال والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض  

ا أو التي ستُطبق فعلياً في  المحاسبية أو الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )والقوانين( التي تم سنه
 نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة. 

 
مكن على أساسه االستفادة  يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث ي

 من الفروق المؤقتة. 
 

تكون   التابعة، باستثناء عندما  الناشئة عن االستثمارات في الشركات  المؤقتة  الفروق  المؤجلة على  الدخل  هي    أمريكانا للمطاعمتُحتسب ضريبة 
 المستقبل المنظور. المتحكمة في توقيت عكس الفرق المؤقت وأن يكون من المحتمل أال يتم عكس الفرق المؤقت في 

 
  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية وعندما تكون 

في حالة امتالك المنشأة    االرصدة الضريبية المؤجلة تتعلق بالهيئة الضريبية ذاتها. تتم مقاصة الموجودات الضريبية والمطلوبات الضريبية الحالية
 حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة ونية إما للتسوية على اساس الصافي، أو بيع األصل وتسوية االلتزام بصورة متزامنة.

 
معترف بها في  يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص، باستثناء الحاالت التي ترتبط فيها الضريبة ببنوٍد  

و مباشرة  الدخل الشامل اآلخر أو محتسبة مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، فإنه يتم أيضاً االعتراف بالضريبة في الدخل الشامل اآلخر أ
 في حقوق الملكية، على التوالي. 
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 )تابع(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 تقريب المبالغ  2-21
 

 المالية المجتزأة لغرض خاص واإليضاحات مقربة إلى أقرب وحدة عملة باأللف ما لم يُذكر خالف ذلك.   القوائمالمبالغ المبينة في 
 

 االمتياز  رسوم  2-22
 

اتفاقيات مع جهات امتياز دولية مختلفة الستخدام العالمات التجارية ونماذج األعمال. يتم حساب رسوم االمتياز مستحقة    أمريكانا للمطاعمأبرمت  
ا وتخصم  الدفع عن استخدام العالمات التجارية ونماذج األعمال كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات ويتم إدراجها كمصاريف في السنة التي تستحق فيه

 المعترف بها.  من اإليرادات
 

 تقارير القطاعات  2-23
 

بتقييم األداء    يتم اإلبالغ عن القطاعات التشغيلية بشكل متسق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار الرئيسي للعمليات التشغيلية الذي يقوم
 . رئيس المدراء الماليين و التنفيذي  الرئيس واتخاذ القرارات اإلستراتيجية، ويشمل ذلك مريكانا للمطاعمالمالي والمركز المالي أل

 
 إدارة المخاطر المالية  3

 
 عوامل المخاطر المالية  3-1

 
من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار    أمريكانا للمطاعمتتعرض  

خطر من هذه   ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بتقييم المخاطر لمواجهة كل
امج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويهدف إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة  المخاطر. ويركز برن

 . مريكانا للمطاعملهذه المخاطر على األداء المالي أل
 

الغالب من قبل قسم خزينة مركزي لدى   المخاطر في  ا  أمريكانا للمطاعمتتم إدارة  السياسات  لمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقوم قسم  بموجب 
. يوفر مجلس  أمريكانا للمطاعمالخزينة المركزي بتحديد المخاطر المالية وتقييمها والتحوط لها من خالل التعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية لدى  

معينة مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر    اإلدارة سياسات موثقة حول إدارة المخاطر المالية إضافة إلى سياسات أخرى موثقة لمجاالت
 أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة واالستثمارات التي تتطلب سيولة عالية.

 

 مخاطر السوق  ( أ ) 
 

ن لها  مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي يكو
لمخاطر  أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات  أمريكانا للمطاعمتأثير مستقبلي على إيرادات 

 لمخاطر السوق مما يلي:  أمريكانا للمطاعمالسوق ومراقبتها من خالل مقاييس مقبولة مع تعظيم العائد على المخاطر. ينشأ تعرض 
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية  ( 1)
 

أنشطتها في دول مختلفة كما أنها تباشر معامالتها في تلك الدول بعمالت مختلفة، بخالف العملة الوظيفية لكل منشأة من    أمريكانا للمطاعم تمارس  
. تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها وصافي  أمريكانا للمطاعممنشآت  

 لعمليات األجنبية. االستثمارات في ا
 

للمطاعمتتعرض   بالعمالت    أمريكانا  المقومة  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  أو خسائر  نتيجة ألرباح  األجنبية  العمالت  لمخاطر  بشكل رئيسي 
 لقروض والتسهيالت البنكية. األجنبية، مثل األرصدة النقدية والبنكية والذمم المدينة التجارية واألخرى والذمم الدائنة التجارية الدائنة واألخرى وا

 

العملة، خاصة فيما يتعلق بالدينار الكويتي واللاير    أمريكانا للمطاعمتتعرض   لمخاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التعرضات لصرف 
ودي والدرهم اإلماراتي تعتبر  السعودي والدرهم اإلماراتي والجنيه المصري. إن مخاطر صرف العمالت األجنبية بين الدينار الكويتي واللاير السع

لبيئة التضخم المفرط في عملياتها في لبنان )يرجى الرجوع إلى    أمريكانا للمطاعممحدودة. عالوة على ذلك، فيما يتعلق بالليرة اللبنانية، تتعرض  
لتقلبات أسعار الصرف يعتبر غير مهم    للتعرف على التقديرات المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة(. ومع ذلك، فإن التعرض  4اإليضاح  
  .2019و 2020و 2021ديسمبر  31المالية للسنوات المنتهية في  القوائمالجتزاء  
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 )تابع(  مخاطر السوق ( أ ) 
 

 )تابع( األجنبية مخاطر صرف العمالت   ( 1)
 

  فيما يلي تحليل الحساسية من حيث التعرض لمخاطر صرف الجنيه المصري. 
 

٪( مقابل الدوالر األمريكي، مع  5:  2020٪ )5، فيما لو كان سعر صرف الجنيه المصري قد انخفض/ ارتفع بنسبة  2021ديسمبر    31كما في  
ألف دوالر  460:  2020ألف دوالر أمريكي ) 720الشامل المجتزأ للسنة قد انخفض/ ارتفع بواقع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، لكان الدخل 

المقومة    653:  2019أمريكي،   التجارية  الدائنة  الذمم  ألف دوالر أمريكي(، وذلك كنتيجة رئيسية ألرباح/ خسائر الصرف األجنبي من تحويل 
 بالجنيه المصري. 

 
٪( مقابل الدوالر األمريكي، مع  5:  2020٪ )5فيما لو كان سعر صرف الجنيه المصري قد انخفض/ ارتفع بنسبة  ،  2021ديسمبر    31كما في  

ألف دوالر  174: 2020ألف دوالر أمريكي ) 266بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، لكان الدخل الشامل المجتزأ للسنة قد ارتفع/ انخفض بواقع 
التجارية  ألف دوالر أ  127:  2019أمريكي،   المدينة  الذمم  الناشئة عن تحويل  مريكي(، وذلك كنتيجة رئيسية ألرباح/ خسائر الصرف األجنبي 

 المقّومة بالجنيه المصري. 
 

 . 2019و 2020و 2021ديسمبر  31ال توجد مخاطر هامة من العمالت األخرى كما في 
 

 مخاطر األسعار  ( 2)
 

 لعدم امتالكها أي أوراق مالية استثمارية مدرجة في أسواق المال أو موجودات ومطلوبات  غير معّرضة لمخاطر األسعار نظراً   أمريكانا للمطاعم
 مشابهة. 

 
 لتدفقات النقدية والقيمة العادلة على ا مخاطر أسعار الفائدة ( 3)

 
 إن الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لتقلبات سعر الفائدة هي الودائع النقدية والتسهيالت البنكية. 

 
 الحفاظ على الودائع بأفضل سعر سوقي سائد في وقت كل إيداع. أمريكانا للمطاعمارة الخزينة المركزية لدى  تضمن إد

 
 تصنيف المشتقات 

 

  تستخدم المشتقات فقط ألغراض التحوط االقتصادي وليس كاستثمارات مضاربة. ومع ذلك، عندما ال تفي المشتقات بمعايير محاسبة التحوط، يتم 
على   ويتم عرضها  تصنيفها  الخسارة.  أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  احتسابها  ويتم  محاسبية  المتاجرة" ألغراض  لغرض  بها  "محتفظ  أنها 

  شهراً بعد نهاية فترة التقرير. 12كموجودات أو مطلوبات متداولة إلى الحد الذي يتوقع تسويتها خالل 
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 )تابع(  المخاطر الماليةإدارة  3
 

 )تابع(عوامل المخاطر المالية        3-1
 

 مخاطر االئتمان  ( ب ) 
 

 خسارة بسبب فشل العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.  أمريكانا للمطاعم مخاطر االئتمان هي مخاطر أن تتكبد  
 

 األدوات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان كالتالي: 
 

 ألف دوالر أمريكي  

 
ديسمبر   31

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
 104,706  167,838  194,569  169,687 الصندوق األرصدة النقدية والبنكية باستثناء النقد في 

 -  -  -  64,000  إلى طرف ذو عالقة  قرض
 48,915  47,982  54,000  60,046   ذمم مدينة تجارية وأخرى*

 27,746  1,713  696  1,189   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 294,922  249,265  217,533  181,367 

 
الذمم المدينة التجارية واألخرى الموضحة أعاله الدفعات المقدمة للموردين والمبالغ المدفوعة مقدماً. ال يوجد تصنيف ائتماني رسمي  *يستثنى من  

 للذمم المدينة التجارية واألخرى. 
 

 نقد وما في حكمه  ( 1)
  

التعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن النقد لدى البنوك من خالل التعامل مع بنوك راسخة ذات سمعة طيبة في البلدان التي    أمريكانا للمطاعمتدير  
راوح بشكل  تزاول فيها أعمالها. يتم تقييم ذلك بناًء على تصنيف موديز االئتماني للبنك الذي تحتفظ به الشركة بأرصدة في تاريخ التقرير والتي تت

 . B3إلى  Aa3أساسي من 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  ( 2)
 

د االئتمان والذمم  يتم تقييم جودة االئتمان للعمالء وفقًا لمراكزهم المالية وخبراتهم السابقة وعوامل أخرى ذات عالقة. يتم بانتظام مراقبة استخدام حدو
رير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم المدينة التجارية واألخرى  المدينة غير المسددة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التق 

  المذكورة أعاله.
 

 عالقة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  ات القرض إلى طرف ذ ( 3)
 

األدنى حيث تقوم اإلدارة بمراقبة  تعتبر مخاطر االئتمان على القرض إلى طرف ذي عالقة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في حدها  
مات،  وتسوية أرصدة األطراف ذات العالقة على أساس منتظم وكذلك تقييم األطراف ذات العالقة للتأكد من أن لديهم موارد كافية لتسوية االلتزا

 2021ديسمبر    31ألطراف ذات العالقة. في  وبالتالي، ال يعتبر استردادها مشكوًكا فيه. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم األداء من قبل هذه ا 
، كان مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على القرض إلى طرف ذي عالقة والمبالغ المستحقة من أطراف  2019يناير    1و  2019و  2020و

 ذات عالقة غير جوهري. 
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 مخاطر السيولة  ( ب ) 

 
الئم من تتمثل اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة في االحتفاظ بأرصدة كافية من النقد واألوراق المالية المتداولة وتوفر التمويل من خالل حجم م

، تهدف المجموعة إلى الحفاظ  مريكانا للمطاعملطبيعة األعمال األساسية ألالتسهيالت االئتمانية الملتزم بها والقدرة على تصفية مواقع السوق. ونظراً  
 على مرونة عملية التمويل بتوفير قنوات ائتمانية ملتزم بها. 

 
الي  ز الميحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية المجتزأة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس السنة المتبقية من تاريخ بيان المرك

 المجتزأ لغرض خاص حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. 
 

 ألف دوالر أمريكي  
 2021ديسمبر  31كما في  

 
 خالل

 سنة واحدة 
  5سنة واحدة إلى 

 سنوات 
 أكثر من

سنوات  5  المجموع  
     

 7,073 - - 7,073 بنكية تسهيالت  
 442,127 69,462 233,796 138,869 مطلوبات اإليجار 

القيمة   ضريبة  )باستثناء  وأخرى  تجارية  دائنة  ذمم 
 325,212 - - 325,212 (المحققةمستحقة الدفع واإليرادات غير الالمضافة 

 471,154 233,796 69,462 774,412 
 

 ألف دوالر أمريكي  
 2020ديسمبر  31كما في  

 
 خالل

 سنة واحدة 
  5سنة واحدة إلى 

 سنوات 
 أكثر من

سنوات  5  المجموع  
     

 24,563 - - 24,563 تسهيالت بنكية    
 475,552 85,333 245,432 144,787 مطلوبات اإليجار    
القيمة      ضريبة  )باستثناء  وأخرى  تجارية  دائنة  ذمم 

 295,995 - - 295,995 (المحققةمستحقة الدفع واإليرادات غير الالمضافة 
 465,345 245,432 85,333 796,110 

 
 ألف دوالر أمريكي  
 2019ديسمبر  31كما في  

 
 خالل

 سنة واحدة 
  5سنة واحدة إلى 

 سنوات 
 أكثر من

سنوات  5  المجموع  
     

 13,631 - - 13,631 تسهيالت بنكية    
 545,168 104,131 286,506 154,531 مطلوبات اإليجار    
القيمة      ضريبة  )باستثناء  وأخرى  تجارية  دائنة  ذمم 

 289,918 - - 289,918 (المحققةمستحقة الدفع واإليرادات غير الالمضافة 
 458,080 286,506 104,131 848,717 

 
 ألف دوالر أمريكي  
 2019يناير  1كما في  

 
 خالل

 سنة واحدة 
  5سنة واحدة إلى 

 سنوات 
 أكثر من

سنوات  5  المجموع  
     

 11,158 - - 11,158 تسهيالت بنكية    
 582,621 131,205 319,186 132,230 مطلوبات اإليجار    
القيمة      ضريبة  )باستثناء  وأخرى  تجارية  دائنة  ذمم 

 - 255,162 (المحققةمستحقة الدفع واإليرادات غير الالمضافة 
 

 -  255,162 
 398,550 319,186 131,205 848,941 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية  3
 

 ر رأس المال إدارة مخاط 3-2
 

أهداف   للمساهمين والمزايا    أمريكانا للمطاعمتتمثل  العوائد  قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير  المال في حماية  عند إدارة رأس 
يتكون هيكل رأس المال من حقوق   ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 الملكية باإلضافة إلى الديون. 
 

 

بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إعادة    أمريكانا للمطاعمومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم  
   رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لخفض الدين.

 

 

 تقدير القيمة العادلة  3-3
 

 ألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم. وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة: يستعرض الجدول أدناه تحليالً ل
 

 األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول(. •
األول التي تعتبر جديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام،    المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى •

 سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار( )المستوى الثاني(. 
الجديرة بالمالحظة(  المعطيات الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق الجديرة بالمالحظة )وهي المعطيات غير   •

 )المستوى الثالث(. 
 

طة في حال كانت  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ التقرير. تعتبر السوق سوقاً نش 
االتحادات الصناعية أو شركات خدمات التسعير أو الهيئات  األسعار المعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق المال أو الوكالء أو الوسطاء أو  

المعلن  السوق  أسعار  إن  بحت.  والمبرمة على أساس تجاري  السوق  بانتظام في  والمتكررة  الفعلية  المعامالت  تلك األسعار  تمثل  ة  الرقابية حيث 
 ة. يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى األول. هي أسعار الطلب الحالي مريكانا للمطاعمالمستخدمة للموجودات المالية المملوكة أل

 

االستفادة    القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة مبينة على أساس أساليب التقييم. تقوم أساليب التقييم بتحقيق أقصى درجات
التقديرات ذات الصلة بالشركة. إذا كانت كافة المعلومات الهامة المطلوبة  من بيانات السوق الملحوظة متى توافرت واالعتماد بأقل حد ممكن على  

تستند إلى بيانات  للتقييم العادل ألداة ما ملحوظة، يتم إدراج هذه األدوات في المستوى الثاني. وإذا كانت هناك واحدة أو أكثر من المعلومات الهامة ال  
 توى الثالث. السوق الملحوظة، يتم إدراج هذه األدوات في المس

 

، يتم االحتفاظ باألداة المالية المشتقة بموجب االتفاقية المبرمة مع شركة أر إي إي إف تكنولوجي إنك وشركة أر إي إي  2021ديسمبر    31كما في  
بمبلغ    2021ديسمبر    31إف أس بي في الشرق األوسط القابضة المحدودة بالقيمة العادلة تحت المستوى الثالث. تم تقدير القيمة العادلة كما في  

  2019و  2020ديسمبر    31(. ال توجد موجودات ومطلوبات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة كما في  9ألف دوالر أمريكي )راجع اإليضاح    9,390
  .2019يناير  1و

 

العادلة. يتم تقدير القيمة العادلة للمطلوبات  يفترض أن تقارب القيمة الدفترية ناقصاً مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة والدائنة المتداولة قيمها  
ألدوات    أمريكانا للمطاعمالمالية ألغراض اإلفصاح بخصم التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية باستخدام معدل الفائدة السوقي الحالي المتوفر لدى  

 مالية مشابهة. وتقارب الذمم المدينة والدائنة األخرى قيمها العادلة. 
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4
 
 

المالية المجتزأ لغرض خاص من اإلدارة إصدار األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة لإليرادات    القوائميتطلب إعداد هذه  
لمطلوبات الطارئة بتاريخ التقرير. وبخالف ذلك، فإن عدم التأكد حول هذه االفتراضات  والمصاريف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن ا

  لية.والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالً جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقب
 

مستمرة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها  يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورةٍ  
 معقولة في ظل الظروف. 

 
 

 األحكام الهامة 
 
 

 السيطرة على شركة تابعة 
تسيطر على شركة مطاعم البحرين والكويت، على الرغم من أنها تمتلك أقل من نصف حقوق التصويت    أمريكانا للمطاعمخلصت اإلدارة إلى أن  

٪، الحق الحصري في إدارة شركة مطاعم البحرين والكويت. وفقًا  40، كونها أكبر مساهم بنسبة أمريكانا للمطاعم في هذه الشركة التابعة. وتمتلك  
جميع اإلدارات الرئيسية وتتخذ جميع قرارات التشغيل الرئيسية مما يشير أيًضا إلى أنها    أمريكانا للمطاعمللترتيبات التعاقدية المعمول بها، تعين  

 المالية بناًء على هذه الحقائق.   القوائمتتمتع بسلطة على الشركة المستثمر فيها وبالتالي يتم توحيدها في 
 

 التضخم المفرط 
أحكاماً هامة عند تحديد بداية التضخم المفرط في البلدان التي تعمل فيها وما إذا كانت العملة الوظيفية للشركة التابعة هي   أمريكانا للمطاعم تمارس 

 عملة اقتصاد مفرط التضخم. 
 يلي: تؤخذ في االعتبار الخصائص المختلفة للبيئة االقتصادية لكل بلد. تشمل هذه الخصائص، على سبيل المثال ال الحصر، أياً مما 

 
 يفضل عامة السكان االحتفاظ بثروتهم في موجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياً.  •
 يتم تحديد األسعار بعملة أجنبية مستقرة نسبياً.  •
 تأخذ أسعار البيع أو الشراء في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة ائتمان قصيرة.  •
 ئدة واألجور واألسعار بمؤشر أسعار. ترتبط أسعار الفا  •
 ٪.100يقترب أو يتجاوز معدل التضخم التراكمي على مدى ثالث سنوات من  •

 
المالية إلحدى الشركات التابعة ضرورياً. بعد تقييم اإلدارة، تم احتساب   القوائمتمارس اإلدارة أحكاماً فيما يتعلق بالوقت الذي يصبح فيه إعادة بيان 

، الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية، كمنشأة تعمل في اقتصادات مفرطة التضخم. وتم عرض النتائج  مريكانا للمطاعم ة ألالشركة التابع
 والتدفقات النقدية والمراكز المالي للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية من حيث وحدات القياس الجارية في تاريخ التقرير. 

 

 ، وتم تطبيق محاسبة التضخم المفرط منذ ذلك الحين. 2020االقتصاد اللبناني على أنه مفرط التضخم اعتباًرا من سبتمبر تم تقييم 
 

 فيما يلي المؤشر العام لألسعار المستخدم وفقاً لصندوق النقد الدولي: 
 

المؤشر العام    سنة األساس  التاريخ 
 لألسعار 

 معدل التضخم )٪(  
        

             
  ٪ 975  921  2019 2021ديسمبر  31

 
 :  في الصفحة التاليةبسبب التضخم المفرط مبين   أمريكانا للمطاعمإن تأثير تعديل نتائج  
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 األحكام الهامة 

 

 )تابع(التضخم المفرط 
 

 
السنة  

المنتهية في  
ديسمبر   31

2021 

 
السنة المنتهية  

 31في 
ديسمبر  
2020  

 بيان الدخل 
ألف دوالر  

 أمريكي
ألف دوالر   

 أمريكي
 

        
  9,305  4,889 الزيادة في اإليرادات 

  38,818  3,043 ربح نقدي من التضخم المفرط 
  ( 15,848)  1,025 الموجودات غير المالية عكس االنخفاض في القيمة / )خسائر االنخفاض في القيمة( على 

  ( 4,831)  ( 4,718) الزيادة في تكلفة اإليرادات 
  ( 9,384)  ( 1,581) الزيادة في مصاريف البيع والتسويق 

  ( 1,111)  ( 1,100) الزيادة في المصاريف العمومية واإلدارية 
  339  ( 1,881) أخرى

  17,288  ( 323) )نقص( / زيادة الربح بعد الضريبة 
 
 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  
 

ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة، بطبيعة الحال، مع النتائج    أمريكانا للمطاعمتقوم   بوضع تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً 
   الفعلية ذات الصلة.

 

السنة    إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون
 المالية القادمة مبينة أدناه: 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
 

  أمريكانا للمطاعم أن أصغر وحدات توليد للنقد هي مستوى عالمتها التجارية الخاصة بها في المقام األول على أساس أن    أمريكانا للمطاعملقد قررت  
في كل بلد من أجل الحفاظ على الحق الحصري بما يتماشى مع اتفاقيات االمتياز. تستفيد اإلدارة  مطلوبة للحفاظ على الحد األدنى من عدد المتاجر 

مة التجارية.  أيًضا من البنية التحتية للخدمات المشتركة في كل بلد، وقد قامت بتطوير مؤشرات األداء المالي والتشغيلي على مستوى الدولة ذات العال
"انخفاض قيمة الموجودات" الذي    36تحديد مؤشرات االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تجري اإلدارة دراسة ربع سنوية ل 

مستخدمة  تُحتسب فيه التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة للتأكد من أن قيمة الموجودات قد انخفضت. ومع ذلك، يوجد خطر حيث أن االفتراضات ال
التد لحساب  اإلدارة  قبل  إن  من  المنظور.  المستقبل  في  السائدة  والظروف  الحالية  الظروف  على  بناًء  عادلة  تكون  ال  قد  المستقبلية  النقدية  فقات 

االستخدا حق  وموجودات  والمعدات  الممتلكات  هي  القيمة  انخفاض  لتحري  تقييمها  تم  والتي  المطاعم  بمنافذ  المتعلقة  المالية  غير  م  الموجودات 
: 2019ألف دوالر أمريكي،  617,126: 2020) 2021ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي كما في  626,517البالغة  والموجودات غير الملموسة

ألف دوالر أمريكي(. فيما يلي )عكس االنخفاض في القيمة( / خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل المجتزأ لغرض    736,986
 خاص على هذه الموجودات غير المالية:

 

 
السنة المنتهية في  
 31 ديسمبر 2021

 
السنة المنتهية في  

2020ديسمبر  31  

السنة المنتهية في   
ديسمبر   31

2019 

 

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي 
       

  248  12,961  ( 1,356) (5ممتلكات ومعدات )إيضاح 
  -  7,650  292 (12موجودات حق االستخدام )إيضاح 
  -  687  ( 115) (7موجودات غير ملموسة )إيضاح 

  248  21,298  ( 1,179) المجموع 
 

وتأثير تحليل الحساسية على بيان الدخل الشامل المجتزأ لغرض خاص على تلك    مريكانا للمطاعميعرض الجدول التالي االفتراضات الرئيسية أل
 االفتراضات: 

 

 )انخفاض قيمة الموجودات غير المالية(  / المقدار  
 ألف دوالر أمريكي   

 
التغير في  
 االفتراض 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر  
2021 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر  
2020 

 السنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2019

 ( 105) 72 - - ( 93) 94 ٪ 0.5-+/ معدل النمو 
 22 ( 22) - - 18 ( 17) ٪ 0.5-+/   معدل الخصم

إجمالي هامش  
 ( 208) 113 ( 656) 160 ( 704) 135 ٪ 1.0-+/ الربح
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31 

 )تابع(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4

 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
 : 2019و 2020و 2021ديسمبر  31فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة المستخدمة للسنوات المنتهية في 

 )تابع( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
 

 2021الرئيسية  اختبار انخفاض قيمة وحدات توليد النقد: االفتراضات 

دول مجلس التعاون   
 الرئيسي  الخليجي 

 أخرى شمال أفريقيا  دول جنوب الخليج  
 

  ٪ 29 -٪( 49) ٪ 14 -٪ 9 ٪ 13 -٪ 3 ٪ 15 -٪ 3 معدل النمو 

  ٪ 24 -٪ 9 ٪ 11 -٪ 9 ٪ 10 -٪ 7 ٪ 8 -٪ 7   معدل الخصم

  ٪ 100 -٪ 2 ٪ 7 -٪ 1 ٪ 3 -٪ 2 ٪ 3 -٪ 2 الزيادة / النقص في إجمالي الهامش 

  
 2020اختبار انخفاض قيمة وحدات توليد النقد: االفتراضات الرئيسية 

دول مجلس التعاون   
 الرئيسي  الخليجي 

 أخرى شمال أفريقيا  دول جنوب الخليج 
 

  ٪ 47 -٪ 6 ٪ 72 -٪ 10 ٪ 34 -٪ 3 ٪ 44 -٪ 5 معدل النمو 

  ٪ 22 -٪ 7 ٪ 11 -٪ 8 ٪ 10 -٪ 6 ٪6   معدل الخصم

  ٪ 6 -٪ 1 ٪ 8 -٪ 1 ٪ 3 -٪ 2 ٪ 4 -٪ 2 الزيادة / النقص في إجمالي الهامش 

  
 2019اختبار انخفاض قيمة وحدات توليد النقد: االفتراضات الرئيسية 

دول مجلس التعاون   
 الرئيسي  الخليجي 

 أخرى شمال أفريقيا  دول جنوب الخليج 
 

  ٪ 12 -٪ 6 ٪ 12 -٪ 8 ٪ 8 -٪ 2 ٪ 10 -٪ 2 معدل النمو 

  ٪ 19 -٪ 8 ٪ 13 -٪ 9 ٪ 14 -٪ 6 ٪ 6   معدل الخصم

  ٪2 ٪2 ٪2 ٪2 الزيادة / النقص في إجمالي الهامش 
 

، خلصت  19-بناًء على إعادة تقييم األحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية الناتجة عن كوفيد
ة مع تلك  ، بالمقارن19-فيما يتعلق بكوفيد 2021ديسمبر  31اإلدارة إلى أنه كانت هناك تغييرات جوهرية في األحكام والتقديرات الرئيسية كما في 

والذي استمر حتى   2020وكان هناك انتعاش تدريجي خالل النصف الثاني من سنة  19-. تم تخفيف قيود كوفيد2020ديسمبر  31المستخدمة في 
معينة،  في مناطق  أمريكانا للمطاعمعلى  19-. وفي حين أن اإلدارة ليست على علم بالتأثير المستقبلي لكوفيد2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

. سيتم تحديث التوقعات اعتماًدا على أحدث  2022ديسمبر    31على النتائج للسنة المنتهية في    19-إال أنها ال تتوقع أن تشهد تأثيًرا جوهريا من كوفيد
 التطورات، وأي تغييرات مطلوبة سوف تدَرج في فترات إعداد التقارير المستقبلية. 

 
 

 الضرائب 
 
 

لضريبة الدخل على الشركات والزكاة. ومن الضروري اتخاذ أحكام هامة لتحديد مخصص الضرائب. يوجد العديد من    للمطاعم أمريكانا  تخضع  
بااللتزام الضريبي المتوقع    أمريكانا للمطاعمالمعامالت والحسابات التي يكون تحديد الضريبة النهائي لها غير مؤكد في سياق العمل المعتاد. تعترف  

ديراتها حول مدى استحقاق دفع ضرائب إضافية. وعندما تختلف محصلة الضريبة النهائية لهذه األمور عن المبالغ التي تم تسجيلها  بناًء على تق
 (. 27سابقاً، فسوف تؤثر هذه الفروق على ضريبة الدخل ومخصصات الضريبة المؤجلة في السنة التي يتم فيها هذا التحديد )إيضاح 
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 )تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4
 

 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 
 

  أمريكانا للمطاعم يستند انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى على افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم  
ق  السابق وظروف السو   أمريكانا للمطاعمأحكاماً عند اتخاذ هذه االفتراضات وتحديد مدخالت حساب االنخفاض في القيمة، وذلك بناًء على تاريخ  

 الحالية، باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.   
 

. تعتقد اإلدارة أن التغييرات في  19-االفتراضات بشأن مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة على خلفية وباء كوفيد أمريكانا للمطاعم راجعت 
سائر االئتمانية المتوقعة الناشئة عن الموجودات المالية لن تغير بشكل جوهري انخفاض  االفتراضات المتعلقة بمخاطر التعثر واحتساب معدالت الخ

. وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع عن 2019يناير    1وكما في    2019و   2020و   2021ديسمبر    31قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى كما في  
 ر المستقبلية. كثب وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقاري

 

   إدارة المجموعة توزيعات
 
 

المالية المجتزأة لغرض خاص وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، أصدرت اإلدارة أحكاًما وتقديرات وافتراضات تتعلق    القوائمعند إعداد هذه  
مريكانا  هذه البنود أل توزيعذية )أمريكانا( ش.م.ك.م. تم  بتخصيص بعض المصاريف واإليرادات المحتفظ بها تاريخيًا من قبل الشركة الكويتية لألغ

  القوائم األنسب والتي تعتبر معقولة لغرض إعداد هذه   التوزيعالمالية المجتزأة لغرض خاص بناًء على طريقة    القوائموتم تضمينها في    للمطاعم
إلى تغير    التوزيع٪ في نسب 10ؤدي االرتفاع أو االنخفاض بنسبة المالية المجتزأة لغرض خاص. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. سي

مليون دوالر أمريكي للسنوات    0.5مليون دوالر أمريكي و  0.1مليون دوالر أمريكي و  2.0بحوالي    مريكانا للمطاعمأل الموزعةفي المصاريف  
 ، على التوالي. 2021و 2020و 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 

 بناء على األساس التالي:  1-2التكاليف كما هو مذكور في إيضاح  توزيعتم 
 

 التوزيع أساس    طبيعة التكاليف
الغذائية ومهام   التوزيعيعتمد   منافع وتكاليف متعلقة بالموظفين   المستغرق واألنشطة بين أعمال المطاعم واألعمال  المقدر  الوقت  على 

 إدارة المجموعة.  
 هذه التكاليف بناًء على عدد الموظفين من كل شركة تستخدم المساحات المكتبية.  توزيعتم  إيجار ومرافق 

إدارة   وأتعاب  وقانونية  مهنية  أتعاب 
 المكاتب  

 
 بناًء على النشاط    توزيعهايمكن تحديد هذه التكاليف وقد تم 

 
 

 الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية  -العمالت األجنبية ترجمة 
 

 : 2020و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

. خالل الجزء األخير من سنة  مريكانا للمطاعم السياحية العالمية )"أمريكانا لبنان"( هي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألالشركة اللبنانية للمشروعات 
، عانى لبنان من عجز كبير في العملة الصعبة. ونتيجة لذلك، طبقت البنوك في لبنان ضوابط غير رسمية على العملة األجنبية في القطاع  2019

ثر والذي تم ربطه بالليرة اللبنانية  المصرفي إلدارة العجز. يستخدم الدوالر األمريكي ويتم تداوله على نطاق واسع على مدى العقدين الماضيين أو أك
 ليرة لبنانية لكل دوالر أمريكي )"سعر الصرف الرسمي"(. 1,507.5طوال تلك الفترة بسعر 

 

باإلضافة إلى    وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، يجب قياس الموجودات والمطلوبات المقومة بالعمالت األجنبية باستخدام سعر اإلقفال الفوري.
مبين في  ذلك، فإن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية التي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم ترجمتها إلى عملة العرض كما هو  

صرف  . إن تحديد السعر الفوري معقد حيث أن توافر الدوالر األمريكي بالسعر الرسمي ال يكون ممكناً دائماً بسبب ضوابط ال4-2اإليضاح رقم  
للوضع المذكور أعاله، ظهر سعر غير رسمي في سوق الصرف األجنبي يطبقه وسطاء الصرف األجنبي في تداول العمالت   المطبقة. ونتيجةً 

يجب أن  الخاصة بهم )"السعر الموازي"(. طبقت اإلدارة حكمها لتحديد ما إذا كان يجب اعتبار السعر الموازي سعرا فوريا. ال تعتقد اإلدارة أنه  
 عتبر السعر الموازي سعرا فوريا حيث أنه ال يعتبر سعرا رسميا لألسباب المبينة أدناه: ي

 

ال يتم تحديد األسعار يوميًا وقد تختلف اختالفًا جوهرياً من مكتب صرافة إلى آخر. يعتبر السعر سعًرا افتراضيًا حيث قد ال يكون هذا   -
   ة. السعر متاًحا أيًضا في أي وقت حتى بين مكاتب الصراف

 بعض مكاتب الصرافة غير خاضعة للرقابة أو مرخصة لتداول العمالت وال يمكن اعتبارها آلية صرافة قانونية.  -
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 )تابع(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4

 
 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 
 )تابع( للمشروعات السياحية العالميةالشركة اللبنانية  -العمالت األجنبية ترجمة 

 
ليرة لبنانية لتحويل وتسجيل المعامالت واألرصدة المقومة    1,507.5وبناًء عليه، تم استخدام سعر الصرف الرسمي للدوالر األمريكي الذي يساوي  

ة العرض بالدوالر األمريكي. إذا تم استخدام  بالدوالر األمريكي. باإلضافة إلى ذلك، تم استخدام السعر الرسمي لتحويل عمليات الشركة إلى عمل
 أسعار صرف أخرى، فلن يكون التأثير مختلفًا بشكل كبير. 

 
 : 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
للبنوك   دوري  بشكل  الصرف  أسعار  نشر  فيها  يتم  التي  المركزي  لبنان  قبل مصرف  من  )"صيرفة"(  الرسمية  اإللكترونية  المنصة  إطالق  بعد 

كة ولتسوية الذمم الدائنة األجنبية، اعتبرت اإلدارة سعر "صيرفة" كسعر صرف رسمي بديل، باعتباره سعًرا فوريًا أكثر مالءمة. نتيجة  المشار
ما  لذلك، استخدمت اإلدارة سعر الصرف الرسمي البديل وهو سعر "صيرفة" لتحويل عمليات أمريكانا لبنان إلى عملة العرض بالدوالر األمريكي ك

 . 2021ديسمبر  31في 
 

   أدوات مالية مشتقة
 

تقديرها الختيار    أمريكانا للمطاعميتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المتداولة في سوق نشطة باستخدام أساليب التقييم. تستخدم  
 اهنة في نهاية كل فترة تقرير. مجموعة من األساليب واالفتراضات المتنوعة والتي تستند بشكل أساسي إلى ظروف السوق الر

 
   خيارات التمديد أو اإلنهاء

 
مدة اإليجار باعتبارها شرطاً غير قابل لإللغاء في عقد اإليجار، وكذلك أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان    أمريكانا للمطاعم تحدد  

من المؤكد بشكل معقول ممارسة ذلك، أو أي فترات يغطيها خيار فسخ عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسة ذلك. معظم  
أو باتفاق كال الطرفين بشكل متبادل على شروط    أمريكانا للمطاعمإلنهاء التي يتم االحتفاظ بها ال يمكن ممارستها إال من قبل  خيارات التمديد وا

 وأحكام التجديد. وبناًء على تقييم اإلدارة، فقد توصلوا إلى عدم ممارسة أي خيارات تمديد أو إنهاء ألنها ليست مؤكدة بشكل معقول.
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714,127

 
استهالك للسنة 

 
 

- 
37,219

 
3,742

 
16,413

 
1,233

 
- 

58,607
 

ت 
استبعادا

 
 

- 
(

36,648
 ) 

(
804

 ) 
(

19,687
 ) 

(
2,804

 ) 
- 

(
59,943

 ) 
ضخم المفرط 

تعديل الت
 

 
- 

4,559
 

3,928
 

3,497
 

232
 

- 
12,216

 
ت

تحويال
   

 
- 

26
 

(
102

 ) 
(

30
 ) 

4 
- 

(
102

 ) 
ض في القيمة 

س االنخفا
عك

 
 

(
490

 ) 
(

87
 ) 

(
605

 ) 
(

170
 ) 

(4
 ) 

- 
(

1,356
 ) 

فروق 
ترجمة 

ت األجنبية 
العمال

 
 

(
6,534

 ) 
(

28,061
 ) 

(
23,781

 ) 
(

20,049
 ) 

(
1,345

 ) 
- 

(
79,770

 ) 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2021

 
 

- 
350,636

 
69,144

 
211,801

 
12,198

 
- 

643,779
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي القيمة الدفترية 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2021

 
 

19,095
 

99,738
 

20,244
 

58,280
 

3,597
 

20,965
 

221,919
 

 
تتكون 

مشاريع قيد التنفيد
 

بشكل 
ت قيد التجميع.

رئيسي من منافذ بيع قيد اإلنشاء ومعدا
   

 
ت بقيمة دفترية تبلغ  

ت والمعدا
تم رهن الممتلكا

19,746
  

ف دوالر أمريكي كما في  
أل

31
  

ديسمبر  
2021
  (

2020
  :

16,140
  

ف دوالر أمريكي،  
أل

2019
  :

19,361
  

ف دوالر أمريكي،  
أل

1  
يناير
  

2019
  :

22,683
  

ف دوالر  
أل

ض محتفظ به من قبل الشركة األم. 
ضمان القترا

أمريكي( ك
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أمريكانا للمطاعم
ضاحات المتممة   

اإلي
للقوائم
 

ص 
ض خا

المالية المجتزأة لغر
 

للسنة المنتهية في 
31

  
ديسمبر 

)تابع( 
 

 35
  

5
 

ممتلكات ومعدات
 

)تابع(
 

 
 

 
ف دوالر أمريكي 

أل
 

 
 

هـ 
 

ضي  
 أرا

ت على عقار  
 تحسينا
ث 

 وأثا
 مبانٍ 

ف تبريد 
  وغر

ت 
ت وأدوا

 معدا
 

ت
 مركبا

 مشاريع قيد 
 التنفيد 

 
 المجموع 

التكلفة
   

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2020

 
 

19,806
 

461,615
 

94,671
 

262,911
 

16,213
 

19,627
 

874,843
 

ت
ضافا

إ
   

 
- 

10,950
 

312
 

6,773
 

2,231
 

19,667
 

39,933
 

ت 
استبعادا

 
 

- 
(

29,397
 ) 

(
4,313

 ) 
(

13,430
 ) 

(
2,459

 ) 
(1

 ) 
(

49,600
 ) 

ضخم المفرط 
تعديل الت

 
 

12,995
 

17,696
 

18,810
 

14,666
 

946
 

- 
65,113

 
ت

تحويال
   

 
- 

2,174
 

1,202
 

14,422
 

1,509
 

(
25,413

 ) 
(

6,106
 ) 

فروق 
ترجمة 

ت األجنبية 
العمال

 
 

76
 

(
1,490

 ) 
171

 
(

806
 ) 

16
 

(
136

 ) 
(

2,169
 ) 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2020

 
 

32,877
 

461,548
 

110,853
 

284,536
 

18,456
 

13,744
 

922,014
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض في القيمة 

االستهالك المتراكم واالنخفا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2020

 
 

- 
353,412

 
68,271

 
197,630

 
11,196

 
- 

630,509
 

استهالك للسنة 
 

 
- 

45,963
 

4,420
 

20,422
 

1,192
 

- 
71,997

 
ت 

استبعادا
 

 
- 

(
26,886

 ) 
(

4,016
 ) 

(
12,675

 ) 
(

2,435
 ) 

- 
(

46,012
 ) 

ضخم المفرط 
تعديل الت

 
 

- 
16,569

 
15,225

 
13,315

 
941

 
- 

46,050
 

ت
تحويال

   
 

- 
(

16,598
 ) 

476
 

12,144
 

3,962
 

- 
(

16
 ) 

ض في القيمة 
خسائر االنخفا

 
 

7,024
 

2,250
 

2,262
 

1,415
 

10
 

- 
12,961

 
فروق 

ترجمة 
ت األجنبية 

العمال
 

 
- 

(
1,082

 ) 
128

 
(

424
 ) 

16
 

- 
(

1,362
 ) 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2020

 
 

7,024
 

373,628
 

86,766
 

231,827
 

14,882
 

- 
714,127

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2020

 
 

25,853
 

87,920
 

24,087
 

52,709
 

3,574
 

13,744
 

207,887
 

 
تتكون 

مشاريع قيد التنفيد
 

ت قيد التجميع.
بشكل رئيسي من منافذ بيع قيد اإلنشاء ومعدا
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أمريكانا للمطاعم
ضاحات المتممة   

اإلي
للقوائم
 

ص 
ض خا

المالية المجتزأة لغر
 

للسنة المنتهية في 
31

  
ديسمبر 

)تابع( 
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5
 

ممتلكات ومعدات
 

)تابع(
 

 
 

 
ف دوالر أمريكي 

أل
 

 
 

هـ 
 

ضي  
 أرا

ت على عقار  
 تحسينا
ث 

 وأثا
 مبانٍ 

ف تبريد 
  وغر

ت 
ت وأدوا

 معدا
 

ت
 مركبا

 مشاريع قيد 
 التنفيد 

 
 المجموع 

التكلفة
   

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2019

 
 

19,637
 

443,615
 

93,545
 

254,548
 

35,764
 

10,639
 

857,748
 

ت
ضافا

إ
   

 
43

 
19,978

 
1,636

 
7,782

 
2,185

 
36,219

 
67,843

 
ت 

استبعادا
 

 
- 

(
28,181

 ) 
(

2,733
 ) 

(
4,501

 ) 
(

21,700
 ) 

(
17

 ) 
(

57,132
 ) 

ت
تحويال

   
 

(
17

 ) 
22,034

 
595

 
3,218

 
(

242
 ) 

(
27,306

 ) 
(

1,718
 ) 

فروق 
ترجمة 

ت األجنبية 
العمال

 
 

143
 

4,169
 

1,628
 

1,864
 

206
 

92
 

8,102
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2019

 
 

19,806
 

461,615
 

94,671
 

262,911
 

16,213
 

19,627
 

874,843
 

  
 

 
 

 
 

 
 

ض في القيمة 
االستهالك المتراكم واالنخفا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2019
 

 
- 

322,312
 

64,679
 

181,531
 

27,853
 

- 
596,375

 
استهالك 

للسنة 
 

 
- 

49,790
 

4,723
 

21,702
 

1,177
 

- 
77,392

 
ت 

استبعادا
 

 
- 

(
23,962

 ) 
(

1,653
 ) 

(
3,907

 ) 
(

17,730
 ) 

- 
(

47,252
 ) 

ت
تحويال

   
 

- 
2,648

 
(

141
 ) 

(
2,801

 ) 
(

272
 ) 

- 
(

566
 ) 

ض في القيمة 
خسائر االنخفا

 
 

- 
211

 
- 

37
 

- 
- 

248
 

فروق 
ترجمة 

ت األجنبية 
العمال

 
 

- 
2,413

 
663

 
1,068

 
168

 
- 

4,312
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2019

 
 

- 
353,412

 
68,271

 
197,630

 
11,196

 
- 

630,509
 

  
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2019

 
 

19,806
 

108,203
 

26,400
 

65,281
 

5,017
 

19,627
 

244,334
 

 
تتكون 

مشاريع قيد التنفيد
 

ت قيد التجميع.
بشكل رئيسي من منافذ بيع قيد اإلنشاء ومعدا
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 أمريكانا للمطاعم  
 المالية المجتزأة لغرض خاص  للقوائماإليضاحات المتممة  
 )تابع( ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 استثمارات عقارية 6
 

 ألف دوالر أمريكي  
 2021  2020  2019 
      

 7,588  8,007  7,521 يناير  1الرصيد كما في 
 150  -  2,454 تحويالت من ممتلكات ومعدات 

 869  156  12 العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 ( 600)  ( 642)  ( 646) استهالك 

 8,007  7,521  9,341 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

   مقيمين خارجيين مؤهلين مهنياً مرة واحدة كل سنة.يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض اإلفصاح من قبل 
 

  2021ديسمبر    31تم إجراء تقييم خارجي رسمي لالستثمارات العقارية بواسطة خبراء تقييم مستقلين ومؤهلين، على أساس السوق المفتوح في  
ألف دوالر أمريكي    31,958في ذلك التاريخ بمبلغ    اعمأمريكانا للمط. وبناًء على هذا التقييم، تم تحديد القيمة العادلة الستثمار  2019و  2020و
 ألف دوالر أمريكي(. 26,583: 2019ألف دوالر أمريكي،  24,217: 2020)

 
  2,618:  2020ألف دوالر أمريكي )  2,764ما قيمته    2021ديسمبر    31بلغت اإليرادات من عقود اإليجار المعترف بها خالل السنة المنتهية في  

. وفيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار 19ألف دوالر أمريكي(. راجع اإليضاح    2,489:  2019؛  ألف دوالر أمريكي
 المالية المجتزأة لغرض خاص كذمم مدينة:  القوائمالتشغيلي غير القابلة لإللغاء لالستثمارات العقارية غير المعترف بها في 

 
 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

 1,561  2,276  2,143  2,868 خالل سنة واحدة 
 1,607  2,028  1,876  2,581 بين سنة واحدة وسنتين 

 1,339  1,690  1,563  2,151 بين سنتين وثالث سنوات 
 804  1,014  938  1,291 سنوات  4و 3بين 
 1,607  2,028  1,875  2,581 سنوات  5و 4بين 

 3,639  4,236  3,361  4,302 أكثر من خمس سنوات 
 15,774  11,756  13,272  10,557 

 

 إعادة تقييم االستثمار العقاري 
 
 

االستثمارات العقارية من خالل حساب  تم إجراء التقييم العادل للعقارات المؤجرة لغرض اإلفصاح باستخدام "نهج الدخل" والذي يتضمن تحديد قيمة  
سوق جديرة  صافي القيمة الحالية لألرباح المستقبلية المتوقعة. وتعتمد طريقة التقييم المستخدمة لهذه العقارات على مدخالت ال تستند إلى بيانات  

 مة لهذه العقارات ضمن المستوى الثالث. المستوى الثالث(. تندرج طريقة التقييم المستخد  -بالمالحظة )وهي مدخالت غير جديرة بالمالحظة
 

إلى م العادلة. ويتضمن ذلك تحديد قيمة األصل بالرجوع  القيمة  تم استخدام "نهج السوق" لتحديد  العقارية الخالية،  عامالت  بالنسبة لالستثمارات 
الخصائص الرئيسية مثل الحجم والمساحة اإلجمالية لألرض والموقع  السوق المماثلة للموجودات بأقرب قيمة تقريبية. يتم تعديل هذه القيم للفروق في  

 المستوى الثالث(.  - )وهي مدخالت غير جديرة بالمالحظة
 

 فيما يلي المدخالت الهامة غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة وذات العالقة بتحليل الحساسية: 
 

السنة المنتهية في  
 ديسمبر  31

متوسط قيمة    االفتراض 
 االفتراض 

 تحليل الحساسية  

دوالر أمريكي   2,577  معدل المبيعات المماثلة  2021
 لكل متر مربع 

٪ إلى زيادة )نقص( القيمة العادلة لالستثمارات  1تؤدي الزيادة )النقص( بنسبة   
 ألف دوالر أمريكي. 320العقارية بمبلغ 

دوالر أمريكي   2,438  معدل المبيعات المماثلة  2020
 لكل متر مربع 

٪ إلى زيادة )نقص( القيمة العادلة  1تؤدي الزيادة )النقص( بنسبة  
 ألف دوالر أمريكي.  242لالستثمارات العقارية بمبلغ 

دوالر أمريكي   2,378  معدل المبيعات المماثلة  2019
 لكل متر مربع 

٪ إلى زيادة )نقص( القيمة العادلة  1تؤدي الزيادة )النقص( بنسبة  
 ألف دوالر أمريكي.  266العقارية بمبلغ لالستثمارات 
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 أمريكانا للمطاعم 
 المالية المجتزأة لغرض خاص  للقوائماإليضاحات المتممة  
 )تابع( ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 موجودات غير ملموسة  7

 
 ألف دوالر أمريكي  
حقوق االمتياز   

 والوكاالت 
 

 المجموع  أخرى
    

      التكلفة
 84,773 9,455 75,318 2020ديسمبر  31في 

 8,303 - 8,303 إضافات 
 3,397 - 3,397   تحويالت

 602 - 602 تعديل التضخم المفرط 
 ( 2,567) - ( 2,567) استبعادات 

 ( 3,533) - ( 3,533)   العمالت األجنبيةترجمة فروق 
 90,975 9,455 81,520 2021ديسمبر  31في 

    
    اإلطفاء المتراكم وانخفاض القيمة 

 47,081 997 46,084 2020ديسمبر  31في 
 6,133 - 6,133 طفاءات إ

 ( 2,057) - ( 2,057) استبعادات 
 494 - 494 تعديل التضخم المفرط 

 ( 115) - ( 115) االنخفاض في القيمة خسائر عكس 
 ( 3,184) - ( 3,184) العمالت األجنبية ترجمة فروق 

 48,352 997 47,355 2021ديسمبر  31في 
    

    صافي القيمة الدفترية 
 42,623 8,458 34,165 2021ديسمبر  31في 

 
متياز  تتكون "حقوق االمتياز والوكاالت" من رسوم االمتياز المدفوعة ألطراف ثالثة للترخيص وتشغيل سالسل المطاعم بما يتماشى مع اتفاقيات اال

ذات الصلة. 
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 أمريكانا للمطاعم  
 المالية المجتزأة لغرض خاص  للقوائماإليضاحات المتممة  
 )تابع( ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 )تابع(موجودات غير ملموسة  7
 

 ألف دوالر أمريكي  
حقوق االمتياز   

 والوكاالت 
 

 المجموع  أخرى
    

      التكلفة
 68,866 9,557 59,309 2019يناير  1في 

 6,529 - 6,529 إضافات 
 1,051 - 1,051   تحويالت

 ( 1,660) - ( 1,660) استبعادات 
 488 - 488   العمالت األجنبيةترجمة فروق 

 75,274 9,557 65,717 2019ديسمبر  31في 
 5,073 - 5,073 إضافات 
 4,669 - 4,669   تحويالت

 2,363 - 2,363 تعديل التضخم المفرط 
 ( 2,422) ( 102) ( 2,320) استبعادات 

 ( 184) - ( 184)   العمالت األجنبيةترجمة فروق 
 84,773 9,455 75,318 2020ديسمبر  31في 

    
    اإلطفاء المتراكم وانخفاض القيمة 

 38,633 1,099 37,534 2019يناير  1في 
 4,104 - 4,104 إطفاءات 
 485 - 485 تحويالت 

 ( 1,139) - ( 1,139) استبعادات 
 204 - 204 العمالت األجنبية ترجمة فروق 

 42,287 1,099 41,188 2019ديسمبر  31في 
 4,979 - 4,979 إطفاءات 
 ( 581) - ( 581) تحويالت 

 ( 1,991) ( 102) ( 1,889) استبعادات 
 1,767 - 1,767 المفرط تعديل التضخم 

 687 - 687 االنخفاض في القيمة خسائر 
 ( 67) - ( 67) العمالت األجنبية ترجمة فروق 

 47,081 997 46,084 2020ديسمبر  31في 
    

    صافي القيمة الدفترية 
 37,692 8,458 29,234 2020ديسمبر  31في 
 32,987 8,458 24,529 2019ديسمبر  31في 

 
  "حقوق االمتياز والوكاالت" من رسوم االمتياز المدفوعة ألطراف ثالثة للترخيص وتشغيل سالسل المطاعم بما يتماشى مع اتفاقيات االمتيازتتكون  

 ذات الصلة. 
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 المالية المجتزأة لغرض خاص  للقوائماإليضاحات المتممة  
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 مخزون 8

 

 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31   

2019 
يناير   1 

2019 
        

 78,627  65,761  64,396  69,528 مواد خام 
 9,111  8,653  9,020  11,546 مواد تعبئة وتغليف 

 13,898  13,163  13,988  12,879 مواد أخرى 
 7,746  5,849  9,695  13,425 بالطريق بضاعة  

 6,368  7,243  6,752  6,400 قطع غيار
 113,778  103,851  100,669  115,750 

 ( 7,045)  ( 6,783)  ( 6,758)  ( 6,481) مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب 
 107,297  97,093  93,886  108,705 

 

السنة   به كمصروف خالل  المعترف  المخزون  تكلفة  )  623,720بلغت  أمريكي  أمريكي،    473,108:  2020ألف دوالر  :  2019ألف دوالر 
 (.20ألف دوالر أمريكي( )إيضاح  563,686

 

 الحركات في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب كالتالي: 
 

 ألف دوالر أمريكي  
 2021  2020  2019 
      

 7,045  6,783  6,758   يناير 1الرصيد في 
 1,855  3,159  1,387 بطيئة الحركة  بضاعة صافي مخصص  

 ( 1,989)  ( 1,612)  ( 1,271) مقابل مخصص البنود بطيئة الحركة  وفاتذالمح
 )209(  ( 1,503)  - إعادة التصنيف 

 81  ( 69)  ( 393) العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 6,783  6,758  6,481 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

 

 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

 13,610  16,104  19,988  26,800 ذمم مدينة تجارية  
 ( 1,097)  ( 842)  ( 1,744)  ( 1,856) مخصص بدل الخسارة : ناقًصا 

 24,944  18,244  15,262  12,513 
 ً  35,009  39,586  34,835  28,489 مصاريف مدفوعة مقدما
 4,276  2,375  7,145  5,499 دفعات مقدمة للموردين

 22,900  20,220  20,139  18,627 قابلة لالسترداد  تأمينات
 4,386  4,498  4,573  5,304 إيرادات مستحقة 

 1,082  764  1,101  752 تأمين مدينة ذمم 
 805  918  1,697  2,313   مدينة موظفين ذمم

 7,229  6,320  8,246  8,106 أخرى
 94,034  95,980  89,943  88,200 

 

  2021ديسمبر    31قاعدة واسعة من العمالء دون تركيز على مخاطر االئتمان ضمن الذمم المدينة التجارية بتاريخ    أمريكانا للمطاعميوجد لدى  
 . 2019يناير  1و 2019و 2020و
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 )تابع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

 إن حد التعّرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة: 
 

      
 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

 9,896  15,274  18,221  25,044 أشهر  3حتى 
 2,846  74  121  561 أشهر  6إلى  3

 868  756  1,646  1,195 أشهر 6أكثر من 
 26,800  19,988  16,104  13,610 

 
أشهر والتي كان لديها مخصص خسارة ائتمانية   6الخسارة على الذمم المدينة التجارية بشكل أساسي في األرصدة على مدى  بدل  يتركز مخصص

ألف دوالر    697٪ بقيمة  92:  2019ألف دوالر أمريكي؛    1,227٪ بقيمة  75:  2020ألف دوالر أمريكي )  1,195٪ بقيمة  100متوقعة بنسبة  
 ألف دوالر أمريكي(. 851يمة  ٪ بق98: 2019يناير  1أمريكي؛ و

 
ألف   69٪ بقيمة 57: 2020ألف دوالر أمريكي )  153٪ بقيمة 27أشهر مخصص خسارة ائتمانية متوقعة بنسبة   6إلى  3كان لدى األرصدة بين 

  3ألرصدة حتى  ألف دوالر أمريكي(. كان لدى ا  141٪ بقيمة  5:  2019يناير    1ألف دوالر أمريكي؛ و  42٪ بقيمة  57:  2019دوالر أمريكي؛  
٪  1:  2019ألف دوالر أمريكي؛    448٪ بقيمة  2:  2020ألف دوالر أمريكي )  508٪ بقيمة  2خسارة ائتمانية متوقعة بنسبة    بدل  أشهر مخصص

 ألف دوالر أمريكي(. 105٪ بقيمة 1: 2019يناير  1ألف دوالر أمريكي؛ و 103بقيمة 
 

 ة التجارية خالل السنة:الخسارة للذمم المدينبدل فيما يلي الحركة في مخصص 
 

 ألف دوالر أمريكي  
 2021  2020  2019 
      

 1,097  842  1,744 يناير  1الرصيد في 
 ( 50)  1,644  1,454 المحمل )عكس( خالل السنة 

 ( 172)  ( 382)  ( 1,319) الخسارة للذمم المدينة التجارية  بدل مخصص مقابل الديون المعدومة
 ( 38)  ( 359)  ( 26) إعادة التصنيف 

 5  ( 1)  3 العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 842  1,744  1,856 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

ال تشتمل الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى على أي موجودات تعرضت النخفاٍض في قيمتها وال تتعرض لمخاطر ائتمانية  
   جوهرية.
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 )تابع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

 مقّومة بالعمالت التالية:  مريكانا للمطاعمإن القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية أل
 

 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

 3,462  5,605  5,431  8,563 درهم إماراتي 
 5,757  3,396  4,026  4,455 لاير سعودي 
 1,928  2,546  3,472  5,316 جنيه مصري 
 1,570  2,115  3,916  4,151 دينار كويتي 

 158  9  -  54 دوالر أمريكي
 735  2,433  3,143  4,261 أخرى

 26,800  19,988  16,104  13,610 
 

تُقارب القيمة الدفترية ناقصاً مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية واألخرى قيمها العادلة بسبب طبيعة الذمم المدينة التجارية  من المفترض أن  
  قصيرة األجل.

 

   اتفاقية مع شركة أر إي إي إف تكنولوجي إنك وشركة أر إي إي إف أس بي في الشرق األوسط القابضة المحدودة:
 

 

مع طرف ثالث لتشغيل مطابخ سحابية في المنطقة من خالل االستثمار في شركة أر إي إي    2021ديسمبر    9اتفاقية في    مطاعمأمريكانا للأبرمت  
استحوذت   )"المنشأة"(. حيث  المحدودة  الشرق األوسط  تكنولوجي  للمطاعمإف  بقيمة    ٪25على    أمريكانا  مقابل سندات قرض  المنشأة  أسهم  من 

الرجوع بها. وفقًا لالتفاقية، يجب تسوية سندات القرض مقابل التدفقات    مريكانا للمطاعم التي ال تحمل فائدة وال يحق ألألف دوالر أمريكي و  28,500
أي مخاطر أو مكافآت جوهرية حتى    أمريكانا للمطاعم. وال تتحمل  أمريكانا للمطاعمالنقدية المستقبلية )أي توزيعات األرباح( المستلمة من استثمار  

سندات القرض بالكامل وال تتحمل التزامات إضافية في حالة اخفاق المنشأة في توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية سندات القرض. عالوة  تتم تسوية  
ألف دوالر أمريكي للمنشأة والذي ال يحمل فائدة وليس له شروط سداد    1,000بقرض لرأس المال العامل بقيمة    أمريكانا للمطاعم على ذلك، ساهمت  

 ثابتة. وتم تسجيل قرض رأس المال العامل كجزء من الذمم المدينة األخرى. 
 

. قدرت اإلدارة التقييم العادل  2024ديسمبر    9د  بموجب االتفاقية ذاتها، يتم توفير خيارات العرض والطلب لكال الطرفين والتي يمكن ممارستها بع
ألف دوالر أمريكي ، وبناًء عليه سجلت األداة المالية المشتقة مع األرباح المؤجلة المقابلة    9,390للحصة إلى جانب األداة المشتقة األساسية بمبلغ  

 .2021ديسمبر  31كما في 
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  حكمهنقد وما في  10
 
 

 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

 1,940  2,040  1,778  4,309 نقد في الصندوق 
 86,469  123,747  122,931  89,420 نقد لدى البنوك 

ودائع قصيرة األجل بفترة استحقاق تبلغ 
 18,237  44,091  71,638  80,267 ثالثة أشهر أو أقل 
 106,646  169,878  196,347  173,996 نقد وما في حكمه 

 

ائتمانية  األرصدة البنكية محتفظ بها لدى فروع بنوك محلية ودولية مرموقة. وترى اإلدارة أن هذه البنوك تتمتع بأداء مستقر تاريخياً وبتصنيفات  
للتحويل    ال تُعرض الودائع ضمن النقد وما في حكمه إال إذا كانت مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ أو كانت جاهزةُمرضية.  

   إلى مبالغ نقدية معلومة ال تنطوي على مخاطر جوهرية للتغيير في قيمتها.
 

 يتضمن النقد وما في حكمه ما يلي ألغراض بيان التدفقات النقدية المجتزأ لغرض خاص: 
 
 

 ألف دوالر أمريكي  

 
ديسمبر   31

2021  
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

 106,646  169,878  196,347  173,996 وما في حكمه نقد 
ناقصاً: سحوبات بنكية على المكشوف )إيضاح  

11 ) (7,073 )  (24,563 )  (13,631 )  (11,158 ) 
أرصدة لبيان التدفقات النقدية المجتزأ لغرض 

 95,488  156,247  171,784  166,923 خاص 
 

 تسهيالت بنكية 11
 

 ألف دوالر أمريكي  
2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31   2019ديسمبر  31   2019يناير  1    

        قصيرة األجل 
 11,158  13,631  24,563  7,073 سحوبات بنكية على المكشوف 

 
 
 

 
 ألف دوالر أمريكي  

فيما يلي تواريخ استحقاق التسهيالت  
 البنكية:

 
2021ديسمبر  31  

  
2020ديسمبر  31  

  
2019ديسمبر  31  

  
2019يناير  1  

        
 11,158  13,631  24,563  7,073 خالل سنة واحدة 
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 اإليجارات  12

 
 المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص  ( 1)

 
 ألف دوالر أمريكي  

 أراضي  مركبات مباٍن وعقار مستأجر 
 

 المجموع    الخلوّ بدل 
      موجودات حق االستخدام 

      التكلفة 
      

 636,930 10,871 8,249 21,220 596,590 2021يناير  1كما في 
 134,288 1,401 414 6,589 125,884 إضافات 

 2,454 467 - - 1,987 تعديل التضخم المفرط 
 ( 7,956) ( 1,980) ( 95) ( 150) ( 5,731) استبعادات 
 1,843 1,843 - - - تحويالت 

 ( 14,655) ( 2,637) ( 102) 38 ( 11,954) العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 752,904 9,965 8,466 27,697 706,776 2021ديسمبر  31كما في 

 

     
      االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة 

      
 265,383 5,115 2,317 12,202 245,749 2021يناير  1كما في 

 143,243 1,782 1,167 7,933 132,361 استهالك للسنة 
 909 467 - - 442 تعديل التضخم المفرط 

 292 - - - 292 االنخفاض في القيمة خسائر 
 ( 5,985) ( 1,980) - ( 44) ( 3,961) استبعادات 

 ( 12,913) ( 2,616) ( 61) 9 ( 10,245) العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 390,929 2,768 3,423 20,100 364,638 2021ديسمبر  31كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية 

 361,975 7,197 5,043 7,597 342,138 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
 

 تعتبر إضافات موجودات حق االستخدام نشاط استثماري غير نقدي. 
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 )تابع( اإليجارات  12
 

 ألف دوالر أمريكي  

 أراضي  مركبات مباٍن وعقار مستأجر 
 

 المجموع    الخلوّ بدل 
      موجودات حق االستخدام 

      التكلفة 
 484,734 6,034 8,648 13,107 456,945 2019يناير  1كما في 
 112,706 779 1,769 13,838 96,320 إضافات 

 ( 6,232) ( 1,744) ( 761) - ( 3,727) استبعادات 
 440 440 - - - تحويالت 

 4,702 238 49 4 4,411 األجنبية العمالت ترجمة فروق 
 596,350 5,747 9,705 26,949 553,949 2019ديسمبر  31كما في 

      
 596,350 5,747 9,705 26,949 553,949 2020يناير  1كما في 
 111,638 1,744 350 5,202 104,342 إضافات 

 10,521 1,987 - - 8,534 تعديل التضخم المفرط 
 ( 79,765) ( 72) ( 858) ( 10,883) ( 67,952) استبعادات 
 1,420 1,420 - - - تحويالت 

 ( 3,234) 45 ( 948) ( 48) ( 2,283) العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 636,930 10,871 8,249 21,220 596,590 2020ديسمبر  31كما في 

 

     
      االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة 

 - - - - - 2019يناير  1كما في 
 137,958 2,086 1,682 5,657 128,533 للسنة استهالك 
 ( 2,006) ( 1,697) - - ( 309) استبعادات 

 733 179 1 4 549 العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 136,685 568 1,683 5,661 128,773 2019ديسمبر  31كما في 

      
 136,685 568 1,683 5,661 128,773 2020يناير  1كما في 

 137,129 2,059 1,337 6,908 126,825 استهالك للسنة 
 6,267 1,987 - - 4,280 تعديل التضخم المفرط 

 7,650 - - - 7,650 االنخفاض في القيمة خسائر 
 ( 22,107) ( 72) ( 405) ( 371) ( 21,259) استبعادات 
 581 581 - - - تحويالت 

 ( 822) ( 8) ( 298) 4 ( 520) العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 265,383 5,115 2,317 12,202 245,749 2020ديسمبر  31كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية 

 371,547 5,756 5,932 9,018 350,841 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 
 459,665 5,179 8,022 21,288 425,176 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 إضافات موجودات حق االستخدام نشاط استثماري غير نقدي. تعتبر 
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 )تابع( اإليجارات  12
 

 )تابع(  المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي المجتزأ لغرض خاص ( 1)
 

   ديسمبر 31 
2021 

   ديسمبر 31 
2020 

ديسمبر   31 
2019 

   يناير 1 
2019 

ألف دوالر   
 أمريكي

ألف دوالر   
 أمريكي

ألف دوالر   
 أمريكي

ألف دوالر   
 أمريكي

        مطلوبات اإليجار 
 339,536  318,945  263,630  248,136 غير متداولة 

 121,370  148,780  139,809  136,463 متداولة 
 384,599  403,439  467,725  460,906 

 
 الدخل المجتزأ لغرض خاص المبالغ المعترف بها في بيان  ( 2)

 
 2021  2020  2019 
 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي  
      

 26,788  25,010  20,713 (24تكلفة التمويل على مطلوبات اإليجار )إيضاح 
      
 2021  2020  2019 
أمريكي ألف دوالر   ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي    
      

      مصاريف إيجار أخرى
 55,439  39,959  45,481 مصاريف متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 

في   المدرجة  غير  المتغيرة  اإليجار  بدفعات  متعلقة  مصاريف 
 9,742  7,083  11,437 مطلوبات اإليجار 

 56,918  47,042  65,181 
 

 2021ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية في    6,978بقيمة    19-بأرباح من امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  للمطاعمأمريكانا  اعترفت  
 : ال شيء( ضمن اإليرادات األخرى في بيان الدخل المجتزأ لغرض خاص. 2019ألف دوالر أمريكي،  28,113: 2020)

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  13

 
 

  2021  2020  2019 
ألف دوالر   ايضاح  

  أمريكي
ألف دوالر  

 أمريكي
ألف دوالر   

 أمريكي
       

 84,186  81,231  80,413   يناير 1في 
 13,522  8,001  10,074 25 للسنة المحمل 

 -  3,676  950 24 الفوائد  مصروف
 13,522  11,677  11,024  مجموع المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة 

       مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  إحتسابإعادة 
 -  6,660  )2,846(  التغيرات في االفتراضات المالية  -
 -  )610(  2,410  التغيرات في الخبرة/ االفتراضات الديموغرافية  -

 ( 14,317)  ( 17,333)  ( 13,535)  المدفوع 
 ( 2,232)  ( 1,100)  ( 2)  محول إلى مستحقات الموظفين 

 72  ( 112)  ( 1,204)  العمالت األجنبية ترجمة فروق 
 81,231  80,413  76,260  ديسمبر  31في 

       
 

رقم   ألحكام المعيار المحاسبي الدولي  لها كما في  19وفقاً  للقيمة الحالية التزام المنافع المحددة   2021ديسمبر    31، قامت اإلدارة بإجراء تقييم 
لسائدة  باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية الُمقّدرة، وذلك بخصوص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الواجب دفعها بموجب قوانين العمل ا  2020و

وللراتب    أمريكانا للمطاعمفي الدول التي تعمل فيها الشركات التابعة. وبحسب هذه الطريقة، تم إجراء تقييم لفترة الخدمة المتوقعة للموظف لدى  
المستحقة للموظفين  األساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. يتم تكوين مخصص، باستخدام األساليب االكتوارية، للمبلغ الكامل لمكافآت نهاية الخدمة 

باإلدارة    وفقًا لقانون العمل المحلي للبلد الذي يعملون فيه، عن السنة انتهاء خدمتهم حتى تاريخ التقرير. إن افتراضات وتحليل الحساسية الخاصة 
 . مبينة أدناه
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 )تابع(  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  13
 

 :فيما يلي تحليل استحقاق مدفوعات المزايا المتوقعة
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  
 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   
     

 14,540  15,297  خالل سنة واحدة 
 45,419  46,722  سنوات  5من سنتين الى 

 63,569  69,226  سنوات  5بعد 
 

 االفتراضات االكتوارية والحساسية 

 2021  2020  2019  
       

  ٪2.53  ٪1.58  ٪1.95   متوسط معدل الخصم المستخدم
  ٪1.69  ٪1.69  ٪1.69 متوسط معدل نمو الرواتب 

  أبريل   أبريل   أبريل  تاريخ سريان نمو الرواتب خالل السنة 
 ً   ٪ 20-٪15  ٪ 20 -٪ 10  ٪ 20 معدالت السحب سنويا

  60  60  60 سن تقاعد الموظف 
سنوات  5 - 4 متوسط المدة  سنوات  5 - 4   سنوات  5 - 4     

 
 

 حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية   
 ألف دوالر أمريكي   
 زيادة/ )نقص( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في   

 
التغير في  
 31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021 االفتراض 

 
 
 

 31 ديسمبر 2019
 3,256 ( 2,974) 3,189 ( 2,905) 1,312 ( 4,717) ٪ 1.0-+/ معدل الخصم 

 ( 3,172) 3,408 ( 3,071) 3,305 ( 4,899) 1,448 ٪ 1.0-+/   الراتب نمومعدل 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى 14
 
 

 ألف دوالر أمريكي                               

 
ديسمبر   31

2021  
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
 90,401  118,158  107,230   126,543 ذمم دائنة تجارية 

 34,908  27,977  33,206  40,250 ذمم دائنة غير تجارية 
 88,322  108,489  92,172  95,944 مصاريف مستحقة 

 18,994  66,677  64,470  71,303 إيرادات غير محققة 
 20,922  20,384  16,489  46,903 مستحقة للموظفين  مزايا

 6,636  7,344  7,502  6,006 ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع 
 4,304  4,555  4,137  2,979 تأمينات مستحقة للغير 

 16,305  10,355  42,761    12,593 ذمم دائنة أخرى 
 402,521  367,967  363,939  280,792 

 

 
 تُصنَّف كالتالي: 

 ألف دوالر أمريكي                                 

 
ديسمبر   31

2021  
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
 280,792  314,469  321,702  352,326 الجزء المتداول 

 -  49,470  46,265  50,195 الجزء غير المتداول* 
 402,521  367,967  363,939  280,792 

 
 شهًرا.  12يتعلق الجزء غير المتداول بجزء من اإليرادات غير المحققة مع التزام أداء يتوقع الوفاء به واالعتراف به خالل فترة تزيد عن  *
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 مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى  15
 

 ألف دوالر أمريكي                            
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
 2,432  3,966  7,737  9,430 قضايا قانونية 

 13,755  2,450  3,849  5,060  مخصص اإلنهاء واإلغالق
 3,796  4,135  7,906  13,781 الضريبة 

 2,171  2,338  2,818  3,791 مخصصات أخرى 
 32,062  22,310  12,889  22,154 

 

 )ألف دوالر أمريكي(   2021 

 
 قضايا قانونية 

 
 اإلنهاء مخصص

 واإلغالق
 

 الضريبة 
 

  مخصصات
  أخرى

 

 المجموع 
 

       
 22,310  2,818 7,906 3,849 7,737 الرصيد في بداية السنة 

       في( الربح أو الخسارة  ردالمحّمل على/ ) 
 20,479  2,235 10,799 3,774 3,671 مخصصات إضافية معترف بها   
 ( 5,247)  ( 202) ( 38) ( 3,935) ( 1,072) مبالغ غير مستخدمة معكوسة    

 ( 6,285)  ( 2,938) ( 1,895) ( 1,242) ( 210) مبالغ مستخدمة خالل السنة 
 ( 1,611)  - ( 1,008) ( 207) ( 396) العمالت األجنبيةترجمة  فروق 
 2,416  1,878 ( 1,983) 2,821 ( 300) أخرى 

 32,062  3,791 13,781 5,060 9,430 الرصيد في نهاية السنة 
 

 )ألف دوالر أمريكي(   2020 

 
 قضايا قانونية 

 
مخصص اإلنهاء 

 واإلغالق

 
 الضريبة 
 

مخصصات  
  أخرى

 

 المجموع 
 

       
 12,889  2,338 4,135 2,450 3,966 السنة الرصيد في بداية 

       في( الربح أو الخسارة  ردالمحّمل على/ ) 
 18,518  1,982 2,872 9,247 4,417 مخصصات إضافية معترف بها   
 ( 4,529)  - - ( 4,363) ( 166) مبالغ غير مستخدمة معكوسة    

 ( 10,682)  ( 2,111) ( 2,874) ( 3,476) ( 2,221) مبالغ مستخدمة خالل السنة 
 177  37 150 ( 9) ( 1) العمالت األجنبيةترجمة  فروق 
 5,937  572 3,623 - 1,742 أخرى 

 22,310  2,818 7,906 3,849 7,737 الرصيد في نهاية السنة 
 

 )ألف دوالر أمريكي(   2019 

 
 قضايا قانونية 

 
مخصص اإلنهاء 

 واإلغالق

 
 الضريبة 
 

مخصصات  
  أخرى

 

 المجموع 
 

       
 22,154  2,171 3,796 13,755 2,432 الرصيد في بداية السنة 

       في( الربح أو الخسارة  ردالمحّمل على/ ) 
 4,458  717 929 1,567 1,245 مخصصات إضافية معترف بها   
 ( 146)  - - ( 146) - مبالغ غير مستخدمة معكوسة    

 ( 14,924)  ( 776) ( 1,122) ( 12,795) ( 231) مبالغ مستخدمة خالل السنة 
 300  226 28 41 5 العمالت األجنبيةترجمة  فروق 
 1,047  - 504 28 515 أخرى 

 12,889  2,338 4,135 2,450 3,966 الرصيد في نهاية السنة 
 

 قضايا قانونية 
من أطراف خارجية. وترى اإلدارة أنه بعد    أمريكانا للمطاعميتكون هذا المخصص من مجموع المبلغ المقدم لتلبية مطالبات قانونية معينة ضد  

 . 2021ديسمبر    31الحصول على المشورة القانونية المناسبة، فإن نتائج هذه المطالبات القانونية لن تتجاوز بشكل جوهري قيمة المخصص كما في  
 

 مخصص اإلنهاء واإلغالق 
 ترةيتعلق هذا المخصص بتكاليف اإلغالق واإلنهاء بجانب التكاليف األخرى ذات الصلة والتي من المتوقع تكبدها بسبب إغالق المتاجر خالل الف

 المقبلة. 
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 )تابع( مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى 15

 
 مخصصات أخرى 

تتضمن المخصصات األخرى التقييمات المستمرة من قبل السلطات ذات الصلة لنزاع السنوات المفتوحة فيما يتعلق بالضرائب والزكاة وضريبة  
دعم العمالة الوطنية. ترى اإلدارة أن المخصص الخاص بالربوط الضريبية المستقبلية المحتملة كاف على أساس الفحوصات الضريبية للسنوات  

والتفسيرات السابقة للقوانين الضريبية وأن المركز المتخذ في اإلقرارات الضريبية سوف يستمر عند فحص السلطات الضريبية المعنية    السابقة
أمريكانا  (. تتألف المخصصات األخرى أيًضا من مصاريف إعادة هيكلة والمطالبات المتوقعة من أطراف خارجية فيما يتعلق بأنشطة  29)اإليضاح  

تقوم اإلدارة بمراجعة هذه المخصصات على أساس سنوي، ويتم تعديل المبلغ المخصص وفقاً آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات    .للمطاعم
 مع هذه األطراف. 

 
 

 ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة 16
 ضرائب أخرى مستحقة  

 
ديسمبر   31

2021 
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31

2019 
يناير   1

2019 
      

     تشمل الضرائب األخرى المستحقة خالل سنة واحدة ما يلي: 
 3,591 5,063 4,124 6,018 ضريبة الدخل 

 2,170 3,060 1,429 3,310   الزكاة
 5,761 8,123 5,553 9,328 ضريبة الدخل والزكاة المستحقة 

 430 41 792 829   ضريبة العقارات وضرائب أخرى
 2,290 2,388 2,291 2,457 أخرى مستحقة ضرائب  

 8,481 10,552 8,636 12,614 ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى المستحقة 

 
 فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل والزكاة المستحقة: 

 
  2021  2020  2019 
ألف دوالر    

  أمريكي
ألف دوالر  

 أمريكي
ألف دوالر   

 أمريكي
       

 5,761  8,123  5,553   يناير 1في 
 8,346  5,711  14,651  ضريبة الدخل والزكاة للشركات التابعة 

 ( 5,183)  ( 5,501)  ( 6,971)  المدفوع 
 ( 801)  ( 2,780)  ( 3,905)  أخرى

 8,123  5,553  9,328  ديسمبر  31في 
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 الحصص غير المسيطرة  17
 

 ألف دوالر أمريكي                                 
2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31   2019ديسمبر  31    
      

 18,213  16,884  9,509 يناير  1الرصيد كما في 
 1,029  ( 1,045)  2,491 حصة من صافي ربح السنة 

      بند الدخل الشامل اآلخر: 
 ( 70)  8  48 العمالت األجنبية ترجمة فروق 

      

      المسيطرة: التغيرات األخرى في الحصص غير 
(*5,199)  ( 65) تأثير االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة     - 

( 826) توزيعات أرباح نقدية مدفوعة من قبل شركات تابعة     (1,139 )   (2,288 )  
( 891) مجموع التغيرات األخرى في الحصص غير المسيطرة    (6,338 )   (2,288 )  

 16,884  9,509  11,157 ديسمبر   31الرصيد كما في 
 

٪ في شركتها التابعة، الشركة المصرية  9.14على حصة إضافية بنسبة  للمطاعم أمريكانا، استحوذت 2020ديسمبر  31* خالل السنة المنتهية في 
جنيه    231,078,090مليون دوالر أمريكي )  14.7للمشروعات السياحية العالمية من خالل استحواذ إلزامي في سوق البورصة المصرية بمبلغ  

خزينة واألسهم المتبقية كحصص  كأسهم   ٪ 0.55مع ٪99.24جنيه مصري للسهم الواحد(، مما زاد من نسبة المساهمة إلى    6.32مصري يعادل  
في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، تم تحميل الفرق   للمطاعم  أمريكانا تحكم حالة في ألن هذه المعاملة ال تغير   نظًرا  غير مسيطرة.

مليون دوالر أمريكي في صافي    9.5ة  بين مجموع المدفوع وصافي الموجودات المحددة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة المستحوذ عليها بقيم
  ال   هذا   فإن  وعليه،.  للمطاعم  مريكاناوفقاً للسياسة المحاسبية أل  مع الشركاءمعاملة    باعتبارهالمساهمة المتراكمة من الشركة األم في حقوق الملكية  

 . إضافي متداول غير أصل بأي االعتراف إلى  يؤدي
 

   العالقةالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات  18
 

لتي يسيطر  تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الذين لديهم ممثلين في مجالس اإلدارة، وأعضاء مجالس اإلدارة، واإلدارة العليا، والشركات ا
ات عالقة. وفيما يلي  ، تمت خالل السنة معامالت تجارية مع أطراف ذمريكانا للمطاعم عليها المساهمون الرئيسيون. وفي سياق العمل االعتيادي أل

 بيان بالمعامالت واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت: 
 

 

 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
      معامالت مع شركات تابعة زميلة 

 120,502  87,565  107,168 مشتريات مواد خام 
 -  -  1,502 عالقة إيرادات فوائد من قرض إلى طرف ذي 

 304  330  383 إيرادات تأجير استثمار عقاري
 85  251  587 دعم  الدفع و التوصيل 

      
      الرئيسيين موظفي اإلدارة

 2,487  1,689  4,656 منافع موظفين قصيرة األجل 
 85  73  113 الخدمة   نهايةمنافع  
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 )تابع(  األطراف ذات العالقةالمعامالت واألرصدة مع  18

 
 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 
 ألف دوالر أمريكي   

 االسم 
 مقر 

 التأسيس 
ديسمبر   31

2021 

 
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
 

         شركات تابعة زميلة: 
 -  -  -  457 العربية المتحدةاإلمارات   ذ.م.م.  شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية

 11,053  76  -  68 اإلمارات العربية المتحدة الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( 
 884  866  -  - اإلمارات العربية المتحدة الشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م

 171  21  -  - جمهورية مصر العربية والمشروعات السياحيةمجموعة أمريكانا لألغذية شركة 
 1,448  568  469  574  أخرى 

 

         :األم الشركة قسم
توكيالت اللحوم  :قطاعات)) أمريكانا(  الشركة الكويتية لألغذية

 -  - الكويت  والكيك( 
 

2 
 

14,190 
 

     منشأة يسيطر عليها مساهم رئيسي: 
 

 
 

 
 -  -  143  - اإلمارات العربية المتحدة نون للحلول التجارية اإللكترونية 

 -  180  84  90 اإلمارات العربية المتحدة النشمي للتنمية ذ.م.م
  1,189  696  1,713  27,746 

 
 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 ألف دوالر أمريكي   

 مقر التأسيس  االسم 
ديسمبر   31

2021 

 
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
 

         شركات تابعة زميلة: 
 9,691  9,965  9,474  7,110 المملكة العربية السعودية الشركة األهلية للصناعات الغذائية
 1,136  1,592  4,403  6,261 جمهورية مصر العربية فارم فريتس مصر  -الشركة العالمية للتنمية الزراعية 

 -  -  -  2,551 جمهورية مصر العربية شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 
 -  -  1,591  2,295 اإلمارات العربية المتحدة الشركة الخليجية لألغذية أمريكانا ش.ذ.م.م

 -  -  1,208  1,467 اإلمارات العربية المتحدة الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( 
 2,213  1,920  1,885  1,213 جمهورية مصر العربية شركة القاهرة للدواجن

 1,571  -  2  - جمهورية مصر العربية مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحيةشركة 
 233  798  803  162  أخرى 

 

 قسم الشركة األم:
        

توكيالت اللحوم  :قطاعات) )أمريكانا( الشركة الكويتية لألغذية
 3,008  2,282 الكويت  والكيك( 

 
- 

 
114 

 

 منشآت يسيطر عليها مساهم رئيسي: 
     

 
 

 
 

 7,029  97  -  - اإلمارات العربية المتحدة نون للحلول التجارية اإللكترونية 
 -  10  31  274 اإلمارات العربية المتحدة القابضة نون إيه دي 

 -  -  14  68 المملكة العربية السعودية  للمدفوعات الرقمية المحدودةنون 
  23,683  22,419  14,382  21,987 

 
 ألف دوالر أمريكي  

2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31   2019ديسمبر  31   2019يناير  1    
        قرض إلى طرف ذي عالقة

  الغذائية ذ.م.م. شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات 
64,000 

  
- 

  
- 

  
- 

 
( اتفاقية مع شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات  يكانا للمطاعممر، أبرمت شركة أمريكانا برايم لالستثمارات ليمتد )شركة تابعة أل2021مارس    21في  

وتسدد على    2026مارس    21سنوات تنتهي في    5ألف دوالر أمريكي لمدة    64,000الغذائية ذ.م.م، وهي شركة تابعة زميلة، لتقديم قرض بقيمة  
، يحمل القرض فائدة محددة بسعر ليبور زائدا الهامش  2021ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي. كما في    12,800خمسة أقساط سنوية متساوية بقيمة  

ألف دوالر أمريكي على أنه   12,800(. وبناًء عليه، تم تصنيف مبلغ 2021مارس  21المستحق كل ثالثة أشهر تبدأ مباشرة بعد تاريخ السحب )وهو 
اول من أطراف ذات عالقة. الحقًا، تمت تسوية قرض الطرف ذي  ألف دوالر أمريكي على أنه مستحق غير متد  51,200متداول وتم تصنيف مبلغ  

. 2022أبريل  20ألف دوالر أمريكي مبكًرا من قبل شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية ذ.م.م في  64,000العالقة البالغ 
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 اإليرادات  19
 

 ألف دوالر أمريكي                                     
 2021  2020  2019 

      
 1,887,730  1,575,177  2,048,983 أغذية ومشروبات 

 2,489  2,618  2,764   إيرادات تأجير استثمارات عقارية
 2,051,747  1,577,795  1,890,219 

 

 تكلفة اإليرادات 20
 

 ألف دوالر أمريكي                                     
 2021  2020  2019 

      
 563,686    473,108    623,720 ( 8تكلفة المخزون )إيضاح 

 124,765    104,265    121,101 (25تكاليف الموظفين )إيضاح 
 78,109    77,144    75,623   استهالك وإطفاء
 93,519    79,812    105,773 رسوم االمتياز
 23,737    17,377    21,612 (26إيجار )إيضاح 

 19,005    22,147    22,522 أخرى

 970,351  773,853    902,821   
 

 مصاريف بيع وتسويق  21
 

 ألف دوالر أمريكي                                
 2021  2020  2019 

      
   213,604    178,161    207,772 (25)إيضاح تكاليف الموظفين 
 129,209    122,053    117,308   استهالك وإطفاء

   80,372  64,543    89,828 إعالنات وتطوير أعمال 
 37,929  53,769    76,493 التوصيل والنقل إلى المنزل 

   61,664  51,880    62,040 مرافق واتصاالت 
   23,920  22,533    23,317 (26إيجار )إيضاح 

  7,708   9,636   9,219 مصاريف مركز خدمة العمالء 
   42,017    40,327    48,521 مصاريف صيانة ومصاريف تشغيلية أخرى

  8,593   7,309   7,790 رسوم التراخيص والتأمين 
 41,002  28,671  37,315 أخرى

 679,603  578,882  646,018 
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 مصاريف عمومية وإدارية  22
 

 ألف دوالر أمريكي                                
 2021  2020  2019 
      

   92,527    71,815    95,593 (25تكاليف الموظفين )إيضاح 
  8,516   3,089   4,146 مصاريف مهنية وقانونية 

   12,736    15,550    15,698   استهالك وإطفاء
  7,821   5,287  8,965 (26إيجار )إيضاح 

  6,073   5,919   5,375 مرافق 
  3,510   5,265   5,867 وصيانة  إصالحات

  1,803    612   2,116 شؤون إدارية 
 2,327   1,402   2,118 سفر وإقامة 

( 1,239)   1,515   2,905 خسائر / )أرباح( صرف العمالت األجنبية   
  1,611    23,897    14,557 مخصص للمطالبات الضريبية والقانونية

   29,428    23,498    19,649 أخرى
 176,989    157,849    165,113   

 
 االستهالك واإلطفــاء 23

 
 ألف دوالر أمريكي                                

 2021  2020  2019 
      

   77,392    71,997    58,607 (5ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 4,104  4,979  6,133 (7ملموسة )إيضاح موجودات غير 

 137,958  137,129  143,243 (12موجودات حق االستخدام )إيضاح 
   600    642    646 ( 6استثمارات عقارية )إيضاح 

 208,629    214,747    220,054   
 

 بالصافي  -تكاليف تمويل  24
 

 ألف دوالر أمريكي                                 
 2021  2020  2019 

      
   589    822  2,208 إيرادات التمويل 

      
  1,623  1,178  1,455 تكلفة تمويل تسهيالت بنكية 

   26,788    25,010  20,713 (12تكلفة التمويل على مطلوبات اإليجار )إيضاح 
 -  3,676  950 (13مكافآت نهاية الخدمة للموظفين* )إيضاح فوائد على 

   28,411    29,864  23,118 تكاليف التمويل 
 27,822  29,042  20,910 بالصافي  –تكاليف التمويل  

 
. 2019سنة ، وبالتالي ال يوجد مبلغ في  2020تم إجراء التقييم االكتواري اعتباًرا من سنة *
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 تكاليف موظفين  25
 

 ألف دوالر أمريكي                                
 2021  2020  2019 

      

   417,374  346,240    414,392 رواتب ومنافع أخرى 
   13,522  8,001    10,074 (13مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 

 424,466    354,241  430,896   
 

 الموظفين: تكاليف  توزيع
 

 ألف دوالر أمريكي                                  
 2021  2020  2019 

      

   124,765    104,265    121,101 (20تكلفة اإليرادات )إيضاح 
   213,604    178,161    207,772 ( 21مصاريف بيع وتسويق )إيضاح 

   92,527    71,815    95,593 (22مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
 424,466    354,241    430,896   

 

 اإليجار  26
 

 ألف دوالر أمريكي                                     
 2021  2020  2019 

      

   23,737    17,377    21,612 (20تكلفة اإليرادات )إيضاح 
   23,920    22,533    23,317 ( 21مصاريف بيع وتسويق )إيضاح 

  7,821   5,287   8,965 (22مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
  9,703   1,845   3,024 (21إيجار السيارات المدرج ضمن تكلفة التوصيل إلى المنزل )إيضاح 

 56,918    47,042    65,181   
 

ألف دوالر أمريكي( فيما يتعلق بمصاريف عقود   65,181:  2019ألف دوالر أمريكي،    47,042:  2020ألف دوالر أمريكي )  56,918يشمل اإليجار  
 (. 13اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة ودفعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة  ضريبة الدخل والزكاة و 27 

 
 ألف دوالر أمريكي                                    

 2021  2020  2019 
      الضريبة الحالية 

 6,052   5,313    10,666 الضريبة الحالية للشركات التابعة على األرباح الخاضعة للضريبة للسنة 
 2,294    398   3,985 زكاة الشركات التابعة 

 8,346  5,711  14,651 والزكاة مجموع ضريبة الدخل 
 792  570  1,081 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 9,138  6,281  15,732 ضريبة الدخل والزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 
 

 (. ٪6: 2019،  ٪7: 2020) ٪7ما نسبته  2021ديسمبر  31بلغ معدل الضريبة الفعلي في 
 

عمليات تجارية. تخضع    أمريكانا للمطاعميتم تكوين مخصص لضريبة الدخل وفقًا للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة في البلدان التي تمارس فيها  
ائر المعلن عنها  القوانين واللوائح الضريبية للتفسيرات من قبل السلطات الضريبية. ويتم تقديم اإلقرارات الضريبية بشكل دوري لكن األرباح أو الخس

رة أن  لألغراض الضريبية تبقى مؤقتة إلى أن تقوم السلطات الضريبية بفحص إقرارات وسجالت الخاضع للضريبة وإصدار الربط النهائي. تعتقد اإلدا
قوانين الضريبية وأنه من  مخصص الربوط الضريبية المستقبلية المحتملة كاف على أساس الفحوصات الضريبية للسنوات السابقة والتفسيرات السابقة لل

(.29المتوقع أن يكون الموقف المتخذ في اإلقرارات الضريبية مناسبًا عند الفحص بواسطة السلطات الضريبية المعنية )إيضاح 
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 )تابع(  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة ضريبة الدخل والزكاة و 27

 ي معدل الضريبة المطبق التسوية بين مصروف الضريبة واألرباح أو الخسائر مضروبة ف 

 . فيما يلي التسوية بين رسوم الضرائب المتوقعة والفعلية. ٪31إلى  ٪1يتراوح معدل ضريبة الدخل المطبق على دخل الشركات التابعة من 

 2021 2020 2019 
 161,237 86,062 222,140 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

     
 5,914 5,778 8,754 رسوم الضريبة النظرية على أساس المعدل القانوني لكل شركة تابعة 

     
    األثر الضريبي للبنود غير القابلة للخصم أو القابلة للتقييم ألغراض ضريبية: 

( 55,502) الدخل المعفى من الضرائب  -  (29,295 )  (36,611 )  
( 6,206) 26,224 مصاريف غير قابلة للخصم  -  4,688 
 - 33,080 28,475 الدخل الخاضع لضريبة االستقطاع  -
( 2,721) خسائر مرحلة  -  (2,359 )  - 

 129,314 81,282 218,616 الربح الخاضع للضريبة 
  6,052  5,313  10,666 الضريبة الحالية للشركات التابعة على األرباح الخاضعة للضريبة للسنة 

 2,294   398 3,985 التابعة زكاة الشركات 
 792 570 1,081 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
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  الشركات 28
 

 المالية المجتزأة لغرض خاص:  القوائمالمدرجة في الشركات فيما يلي 
 

 النشاط  اسم الشركة 
 قر م

  التأسيس 
  اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  لالستثمارات ذ.م.م. شركة مجموعة مطاعم أمريكانا 

  الكويت  مطاعم .م.م  ذ للمطاعم الكويت أمريكانا
  اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتدالقابضة للمطاعم اإلماراتية   أمريكانا
  المتحدة اإلمارات العربية   شركة قابضة  ليمتدالقابضة للمطاعم المصرية  أمريكانا
  اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتد  للمطاعم القابضة  أمريكانا
  اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتدالقابضة للمطاعم السعودية  أمريكانا

  اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتد أمريكانا القابضة للمطاعم  شركة
  اإلمارات العربية المتحدة  مطاعم الكويتية لألغذية أمريكانا ذ.م.م   الشركة
  جمهورية مصر العربية  مطاعم .م.م ش  العالمية السياحية  للمشروعات المصرية الشركة
  جمهورية مصر العربية  مطاعم .م.م ش  الغذائية للصناعات العالميةالمصرية  الشركة
  المملكة العربية السعودية  مطاعم .م.م ذ  األهلية  المطاعم شركة

  المملكة العربية السعودية  أخرى الشركة الغذائية المتحدة ذ.م.م 
  اإلمارات العربية المتحدة  أخرى ليمتد برايم لالستثمارات  أمريكانا

  ُعمان مطاعم .م.م ذ العالمية  السياحية  المطاعم شركة
  كازاخستان  مطاعم   .م.مذ  كاسبيان للمطاعم العالميةشركة 
  البحرين  مطاعم .م.م ذ  للمطاعم العربي والعالم  الخليج شركة
  البحرين  مطاعم .م.م ذللمطاعم والكويت  البحرين شركة

  لبنان  مطاعم .م.م شاللبنانية للمشروعات السياحية العالمية  الشركة
  قطر مطاعم .م.م ذ لألغذية القطرية الشركة
  قطر مطاعم .م.م ذ للتجارة بوعبود  راس شركة
 والتصدير واالستيراد العامة  والتجارة السياحية المطاعم لخدمات المشاركة شركة

 العراق  كردستان ـ مطاعم . المحدودة
 

  المغرب مطاعم السياحية  للمشاريعالمغربية  الشركة
  األردن مطاعم .م.م ذ)أمريكانا(  العالميةالمشاريع السياحية و المطاعم 

  األردن مطاعم .م.م ذ السريعة للوجبات  األردنية  المطاعم شركة
  اإلمارات العربية المتحدة  مطاعم ليميتد انترناشونال كومباني فور ورلد ريستورانتس   ذا
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 والتزامات تشغيلية ورأسمالية المحتملةمطلوبات ال 29
 

 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        محتملة مطلوبات 

 9,385  12,791  12,206  12,839 خطابات ضمان 
 

 الضرائب 
 

والبلدان التي تزاول فيها عملياتها(، وبالتالي    أمريكانا للمطاعمهيكل    28أنشطتها في عدة بلدان مختلفة. )يبين إيضاح    أمريكانا للمطاعمتمارس  
عودية  تخضع هذه العمليات ألنواع مختلفة من الضرائب. تتركز اآلثار الجوهرية ألنواع الضرائب المختلفة في دولة الكويت والمملكة العربية الس

 وجمهورية مصر العربية، وذلك كما يلي:
 

 دولة الكويت: 
 

 في دولة الكويت ألنواع مختلفة من الضرائب والخصومات كما يلي:  أمريكانا للمطاعم تخضع عمليات 
 

 من الربح العائد إلى مالك الشركة األم، ناقصا الخصومات المسموح بها. ٪1الزكاة بنسبة  •
 من الربح العائد إلى مالك الشركة األم، ناقصا الخصومات المسموح بها. ٪1مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  •

 

 ورية مصر العربية: جمه
 

 في مصر ألنواع مختلفة من الضرائب، ال سيما ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الرواتب وغيرها.  أمريكانا للمطاعم تخضع عمليات 
 

 المملكة العربية السعودية: 
 

 للزكاة في المملكة العربية السعودية.  أمريكانا للمطاعم تخضع عمليات 
 

التي تم فحصها، ونتائج الفحص،    للمطاعمأمريكانا  تقوم   التابعة على حدة، في ضوء السنوات  بتقييم الوضع الضريبي لكل شركة من الشركات 
بين    والمطالبات الضريبية المستلمة، واالستشارة القانونية لمستشارها الضريبي الخارجي بشأن هذه المطالبات والوضع القانوني ألي نزاع قائم 

في االعتبار المطلوبات الطارئة   أمريكانا للمطاعموالسلطات الرسمية ذات الصلة فيما يتعلق بهذه المطالبات. عالوة على ذلك، تأخذ  المنشأة المعنية 
 للسنوات التي لم يتم فحصها بعد. 

 
  2021ديسمبر  31کما في ألف دوالر أمريكي   94,628 أمريكانا للمطاعمتبلغ المطالبات الضريبية والمطلوبات الضريبية الطارئة علی مستوى 

 دوالر أمريكي(. ألف  58,859: 2019دوالر أمريكي، ألف  20,095: 2020)
 

مة من إدارة  بالنظر إلى المطالبات الضريبية التي تمت تسويتها بالكامل في السنوات الماضية وكانت أقل بكثير من المطالبات الضريبية األولية المقد
 أن المخصصات المرصودة لهذا الغرض كافية ومالئمة.  أمريكانا للمطاعميين الخارجيين، تعتقد إدارة الضرائب، وبناًء على رأي االستشار

 
 ألف دوالر أمريكي  
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        كمستأجر  -التزامات اإليجار التشغيلي 

55,439    39,959    45,481  أقل من سنة واحدة     104,280   
  45,481    39,959    55,439     104,280   
        
        

 ألف دوالر أمريكي  

ديسمبر   31 
2021 

ديسمبر   31 
2020 

ديسمبر   31 
2019 

يناير   1 
2019 

        التزامات رأسمالية 
 1,468  3,879  6,853  12,719 اعتمادات مستندية 

 1,060  5,778  1,690  13,896 التنفيذ مشاريع قيد 
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 األدوات المالية بحسب الفئة  30
 

 ألف دوالر أمريكي  

 
ديسمبر   31

2021  
ديسمبر   31

2020  
ديسمبر   31

2019يناير  1  2019  
        

        مالية الموجودات ال
        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

   106,646    169,878    196,347    173,996 (10أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 
 -  -  -   64,000 (18)إيضاح قرض إلى طرف ذو عالقة 

تجارية وأخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة  ذمم مدينة  
 ( 9مقدماً والدفعات المقدمة إلى الموردين( )إيضاح 

 
 

60,046  

 
 

54,000  

 
 

47,982  

 
 

48,915 
 27,746  1,713  696   1,189 ( 18مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 183,307  219,573  251,043  299,231 المالية بالقيمة العادلة  الموجودات 
 -  -  -  9,390 األدوات المالية المشتقة 

 308,621  251,043  219,573  183,307 
        

        المطلوبات المالية 
        مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة 

ذمم دائنة تجارية وأخرى )باستثناء ضريبة القيمة  
واإليرادات غير المحققة(  المضافة مستحقة الدفع 

 (14)إيضاح 

 
 

325,212    

 
 

295,995  

 
 

289,918  

 
 

255,162 
 11,158  13,631    24,563   7,073 (11تسهيالت بنكية )إيضاح 

   460,906    467,725    403,439    384,599 (12)إيضاح  مطلوبات اإليجار
 716,884  723,997    771,274  727,226 

  
 تسوية صافي الدين  31

 
 ألف دوالر أمريكي  

 
ديسمبر   31

2021  
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير  1   

2019 

  (10أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 
 

173,996   
  

196,347   
  

169,878   
  

106,646   
( 7,073) (11تسهيالت بنكية )إيضاح    (24,563 )   (13,631 )   (11,158 )  

( 384,599) (12مطلوبات اإليجار )إيضاح    (403,439 )   (467,725 )   (460,906 )  

( 217,676) صافي الدين    (231,655 )   (311,478 )   (365,418 )  
 

 ألف دوالر أمريكي  

 
ديسمبر   31

2021  
ديسمبر   31

2020 
ديسمبر   31 

2019 
يناير   1 

2019 
        

   106,646    169,878    196,347    173,996 أرصدة نقدية وبنكية  
( 391,672) بمعدالت فائدة متغيرة  -صافي الدين    (428,002 )    (481,356 )    (472,064 )  
( 217,676) صافي الدين    (231,655 )    (311,478 )    (365,418 )  
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 )تابع(  تسوية صافي الدين 31

 
 أمريكي ألف دوالر  
 

  الموجودات األخرى  مطلوبات من األنشطة التمويلية 
 
 عقود اإليجار  

نقد/ سحب بنكي على  
 المجموع   المكشوف 

( 403,439) 2021يناير  1صافي الدين كما في   171,784 (231,655 )  
( 4,275) 3,128 العمالت األجنبية ترجمة فروق   (1,147 )  
( 18,742) أخرى  - (18,742 )  

  160,363 - 160,363 العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
 6,978 - 6,978 ربح من امتيازات اإليجار

( 132,887) عقود اإليجار  إضافات  - (132,887 )  
( 586) - التدفقات النقدية، بالصافي   (586 )  

( 384,599) 2021ديسمبر  31صافي الدين كما في   166,923 (217,676 )  
 

 أمريكي ألف دوالر  
 

  الموجودات األخرى  مطلوبات من األنشطة التمويلية 
 
 عقود اإليجار  

نقد/ سحب بنكي على  
 المجموع   المكشوف 

( 467,725) 2020يناير  1صافي الدين كما في   156,247 (311,478 )  
( 228) 2,671 العمالت األجنبية ترجمة فروق   2,443 
 32,648 - 32,648 أخرى

 110,748 - 110,748 الرئيسية لدفعات اإليجارالعناصر 
 28,113 - 28,113 ربح من امتيازات اإليجار

( 109,894) عقود اإليجار  إضافات  - (109,894 )  
 15,765 15,765    - التدفقات النقدية، بالصافي 

( 403,439) 2020ديسمبر  31صافي الدين كما في   171,784 (231,655 )  
 

 أمريكي ألف دوالر  
 

  الموجودات األخرى  مطلوبات من األنشطة التمويلية 
 
 عقود اإليجار  

نقد/ سحب بنكي على  
 المجموع  المكشوف 

( 460,906) 2019يناير  1صافي الدين كما في   95,488 (365,418 )  
( 5,818) العمالت األجنبية ترجمة فروق   (2,554 )  (8,372 )  
( 22,609) أخرى  - (22,609 )  

 133,535 - 133,535 العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
( 111,927) عقود اإليجار  إضافات  - (111,927 )  

 63,313 63,313 - التدفقات النقدية، بالصافي 
( 467,725) 2019ديسمبر  31صافي الدين كما في   156,247 (311,478 )  
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 القطاعات تقارير  32
 

. باإلضافة  للمطاعم  أمريكانا في قطاعات تشغيلية بناًء على الموقع الجغرافي. يتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة التنفيذية العليا في    للمطاعم  أمريكانا   تنظم 
في   ه المستخدمموحده  ه س محاسبيسالإلى ذلك، يتم اإلبالغ عن اإليرادات واألرباح والموجودات والمطلوبات على أساس جغرافي ويتم قياسها وفقًا  

)بما في ذلك المملكة    دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسيهناك ثالثة قطاعات رئيسية يتم اإلبالغ عنها:  المالية المجتزأة لغرض خاص.    القوائمإعداد  
)جمهورية مصر    وشمال إفريقيا  مان والبحرين()التي تضم قطر وعُ   دول جنوب الخليجالعربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة( و

 .)كازاخستان والعراق ولبنان واألردن( . يتم دمج جميع القطاعات األخرى التي ال يتم اإلبالغ عنها ضمن "أخرى"  والمغرب( العربية
 

 . الدولية االمتيازات  تمثل والتي المطاعم أنواع  جميع تشغيل يشمل الذي المطاعم قطاع  في القطاعات تتركز
 

 : المنتهية للسنوات  لإلدارة  المقدمة الداخلية التقارير مع تتماشى  والتي القطاعية المعلومات  يلي  فيما
 

  
 

 المجموع  معامالت متبادلة  القطاعات التشغيلية  
 ديسمبر  31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2020  2021 2020  2021 2020  2021 إيرادات 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  أمريكي ألف دوالر  

التعاون    مجلس  دول 
 1,041,961  1,364,014 (979)             (1,433) 1,042,940  1,365,447 الرئيسي  الخليجي

 178,140  218,668 (26,240)        (32,906) 204,380  251,574 الخليج   جنوبدول 
 201,360  273,601    -                 - 201,360  273,601 شمال أفريقيا  
 156,334  195,464    -                 - 156,334  195,464   أخرى 

 1,577,795  2,051,747 (27,219)        (34,339) 1,605,014  2,086,086 المجموع 
 
 
 

 القطاعات التشغيلية  
 ديسمبر 31 

 2020  2021 صافي األرباح 
 ألف دوالر أمريكي  

 97,485  179,560 الرئيسي  دول مجلس التعاون الخليجي 
 13,605  16,225 الخليج جنوبدول 

( 40,098)  8,061 شمال أفريقيا    
 16,585  21,199   أخرى 

 87,577  225,045 المجموع 
    

 غير موزعة: 
( 15,732) ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى   (6,281 )  

( 2,905) خسائر صرف العمالت األجنبية    (1,515 )  
 79,781  206,408 صافي ربح السنة 

 
 

 المجموع  معامالت متبادلة  القطاعات التشغيلية  
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2019 2019 2019 إيرادات 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  

الخليجي   التعاون  مجلس    دول 
 1,253,728 (1,389) 1,255,117 الرئيسي 

 204,000 (27,499) 231,499 الخليج جنوبدول 
 244,581 - 244,581 شمال أفريقيا  
 187,910 - 187,910   أخرى 

 1,890,219 ( 28,888) 1,919,107 المجموع 
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 )تابع(  تقارير القطاعات 32
 

 التشغيلية القطاعات  
ديسمبر 31   

 2019 صافي األرباح 
 ألف دوالر أمريكي  

 133,198 الرئيسي  دول مجلس التعاون الخليجي 
 19,570 الخليج جنوبدول 

( 5,672) شمال أفريقيا    
 12,902   أخرى 

 159,998 المجموع 
  

 غير موزعة: 
( 9,138) ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى  

 1,239 العمالت األجنبية أرباح صرف 
 152,099 صافي ربح السنة 

 
ألف دوالر أمريكي 2021ديسمبر  31   
دول مجلس التعاون   

الرئيسي  الخليجي   
  دول جنوب الخليج  

 شمال أفريقيا 
 

 أخرى
  

 المجموع 
  1,087,914   117,019  145,590   139,980  685,325 الموجودات 

           
  948,202   71,095  123,324   105,210  648,573 المطلوبات 

 
ألف دوالر أمريكي 2020ديسمبر  31   
دول مجلس التعاون   

الرئيسي  الخليجي   
  دول جنوب الخليج  

 شمال أفريقيا 
 

 أخرى
  

 المجموع 
 1,016,362   123,650  130,004  132,176  630,532 الموجودات 

           
 929,747   74,538  136,771  98,453  619,985 المطلوبات 

 
ألف دوالر أمريكي 2019ديسمبر  31   
دول مجلس التعاون   

الرئيسي  الخليجي   
  دول جنوب الخليج  

 شمال أفريقيا 
 

 أخرى
  

 المجموع 
  1,100,563   132,389  125,163  136,979  706,032 الموجودات 

           
 965,176   87,383  98,336  98,536  680,921 المطلوبات 

 

ألف دوالر أمريكي  2019يناير  1   
دول مجلس التعاون   

الرئيسي  الخليجي   
  دول جنوب الخليج  

 شمال أفريقيا 
 

 أخرى
  

 المجموع 
  1,115,226   127,887  128,943  128,800  729,596 الموجودات 

           
 890,543   84,702  89,594  88,624  627,623 المطلوبات 

 
 فيما يلي تحليل اإليرادات )قبل عمليات االستبعاد( واألصول غير المتداولة ذات الصلة للمواقع الجغرافية األربعة األولى:

 

 ألف دوالر أمريكي  2021 
 

 االمارات العربية المتحدة 
المملكة السعودية   

 العربية 
 

 الكويت 
  

 جمهورية مصر العربية 
 247,711   330,689  434,869  598,455 إيرادات 

         
 90,852   93,078  134,967  161,601 موجودات غير متداولة 

 
 ألف دوالر أمريكي  2020 
 

 االمارات العربية المتحدة 
المملكة السعودية   

 العربية 
 

 الكويت 
  

 جمهورية مصر العربية 
 187,741   225,255  340,373  476,333 إيرادات 

         
 75,706   92,128  141,758  152,667 موجودات غير متداولة 
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 ألف دوالر أمريكي  2019 
 

 االمارات العربية المتحدة 
المملكة السعودية   

 العربية 
 

 الكويت 
  

العربية جمهورية مصر   
 225,786   308,090  405,494  540,144 إيرادات 

         
 78,989   109,214  195,834  177,128 موجودات غير متداولة 
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 

 
 
 

 المالية الموجزة المرحلية المجتزأة وتقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل  القوائم
   2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 مطاعم المحدودة للأمريكانا  
 

 
 
 
 
 
  

 
 المحتويات 

 
 الصفحة     

 
 

 2-1   المالية الموجزة المرحلية المجتزأة  القوائمتقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل حول 
 

 
 

 3   بيان المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ
 
 

 4   بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ 
 
 

 5   بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي المجتزأ
 
 

 7-6   الملكية الموجز المرحلي المجتزأ بيان التغيرات في حقوق 
 
 

 8   بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي المجتزأ
  

 
   32-9   المالية الموجزة المرحلية المجتزأة  القوائمإيضاحات حول 
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 ،1المبنى  - ، كرنسي هاوس 8، الطابق 01، العنوان:وحدة CL0215لخدمات المالية رقم الرخصة , سلطة دبي لبرايس ووتر هاوس كوبرز

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة   ،11987ص ب مركز دبي المالي العالمي، 

 3060 436 4(0) 971، فاكس: +3100 304 4(0) 971هاتف:+
 1 

 

أديبتيو ايه    المالية الموجزة المرحلية المجتزأة  إلى مجلس إدارة  القوائمتقرير المراجعة حول  
   دي انفستمنتس ليمتد

 

 مقدمة
 

وشركاتها التابعة )"المجموعة"(    مريكانا للمطاعم المحدودة لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ المرفق أل
الموجزة المرحلية المجتزأة ذات الصلة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات    القوائمو  2022يونيو    30كما في  

للسياسات المحاسبية الها  2022يونيو    30في    يهالستة أشهر المنته  ةالنقدية لفتر مة واإليضاحات  واإليضاحات، التي تشمل ملخصاً 
المالية الموجزة المرحلية المجتزأة وفقاً للمعيار المحاسبي   القوائمالتفسيرية األخرى. إن اإلدارة تعتبر مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 

لية المجتزأة  المالية الموجزة المرح  القوائم، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول هذه  34الدولي رقم  
 بناًء على عملية المراجعة التي قمنا بها.

 

 نطاق المراجعة
 

المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات    القوائم، "مراجعة  2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  
المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين    القوائمالمستقل للمنشأة". تنطوي عملية مراجعة  

عن األمور المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس  
لمعا وفقاً  المنجزة  التدقيق  بنطاق عملية  مقارنة  محدوداً  من نطاقاً  يمّكننا  ال  المراجعة  نطاق عملية  فإن  الدولية، وبالتالي  التدقيق  يير 

  الحصول على تأكيٍد بأننا سوف نكون على درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا 
 ال نبدي رأياً تدقيقياً. 

 

   على أمرتأكيد 
 

المالية الموجزة المرحلية المجتزأة، الذي يوضح األساس المحاسبي. كما نود أن    القوائممن    2نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  
 27إلى  2022يناير  1ال تدار على أنها منشأة منفصلة للفترة من  أمريكانا للمطاعم المحدودةنلفت االنتباه إلى حقيقة األمر، وهي أن 

المالية الموجزة المجتزأة ال تعتبر بالضرورة    القوائم ، فإن هذه  ، وهو تاريخ نقل نشاط المطاعم إلى المجموعة. ولذلك2022يونيو  
 كمجموعة.  مريكانا للمطاعم المحدودةمؤشًرا على النتائج المستقبلية أل

 
إعداد   إدارة    القوائمتم  قبل  المجتزأة من  المرحلية  الموجزة  المحدودة المالية  للمطاعم  بإدراج    أمريكانا  يتعلق  للمطاعم  فيما  أمريكانا 

في سوق أبوظبي لألوراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسوق األوراق المالية السعودية )تداول( في المملكة    حدودة الم
   المالية الموجزة المرحلية المجتزأة مناسبة ألي غرض آخر. القوائمالعربية السعودية. ونتيجة لذلك، قد ال تكون 

 
 األمور ال يعتبر رأياً معدالً. إن الرأي الذي نبديه في هذه 
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أديبتيو ايه  المالية الموجزة المرحلية المجتزأة إلى مجلس إدارة    القوائمتقرير المراجعة حول  
)تابع(  دي انفستمنتس ليمتد

 االستنتاج 
بأن   نعتقد  يجعلنا  انتباهنا ما  يلفت  لم  إلى مراجعتنا،  يتم إعدادها، من كافة    القوائم استناداً  لم  المرفقة  المجتزأة  المرحلية  الموجزة  المالية 

 "التقارير المالية المرحلية".   ،34النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

المحدوده  كوبرز ووترهاوس  برايس
 2022أغسطس  12

المتحده  العربيه  االمارات ،دبي
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   المحدودة أمريكانا للمطاعم 

 يونيو  30بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتهية في 

       
 4 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة. 

 
 ألف دوالر أمريكي   
        2022  2021 

 
 إيضاح 

    
 968,149  1,151,929 15 يرادات اإل

 ( 458,886)  ( 546,122)  تكلفة اإليرادات 

 509,263  605,807  الربح إجمالي 
     

 ( 327,702)  ( 360,342)  مصاريف بيع وتسويق 
 ( 80,896)  ( 90,402)  مصاريف عمومية وإدارية 

 9,849  9,429  إيرادات أخرى 
 3,093  547  أرباح نقدية من التضخم المفرط 

 ( 2,403)  ( 1,035)  خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
 ( 810)  ( 1,182) 7 مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية صافي 

 -  1,275  ربح القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 -  ( 25,482) 16 مطالبة ضريبية 

 110,394  138,615  ربح التشغيل 
     

 802  1,146  إيرادات التمويل 
 ( 11,505)  ( 10,431)  التمويل تكاليف 

 99,691  129,330  العلمي  للتقدم  الكويت مؤسسةحصة و  والزكاة الدخل  ضريبة قبل الربح
 ( 6,058)  ( 6,119)  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة ضريبة الدخل والزكاة و 

 93,633  123,211  الفترة  ربح  صافي
     

     : إلى العائد 
 93,324  121,266  الشركة األم / صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم الوسيطةالمساهم في 

 309  1,945  حصص غير مسيطرة 
  123,211  93,633 
  

 

 

 

     السهم  ربحية
 0.001  0.001 22 ربحية السهم األساسية والمخفّضة 
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   أمريكانا للمطاعم المحدودة 

 يونيو   30بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتهية في 
 

 5 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة. 

 ألف دوالر أمريكي   
  2022  2021 
     

 93,633  123,211  الفترة صافي ربح 
     بنود الدخل الشامل اآلخر 

     بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ: 
 -  5,726   مكافآت نهاية الخدمة للموظفيناحتساب إعادة 

     : بنود قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ 
 ( 11,848)  ( 1,061)  العمليات األجنبية بما في ذلك تأثير التضخم المفرط   ترجمةمن  عملةفروق 

 ( 11,848)  4,665  مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر 
 81,785  127,876  مجموع الدخل الشامل للفترة 

     
     العائد إلى: 

 81,428  125,901  الشركة األم الوسيطة المساهم في الشركة األم / صافي االستثمار العائد إلى 
 357  1,975  حصص غير مسيطرة 

  127,876  81,785 
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أمريكانا للمطاعم المحدودة 
   

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتهية في 
30
  

يونيو 
 

ت  
ضاحا

اإلي
المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة.

 
 6

 
 

   
 

 
ف دوالر أمريكي 

أل
 

 
 

صافي االستثمار العائد إلى الشركة األم الوسيطة 
 

 
 

 
 

صافي المساهمة المتراكمة من الشركة  
 األم الوسيطة 

احتياطي 
ترجمة
 

ت  
عمال

 أجنبية 
 

 المجموع 
ال

ص 
ص

ح
 

غير 
ال

مسيطرة 
 

 
مجموع

 
 

 حقوق الملكية 
  

 
 

 
 

 
صيد في 

الر
1 

يناير 
2021

 
 

89,789
 

(
12,683

 ) 
77,106

 
9,509

 
86,615

 
صافي ربح 

الفترة 
 

 
93,324

 
- 

93,324
 

309
 

93,633
 

الدخل الشامل اآلخر 
 

 
 

 
 

 
 

ضخم المفرط 
تعديل الت

 
 

- 
(

138
 ) 

(
138

 ) 
- 

(
138

 ) 
فروق 

ترجمة
 

ت األجنبية 
العمال

 
 

- 
(

11,758
 ) 

(
11,758

 ) 
48

 
(

11,710
 ) 

مجموع الدخل الشامل
   

 
93,324

 
(

11,896
 ) 

81,428
 

357
 

81,785
 

ال
ص غير 

ص
ت في الح

تغيرا
المسيطرة 

 
 

(
119

 ) 
- 

(
119

 ) 
(

890
 ) 

(
1,009

 ) 
ت للشركة األم الوسيطة 

توزيعا
 

 
(

72,410
 ) 

- 
(

72,410
 ) 

- 
(

72,410
 ) 

صافي 
ت

المدفوعا
 

س المال مع الشركة األم الوسيطة 
وتأثير إعادة هيكلة رأ

 
 

(
15,258

 ) 
- 

(
15,258

 ) 
- 

(
15,258

 ) 
ا

صيد في 
لر

30
 

يونيو 
2021

 
 

95,326
 

(
24,579

 ) 
70,747

 
8,976

 
79,723
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أمريكانا للمطاعم المحدودة 
   

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتهية في 
30
  

يونيو 
 

ت المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة. 
ضاحا

اإلي
 7

 
 

   
 

 
ف دوالر أمريكي 

أل
 

 
 

حقوق الملكية العائدة  
لمالكي 

الشركة األم
 

 

 
ضاحات 

إي
 

   
س المال 

رأ
 

   
احتياطي االندماج 

 
صافي المساهمة المتراكمة  

من 
الشركة األم 

 
احتياطي 

ترجمة
  

ت أجنبية 
عمال

 
 

المجموع 
 

ال
ص غير  

ص
الح

مسيطرة 
 

 
مجموع

  
حقوق الملكية 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
صيد

الر
  

في 
1 

يناير 
2022

 
 

- 
- 

148,984
 

(
20,429

 ) 
128,555

 
11,157

 
139,712

 
صافي ربح الفترة 

 
 

- 
- 

121,266
 

- 
121,266

 
1,945

 
123,211

 
الدخل
 

الشامل
 

اآلخر 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إعادة 
ب

احتسا
 

ت نهاية الخدمة للموظفين 
مكافآ

 
 

- 
- 

5,726
 

- 
5,726

 
- 

5,726
 

ضخم المفرط 
تعديل الت

 
 

- 
- 

- 
986

 
986

 
- 

986
 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبية 
العمال

 
 

- 
- 

- 
(

2,077
 ) 

(
2,077

 ) 
30

 
(

2,047
 ) 

مجموع 
 

الدخل
 

الشامل
   

 
- 

- 
126,992

 
(

1,091
 ) 

125,901
 

1,975
 

127,876
 

ال
ت في 

تغيرا
ص غير المسيطرة 

ص
الح

 
13

 
- 

- 
(

129
 ) 

- 
(

129
 ) 

(
3,731

 ) 
(

3,860
 ) 

ت للشركة األم الوسيطة 
توزيعا

 
 

- 
- 

(
83,089

 ) 
- 

(
83,089

 ) 
- 

(
83,089

 ) 
صافي 

ت
المدفوعا

 
س المال مع الشركة األم الوسيطة 

وتأثير إعادة هيكلة رأ
 

 
- 

- 
(

25,903
 ) 

- 
(

25,903
 ) 

- 
(

25,903
 ) 

صدار أسهم 
إ

 
 

10
 

- 
- 

- 
10

 
- 

10
 

رسملة األسهم 
 

12
 

168,463
 

(
1,608

 ) 
(

166,855
 ) 

- 
- 

- 
- 

صيد
الر

  
في
 

30
 

يونيو
 

2022
 

 
168,473

 
(

1,608
 ) 

- 
(

21,520
 ) 

145,345
 

9,401
 

154,746
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   أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 يونيو  30المرحلي المجتزأ للفترة المنتهية في  بيان التدفقات النقدية الموجز 

 8 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة. 
 

 
 ألف دوالر أمريكي  
  2021  2022 إيضاح  

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  99,206  129,330  الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة للفترة 
      

        تعديالت لـ:
  101,920  102,528  استهالك وإطفاء 

  6,539  5,164  الخدمة للموظفين، صافي من التحويالت مخصص مكافآت نهاية 
  810  1,182 7 مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  720  878  مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب
  2,403  1,035 10، 6، 5 خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

  382  1,048  ومعدات وموجودات غير ملموسة خسارة من استبعاد ممتلكات 
  ( 4,662)  ( 667)  ربح من امتيازات اإليجار 

  ( 802)  ( 1,146)  إيرادات التمويل
  11,505  10,431  تكاليف التمويل

  -  ( 939)  االعتراف باألرباح المؤجلة من مشتقات األدوات المالية في اإليرادات األخرى 
  -  ( 1,275)  العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ربح القيمة  

  -  25,482 16 مطالبة ضريبية
  ( 2,680)  505  تأثير التضخم المفرط 

  215,341  273,556    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

  ( 5,604)  ( 5,505)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  المدفوع من
  ( 4,835)  ( 6,062)  ضريبة دخل مدفوعة 

      التغيرات في رأس المال العامل: 

  ( 3,023)  ( 13,860)    ذمم مدينة تجارية وأخرى
  ( 223)  ( 1,641)  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ( 5,173)  ( 38,055)  مخزون
  2,713  4,832  مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 

  9,290  28,066  ذمم دائنة تجارية وأخرى ومطلوبات وضرائب أخرى 
  208,486  241,331  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  ( 18,840)  ( 44,573)  شراء ممتلكات ومعدات 
  916  1,038  من بيع ممتلكات ومعدات  المحصل

  ( 2,561)  ( 1,912) 6 شراء موجودات غير ملموسة 
  ( 516)  ( 1,216)  دفعات بدل الخلوّ 

  802  1,146  فائدة مستلمة من ودائع قصيرة األجل 
  ( 64,000)  ( 36,000) 14 قروض إلى طرف ذي عالقة 

  -  100,000 14 قروض لطرف ذي عالقة  المحصل من
  ( 84,199)  18,483  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  )1,119(  )574(  المدفوعة  تكاليف التمويل
  ( 825)  ( 3,215) 13 نقدية( التغيرات في الحصص غير المسيطرة )توزيعات أرباح 

  ( 184)  ( 705)  إضافية في شركة تابعة من الحصص غير المسيطرة  حصصاالستحواذ على 
  ( 67,871)  ( 74,481)  القيمة الرئيسية  -اإليجار دفعات 
  ( 10,386)  ( 9,264)  الفائدة على مطلوبات اإليجار -اإليجار دفعات 

  ( 72,410)  ( 83,089)  الوسيطة توزيعات للشركة األم 
  ( 15,258)  ( 25,903)  وتأثير إعادة هيكلة رأس المال مع الشركة األم الوسيطة  المدفوعات الحركة في 

  -  10  من إصدار رأس المال  المحصل
  ( 168,053)  ( 197,221)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

      

  ( 43,766)  62,593  وما في حكمه صافي التغير في النقد 
  ( 94)  6,853  العمالت األجنبية ترجمةفروق 

  171,784  166,923  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
  127,924  236,369 8 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة إيضاحات 

 2022يونيو   30للفترة المنتهية في 

9 

 

 

 معلومات عامة  1 
 

  2022مايو  27منشأة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وتم تأسيسها في  )"مطاعم أمريكانا" أو "الشركة األم"( أمريكانا للمطاعم المحدودةتعتبر 
مسجل   في  000007712برقم  المسجل  العنوان  ويقع  ورك    2428.  أبوظبي  06ريسكو  ميدان سوق  السلع،  برج  والعشرين،  الرابع  الطابق   ،

 العربية المتحدة.  العالمي، جزيرة الماريه، أبو ظبي، اإلمارات
 

لألغذية    مطاعم أمريكانا هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الكويتية لألغذية )أمريكانا( أو )"الشركة األم الوسيطة"(. إن الشركة الكويتية
ليمتد )"الشركة   القابضةيه دي من قبل شركة أديبتيو ايه دي انفستمنتس ليمتد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أديبتيو إ ٪93.42مملوكة بنسبة 

الغذائية  األم المطلقة"(. "المساهمون النهائيون" في الشركة الكويتية لألغذية هم السيد/ محمد علي راشد العبار والشركة السعودية لالستثمارات  
الممل العامة في  الغذائية الخليجية"(، وهي شركة تابعة لصندوق االستثمارات  العربية السعودية. إن نسبة  الخليجية )"االستثمارات  ٪ من 2.7كة 

٪ من 3.9  األسهم المصدرة من الشركة الكويتية لألغذية محتفظ بها كأسهم خزينة من قبل الشركة الكويتية لألغذية وتمثل األسهم المتبقية ما نسبته
 حصة األقلية. 

 

نشاط المطاعم ونشاط األغذية. يتألف نشاط المطاعم من تشغيل وإدارة عدد  تشارك الشركة الكويتية لألغذية في نشاطين رئيسيين من األعمال وهما  
ال عربية  من سالسل المطاعم / العالمات التجارية في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل عمليات هذا النشاط دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 

ان ولبنان والمغرب والعراق وتديره مختلف الشركات التابعة للشركة الكويتية  السعودية والكويت ومصر وقطر وكازاخستان والبحرين واألردن وعم
، اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية لألغذية تاريخ نقل نشاط المطاعم والمنشآت على النحو المفصل في اإليضاح  2022يونيو    2. في  لألغذية

 .2022يونيو  27ى أن يكون في  إلى مطاعم أمريكانا )يشار إليهم معًا باسم "المجموعة"( عل 17
 
 

 .2022 أغسطس 5مالية الموجزة المرحلية المجتزأة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ال  القوائمهذه تمت الموافقة على إصدار  
 
 

   ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 

 بيان االلتزام  2-1
 

"التقارير   34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    2022يونيو    30المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لفترة الستة أشهر المنتهية في    القوائمتم إعداد  
حلي  المالية المرحلية". كما أدرجت إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي الموجز المر

المالية الموجزة المرحلية المجتزأة كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الموحدة التي تم إعدادها وفقاً للمعايير    القوائممجتزأ. وال تشمل  ال
المالية الموجزة المرحلية    القوائمالدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية. وينبغي أن تقرأ  

 . 2019و 2020و 2021ديسمبر  31المالية السنوية المجتزأة لغرض خاص للسنوات المنتهية في   القوائمالمجتزأة جنبا إلى جنب مع 
 

 أساس اإلعداد  2-2
 

مة  المالية الموجزة المرحلية المجتزأة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التزام المنافع المحددة الذي يتم االعتراف به بالقي  القوائم تم إعداد  
المالية الموجزة    ائمالقوالحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة وإعادة تقييم األداة المالية المشتقة. كما تم إعداد هذه  

سوق أبوظبي   المرحلية المجتزأة المرفقة إلدراجها في مستند االكتتاب العام األولي للشركة الذي سيتم تقديمه فيما يتعلق بإدراج مطاعم أمريكانا في
المالية    القوائم لعربية السعودية. إن إعداد  لألوراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسوق األوراق المالية السعودية )تداول( في المملكة ا

السياسا  تطبيق  عملية  في  رأيها  إبداء  اإلدارة  من  يقتضي  كما  محددة.  أساسية  محاسبية  تقديرات  استخدام  يقتضي  المجتزأة  المرحلية  ت  الموجزة 
جاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة  المحاسبية للمجموعة. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من التعقيد أو الم

   . وقد تم تطبيقها بشكل ثابت على كافة الفترات المعروضة.4للبيانات المالية الموجزة المرحلية المجتزأة في اإليضاح 
 

 
 

المالية الموجزة المرحلية    القوائمتُعرض    يعتبر نقل نشاط المطاعم والمنشآت التابعة له إلى مطاعم أمريكانا بمثابة إعادة هيكلة لرأس المال، حيث
المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لمطاعم    القوائم  2022يونيو    30المجتزأة للمجموعة كاستمرار لمطاعم أمريكانا. وتمثل المعلومات المالية كما في  

المالية    القوائم مثل المعلومات المالية للفترات المعروضة في هذه  بعد إعادة الهيكلة. كما ت  10أمريكانا بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
تعمل سابقًا  الموجزة المرحلية المجتزأة النتائج المالية والمركز المالي لمطاعم أمريكانا قبل تاريخ تأسيس الشركة األم كما لو كانت الشركة األم  

 حاسبة ويتم العرض بأثر رجعي حيث: كمجموعة من المنشآت. وعليه، يمثل النقل الطريقة السابقة للم
 

 يتم إدراج موجودات ومطلوبات المنشآت المنقولة بالقيم الدفترية السابقة وال يلزم قياس القيمة العادلة.  •
هر المنتهية  يتم دمج نتائج المنشآت والمركز المالي كما لو كان يتم دمجها دائًما مع الشركة األم. وعليه، فإن المعلومات المقارنة لفترة الستة أش •

المركز المالي  المالية الموجزة المرحلية المجتزأة تمثل النتائج المالية و القوائمالواردة في هذه   2021ديسمبر  31وكما في  2021يونيو  30في 
على أساس مجتزأ وفقًا ألساس اإلعداد    2021ديسمبر    31وكما في    2021يونيو    30تم إعداد أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  لنشاط المطاعم.  

. 2019و 2020و 2021ديسمبر  31المالية السنوية المجتزأة للسنوات المنتهية في  القوائموالسياسات المحاسبية الواردة في 
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 التغيرات الموسمية في العمليات التشغيلية  2-3
 

 ال تتعرض المجموعة حاليا لضغط العمل الموسمي. 
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-4
 

ينايـر    1أو بعد    تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في
أي تأثيـر جوهري على  المالية الموجزة المرحلية المجتزأة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور،    القوائمفي هذه    2022

 المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة: 
 

 (.2022يناير  1)ساري المفعول اعتباراً من  3التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 (.2022يناير  1)ساري المفعول اعتباراً من  37التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
 (.2022يناير  1)ساري المفعول اعتباراً من  16ار المحاسبي الدولي رقم التعديل على المعي •
  1)سارية المفعول اعتباراً من    16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

 (.2022يناير 
 

  الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكراً المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

  (.2023يناير   1، "عقود التأمين" )مؤجل حتى الفترات المحاسبية التي تبدأ في 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 (.2023يناير  1اعتباراً من )سارية المفعول   12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
 (.2023يناير  1)سارية المفعول اعتباراً من  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
 (.2023يناير  1)سارية المفعول اعتباراً من  8التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 

بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديال المالية الموجزة المرحلية المجتزأة المستقبلية للمجموعة وتعتزم تطبيقها،    القوائمت على  تقوم المجموعة حالياً 

 حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. 

 السياسات المحاسبية  2-5
 

المالية الموجزة المرحلية المجتزأة تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث بيانات مالية    القوائمإن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في هذه  
 . 2019و 2020و 2021ديسمبر  31سنوية مجتزأة للمجموعة للسنوات المنتهية في 

 

 التجميع أساس  2-6
 

   الشركات التابعة )أ(
 

األغراض الخاصة( الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما  الشركات التابعة هي كافة المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات  
ها على  عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرت

 تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ انتفاء السيطرة. المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من  
 

المنشآت  تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب اندماج األعمال المبرم من قبل المجموعة، باستثناء عمليات االستحواذ التي تشمل  
حسابها باستخدام الطريقة السابقة. إن المقابل المالي المحول نظير االستحواذ على شركة تابعة يمثل القيم  الخاضعة لسيطرة مشتركة، والتي يتم  

 العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة. 
 

لغ مالية محتملة. يتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ ضمن المصاريف  يشمل المقابل المالي القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب لمبا
عن اندماج األعما وااللتزامات المحتملة المحّملة  وكذلك المطلوبات  عليها  قياس الموجودات المحددة المستحوذ  مبدئياً  ويتم  بقيمها  عند تكبدها.  ل 

عملية استحواذ على حدة، بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما   العادلة بتاريخ االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل
   بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة من صافي الموجودات في الشركة المستحوذ عليها.

 

وكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها  إذا تم اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية في تاريخ االستحواذ للحصص الممل
موجز المرحلي  يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس في بيان الدخل ال

المقابل الطارئ ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالي  بالقيمة  المجتزأ. يصنف  ويُعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقاً  ة. 
 العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. 

 

حصص  إن الزيادة في المقابل المالي الُمحّول وقيمة الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي  
القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها يتم إدراجها تحت بند الشهرة. وفي حال  ملكية سابقة في الشركة المستحوذ عليها، على  

وجودات  كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصص غير المسيطرة المعترف بها والحصة المقاسة المملوكة سابقاً أقل من القيمة العادلة لصافي م
الل اتفاقية شراء بالمقايضة، يتم االعتراف بالفرق مباشرةً في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. الشركة التابعة المستحوذ عليها من خ
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 )تابع(  التجميعأساس  2-6

 
 )تابع( الشركات التابعة  )أ(

 
المالية الموجزة المرحلية المجتزأة للدخل    القوائميتم عرض الحصص غير المسيطرة في النتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في  

 والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والمركز المالي على التوالي. 
 

المالية الموجزة المرحلية المجتزأة للشركة األم وشركاتها التابعة التي تم نقلها إليها من    القوائمالمالية الموجزة المرحلية المجتزأة على   القوائمتشتمل  
  قبل الشركة الكويتية لألغذية.

 
لنقل  . وتعتبر عملية ا2022يونيو    30تم نقل الشركات التابعة للشركة األم إليها بموجب إعادة هيكلة رأس المال خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 بمثابة إعادة هيكلة لرأس مال تحت سيطرة مشتركة ويتم استخدام الطريقة السابقة للمحاسبة والعرض بأثر رجعي. 
 

المالية الموجزة المرحلية المجتزأة لكل من منشآت مطاعم أمريكانا باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية    القوائميتم قياس البنود المدرجة في  
المالية الموجزة المرحلية المجتزأة معروضة بالدوالر األمريكي، وهو "عملة العرض"    القوائمل منشأة ضمنها )"العملة الوظيفية"(. إن التي تعمل ك

 لمطاعم أمريكانا والعملة التي تقيس بها اإلدارة أداء مطاعم أمريكانا وتعلن بها عن نتائجها. 
 

 التجميع المعامالت المستبعدة عند  )ب(
 

حققة  حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير الميتم  
على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة بم يضمن    اما لم توفر المعاملة دليالً 

 اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.
 

 التغيرات في الحصص في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة  )ج( 
 

وهي كالمعامالت التي    -إن المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت أسهم  
لصافي  لُمـالَّك بوصفهم مالكاً. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصص ذات الصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية  تتم مع ا

إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الحصص غير المسيطرة ضمن  ا  موجودات لشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً 
 قوق الملكية. ح

 
 استبعاد شركات تابعة  )د(

 
السيطر فقدان  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  قياسها  يُعاد  المنشأة  في  بها  محتفظ  حقوق  أي  فإن  ما،  منشأة  على  السيطرة  المجموعة  تفقد  ة، مع  عندما 

العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض االحتساب  االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية ضمن بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. إن القيمة 
راف  الالحق للحقوق المحتفظ بها إما كشركة زميلة أو كمشروع مشترك أو كموجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق االعت

امت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. وقد  بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد ق
 يعني هذا أن يُعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ضمن بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد.

 
 ندماج االاحتياطي  2-7

 
خالل فترة    أمريكانا للمطاعم المحدودة حيث تم نقل نشاط المطاعم من الشركة األم الوسيطة إلى  يتعلق احتياطي االندماج بإعادة هيكلة رأس المال  

ى الشركة  وتم تسجيل الفرق بين صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم الوسيطة والمقابل المقدم إل.  2022يونيو    30الستة أشهر المنتهية في  
ة الدفترية  األم الوسيطة لعمليات النقل )والذي يمثل قيمة رأس المال المصدر( كاحتياطي اندماج في حقوق الملكية نظًرا ألنه يمثل الفرق بين القيم

لصافي الموجودات المنقولة والقيمة العادلة للمقابل المقدم. 
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 ربحية السهم  2-8
 

منسوبة  تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة ال
تم تحديد ربحية السهم  إلى المساهمين العاديين للمجموعة على عدد األسهم المصدرة للمستثمرين الحاليين، عند تكوين الهيكل القانوني المجمع. ي

لمحتملة  المخففة عن طريق تعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين وعدد األسهم عند التكوين لتأثيرات جميع األسهم العادية ا
باستخدام عدد األسهم المصدرة عند    2021يونيو    30المخففة. تم تعديل المقام بأثر رجعي في حساب العائد على السهم التاريخي للفترة المنتهية في  

 تكوين الهيكل القانوني المجمع. 
 

 إدارة المخاطر المالية  3
 

 عوامل المخاطر المالية  3-1
 

األسعار  ومخاطر  األجنبية  العمالت  مخاطر صرف  )تشمل  السوق  مخاطر  متنوعة هي:  مالية  لمخاطر  أنشطتها  من خالل  المجموعة  تتعرض 
الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بتقييم المخاطر لمواجهة كل خطر من هذه  ومخاطر أسعار 

لة  المحتم  المخاطر. ويركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويهدف إلى الحد من اآلثار السلبية
 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 

  تتم إدارة المخاطر في الغالب من قبل قسم خزينة مركزي لدى المجموعة بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقوم قسم الخزينة 
التشغيلية لدى المجموعة. يوفر مجلس اإلدارة سياسات    المركزي بتحديد المخاطر المالية وتقييمها والتحوط لها من خالل التعاون الوثيق مع الوحدات

  موثقة حول إدارة المخاطر المالية إضافة إلى سياسات أخرى موثقة لمجاالت معينة مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة 
 تتطلب سيولة عالية. ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة واالستثمارات التي 

 

المالية    القوائمال تشتمل   للبيانات  الالزمة  المالية  المخاطر  بإدارة  المتعلقة  المعلومات واإلفصاحات  كافة  المجتزأة على  المرحلية  الموجزة  المالية 
إلى جنب مع     2020و  2021ديسمبر    31ت المنتهية في  المالية السنوية المجتزأة للمجموعة للسنوا   القوائمالسنوية الموحدة، وينبغي أن تُقرأ جنباً 

 . ولم تطرأ أي تغييرات على قسم إدارة المخاطر أو على أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة. 2019و
 

 مخاطر السيولة 
 

المتداولة وتوفر التمويل من خالل حجم مالئم من تتمثل اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة في االحتفاظ بأرصدة كافية من النقد واألوراق المالية  
حفاظ على  التسهيالت االئتمانية الملتزم بها والقدرة على تصفية مواقع السوق. ونظراً لطبيعة األعمال األساسية للمجموعة، تهدف المجموعة إلى ال 

   مرونة عملية التمويل بتوفير قنوات ائتمانية ملتزم بها.
 

 2021ديسمبر    31المالية السنوية المجتزأة للمجموعة للسنوات المنتهية في    القوائمأخرى تتعلق بمخاطر السيولة في    ال توجد تغييرات جوهرية
 . 2019و 2020و

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4
 
 

المالية الموجزة المرحلية المتجزأة من اإلدارة إصدار األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة    القوائميتطلب إعداد هذه  
  لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة بتاريخ التقرير. وبخالف ذلك، فإن عدم التأكد حول هذه 

والتقد  الفترات  االفتراضات  في  المتأثرة  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  جوهريا  تعديالً  تتطلب  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  يرات 
   المستقبلية.

 
 

تقد أنها  ي يعيتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية الت
المالية الموجزة المرحلية المجتزأة، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند    القوائم معقولة في ظل الظروف الراهنة. وفي سبيل إعداد هذه  

المطبقة على   لتلك  مماثلة  كانت  والشكوك  للتقديرات  الرئيسية  والمصادر  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  المجتزأة  المال  القوائمتطبيق  السنوية  ية 
 . 2019و 2020و 2021ديسمبر  31للمجموعة للسنوات المنتهية في 

 

 

 األحكام الهامة 
 
 

 السيطرة على شركة تابعة 
 

خلصت اإلدارة إلى أن المجموعة تسيطر على شركة مطاعم البحرين والكويت، على الرغم من أنها تمتلك أقل من نصف حقوق التصويت في هذه  
وفقًا للترتيبات  ٪40التابعة. وتمتلك المجموعة، كونها أكبر مساهم بنسبة  الشركة   والكويت.  مطاعم البحرين  ، الحق الحصري في إدارة شركة 

بسلطة على  التعاقدية المعمول بها، تعين المجموعة جميع اإلدارات الرئيسية وتتخذ جميع قرارات التشغيل الرئيسية مما يشير أيًضا إلى أنها تتمتع  
 المالية بناًء على هذه الحقائق.  القوائمشركة المستثمر فيها وبالتالي يتم توحيدها في  ال
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 التضخم المفرط 
 

التضخم المفرط في البلدان التي تعمل فيها وما إذا كانت العملة الوظيفية للشركة التابعة هي  تمارس مطاعم أمريكانا أحكاماً هامة عند تحديد بداية  
 عملة اقتصاد مفرط التضخم. 

 تؤخذ في االعتبار الخصائص المختلفة للبيئة االقتصادية لكل بلد. 
 تشمل هذه الخصائص، على سبيل المثال ال الحصر، أياً مما يلي: 

 اظ بثروتهم في موجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياً. يفضل عامة السكان االحتف •
 يتم تحديد األسعار بعملة أجنبية مستقرة نسبياً.  •
 تأخذ أسعار البيع أو الشراء في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة ائتمان قصيرة.  •
 أسعار. ترتبط أسعار الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر  •
 ٪.100يقترب أو يتجاوز معدل التضخم التراكمي على مدى ثالث سنوات من  •

 
المالية إلحدى الشركات التابعة ضرورياً. بعد تقييم اإلدارة، تم احتساب   القوائمتمارس اإلدارة أحكاماً فيما يتعلق بالوقت الذي يصبح فيه إعادة بيان 

والتدفقات  الشركة التابعة للمجموعة، الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية، كمنشأة تعمل في اقتصادات مفرطة التضخم. وتم عرض النتائج  
 لسياحية العالمية من حيث وحدات القياس الجارية في تاريخ التقرير.النقدية والمراكز المالي للشركة اللبنانية للمشروعات ا 

 
 ، وتم تطبيق محاسبة التضخم المفرط منذ ذلك الحين. 2020تم تقييم االقتصاد اللبناني على أنه مفرط التضخم اعتباًرا من سبتمبر 

 
 فيما يلي المؤشر العام لألسعار المستخدم وفقاً لصندوق النقد الدولي: 

 

 
 

 ريخ التا

 
 

  سنة األساس 

 
المؤشر العام  

 لألسعار 
  

  معدل التضخم )٪( 
             

  ٪ 1085  1271  2019 2022يونيو  30
  ٪ 759  921  2019 2021ديسمبر  31

  ٪ 287  415  2019 2021يونيو  30
 

 إن تأثير تعديل نتائج مطاعم أمريكانا بسبب التضخم المفرط مبين أدناه: 
 

الفترة المنتهية   
يونيو   30في 

2022 
 

الفترة المنتهية  
يونيو   30في 

2021 
 

ألف دوالر   بيان الدخل 
 أمريكي

ألف دوالر   
 أمريكي

 
        

  2,063  974 الزيادة في اإليرادات 
  3,093  547 أرباح نقدية من التضخم المفرط 

  ( 954)  ( 982) خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
  ( 1,186)  ( 471) الزيادة في تكلفة اإليرادات 

  ( 687)  ( 639) الزيادة في مصاريف البيع والتسويق 
  ( 476)  17 النقص / )الزيادة( في المصاريف العمومية واإلدارية 

  ( 127)  ( 933) أخرى
  1,726  ( 1,487) )نقص( / زيادة الربح بعد الضريبة 

 
 

   التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 

الفعلية ذات    تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة، بطبيعة الحال، مع النتائج
  الصلة.

 
 
 
 

ق - 79



 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع( 2022يونيو   30للفترة المنتهية في 

14 

 

 )تابع(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4
 

 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
 

سنة  إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون ال
 المالية القادمة مبينة أدناه: 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
 

  مطالبة لمجموعة أن أصغر وحدات توليد للنقد هي مستوى عالمتها التجارية الخاصة بها في المقام األول على أساس أن المجموعة  لقد قررت ا
أيًضا  لحفاظ على الحد األدنى من عدد المتاجر في كل بلد من أجل الحفاظ على الحق الحصري بما يتماشى مع اتفاقيات االمتياز. تستفيد اإلدارة  با

ة التحتية للخدمات المشتركة في كل بلد، وقد قامت بتطوير مؤشرات األداء المالي والتشغيلي على مستوى الدولة ذات العالمة التجارية.  من البني
"انخفاض قيمة الموجودات" الذي    36تجري اإلدارة دراسة ربع سنوية لتحديد مؤشرات االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

دمة  سب فيه التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة للتأكد من أن قيمة الموجودات قد انخفضت. ومع ذلك، يوجد خطر حيث أن االفتراضات المستختُحت
المنظو المستقبل  في  السائدة  والظروف  الحالية  الظروف  على  بناًء  عادلة  تكون  ال  قد  المستقبلية  النقدية  التدفقات  لحساب  اإلدارة  قبل  إن    ر. من 

االستخدا حق  وموجودات  والمعدات  الممتلكات  هي  القيمة  انخفاض  لتحري  تقييمها  تم  والتي  المطاعم  بمنافذ  المتعلقة  المالية  غير  م  الموجودات 
ألف دوالر أمريكي،    626,517:  2021ديسمبر    31)  2022يونيو    30ألف دوالر أمريكي كما في    615,700والموجودات غير الملموسة البالغة  

ألف دوالر أمريكي(. فيما يلي )عكس االنخفاض في القيمة( / خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل    574,038:  2021ونيو  ي  30
  المجتزأ على هذه الموجودات غير المالية:

 
 

 

 

فترة الستة أشهر   
  30المنتهية في 

2022يونيو   

  
السنة المنتهية في  

2021ديسمبر  31  

 

دوالر أمريكيألف      ألف دوالر أمريكي   
       

  ( 1,356)   554  (5ممتلكات ومعدات )إيضاح 
  292   470  (10موجودات حق االستخدام )إيضاح 
  ( 115)   11  (6موجودات غير ملموسة )إيضاح 

  ( 1,179)   1,035  المجموع 
 

 أمريكانا وتأثير تحليل الحساسية على بيان الدخل الشامل المجتزأ على تلك االفتراضات: يعرض الجدول التالي االفتراضات الرئيسية لمطاعم 
 

 / )انخفاض قيمة الموجودات غير المالية(  المقدار  
 ألف دوالر أمريكي   
 الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 التغير في االفتراض  

 ( 154) 157 ( 54) 31 ٪ 0.5-+/ معدل النمو 
 30 ( 30) 8 ( 8) ٪ 0.5-+/   معدل الخصم

 ( 249) 240 ( 92) 31 ٪ 1.0-+/ إجمالي هامش الربح 
 

للحصول    21. راجع اإليضاح  2021و  2022يونيو    30فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة المستخدمة للفترة المنتهية في  
 البلدان المدرجة في كل قطاع.على قائمة  

 2022يونيو  30اختبار انخفاض قيمة وحدات توليد النقد: االفتراضات الرئيسية  

 
دول مجلس  

التعاون الخليجي  
 الرئيسي 

 أخرى شمال أفريقيا  الخليج دول جنوب 

 
  ٪ 19 -( ٪48) ٪ 13 - ٪6 ٪ 15 - ٪3 ٪ 12 - ٪5 معدل النمو 

  ٪ 27 - ٪10 ٪ 13 - ٪10 ٪ 11 - ٪9 ٪9   معدل الخصم

  ٪ 220 - ٪2 ٪ 11 - ٪2 ٪ 4 - ٪2 ٪ 5 - ٪2 الزيادة / النقص في إجمالي الهامش 
      

 
 

 2021يونيو  30اختبار انخفاض قيمة وحدات توليد النقد: االفتراضات الرئيسية 

 
دول مجلس  

التعاون الخليجي  
 الرئيسي 

 أخرى شمال أفريقيا  دول جنوب الخليج 

 
  ٪ 121 - ٪6 ٪ 45 - ٪10 ٪ 26 - ٪3 ٪ 45 - ٪5 معدل النمو 

  ٪ 24 - ٪9 ٪ 12 - ٪9 ٪ 10 - ٪8 ٪8   معدل الخصم

  ٪ 9 - ٪1 ٪ 7 - ٪1 ٪ 4 - ٪1 ٪ 3 - ٪1 الزيادة / النقص في إجمالي الهامش 
 
 
 
 
 
  

ق - 80



 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع(  2022يونيو   30للفترة المنتهية في 

                                                                                                                                                              15 

 
 )تابع(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4

 

 
 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 
 الضرائب 

 

تخضع المجموعة لضريبة الدخل على الشركات والزكاة. ومن الضروري اتخاذ أحكام هامة لتحديد مخصص الضرائب. يوجد العديد من المعامالت  
العمل   في سياق  لها غير مؤكد  النهائي  الضريبة  تحديد  يكون  التي  على  والحسابات  بناًء  المتوقع  الضريبي  بااللتزام  المجموعة  تعترف  المعتاد. 

 ً ، فسوف  تقديراتها حول مدى استحقاق دفع ضرائب إضافية. وعندما تختلف محصلة الضريبة النهائية لهذه األمور عن المبالغ التي تم تسجيلها سابقا
 (.18التي يتم فيها هذا التحديد )إيضاح  تؤثر هذه الفروق على ضريبة الدخل ومخصصات الضريبة المؤجلة في السنة 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 
 

ماً  يستند انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى على افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة أحكا
افة  ض عند اتخاذ هذه االفتراضات وتحديد مدخالت حساب االنخفاض في القيمة، وذلك بناًء على تاريخ المجموعة السابق وظروف السوق الحالية، باإل

 إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.   
 

. تعتقد اإلدارة أن التغييرات في  19-راجعت مطاعم أمريكانا االفتراضات بشأن مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة على خلفية وباء كوفيد
متوقعة الناشئة عن الموجودات المالية لن تغير بشكل جوهري انخفاض  االفتراضات المتعلقة بمخاطر التعثر واحتساب معدالت الخسائر االئتمانية ال

. وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع عن كثب وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في  2022يونيو    30قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى كما في  
 فترات إعداد التقارير المستقبلية. 

 
  إدارة المجموعةتوزيعات 

 
 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، أصدرت اإلدارة أحكاًما    2021يونيو    30عند إعداد بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتهية في  
ا( ش.م.ك.م. تم  بعض المصاريف واإليرادات المحتفظ بها تاريخيًا من قبل الشركة الكويتية لألغذية )أمريكان  بتوزيع وتقديرات وافتراضات تتعلق  

المالية السنوية المجتزأة    القوائماألنسب والتي تعتبر معقولة وتستند إلى السياسات المطبقة على    التوزيعهذه البنود للمجموعة بناًء على طريقة    توزيع
سيؤدي االرتفاع أو االنخفاض  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  2019و 2020و 2021ديسمبر  31للمجموعة للسنوات المنتهية في 

يونيو    30ألف دوالر أمريكي للفترة المنتهية في    240لمطاعم أمريكانا بحوالي    الموزعةإلى تغير في المصاريف    التوزيعفي نسب    ٪10بنسبة  
2021 . 

 

 المصاريف كما هو مذكور أعاله بناء على األساس التالي:  توزيعتم 
 

   التوزيعأساس    طبيعة التكاليف
الغذائية ومهام    التوزيعيعتمد   منافع وتكاليف متعلقة بالموظفين   أعمال المطاعم واألعمال  المستغرق واألنشطة بين  المقدر  الوقت  على 

 إدارة المجموعة.  
 هذه التكاليف بناًء على عدد الموظفين من كل شركة تستخدم المساحات المكتبية.  توزيعتم  إيجار ومرافق 

أتعاب مهنية وقانونية وأتعاب إدارة  
 المكاتب  

 
 ها بناًء على النشاط   وزيعيمكن تحديد هذه التكاليف وقد تم ت

 
 
 

 العالمية الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية  -العمالت األجنبية  ترجمة
 
 

قت البنوك  الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية )"أمريكانا لبنان"( هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. خالل السنة السابقة، طب
له على نطاق واسع على  في لبنان ضوابط غير رسمية على العملة األجنبية في القطاع المصرفي إلدارة العجز. يستخدم الدوالر األمريكي ويتم تداو

ليرة لبنانية لكل دوالر أمريكي )"سعر الصرف    1,507.5مدى العقدين الماضيين أو أكثر والذي تم ربطه بالليرة اللبنانية طوال تلك الفترة بسعر  
 الرسمي"(. 

 
كسعر فيما يتعلق بالمعايير الدولية للتقارير المالية، عندما يكون لدولة ما أسعار صرف متعددة، فإن الحكم مطلوب لتحديد سعر الصرف المؤهل  

العملة متاحة بسعر الصرف الرسمي. بعد إطالق  الع  ترجمةفوري يمكن استخدامه ل إذا كانت  ذلك ما  التي تحدد  مليات األجنبية. تشمل العوامل 
ة  المنصة اإللكترونية الرسمية )"صيرفة"( من قبل مصرف لبنان المركزي التي يتم فيها نشر أسعار الصرف بشكل دوري للبنوك المشاركة ولتسوي

إلدارة سعر "صيرفة" كسعر صرف رسمي بديل، باعتباره سعًرا فوريًا أكثر مالءمة. نتيجة لذلك، استخدمت اإلدارة  الذمم الدائنة األجنبية، اعتبرت ا
يونيو    30عمليات شركة أمريكانا لبنان إلى عملة العرض بالدوالر األمريكي كما في    ترجمةسعر الصرف الرسمي البديل وهو سعر "صيرفة" ل

2022 .
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع( 2022يونيو   30للفترة المنتهية في 

16 

 
 )تابع(  واألحكام المحاسبية الهامةالتقديرات  4

 
 )تابع( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 
   أدوات مالية مشتقة

 
ختيار مجموعة  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المتداولة في سوق نشطة باستخدام أساليب التقييم. تستخدم المجموعة تقديرها ال 

 األساليب واالفتراضات المتنوعة والتي تستند بشكل أساسي إلى ظروف السوق الراهنة في نهاية كل فترة تقرير. من 
 

   خيارات التمديد أو اإلنهاء
 

غير قابل لإللغاء في عقد اإليجار، وكذلك أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا   كان من  تحدد المجموعة مدة اإليجار باعتبارها شرطاً 
ات  المؤكد بشكل معقول ممارسة ذلك، أو أي فترات يغطيها خيار فسخ عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسة ذلك. معظم خيار

حكام التجديد.  التمديد واإلنهاء التي يتم االحتفاظ بها ال يمكن ممارستها إال من قبل المجموعة أو باتفاق كال الطرفين بشكل متبادل على شروط وأ
 وبناًء على تقييم اإلدارة، فقد توصلوا إلى عدم ممارسة أي خيارات تمديد أو إنهاء ألنها ليست مؤكدة بشكل معقول. 
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أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 

ضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 
إي

 
للفترة المنتهية في 

30
 

يونيو  
2022

 
)تابع(

 
 17

  

5
 

ممتلكات ومعدات 
 

 
 

 
ف دوالر أمريكي 

أل
 

  
ضي  

 أرا
ت على عقار  

تحسينا
ث 

 وأثا
 مبانٍ 

ف تبريد 
 وغر

ت 
ت وأدوا

 معدا
 

ت
 مركبا

مشاريع قيد  
 التنفيذ 

 
 المجموع 

التكلفة
   

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2022

 
 

19,095
 

450,374
 

89,388
 

270,081
 

15,795
 

20,965
 

865,698
 

ت
ضافا

إ
   

 
- 

15,140
 

573
 

16,097
 

814
 

23,837
 

56,461
 

ت 
استبعادا

 
 

- 
(

19,080
 ) 

(
2,228

 ) 
(

8,292
 ) 

(
1,064

 ) 
- 

(
30,664

 ) 
ضخم 

تعديل الت
المفرط 

 
 

141
 

63
 

192
 

122
 

9 
- 

527
 

ت
تحويال

   
 

- 
13,144

 
326

 
3,105

 
- 

(
17,868

 ) 
(

1,293
 ) 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبية 
العمال

 
 

(
2,511

 ) 
(

9,788
 ) 

(
3,563

 ) 
(

4,650
 ) 

(
427

 ) 
(

370
 ) 

(
21,309

 ) 
كما في 

30
 

يونيو 
2022
  

 
16,725

 
449,853

 
84,688

 
276,463

 
15,127

 
26,564

 
869,420

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ض في القيمة 
االستهالك المتراكم واالنخفا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2022
 

 
- 

350,636
 

69,144
 

211,801
 

12,198
 

- 
643,779

 
استهالك
 

للفترة 
 

 
- 

16,948
 

1,691
 

9,553
 

755
 

- 
28,947

 
ت 

استبعادا
 

 
- 

(
18,759

 ) 
(

1,396
 ) 

(
7,989

 ) 
(

1,060
 ) 

- 
(

29,204
 ) 

ضخم المفرط 
تعديل الت

 
 

- 
85

 
234

 
177

 
8 

- 
504

 
ت

تحويال
   

 
- 

(
99

 ) 
(

67
 ) 

141
 

- 
- 

(
25

 ) 
ض في القيمة 

انخفا
 

 
- 

518
 

(
20

 ) 
56

 
- 

- 
554

 
فروق 

ترجمة
 

ت األجنبية 
العمال

 
 

- 
(

5,678
 ) 

(
2,224

 ) 
(

2,958
 ) 

(
263

 ) 
- 

(
11,123

 ) 
كما في 

30
 

يونيو 
2022

 
 

- 
343,651

 
67,362

 
210,781

 
11,638

 
- 

633,432
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي القيمة 

الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
30
 

يونيو 
2022

 
 

16,725
 

106,202
 

17,326
 

65,682
 

3,489
 

26,564
 

235,988
 

 
تتكون 

مشاريع قيد التنفيذ
 

ت قيد التجميع.
بشكل رئيسي من منافذ بيع قيد اإلنشاء ومعدا

   
 

ت بقيمة دفترية تبلغ 
ت والمعدا

تم رهن الممتلكا
23,429
 

ف دوالر أمريكي كما في 
أل

30
 

يونيو 
2022
 (

31
 

ديسمبر 
2021

 :
19,746
 

ض محتفظ به من قبل الشركة األم
ضمان القترا

ف دوالر أمريكي( ك
أل

 
الوسيطة

 .

ق - 83



أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 

ضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 
إي

 
للفترة المنتهية في 

30
 

يونيو  
2022

 
)تابع(

 
 18

  

5
 

ممتلكات ومعدات
 

)تابع(
 

 
  

ف دوالر أمريكي 
أل

 
  

ضي  
 أرا

ت على عقار  
تحسينا
ث 

 وأثا
 مبانٍ 

ف تبريد 
 وغر

ت 
ت وأدوا

 معدا
 

ت
 مركبا

مشاريع قيد  
 التنفيذ 

 
 المجموع 

التكلفة
   

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2021

 
 

32,877
 

461,548
 

110,853
 

284,536
 

18,456
 

13,744
 

922,014
 

ت
ضافا

إ
   

 
- 

22,001
 

709
 

19,591
 

1,173
 

48,036
 

91,510
 

ت 
استبعادا

 
 

- 
(

37,441
 ) 

(
803

 ) 
(

20,937
 ) 

(
2,833

 ) 
(

81
 ) 

(
62,095

 ) 
ضخم المفرط 

تعديل الت
 

 
3,082

 
4,660

 
4,498

 
3,653

 
232

 
- 

16,125
 

ت
تحويال

   
 

- 
27,264

 
581

 
4,861

 
104

 
(

40,606
 ) 

(
7,796

 ) 
فروق 

ترجمة
 

ت األجنبية 
العمال

 
 

(
16,864

 ) 
(

27,658
 ) 

(
26,450

 ) 
(

21,623
 ) 

(
1,337

 ) 
(

128
 ) 

(
94,060

 ) 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2021
  

 
19,095

 
450,374

 
89,388

 
270,081

 
15,795

 
20,965

 
865,698

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ض في القيمة 
االستهالك المتراكم واالنخفا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
  

 
7,024

 
373,628

 
86,766

 
231,827

 
14,882

 
- 

714,127
 

استهالك 
للسنة 

 
 

- 
37,219

 
3,742

 
16,413

 
1,233

 
- 

58,607
 

ت 
استبعادا

 
 

- 
(

36,648
 ) 

(
804

 ) 
(

19,687
 ) 

(
2,804

 ) 
- 

(
59,943

 ) 
ضخم المفرط 

تعديل الت
 

 
- 

4,559
 

3,928
 

3,497
 

232
 

- 
12,216

 
ت

تحويال
   

 
- 

26
 

(
102

 ) 
(

30
 ) 

4 
- 

(
102

 ) 
ض في القيمة 

س االنخفا
عك

 
 

(
490

 ) 
(

87
 ) 

(
605

 ) 
(

170
 ) 

(4
 ) 

- 
(

1,356
 ) 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبية 
العمال

 
 

(
6,534

 ) 
(

28,061
 ) 

(
23,781

 ) 
(

20,049
 ) 

(
1,345

 ) 
- 

(
79,770

 ) 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2021
  

 
- 

350,636
 

69,144
 

211,801
 

12,198
 

- 
643,779

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2021
  

 
19,095

 
99,738

 
20,244

 
58,280

 
3,597

 
20,965

 
221,919

 
 

تتكون 
مشاريع قيد التنفيذ 

ت قيد التجميع.
بشكل رئيسي من منافذ بيع قيد اإلنشاء ومعدا
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

19 
 

 موجودات غير ملموسة  6
 

 ألف دوالر أمريكي  
حقوق االمتياز   

 والوكاالت 
 

 المجموع  أخرى
    

      التكلفة
 84,773 9,455 75,318  2020ديسمبر  31في 

 8,303 - 8,303 إضافات 
 3,397 - 3,397   تحويالت

 602 - 602 تعديل التضخم المفرط 
 ( 2,567) - ( 2,567) استبعادات 

 ( 3,533) - ( 3,533)   العمالت األجنبية ترجمةفروق 
 90,975 9,455 81,520  2021ديسمبر  31في 

 1,912 - 1,912 إضافات 
 1,406 - 1,406   تحويالت

 3 - 3 تعديل التضخم المفرط 
 ( 2,058) - ( 2,058) استبعادات 

 ( 1,967) - ( 1,967)   العمالت األجنبية ترجمةفروق 
 90,271 9,455 80,816  2022يونيو  30في 

    
    اإلطفاء المتراكم وانخفاض القيمة 

 47,081 997 46,084  2020ديسمبر  31في 
 6,133 - 6,133 ات إطفاء

 ( 2,057) - ( 2,057) استبعادات 
 494 - 494 تعديل التضخم المفرط 

 ( 115) - ( 115) االنخفاض في القيمة  خسائر عكس
 ( 3,184) - ( 3,184) العمالت األجنبية  ترجمةفروق 

 48,352 997 47,355  2021ديسمبر  31في 
 3,281 - 3,281 ات إطفاء

 63 - 63 تحويالت 
 ( 1,432) - ( 1,432) استبعادات 

 30 - 30 تعديل التضخم المفرط 
 11 - 11 انخفاض في القيمة 

 ( 762) - ( 762) العمالت األجنبية  ترجمةفروق 
 49,543 997 48,546  2022يونيو  30في 

    
    صافي القيمة الدفترية 

 40,728 8,458 32,270  2022يونيو  30في 
 42,623 8,458 34,165  2021ديسمبر  31في 

 
المدفوعة ألطراف ثالثة للترخيص وتشغيل سالسل المطاعم بما يتماشى مع اتفاقيات االمتياز  تتكون "حقوق االمتياز والوكاالت" من رسوم االمتياز  

 ذات الصلة. 
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

20 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31     
     

  26,800  27,995 ذمم مدينة تجارية  
  ( 1,856)  ( 2,417) الخسارة بدل ناقًصا: مخصص 

 25,578  24,944  
 ً   28,489  36,498 مصاريف مدفوعة مقدما
  5,499  7,746 دفعات مقدمة للموردين

  18,627  18,521 قابلة لالسترداد  تأمينات
  5,304  5,298 إيرادات مستحقة 
  752  758 ذمم تأمين مدينة 

  2,313  2,258 مدينة  ذمم موظفين
  8,106  9,555 أخرى

 106,212  94,034  
 

ديسمبر   31و  2022يونيو    30المجموعة قاعدة واسعة من العمالء مع عدم وجود تركيز لمخاطر االئتمان ضمن الذمم المدينة التجارية بتاريخ  لدى  
2021 . 

 
 إن حد التعّرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة: 

 

  
 أمريكي ألف دوالر  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    
    

 25,044  25,931 أشهر  3حتى 
 561  580 أشهر  6إلى  3

 1,195  1,484 أشهر 6أكثر من 
 27,995  26,800 

 
التجارية بشكل أساسي في األرصدة على مدى   المدينة  الذمم  لديها مخصص خسارة    6يتركز مخصص الخسارة على  ائتمانية  أشهر والتي كان 

 ألف دوالر أمريكي(. 1,195٪ بقيمة 100: 2021ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 1,383بقيمة  ٪93متوقعة بنسبة 
 

 ٪ 27:  2021ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي )  263بقيمة    ٪45أشهر مخصص خسارة ائتمانية متوقعة بنسبة    6إلى    3كان لدى األرصدة بين  
 31ألف دوالر أمريكي )  771بقيمة    ٪3أشهر مخصص خسارة ائتمانية متوقعة بنسبة    3كان لدى األرصدة حتى  ألف دوالر أمريكي(.    153بقيمة  

 ألف دوالر أمريكي(. 508بقيمة  ٪2: 2021ديسمبر 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية خالل الفترة / السنة: 
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31     
     

  1,744  1,856 يناير  1الرصيد في 

  1,454  1,182 / السنة   المحمل خالل الفترة

  ( 1,319)  ( 14) الخسارة للذمم المدينة التجارية بدل مقابل مخصص  الديون المعدومة 

  ( 26)  ( 509) إعادة التصنيف  

  3  ( 98) العمالت األجنبية  ترجمةفروق 

 2,417  1,856  
 
 

ال تشتمل الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى على أي موجودات تعرضت النخفاٍض في قيمتها وال تتعرض لمخاطر ائتمانية  
 جوهرية. 
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

21 
 
 

 )تابع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  7
 

 مجموعة مقّومة بالعمالت التالية: إن القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية لل
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31     
     

  8,563  8,334 درهم إماراتي 
  4,455  7,563 لاير سعودي 
  5,316  3,277 جنيه مصري 
  4,151  3,063 دينار كويتي 

  54  43 دوالر أمريكي
  4,261  5,715 أخرى

 27,995  26,800  
 

ة التجارية  من المفترض أن تُقارب القيمة الدفترية ناقصاً مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية واألخرى قيمها العادلة بسبب طبيعة الذمم المدين
  قصيرة األجل.

 
   المحدودة:اتفاقية مع شركة أر إي إي إف تكنولوجي إنك وشركة أر إي إي إف أس بي في الشرق األوسط القابضة 

 

 
مع طرف ثالث لتشغيل مطابخ سحابية في المنطقة من خالل االستثمار في شركة أر إي إي    2021ديسمبر    9أبرمت مطاعم أمريكانا اتفاقية في  

على   أمريكانا  مطاعم  استحوذت  )"المنشأة"(. حيث  المحدودة  األوسط  الشرق  تكنولوجي  بقيمة  ٪25إف  قرض  سندات  مقابل  المنشأة  أسهم    من 
ت  ألف دوالر أمريكي والتي ال تحمل فائدة وال يحق لمطاعم أمريكانا الرجوع بها. وفقًا لالتفاقية، يجب تسوية سندات القرض مقابل التدفقا  28,500

وهرية حتى  النقدية المستقبلية )أي توزيعات األرباح( المستلمة من استثمار مطاعم أمريكانا. وال تتحمل مطاعم أمريكانا أي مخاطر أو مكافآت ج
عالوة    تتم تسوية سندات القرض بالكامل وال تتحمل التزامات إضافية في حالة اخفاق المنشأة في توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية سندات القرض.

له شروط سداد    ألف دوالر أمريكي للمنشأة والذي ال يحمل فائدة وليس  1,000على ذلك، ساهمت مطاعم أمريكانا بقرض لرأس المال العامل بقيمة  
 .2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30ثابتة. وتم تسجيل قرض رأس المال العامل كجزء من الذمم المدينة األخرى كما في 

 
. قدرت اإلدارة التقييم العادل  2024ديسمبر  9بموجب االتفاقية ذاتها، يتم توفير خيارات العرض والطلب لكال الطرفين والتي يمكن ممارستها بعد 

، وبناًء عليه سجلت األداة المالية المشتقة  2021ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي كما في    9,390صة إلى جانب األداة المشتقة األساسية بمبلغ  للح
 .2021ديسمبر  31مع األرباح المؤجلة المقابلة كما في 

 
المالية المشتقة وقدرت القيمة   تقييم األداة  . تتوافق  2022يونيو    30ألف دوالر أمريكي كما في    10,665العادلة بمبلغ  قامت المجموعة بإعادة 

حيث يبلغ    2022يونيو    30منهجية التقييم المستخدمة مع تقييم السنة السابقة، كونها نموذج الشبكة ذو الحدين مع االفتراضات الرئيسية كما في  
. يتم تسجيل الفرق من إعادة التقييم في  ٪3الفائدة الخالي من المخاطر بنسبة  ، ومعدل  ٪19سنوات، وتقلب الموجودات بنسبة    4.5العمر المتوقع  

 بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. 
 

  نقد وما في حكمه 8
 
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31   2021يونيو  30     
       

  2,836  4,309  4,996 نقد في الصندوق 
  114,461  89,420  99,090 البنوك نقد لدى 

  19,930  80,267  145,953 ودائع قصيرة األجل بفترة استحقاق تبلغ ثالثة أشهر أو أقل 
  137,227  173,996  250,039 نقد وما في حكمه 
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 أمريكانا للمطاعم المحدودة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة 

 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

22 
 

 )تابع(  نقد وما في حكمه 8
 

ائتمانية  األرصدة البنكية محتفظ بها لدى فروع بنوك محلية ودولية مرموقة. وترى اإلدارة أن هذه البنوك تتمتع بأداء مستقر تاريخياً وبتصنيفات  
للتحويل    ال تُعرض الودائع ضمن النقد وما في حكمه إال إذا كانت مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ أو كانت جاهزةُمرضية.  

   إلى مبالغ نقدية معلومة ال تنطوي على مخاطر جوهرية للتغيير في قيمتها.
 

 يتضمن النقد وما في حكمه ما يلي ألغراض بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي المجتزأ: 
 
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31   2021يونيو  30     
       

  137,227  173,996  250,039 حكمه نقد وما في 
  ( 9,303)  ( 7,073)  ( 13,670) ( 9ناقصاً: سحوبات بنكية على المكشوف )إيضاح 

  127,924  166,923  236,369 أرصدة لبيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي المجتزأ 
 

 تسهيالت بنكية 9
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31   2021يونيو  30    

      األجل  قصيرة
 9,303  7,073  13,670 سحوبات بنكية على المكشوف 

 
 
 

 
 ألف دوالر أمريكي  

2022يونيو  30 فيما يلي تواريخ استحقاق التسهيالت البنكية: 2021ديسمبر  31   2021يونيو  30     
       

  9,303  7,073  13,670 خالل سنة واحدة 
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 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

23 
 

 اتاإليجار 10
 

 المرحلي المجتزأ المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي الموجز  ( 1)
 

 ألف دوالر أمريكي  

 أراضي  مركبات مباٍن وعقار مستأجر 
 

 المجموع  بدل الخلوّ 
      موجودات حق االستخدام 

      
      التكلفة 

 636,930 10,871 8,249 21,220 596,590  2021يناير  1كما في 
 134,288 1,401 414 6,589 125,884 إضافات 

 2,454 467 - - 1,987 المفرط  التضخم تعديل
 ( 7,956) ( 1,980) ( 95) ( 150) ( 5,731) ات استبعاد 

 1,843 1,843 - - - تحويالت 
 ( 14,655) ( 2,637) ( 102) 38 ( 11,954) األجنبية  العمالت ترجمة فروق

 752,904 9,965 8,466 27,697 706,776  2021 ديسمبر 31 في  كما
 60,230 1,216 - 2,397 56,617 إضافات 

 ( 615) 23 - - ( 638) المفرط  التضخم تعديل
 ( 17,549) ( 82) ( 129) ( 135) ( 17,203) ات استبعاد 

 49 49 - - - تحويالت 
 ( 15,495) ( 957) 30 ( 92) ( 14,476) العمالت األجنبية  ترجمةفروق 

 779,524 10,214 8,367 29,867 731,076  2022يونيو  30كما في 
 

     
 

 القيمة  في واالنخفاض  المتراكم االستهالك
     

      
 265,383 5,115 2,317 12,202 245,749  2021يناير  1كما في 
 143,243 1,782 1,167 7,933 132,361 للسنة  استهالك

 909 467 - - 442 تعديل التضخم المفرط 
 292 - - - 292 االنخفاض في القيمة  خسائر
 ( 5,985) ( 1,980) - ( 44) ( 3,961) ات استبعاد 
 ( 12,913) ( 2,616) ( 61) 9 ( 10,245) األجنبية  العمالت ترجمة فروق

 390,929 2,768 3,423 20,100 364,638  2021 ديسمبر 31 في  كما
 69,995 1,036 590 3,365 65,004 للفترة استهالك 

 ( 193) 23 - - ( 216) تعديل التضخم المفرط 
 470 - - - 470 االنخفاض في القيمة خسائر 
 ( 13,402) ( 82) ( 9) ( 100) ( 13,211) ات استبعاد 
 ( 7,259) ( 767) 17 ( 65) ( 6,444) األجنبية  العمالت ترجمة فروق

 440,540 2,978 4,021 23,300 410,241  2022يونيو  30في   كما
 

 الدفترية  القيمة  صافي
     

 338,984 7,236 4,346 6,567 320,835  2022يونيو  30في   كما
 361,975 7,197 5,043 7,597 342,138  2021 ديسمبر 31 في  كما

 
 تعتبر إضافات موجودات حق االستخدام نشاط استثماري غير نقدي. 

 
2022يونيو  30     2021ديسمبر  31  
  ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي  

     اإليجار  مطلوبات
  248,136  229,872 غير متداولة 

  136,463  123,267 متداولة 
 353,139  384,599  
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 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

24 
 

 )تابع( ات اإليجار 10
 

 المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ  ( 2)
 

2022يونيو  30  2021يونيو  30     
دوالر أمريكي ألف      ألف دوالر أمريكي   
     

  10,386  9,264   تكلفة تمويل على مطلوبات اإليجار
     

2022يونيو  30  2021يونيو  30     
  ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي  
     

     مصاريف إيجار أخرى
  25,679  25,528 مصاريف متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 

  4,751  7,017 مصاريف متعلقة بدفعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في مطلوبات اإليجار
 32,545  30,430  

 

 30)  2022يونيو    30ألف دوالر أمريكي للفترة المنتهية في    667بقيمة    19-اعترفت مطاعم أمريكانا بأرباح من امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد
 ألف دوالر أمريكي( ضمن اإليرادات األخرى في بيان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ.  4,662: 2021يونيو 

 
 

 مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى  11
 

 ألف دوالر أمريكي                            
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31     

  9,430  5,270 قانونية  قضايا 
  5,060  4,889  واإلغالق اإلنهاء  مخصص
  13,781  37,795 الضريبة 

  3,791  3,961 أخرى  مخصصات
 51,915  32,062  

 
 

 )ألف دوالر أمريكي(   2022 
 قضايا قانونية  

مخصص اإلنهاء 
 الضريبة  واإلغالق

مخصصات  
 المجموع   أخرى

       
 32,062  3,791 13,781 5,060 9,430  2022 يناير 1 في  الرصيد
       الخسارة أو الربح( في رد) /على المحّمل

 27,107  1,768 24,450 495 394 مخصصات إضافية معترف بها    
 ( 1,187)  - - ( 4) ( 1,183) مبالغ غير مستخدمة معكوسة    

 ( 3,670)  ( 727) ( 154) ( 660) ( 2,129) الفترة  خالل مستخدمة مبالغ
 ( 589)  ( 200) ( 282) ( 2) ( 105) األجنبية  العمالت ترجمة فروق
 ( 1,808)  ( 671) - - ( 1,137) أخرى

 51,915  3,961 37,795 4,889 5,270  2022يونيو  30في   الرصيد
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25 
 

 )تابع( مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى 11
 
 

 

 
 )ألف دوالر أمريكي(   2021 
 قضايا قانونية  

مخصص اإلنهاء 
 واإلغالق

 
 الضريبة 

مخصصات  
 المجموع   أخرى

       
 22,310  2,818 7,906 3,849 7,737  2021 يناير 1 في  الرصيد
       الخسارة أو الربح( في رد) /على المحّمل

 20,479  2,235 10,799 3,774 3,671 مخصصات إضافية معترف بها    
 ( 5,247)  ( 202) ( 38) ( 3,935) ( 1,072) مبالغ غير مستخدمة معكوسة    

 ( 6,285)  ( 2,938) ( 1,895) ( 1,242) ( 210) السنة  خالل مستخدمة مبالغ
 ( 1,611)  - ( 1,008) ( 207) ( 396) األجنبية  العمالت ترجمة فروق
 2,416  1,878 ( 1,983) 2,821 ( 300) أخرى

 32,062  3,791 13,781 5,060 9,430  2021 ديسمبر 31 في  الرصيد
 

 قضايا قانونية 
أنه بعد   أمريكانا من أطراف خارجية. وترى اإلدارة  قانونية معينة ضد مطاعم  لتلبية مطالبات  المقدم  المبلغ  يتكون هذا المخصص من مجموع 

  2022يونيو    30المطالبات القانونية لن تتجاوز بشكل جوهري قيمة المخصص كما في  الحصول على المشورة القانونية المناسبة، فإن نتائج هذه  
 .2021ديسمبر  31و

 
 مخصص اإلنهاء واإلغالق 

ترة  يتعلق هذا المخصص بتكاليف اإلغالق واإلنهاء بجانب التكاليف األخرى ذات الصلة والتي من المتوقع تكبدها بسبب إغالق المتاجر خالل الف 
 المقبلة. 

 
 ضريبة ومخصصات أخرى ال

تتضمن المخصصات األخرى التقييمات المستمرة من قبل السلطات ذات الصلة لنزاع السنوات المفتوحة فيما يتعلق بالضرائب والزكاة وضريبة  
فحوصات الضريبية للسنوات  دعم العمالة الوطنية. ترى اإلدارة أن المخصص الخاص بالربوط الضريبية المستقبلية المحتملة كاف على أساس ال

السابقة للقوانين الضريبية وأن المركز المتخذ في اإلقرارات الضريبية سوف يستمر عند فحص السلطات الضريبية المعن  ية  السابقة والتفسيرات 
يتعلق بأنشطة مطاعم    (. تتألف المخصصات األخرى أيًضا من مصاريف إعادة هيكلة والمطالبات المتوقعة من أطراف خارجية فيما18)اإليضاح 

ت  أمريكانا. تقوم اإلدارة بمراجعة هذه المخصصات على أساس دوري، ويتم تعديل المبلغ المخصص وفقاً آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيا 
 مع هذه األطراف. 

 
  رأس المال واحتياطي االندماج 12

 
 رأس المال  ( 1)

 
 168,472,662دوالر أمريكي يتألف من    168,472,662الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع  ، بلغ رأس مال  2022يونيو    30كما في  

سهًما من خالل تبادل سهم مقابل    168,462,662سهم نقًدا وتم إصدار    10,000دوالر أمريكي لكل منها. تم إصدار    1سهم بقيمة اسمية قدرها  
 ٪ من رأس المال المصدر للشركة األم. 100. تمتلك الشركة األم الوسيطة سهم لتحويل نشاط المطاعم من الشركة األم الوسيطة

 
 احتياطي االندماج  ( 2)

 
 ألف دوالر أمريكي  

2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    
    

 -  - الرصيد االفتتاحي 
 

 
 

 

 -  ( 1,608) التحويل من صافي المساهمة المتراكمة من الشركة األم الوسيطة 
 (1,608 )  - 

 
خالل فترة    أمريكانا للمطاعم المحدودةتم نقل نشاط المطاعم من الشركة األم الوسيطة إلى  يرتبط احتياطي االندماج بإعادة تنظيم رأس المال حيث  

 .2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
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26 

 مسيطرة الحصص غير ال 13
 

 ألف دوالر أمريكي                                 
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31     
     

  9,509  11,157 الرصيد االفتتاحي 
  2,491  1,945 / السنة  حصة من صافي ربح الفترة

     بند الدخل الشامل اآلخر: 
  48  30 العمالت األجنبية  ترجمةفروق 

     

     األخرى في الحصص غير المسيطرة: التغيرات 
  ( 65)  ( 516) تأثير االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة  
  ( 826)  ( 3,215) توزيعات أرباح نقدية مدفوعة من قبل شركات تابعة  

  ( 891)  ( 3,731) مجموع التغيرات األخرى في الحصص غير المسيطرة 
 9,401  11,157  

 
   عالقةالطراف ذات األرصدة مع األمعامالت وال 14

 
لتي يسيطر تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الذين لديهم ممثلين في مجالس اإلدارة، وأعضاء مجالس اإلدارة، واإلدارة العليا، والشركات ا

لسنة معامالت تجارية مع أطراف ذات عالقة. وفيما يلي  عليها المساهمون الرئيسيون. وفي سياق العمل االعتيادي لمطاعم أمريكانا، تمت خالل ا 
 بيان بالمعامالت واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت: 

 

 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021يونيو  30    

    معامالت مع شركات تابعة زميلة 
 51,390  61,396 مشتريات مواد خام 

 494  670 عالقة إيرادات فوائد من قرض إلى طرف ذي 
 187  178 إيرادات تأجير استثمار عقاري

 163  570 التوصيل و الدفعدعم 
    

    الرئيسيين موظفي اإلدارة
 2,243  2,886 منافع موظفين قصيرة األجل 

 51  60 منافع إنهاء الخدمة 
 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 

 ألف دوالر أمريكي   

 التأسيس مقر  االسم 
يونيو   30

2022 

 
ديسمبر   31

2021 
 

     شركات تابعة زميلة: 

 ليمتدأمريكانا القابضة لألغذية السعودية 

اإلمارات العربية  
 1  2,113 المتحدة 

 الشركة الخليجية للصناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن( 
اإلمارات العربية  

 68  11 المتحدة 

 ذ.م.م  لالستثمارات الغذائيةشركة مجموعة أمريكانا 
اإلمارات العربية  

 457  - المتحدة 
  مصرجمهورية  (مصر - فريتس)فارم   الزراعية  للتنمية العالمية شركةال

 -  379 العربية 
  مصرجمهورية  السياحية  والمشروعات لألغذية أمريكانا مجموعةشركة 

 -  74 العربية 
 573  226  أخرى

 

     مساهم رئيسي: منشأة يسيطر عليها 

 النشمي للتنمية ذ.م.م 
اإلمارات العربية  

 90  27 المتحدة 
  2,830  1,189 
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 )تابع(  2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

27 

 )تابع(  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 14
 

 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 ألف دوالر أمريكي   

2022يونيو  30 مقر التأسيس  االسم   
 

2021ديسمبر  31  
 

     شركات تابعة زميلة: 

المملكة العربية   الغذائية  للصناعات األهلية الشركة
 7,110  11,575 السعودية 

  مصرجمهورية  الزراعيالتصنيع و  لإلنتاج العالمية الشركة
 11  5,825 العربية 

  مصرجمهورية  للدواجن  القاهرة شركة
 1,213  1,627 العربية 

  مصرجمهورية  (مصر - فريتس)فارم   الزراعية  للتنمية العالمية الشركة
 6,261  995 العربية 

  مصرجمهورية  شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 
 2,551  8 العربية 

اإلمارات العربية   .م.م ذ ش. أمريكانا لألغذية الخليجية الشركة
 2,295  3,217 المتحدة 

اإلمارات العربية   ( جاردن)كاليفورنيا  الغذائية للصناعات الخليجية الشركة
 1,467  2,282 المتحدة 

 151  -  أخرى
 

 : الوسيطة األم الشركة أقسام
    

 2,282  2,427 الكويت  ( والكيك اللحومتوكيالت قطاعات ) )أمريكانا( ألغذية ل الكويتية  الشركة
 

 : رئيسي مساهم عليها يسيطر منشآت
     

 القابضة نون إيه دي 
اإلمارات العربية  

 274  322 المتحدة 

اإلمارات العربية   ( ذ.م.مللخضار والفواكه )بركات شركة 
 -  142 المتحدة 

المملكة العربية     نون للمدفوعات الرقمية المحدودة
 68  95 السعودية 

  28,515  23,683 
 

 ألف دوالر أمريكي  
2021ديسمبر  31   2022يونيو  30   

    إلى طرف ذي عالقة قرض 
 64,000  - شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية ذ.م.م. 

 

أمريكانا  2021مارس    21في   مجموعة  شركة  مع  اتفاقية  أمريكانا(  لمطاعم  تابعة  )شركة  ليمتد  لالستثمارات  برايم  أمريكانا  شركة  أبرمت   ،
  2026مارس    21سنوات تنتهي في   5ألف دوالر أمريكي لمدة    64,000زميلة، لتقديم قرض بقيمة  لالستثمارات الغذائية ذ.م.م، وهي شركة تابعة  

، يحمل القرض فائدة محددة بسعر ليبور  2021ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي. كما في  12,800وتسدد على خمسة أقساط سنوية متساوية بقيمة 
ألف دوالر    12,800(. وبناًء عليه، تم تصنيف مبلغ  2021مارس    21تاريخ السحب )وهو    زائدا الهامش المستحق كل ثالثة أشهر تبدأ مباشرة بعد

ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي على أنه مستحق غير متداول من أطراف ذات عالقة كما في  51,200أمريكي على أنه متداول وتم تصنيف مبلغ 
2021 . 

 
ارات ليمتد اتفاقية إضافية مع شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية ذ.م.م لتقديم  ، أبرمت شركة أمريكانا برايم لالستثم2022مارس    11في  

الهامش  2026مارس    11سنوات تنتهي في    4ألف دوالر أمريكي لمدة    36,000قرض بقيمة   ، يحمل القرض فائدة محددة بسعر ليبور زائداً 
، تمت تسوية قروض كل من الطرفين  2022أبريل    20(. في  2022مارس    11  المستحق كل ثالثة أشهر تبدأ مباشرة بعد تاريخ السحب )وهو

 ذوي العالقة مبكًرا بالكامل من قبل شركة مجموعة أمريكانا لالستثمارات الغذائية ذ.م.م. 
 

 يرادات اإل 15
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021يونيو  30    

    
 966,775  1,149,987 األغذية والمشروبات 

 1,374  1,942   إيرادات تأجير استثمارات عقارية
 1,151,929  968,149 
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28 

 مطالبة ضريبية  16
 

. 2017  -  2000تتعلق المطالبة الضريبية بالمخصص غير المتكرر لتسوية المطالبات الضريبية غير المباشرة القديمة المتعلقة بالفترة التاريخية  
بموجب   2016وتتمحور المطالبات حول الحصول على إعفاءات للمطاعم التي ال تتمتع بوضع "سياحي". حيث تم إلغاء قانون اإلعفاءات في سنة 

تتوقع    تغيير في قانون الضرائب. خالل الفترة الحالية، تجري المجموعة مناقشات بشأن التسوية مع السلطات الضريبية بعد طرح قانون العفو والذي 
ل بما في  المجموعة االستفادة منه بالتنازل الجزئي عن الغرامات. وترى اإلدارة أن المخصصات المقدمة كافية لتغطية مبلغ التسوية المتوقع بالكام

 ذلك الغرامات. 
 

 تابعة الشركات ال 17
 

يل الشركات التابعة إلى المجموعة خالل فترة الستة  . تم تحو 2022يونيو  30فيما يلي هيكل الملكية العام للشركات التابعة للمجموعة كما في 
 (:1)إيضاح  2022يونيو  30أشهر المنتهية في 

 

 النشاط  اسم الشركة 
 مقر 

 التأسيس 
 (٪الملكية الفعلية )

 2022يونيو  30
 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  شركة مجموعة مطاعم أمريكانا لالستثمارات ذ.م.م. 

 ٪ 100 الكويت  مطاعم   ذ.م.ممطاعم للأمريكانا الكويت 
 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتدأمريكانا القابضة للمطاعم اإلماراتية  
 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتدأمريكانا القابضة للمطاعم المصرية 

 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتد أمريكانا القابضة للمطاعم 
 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتدأمريكانا القابضة للمطاعم السعودية 

 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة قابضة  ليمتد شركة أمريكانا القابضة للمطاعم 
 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  مطاعم   لألغذية أمريكانا ذ.م.مالشركة الكويتية 

 ٪99.90 العربية  مصرجمهورية  مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م 
 ٪ 100 العربية  مصرجمهورية  مطاعم للصناعات الغذائية ش.م.م   العالميةالشركة المصرية 

 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  مطاعم شركة المطاعم األهلية ذ.م.م 
 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  أخرى المتحدة ذ.م.م الغذائية الشركة 

 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  أخرى ليمتد أمريكانا برايم لالستثمارات 
 ٪ 100 ُعمان مطاعم شركة المطاعم السياحية العالمية ذ.م.م 

 ٪ 100 كازاخستان  مطاعم العالمية ذ.م.م شركة كاسبيان للمطاعم  
 ٪94.00 البحرين  مطاعم شركة الخليج والعالم العربي للمطاعم ذ.م.م 

 ٪40.00 البحرين  مطاعم شركة البحرين والكويت للمطاعم ذ.م.م 
 ٪ 100 لبنان  مطاعم .م.م شالشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية 

 ٪ 100 قطر مطاعم ذ.م.م الشركة القطرية لألغذية 
 ٪99.00 قطر مطاعم شركة راس بوعبود للتجارة ذ.م.م 

شركة المشاركة لخدمات المطاعم السياحية والتجارة العامة  
 العراق  -كردستان  مطاعم واالستيراد والتصدير المحدودة. 

0090.٪ 

 ٪ 100 المغرب مطاعم الشركة المغربية للمشاريع السياحية 
 ٪67.44 األردن مطاعم السياحية والمطاعم العالمية )أمريكانا( ذ.م.م المشاريع  

 ٪67.44 األردن مطاعم شركة المطاعم األردنية للوجبات السريعة ذ.م.م 
 ٪ 51 اإلمارات العربية المتحدة  مطاعم ليمتد تورانتس  ذا انترناشونال كومباني فور ورلد ريس 

 ٪ 100 الهند  أخرى المحدودة  مطاعمللأمريكانا الهند 
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29 

 والتزامات تشغيلية ورأسماليةالمحتملة مطلوبات ال 18
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    

    محتملة مطلوبات 
 12,839  12,683 خطابات ضمان 

 

 الضرائب 
 

إيضاح   )يبين  بلدان مختلفة.  فيها عملياتها(،    17تمارس المجموعة أنشطتها في عدة  تزاول  التي  وبالتالي تخضع هذه  هيكل المجموعة والبلدان 
ربية،  العمليات ألنواع مختلفة من الضرائب. تتركز اآلثار الجوهرية ألنواع الضرائب المختلفة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الع

 وذلك كما يلي: 
 

 جمهورية مصر العربية: 
 

 سيما ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الرواتب وغيرها. تخضع عمليات مطاعم أمريكانا في مصر ألنواع مختلفة من الضرائب، ال 
 

 المملكة العربية السعودية: 
 

 تخضع عمليات مطاعم أمريكانا للزكاة في المملكة العربية السعودية. 
 

تم فحصها،   التي  السنوات  التابعة على حدة، في ضوء  الشركات  لكل شركة من  الضريبي  الوضع  بتقييم  أمريكانا  الفحص،  تقوم مطاعم  ونتائج 
القانوني ألي نزاع قائم القانونية لمستشارها الضريبي الخارجي بشأن هذه المطالبات والوضع  بين   والمطالبات الضريبية المستلمة، واالستشارة 

تبار المطلوبات الطارئة  المنشأة المعنية والسلطات الرسمية ذات الصلة فيما يتعلق بهذه المطالبات. عالوة على ذلك، تأخذ مطاعم أمريكانا في االع
 للسنوات التي لم يتم فحصها بعد. 

 
 31)  2022يونيو    30ألف دوالر أمريكي کما في    92,640تبلغ المطالبات الضريبية والمطلوبات الضريبية الطارئة علی مستوى مطاعم أمريكانا  

 (.أمريكي رالدو  ألف 94,628: 2021ديسمبر 
 

ت تسويتها بالكامل في السنوات الماضية وكانت أقل بكثير من المطالبات الضريبية األولية المقدمة من إدارة  بالنظر إلى المطالبات الضريبية التي تم 
 الضرائب، وبناًء على رأي االستشاريين الخارجيين، تعتقد إدارة مطاعم أمريكانا أن المخصصات المرصودة لهذا الغرض كافية ومالئمة. 

 
 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    

    كمستأجر  -التزامات اإليجار التشغيلي 
 45,481  25,528 أقل من سنة واحدة 

    
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    

    االلتزامات الرأسمالية 
 12,719  10,964 اعتمادات مستندية 

 13,896  7,721 التنفيذ مشاريع قيد 
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30 

 األدوات المالية بحسب الفئة  19
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    

    
    المالية الموجودات 

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 173,996  250,039 ( 8نقد وما في حكمه )إيضاح 

 64,000  - (14قرض إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 
ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة  

 60,046  61,968 ( 7إلى الموردين( )إيضاح 
 1,189  2,830 ( 14مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 314,837  299,231 
      مالية بالقيمة العادلةالموجودات ال

 9,390  10,665 مشتقة المالية الدوات األ
 325,502  308,621 
    

    المطلوبات المالية 
    مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة 

ذمم دائنة تجارية وأخرى )باستثناء ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع  
 325,212  354,757 (المحققةواإليرادات غير 

 7,073  13,670 (9تسهيالت بنكية )إيضاح 
 384,599  353,139 (10مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 721,566  716,884 
  

 صافي الدين تسوية  20
 

 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    

 173,996  250,039 ( 8نقد وما في حكمه )إيضاح 
 ( 7,073)  ( 13,670) (9تسهيالت بنكية )إيضاح 

 ( 384,599)  ( 353,139) (10مطلوبات اإليجار )إيضاح 
 ( 217,676)  ( 116,770) صافي الدين 

 
 ألف دوالر أمريكي  
2022يونيو  30  2021ديسمبر  31    
    

 173,996  250,039 نقد وما في حكمه 
 ( 391,672)  ( 366,809) بمعدالت فائدة متغيرة  -صافي الدين 
 ( 217,676)  ( 116,770) صافي الدين 

 

 ألف دوالر أمريكي  
 

خرى األموجودات ال مطلوبات من األنشطة التمويلية    
 

 عقود اإليجار 
بنكي على  نقد/ سحب 
 المجموع  المكشوف 

 ( 217,676) 166,923 ( 384,599) 2022يناير  1صافي الدين كما في 
 18,032 6,853 11,179 العمالت األجنبية  ترجمةفروق 
 ( 5,117) - ( 5,117) أخرى

 83,745 - 83,745 العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
 667 - 667 ربح من امتيازات اإليجار

 ( 59,014) - ( 59,014) عقود اإليجار  إضافات
 62,593 62,593 - التدفقات النقدية، بالصافي 

 ( 116,770) 236,369 ( 353,139)  2022يونيو  30صافي الدين كما في 
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31 

 
 )تابع(  تسوية صافي الدين 20

 
 

 ألف دوالر أمريكي  
 

خرى األموجودات ال مطلوبات من األنشطة التمويلية    
 

اإليجار عقود   
نقد/ سحب بنكي على  

 المجموع  المكشوف 
 ( 231,655) 171,784 ( 403,439)  2021يناير  1صافي الدين كما في 

 ( 1,147) ( 4,275) 3,128 العمالت األجنبية  ترجمةفروق 
 ( 18,742) - ( 18,742) أخرى

 160,363 - 160,363 العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
 6,978 - 6,978 اإليجارربح من امتيازات  

 ( 132,887) - ( 132,887) عقود اإليجار إضافات 
 ( 586) ( 586) - التدفقات النقدية، بالصافي 

 ( 217,676) 166,923 ( 384,599)  2021ديسمبر  31صافي الدين كما في 
 

 تقارير القطاعات  21
 

كانا. باإلضافة  تنظم مطاعم أمريكانا في قطاعات تشغيلية بناًء على الموقع الجغرافي. يتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة التنفيذية العليا في مطاعم أمري
سبي المستخدم في  إلى ذلك، يتم اإلبالغ عن اإليرادات واألرباح والموجودات والمطلوبات على أساس جغرافي ويتم قياسها وفقًا لنفس األساس المحا

المالية المجتزأة. هناك ثالثة قطاعات رئيسية يتم اإلبالغ عنها: دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسي والتي تشمل المملكة العربية    القوائمإعداد  
مصر والمغرب(. يتم دمج الخليج )التي تضم قطر وعمان والبحرين( وشمال إفريقيا )جنوب  السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة ودول  

 جميع قطاعات التشغيل األخرى التي ال يتم اإلبالغ عنها ضمن "قطاعات أخرى" )كازاخستان والعراق ولبنان واألردن(.
 

 تتركز القطاعات في قطاع المطاعم الذي يشمل تشغيل جميع أنواع المطاعم والتي تمثل االمتيازات الدولية. 
 

 القطاعية والتي تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة لإلدارة للفترات المنتهية: فيما يلي المعلومات 
 

 
 المجموع  معامالت متبادلة  القطاعات التشغيلية  
 يونيو  30 يونيو   30 يونيو   30 

 2021  2022 2021  2022 2021  2022 يرادات اإل
 أمريكيألف دوالر  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  

التعاون   مجلس  دول 
 646,015  783,433 ( 716)  - 646,731  783,433 الخليجي الرئيسي 

 100,380  125,400 ( 14,845)  ( 21,092) 115,225  146,492 الخليج دول جنوب 
 121,253  146,552 -  - 121,253  146,552 شمال أفريقيا 

 100,501  96,544 -  - 100,501  96,544  أخرى
 968,149  1,151,929 ( 15,561)  ( 21,092) 983,710  1,173,021 المجموع 

 
 

 القطاعات التشغيلية  
 يونيو   30 

 2021  2022 صافي األرباح 
 ألف دوالر أمريكي  

 86,294  139,673 دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسي 
 6,782  12,472 دول جنوب الخليج 

 ( 524)  ( 33,127) شمال أفريقيا 
 9,641  11,577  أخرى

 102,193  130,595 المجموع 
    

 غير موزعة: 
 ( 6,058)  ( 6,119) ضريبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى

 ( 2,502)  ( 1,265) خسائر صرف العمالت األجنبية 
 93,633  123,211 صافي ربح الفترة 
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 )تابع(  تقارير القطاعات 21
 

  
 ألف دوالر أمريكي  2022يونيو  30

دول مجلس التعاون   
 الخليجي الرئيسي 

 
 دول جنوب الخليج 

 
 شمال أفريقيا 

 
 أخرى

 
 المجموع 

 1,140,218  103,993  142,544  126,934  766,747 الموجودات 
          

 985,472  57,012  155,453  98,470  674,537 المطلوبات 
 

  
  ألف دوالر أمريكي 2021ديسمبر  31

دول مجلس التعاون   
 الخليجي الرئيسي 

 
 دول جنوب الخليج 

 
 شمال أفريقيا 

 
 أخرى

 
 المجموع 

 1,087,914  117,019  145,590  139,980  685,325 الموجودات 
          

 948,202  71,095  123,324  105,210  648,573 المطلوبات 
  

 فيما يلي تحليل اإليرادات )قبل عمليات االستبعاد( والموجودات غير المتداولة ذات العالقة للمواقع الجغرافية الهامة: 
 

 ألف دوالر أمريكي 
اإلمارات العربية   

 المتحدة 
المملكة العربية   

 السعودية 
 

 الكويت 
  

 جمهورية مصر العربية 
         

الموجودات غير المتداولة  
 2022يونيو  30كما في 

 
156,746 

  
138,810 

  
93,839 

   
81,282 

الموجودات غير المتداولة كما  
 2021ديسمبر  31في 

 
161,601 

  
134,967 

  
93,078 

   
90,852 

  
 ألف دوالر أمريكي 
اإلمارات العربية   

 المتحدة 
المملكة العربية   

 السعودية 
 

 الكويت 
  

 جمهورية مصر العربية 
         
أشهر   الستة  لفترة  إيرادات 

في   يونيو    30المنتهية 
2022   

 
 

338,962 

  
 

254,863 

  
 

189,608 

   
 

131,381 
أشهر   الستة  لفترة  إيرادات 

في   يونيو    30المنتهية 
2021   

 
 

279,263 

  
 

212,568 

  
 

154,900 

   
 

110,914 
 

 ربحية السهم 22
 

 
2022يونيو  30  

 
2021يونيو  30  

    الربحية 
"الربحية لغرض ربحية السهم األساسية والمخفضة )ربح الفترة العائد إلى المساهمين العاديين  

 121,266 للشركة األم مقربًا إلى أقرب ألف دوالر أمريكي(
 

93,324 
    عدد األسهم العادية 
 168,472,662  168,472,662 عدد األسهم العادية 

العائدة إلى مالكي الشركة األم مقربة إلى أقرب ألف  ربحية السهم األساسية والمخفضة 
 0.001 دوالر أمريكي

 
0.001 
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 

 
 
 

 البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة وتقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل 
   ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 

 
 
 
 
 
  

 
 المحتویات 

 
 صفحة     

 
 

   ۲-۱ تقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 
 

 
 ۳ بیان المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ

 
 

 ٤ بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ 
 
 

 ٥ بیان الدخل الشامل الموجز المرحلي المجتزأ
 
 

 ۷-٦ التغیرات في حقوق الملكیة الموجز المرحلي المجتزأ بیان 
 
 

 ۸ بیان التدفقات النقدیة الموجز المرحلي المجتزأ
  

 
 ۳۲-۹ إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 
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 CL۰۲۱٥برایس ووترھاوس كوبرز المحدودة، رخصة رقم 
 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة۱، الفتان كرنسي ھاوس، برج ۸۰۱مركز دبي المالي العالمي، الوحدة 

 www.pwc.com/me+، ۹۷۱) ۰(٤ ٤۳٦ ۳۰٦۰+، فاكس: ۹۷۱) ۰(٤ ۳۰٤ ۳۱۰۰ھاتف: 
 ۱ شركة برایس ووترھاوس كوبرز المحدودة مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالیة. 

 

إدارة شركة   إلى مجلس  المجتزأة  المرحلیة  الموجزة  المالیة  البیانات  المراجعة حول  تقریر 
 أدیبتیو ایھ دي انفستمنتس لیمتد 

 

  مقدمة
 

(أمریكانا للمطاعم  لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ المرفق لشركة أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي  
والبیانات الموجزة المرحلیة المجتزأة ذات الصلة للدخل    ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰المحدودة سابقاً) وشركاتھا التابعة ("المجموعة") كما في  

في حقوق    لتغیرات لوالبیانات الموجزة المرحلیة المجتزأة  في ذلك التاریخ،    التسعة أشھر المنتھیة  الثالثة أشھر و  تيوالدخل الشامل لفتر
النقدیة   والتدفقات  التاریخالملكیة  بذلك  والمنتھیة  أشھر  التسعة  الھامة    لفتره  المحاسبیة  للسیاسات  ملخصاً  تشمل  التي  واإلیضاحات، 

واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة تعتبر مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة وفقاً  
، "التقاریر المالیة المرحلیة". إن مسؤولیتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة الموجزة  ۳٤ار المحاسبي الدولي رقم  للمعی 

 المرحلیة المجتزأة بناًء على عملیة المراجعة التي قمنا بھا. 
 

  نطاق المراجعة
 

، "مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل مدقق الحسابات  ۲٤۱۰المراجعة رقم  لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام  
المستقل للمنشأة". تنطوي عملیة مراجعة البیانات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من الموظفین المسؤولین  

لیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملیة المراجعة یعتبر في األساس  عن األمور المالیة والمحاسبیة وكذلك تطبیق إجراءات تح
یمّكننا   المراجعة ال  فإن نطاق عملیة  الدولیة، وبالتالي  التدقیق  لمعاییر  المنجزة وفقاً  التدقیق  بنطاق عملیة  مقارنة  محدوداً  من نطاقاً 

مة التي قد یتم تحدیدھا خالل عملیة التدقیق. وبناًء على ذلك، فإننا  الحصول على تأكیٍد بأننا سوف نكون على درایٍة بكافة األمور الھا
 ال نبدي رأیاً تدقیقیاً. 

 

    تأكید على أمر
 

رقم   اإلیضاح  إلى  االنتباه  نلفت  أن  البیانات    ۲نود  واألساس  من  اإلعداد  أساس  یوضح  الذي  المجتزأة،  المرحلیة  الموجزة  المالیة 
المحاسبي. كما نود أن نلفت االنتباه إلى حقیقة األمر، وھي أن شركة أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي وشركاتھا التابعة ال تدار  

نشاط المطاعم إلى المجموعة. ولذلك، فإن ھذه البیانات  ، وھو تاریخ نقل  ۲۰۲۲یونیو    ۲۷كمجموعة منفصلة من المنشآت للفترة حتى  
النتائج المستقبلیة لشركة أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي   المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة ال تعتبر بالضرورة مؤشًرا على 

 وشركاتھا التابعة كمجموعة. 
 

المجتزأة من قبل إدارة أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي فیما یتعلق بإدراج أمریكانا تم إعداد البیانات المالیة الموجزة المرحلیة  
للمطاعم العالمیة بي إل سي في سوق أبوظبي لألوراق المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسوق األوراق المالیة السعودیة  

   ال تكون البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة مناسبة ألي غرض آخر.(تداول) في المملكة العربیة السعودیة. ونتیجة لذلك، قد 
 

 إن استنتاجنا الذي نبدیھ في ھذه األمور ال یعتبر استنتاًجا معدالً. 
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۲ 

المراجعة حول   إدارة شركة  تقریر  إلى مجلس  المجتزأة  المرحلیة  الموجزة  المالیة  البیانات 
أدیبتیو ایھ دي انفستمنتس لیمتد (تابع) 

  االستنتاج 
الموجزة المرحلیة المجتزأة المرفقة لم یتم إعدادھا، من كافة  استناداً إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة  

 "التقاریر المالیة المرحلیة".   ۳٤النواحي الجوھریة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

 برایس ووترھاوس كوبرز لیمتد 
 ۲۰۲۲أكتوبر  ۲۷

 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
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   ي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)أمریكانا للمطاعم العالمیة ب 

 سبتمبر  ۳۰بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتھیة في 

       
 ٤ اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة. 

 
 ألف دوالر أمریكي   

  
  ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر 
  ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر 
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
        إیضاح  

 ۱٬٥۰۷٬۹۲۰  ۱٬۷۷۱٬۰۳۹  ٥۳۹٬۷۷۱  ٦۱۹٬۱۱۰ ۱٥ إیرادات 
 ) ۷۱۱٬۸۲۷(  ) ۸٥۱٬۱۲۷(  ) ۲٥۲٬۹٤۱(  ) ۳۰٥٬۰۰٥(  تكلفة اإلیرادات 
 ۷۹٦٬۰۹۳  ۹۱۹٬۹۱۲  ۲۸٦٬۸۳۰  ۳۱٤٬۱۰٥  إجمالي الربح 

         
 ) ٥۰٦٬۱٦٦(  ) ٥٥۱٬۱۳۷(  ) ۱۷۸٬٤٦٤(  ) ۱۹۰٬۷۹٥(  مصاریف بیع وتسویق 

 ) ۱۲٥٬۱٤۹(  ) ۱۳۹٬۰۸۲(  ) ٤٤٬۲٥۳(  ) ٤۸٬٦۸۰(  مصاریف عمومیة وإداریة 
 ۱۲٬٥۲۲  ۹٬۸۸٥  ۲٬٦۷۳  ٤٥٦  إیرادات أخرى 

 ٦٬٤۸۳  ۷٬۱۰۱  ۳٬۳۹۰  ٦٬٥٥٤  أرباح نقدیة من التضخم المفرط 
 ) ٤٦۲(  ) ۸۷۷(  ۱٬۹٤۱  ۱٥۸  نخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة إ )خسائر(عكس / 

 ) ۹۰٥(  ) ٦٥٥(  ) ۹٥(  ٥۲۷ ۷ االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة صافي مخصص  
ربح القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من  

 -  ۸۰٥  خالل الربح أو الخسارة 
 

۲٬۰۸۰  - 
 -  ) ۲٤٬۹۰۰(  -  ٥۸۲ ۱٦ مطالبة ضریبیة  )مستحقات( /عكس 

 ۱۸۲٬٤۱٦  ۲۲۲٬۳۲۷  ۷۲٬۰۲۲  ۸۳٬۷۱۲  ربح التشغیل 
         

 ۱٬٤٥٦  ۱٬۷٤۰  ٦٥٤  ٥۹٤  إیرادات التمویل  
 ) ۱٦٬٦۰۷(  ) ۱۷٬۱۰۱(  ) ٥٬۱۰۲(  ) ٦٬٦۷۰(  تكالیف التمویل 

الربح قبل ضریبة الدخل والزكاة ومؤسسة الكویت للتقدم  
 ٦۷٬٥۷٤  ۷۷٬٦۳٦  العلمي 

 
۲۰٦٬۹٦٦  ۱٦۷٬۲٦٥ 

الكویت للتقدم   و حصة مؤسسة  ضریبة الدخل والزكاة
 ) ٤٬۸۹۸(  ) ۱٬٤۸٤(  العلمي

 
)۷٬٦۰۳ (  )۱۰٬۹٥٦ ( 

 ۱٥٦٬۳۰۹  ۱۹۹٬۳٦۳  ٦۲٬٦۷٦  ۷٦٬۱٥۲  صافي ربح الفترة 
         

         العائد إلى: 
المساھم في الشركة األم / صافي االستثمار العائد إلى  

 ٦۱٬۲۲٤  ۷٤٬٥٥۰  الشركة األم الوسیطة 
 

۱۹٥٬۸۱٦  ۱٥٤٬٥٤۸ 
 ۱٬۷٦۱  ۳٬٥٤۷  ۱٬٤٥۲  ۱٬٦۰۲  غیر مسیطرة حصص 

  ۷٦٬۱٥۲  ٦۲٬٦۷٦  ۱۹۹٬۳٦۳  ۱٥٦٬۳۰۹ 
     

 

   

         ربحیة السھم 
 ۰٬۰۰۰۹  ۰٬۰۰۱۲  ۰۰۰٤۰٬  ۰٬۰۰۰٤ ۲۲ ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة 
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 أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (

 سبتمبر   ۳۰بیان الدخل الشامل الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتھیة في 
 

 ٥ البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة. اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه  

 ألف دوالر أمریكي   

 
  ۳۰المنتھیة في فترة الثالثة أشھر  

 سبتمبر 
   ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر 
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
         

 ۱٥٦٬۳۰۹  ۱۹۹٬۳٦۳  ٦۲٬٦۷٦  ۷٦٬۱٥۲  صافي ربح الفترة 
         بنود الدخل الشامل اآلخر 

بنود لن یُعاد تصنیفھا الحقاً في بیان الدخل الموجز المرحلي  
 المجتزأ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ۲٬۰٦۸  ۷٬۲۰۹  ۲٬۰٦۸  ۱٬٤۸۳   مكافآت نھایة الخدمة للموظفین إحتسابإعادة 
بنود قد یعاد تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل الموجز المرحلي  

 المجتزأ 
 

       
العملیات األجنبیة بما في ذلك تأثیر    ترجمةمن  عملةفروق 

 التضخم المفرط 
 

)٤٬۸٦۳ (  ٤٬۷۷۱  )٥٬۹۲٤ (  )۷٬۰۷۷ ( 
 ) ٥٬۰۰۹(  ۱٬۲۸٥  ٦٬۸۳۹  ) ۳٬۳۸۰(  مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر 

 ۱٥۱٬۳۰۰  ۲۰۰٬٦٤۸  ٦۹٬٥۱٥  ۷۲٬۷۷۲  مجموع الدخل الشامل للفترة 
         

         العائد إلى: 
الشركة األم / صافي االستثمار العائد إلى الشركة  المساھم في 

 األم الوسیطة 
 

۷۱٬۱۷۰  ٦۸٬۰٦۱  ۱۹۷٬۰۷۱  ۱٤۹٬٤۸۹ 
 ۱٬۸۱۱  ۳٬٥۷۷  ۱٬٤٥٤  ۱٬٦۰۲  حصص غیر مسیطرة 

  ۷۲٬۷۷۲  ٦۹٬٥۱٥  ۲۰۰٬٦٤۸  ۱٥۱٬۳۰۰ 
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أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتھیة في 
۳۰
  

سبتمبر 
 

ت المرفقة تعتبر جزءاً ال 
ضاحا

اإلی
ت المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة. 

یتجزأ من ھذه البیانا
 

٦  

   
 

 
ف دوالر أمریكي 

أل
 

 
 

صافي االستثمار العائد إلى الشركة األم الوسیطة 
 

 
 

 
 

صافي المساھمة المتراكمة من الشركة  
 األم الوسیطة 

احتیاطي 
ترجمة
 

ت  
عمال

 أجنبیة 
 

 المجموع 
ال

ص 
ص

ح
 

غیر 
ال

مسیطرة 
 

مجموع
 

 
 حقوق الملكیة 

  
 

 
 

 
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
   

 
۸۹٬۷۸۹

 
)

۱۲٬٦۸۳
 (  

۷۷٬۱۰٦
 

۹٬٥۰۹
 

۸٦٬٦۱٥
 

صافي ربح الفترة 
 

 
۱٥٤٬٥٤۸

 
- 

۱٥٤٬٥٤۸
 

۱٬۷٦۱
 

۱٥٦٬۳۰۹
 

الدخل الشامل اآلخر 
 

 
 

 
 

 
 

إعادة 
ب

إحتسا
 

ت نھایة الخدمة للموظفین 
مكافآ

 
 

۲٬۰٦۸
 

- 
۲٬۰٦۸

 
- 

۲٬۰٦۸
 

ضخم 
تعدیل الت

المفرط 
 

 
- 

)
۲٥٦

 ( 
)

۲٥٦
 ( 

-  
)

۲٥٦
 ( 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبیة 
العمال

 
 

- 
)

٦٬۸۷۱
 ( 

)
٦٬۸۷۱

 ( 
٥۰

 
)

٦٬۸۲۱
 ( 

مجموع الدخل الشامل
   

 
۱٥٦٬٦۱٦

 
)

۷٬۱۲۷
 ( 

۱٤۹٬٤۸۹
 

۱٬۸۱۱
  

۱٥۱٬۳۰۰
 

ص غیر المسیطرة 
ص

ت في الح
تغیرا

 
 

)
۱۱۹

 ( 
- 

)
۱۱۹

 ( 
)

۸۹۱
 ( 

)
۱٬۰۱۰

 ( 
ت للشركة األم الوسیطة 

توزیعا
 

 
)

۹٥٬٤۳٤
 ( 

- 
)

۹٥٬٤۳٤
 ( 

- 
)

۹٥٬٤۳٤
 ( 

صافي 
ت

المدفوعا
 

س المال مع الشركة األم الوسیطة 
وتأثیر إعادة ھیكلة رأ

 
 

)
۲۷٬٦۹۰

 ( 
- 

)
۲۷٬٦۹۰

 ( 
- 

)
۲۷٬٦۹۰

 ( 
صید في 

الر
۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۱

  
 

۱۲۳٬۱٦۲
 

)
۱۹٬۸۱۰

 (  
۱۰۳٬۳٥۲

 
۱۰٬٤۲۹

 
۱۱۳٬۷۸۱
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أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز المرحلي 
المجتزأ للفترة المنتھیة في 

۳۰
  

سبتمبر 
 

ت المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة. 
ت المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانا

ضاحا
اإلی

 
۷  

   
 

 
 

ف دوالر أمریكي 
أل

 
 

 
 

حقوق الملكیة 
العائدة  
امل

لكي
 

الشركة األم
 

 

 
ضاح 

إی
 

 
س المال 

 رأ
 

 احتیاطي االندماج 
صافي المساھمة المتراكمة  

 من الشركة األم الوسیطة 
 أرباح  
 مرحلة

احتیاطي 
ترجمة

  
ت أجنبیة 

 عمال
 

 المجموع 
ال

ص غیر  
ص

الح
مسیطرة 

 
مجموع

 
 

 حقوق الملكیة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صید في 

الر
۱ 

ینایر 
۲۰۲۲
   

 
- 

- 
۱٤۸٬۹۸٤

 
- 

)
۲۰٬٤۲۹

 ( 
۱۲۸٬٥٥٥

 
۱۱٬۱٥۷

 
۱۳۹٬۷۱۲

 
صافي ربح الفترة 

 
 

- 
- 

۱۲۱٬۲٦٦
 

۷٤٬٥٥۰
 

- 
۱۹٥٬۸۱٦

 
۳٬٥٤۷

 
۱۹۹٬۳٦۳

 
الدخل الشامل اآلخر 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إعادة 
ب

إحتسا
 

ت نھایة الخدمة للموظفین 
مكافآ

 
 

- 
- 

٥٬۷۲٦
 

۱٬٤۸۳
 

- 
۷٬۲۰۹

 
- 

۷٬۲۰۹
 

ضخم المفرط 
تعدیل الت

 
 

- 
- 

- 
- 

)
۱٬۳۳٦

 ( 
)

۱٬۳۳٦
 ( 

-  
)

۱٬۳۳٦
 ( 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبیة 
العمال

 
 

- 
- 

- 
- 

)
٤٬٦۱۸

 ( 
)

٤٬٦۱۸
 ( 

۳۰
 

)
٤٬٥۸۸

 ( 
مجموع الدخل الشامل

   
 

- 
- 

۱۲٦٬۹۹۲
 

۷٦٬۰۳۳
  

)
٥٬۹٥٤

 (  
۱۹۷٬۰۷۱

 
۳٬٥۷۷

  
۲۰۰٬٦٤۸

 
ص غیر المسیطرة 

ص
ت في الح

تغیرا
 

۱۳
 

- 
- 

)
۱۲۹

 ( 
- 

- 
)

۱۲۹
 ( 

)
۳٬۷۳۳

 ( 
)

۳٬۸٦۲
 ( 

ت للشركة األم الوسیطة 
توزیعا

 
 

- 
- 

)
۸۳٬۰۸۹

 ( 
- 

- 
)

۸۳٬۰۸۹
 ( 

- 
)

۸۳٬۰۸۹
 ( 

صافي 
ت

المدفوعا
 

س المال مع الشركة األم  
وتأثیر إعادة ھیكلة رأ

الوسیطة 
 

 
 - 

 - 
)

۲٥٬۹۰۳
 ( 

- 
- 

)
۲٥٬۹۰۳

 ( 
- 

)
۲٥٬۹۰۳

 ( 
صدار أسھم 

إ
 

 
۱۰

 
- 

- 
- 

- 
۱۰

 
- 

۱۰
 

رسملة األسھم 
 

۱۲
 

۱٦۸٬٤٦۳
 

)
۱٬٦۰۸

 ( 
)

۱٦٦٬۸٥٥
 ( 

- 
- 

- 
- 

- 
صید في 

الر
۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲

  
 

۱٦۸٬٤۷۳
 

)
۱٬٦۰۸

 ( 
- 

۷٦٬۰۳۳
  

)
۲٦٬۳۸۳

 (  
۲۱٦٬٥۱٥

 
۱۱٬۰۰۱

 
۲۲۷٬٥۱٦
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 سبتمبر  ۳۰بیان التدفقات النقدیة الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتھیة في  

 ۸ الموجزة المرحلیة المجتزأة. اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 
 

 
 ألف دوالر أمریكي  
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ إیضاح  

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

  ۱٦٦٬٤۷٤  ۲۰٦٬۹٦٦  ضریبة الدخل والزكاة للفترة الربح قبل 
      

        تعدیالت لـ:
  ۱٥٤٬۰۳۲  ۱٦۱٬۲٥۹  استھالك وإطفاء 

  ۱۲٬۲۰۰  ٥٬۹۱۰  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین، صافي من التحویالت 
  ۹۰٥  ٦٥٥ ۷ صافي مخصص االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

  ۱٬۳۸۰  ۸۹۷  المتقادم وبطيء الحركة والمعیبمخصص المخزون 
  ٤٦۲  ۸۷۷ ۱۰، ٦، ٥ خسائر انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 

  ۱٬۱٤٤  ۳٬۲۹٦  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 
  ) ٦٬۰۹۷(  ) ٦٦۷(  ربح من امتیازات اإلیجار 

  ) ۱٬٤٥٦(  ) ۱٬۷٤۰(  إیرادات التمویل
  ۱٦٬٦۰۷  ۱۷٬۱۰۱  تكالیف التمویل

  -  ) ۱٬٤۰۹(  االعتراف باألرباح المؤجلة من مشتقات األدوات المالیة في اإلیرادات األخرى 
  -  ) ۲٬۰۸۰(  ربح القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  -  ۲٤٬۹۰۰ ۱٦ مطالبة ضریبیة مستحقات
  ) ٤٬۷۹۹(  ) ٥٬۸۲٤(  التضخم المفرط تأثیر 

  ۳٤۰٬۸٥۲  ٤۱۰٬۱٤۱    التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

  ) ۷٬۸٦۲(  ) ۷٬۷٦۷(  دفعات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
  ) ۱۱٬۲۳۲(  ) ۱۲٬۳۸۷(  ضریبة دخل مدفوعة 

      التغیرات في رأس المال العامل: 

  ) ٥٬۰۰۲(  ) ۲٥٬۰۲۷(    مدینة تجاریة وأخرىذمم 
  ) ٥۰٦(  ۹۰۷  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ) ۱٦٬۰۲٥(  ) ٦٤٬٤٦٦(  مخزون
  ٤٬۹٦۰  ۸٬۰٤۷  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  ۳۱٬٤۷۱  ۱٦٬۲۱۲  ذمم دائنة تجاریة وأخرى ومطلوبات وضرائب أخرى 
  ۳۳٦٬٦٥٦  ۳۲٥٬٦٦۰  األنشطة التشغیلیة صافي النقد الناتج من 

       

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

  ) ۳۹٬۳٤٦(  ) ۷۷٬۸۹٦(  شراء ممتلكات ومعدات 
  ۱٬۰۲۳  ٥٬٦۲۹  من بیع ممتلكات ومعدات المحصل 

  ) ٥٬۱٦٤(  ) ۳٬٦۲٦( ٦ شراء موجودات غیر ملموسة 
  ) ۱٬۱۹٦(  ) ۲٬۳۳۹(  دفعات بدل الخلوّ 

  ۱٬٤٥٦  ۱٬۷٤۰  فائدة مستلمة من ودائع قصیرة األجل 
  ) ٦٤٬۰۰۰(  ) ۳٦٬۰۰۰( ۱٤ قروض إلى طرف ذي عالقة 

  -  ۱۰۰٬۰۰۰ ۱٤ سداد قروض لطرف ذي عالقة 
  ) ۱۰۷٬۲۲۷(  ) ۱۲٬٤۹۲(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

       

      التمویلیة التدفقات النقدیة من األنشطة 

  ) ۱٬٥۱۱(  ) ۱٬۰۲۷(  دفعات تكالیف التمویل 
  ) ۸۲٦(  ) ۳٬۲۱۷( ۱۳  توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة 

  ) ۱۸٤(  ) ۷۰٥(  إضافیة في شركة تابعة من الحصص غیر المسیطرة حصص االستحواذ على 
  ) ۱۰۱٬۷٥۲(  ) ۱۱٤٬۱٤٤(  القیمة الرئیسیة    –دفعات اإلیجار 
  ) ۱٥٬۰۹٦(  ) ۱٥٬۱۷٤(  الفائدة على مطلوبات اإلیجار -دفعات اإلیجار 

  ) ۹٥٬٤۳٤(  ) ۸۳٬۰۸۹(  توزیعات للشركة األم الوسیطة 
  ) ۲۷٬٦۹۰(  ) ۲٥٬۹۰۳(  وتأثیر إعادة ھیكلة رأس المال مع الشركة األم الوسیطة  المدفوعات الحركة في 

  -  ۱۰  من إصدار رأس المال المحصل 
  ) ۲٤۲٬٤۹۳(  ) ۲٤۳٬۲٤۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

 

 

    
 

  ) ۰٦٤٬۱۳(  ٦۹٬۹۱۹  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
  ٥٬۰۷۳  ۸٬۸۳۱  فروق تحویل العمالت األجنبیة

  ۱۷۱٬۷۸٤  ۱٦٦٬۹۲۳  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
  ۱٦۳٬۷۹۳  ۲٤٥٬٦۷۳ ۸ نھایة الفترة النقد وما في حكمھ في 
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 ات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة إیضاح 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۹ 

 

 

 
 معلومات عامة  ۱

 

ً   المحدودة  للمطاعم(أمریكانا    سي  إل  بي  العالمیة  للمطاعم  أمریكانا  تعتبر منشأة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وتم    )" أمریكانا ) ("مطاعم  سابقا
الرابع والعشرین، برج  ۰٦ریسكو ورك    ۲٤۲۸. ویقع العنوان المسجل في  ۰۰۰۰۰۷۷۱۲برقم مسجل    ۲۰۲۲مایو    ۲۷تأسیسھا في   ، الطابق 

 السلع، میدان سوق أبوظبي العالمي، جزیرة الماریھ، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 
 

  النشاط   ھذا  عملیات  وتشمل.  المنطقة   أنحاء  جمیع  في   التجاریة  العالمات/    المطاعم  سالسل  من  عدد  وإدارة  تشغیل   من  مریكاناأ  مطاعم  نشاط  یتألف
  والعراق   والمغرب  ولبنان   وعمان  واألردن  والبحرین   وكازاخستان  وقطر  ومصر  والكویت  السعودیة   العربیة   والمملكة   المتحدة   العربیة   اإلمارات  دولة

 .اأمریكانمطاعم ل  التابعة الشركات مختلف وتدیره
 

"  لألغذیة  الكویتیة   الشركة(" .م.ك.م  شلألغذیة (أمریكانا)    الكویتیة   الشركةمملوكة و مدارة من قبل    كانت   و قد   ۱۹٦۹منذ عام    أمریكانا   مطاعم   تعمل
بنسبة مقدارھا    ")األم("الشركة    لیمتد  انفستمنتس  دي  ایھ  أدیبتیو  شركة  قبل" او "الشركة األم السابقة") التي كانت تملك من  الوسیطة   األم  الشركةاو " 
على النحو المفصل في اإلیضاح    و الشركات التابعةنقل نشاط المطاعم    لألغذیة  الكویتیة  الشركةاعتمد مجلس إدارة   ۲۰۲۲یونیو    ۲  في  .٤۲٬۹۳٪
  الشركة ، نقلت  ۲۰۲۲أغسطس    ۲۹  في.  ۲۰۲۲یونیو    ۲۷إلى مطاعم أمریكانا (یشار إلیھم معًا باسم "المجموعة") على أن یكون اعتباراً من    ۱۷

  لألغذیة   الكویتیة   الشركةو مساھمین    األم بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة  الشركةمطاعم أمریكانا إلى    فيبالكامل  حصتھا  لألغذیة    الكویتیة
 . العمومیة الجمعیة  في

 
. الشركة األم ھي شركة تابعة مملوكة  ٪ حصة األقلیة۳٫۹۷٪ للشركة األم وتمثل األسھم المتبقیة بنسبة  ۹٦٫۰۳مطاعم أمریكانا مملوكة بنسبة  

  العبار   راشد  علي   محمد  السید  قبل  من  بالتساوي   مملوكة  المطلقة   األم الشركة"). المطلقة األم("الشركة   لیمیتد القابضة دي  ایھ  أدیبتیو   بالكامل لشركة
في المملكة    العامة") و ھي شركة تابعة لصندوق االستثمارات  الخلیجیة  الغذائیةاالستثمارات  ("  الخلیجیة  الغذائیة  لالستثمارات  السعودیة  الشركة  و

 .)النھائیونالمساھمون (باعتبارھا  السعودیة العربیة 
 

 
 

 .۲۰۲۲ أكتوبر ۲٦الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  تمت
 
 

   ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

لفترة   المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة  للمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعة  التم إعداد البیانات    ۳٤وفقاً 
ي الموجز  "التقاریر المالیة المرحلیة". كما أدرجت إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المال

التي تم إعدادھا    المرحلي المجتزأ. وال تشمل البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الموحدة
الما للتقاریر  الدولیة  المعاییر  تفسیرات  لجنة  الصادرة عن  والتفسیرات  المالیة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  المالیة  وفقاً  البیانات  تقرأ  أن  وینبغي  لیة. 

  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الموجزة المرحلیة المجتزأة جنبا إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة المجتزأة لغرض خاص للسنوات المنتھیة في  
 . ۲۰۱۹و

 

 أساس اإلعداد  ۲-۲
 

مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء التزام المنافع المحددة الذي یتم االعتراف بھ بالقیمة  تم إعداد البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة على أساس 
بیانات المالیة الموجزة  الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة وإعادة تقییم األداة المالیة المشتقة. كما تم إعداد ھذه ال

قة إلدراجھا في مستند االكتتاب العام األولي لمطاعم أمریكانا الذي سیتم تقدیمھ فیما یتعلق بإدراج مطاعم أمریكانا في سوق  المرحلیة المجتزأة المرف
  إعداد البیانات   أبوظبي لألوراق المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسوق األوراق المالیة السعودیة (تداول) في المملكة العربیة السعودیة. إن

السیاسات   المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة یقتضي استخدام تقدیرات محاسبیة أساسیة محددة. كما یقتضي من اإلدارة إبداء رأیھا في عملیة تطبیق
لتقدیرات مھمة  المحاسبیة للمجموعة. یتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالیة من التعقید أو المجاالت التي تعد فیھا االفتراضات وا 

   . وقد تم تطبیقھا بشكل ثابت على كافة الفترات المعروضة.٤للبیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة في اإلیضاح 
 

 
 

زة المرحلیة  یعتبر نقل نشاط المطاعم والمنشآت التابعة لھ إلى مطاعم أمریكانا بمثابة إعادة ھیكلة لرأس المال، حیث تُعرض البیانات المالیة الموج
البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة لمطاعم    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰مجتزأة للمجموعة كاستمرار لنشاط المطاعم. وتمثل البیانات المالیة كما في  ال

بیانات المالیة الموجزة  بعد إعادة الھیكلة. كما تشمل البیانات المالیة للفترات المعروضة في ھذه ال  ۱۰أمریكانا بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
المنشآت.  المرحلیة المجتزأة النتائج المالیة لمطاعم أمریكانا قبل تاریخ تأسیس الشركة األم كما لو كانت الشركة األم تعمل سابقًا كمجموعة من  

حیث:  وعلیھ، فإن نقل نشاط المطاعم والمنشآت التابعة لھ یتّبع الطریقة السابقة للمحاسبة ویتم العرض بأثر رجعي
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۰ 

 

 
 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲

 

 (تابع) أساس اإلعداد ۲-۲
 

 یتم إدراج موجودات ومطلوبات المنشآت المنقولة بالقیم الدفتریة السابقة.  •
 

شھر المنتھیة  یتم دمج نتائج المنشآت والمركز المالي كما لو كان یتم دمجھا دائًما مع الشركة األم. وعلیھ، فإن المعلومات المقارنة لفترة التسعة أ •
ة والمركز الواردة في ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة تمثل النتائج المالی  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وكما في    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰في  

على أساس مجتزأ وفقًا ألساس    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وكما في    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰تم إعداد أرقام المقارنة للفترة المنتھیة في  المالي لنشاط المطاعم.  
 . ۰۱۹۲و ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الواردة في البیانات المالیة السنویة المجتزأة للسنوات المنتھیة في 

 
 التغیرات الموسمیة في العملیات التشغیلیة  ۲-۳
 

  خالل   وأعلى  رمضان  في  أقل  المطاعم  مبیعات متوسط  یكون  ما  عادة.  والعید  رمضان  بشھر  تتأثر  معتدلة  موسمیة  لتقلبات  المجموعة  أعمال  تخضع
  للسنة  أو  آخر  ربع  أي  في  تحقیقھا   یمكن  التي  النتائج  إلى  بالضرورة  تشیر  ال  ربع  ألي  النتائج  فإن  ،   المعتدلة  الموسمیة  للتقلبات  نتیجة.  العید  فترة

 . بأكملھا  المالیة
 

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة  ٤-۲
 

ینایـر    ۱بعد  أو    تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في
على    في ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة. ولم یكن لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور، أي تأثیـر جوھري  ۲۰۲۲

 المبالغ المعروضة للفترات الحالیة والسابقة: 
 

 ).۲۰۲۲ینایر  ۱المفعول اعتباراً من (ساري  ۳التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 ).۲۰۲۲ینایر  ۱(ساري المفعول اعتباراً من  ۳۷التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
 ).۲۰۲۲ینایر  ۱(ساري المفعول اعتباراً من  ۱٦التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
 ۱(ساریة المفعول اعتباراً من    ۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۹المالیة رقم  التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقاریر   •

 ).۲۰۲۲ینایر 
 

  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة مبكراً 
 

  ).۲۰۲۳ینایر   ۱ین" (مؤجل حتى الفترات المحاسبیة التي تبدأ في ، "عقود التأم۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 ).۲۰۲۳ینایر  ۱(ساریة المفعول اعتباراً من  ۱۲التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
 ).۲۰۲۳ینایر  ۱(ساریة المفعول اعتباراً من  ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
 ).۲۰۲۳ینایر  ۱(ساریة المفعول اعتباراً من  ۸المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على المعیار  •

 
وتعتزم تطبیقھا،  تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتعدیالت على البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة المستقبلیة للمجموعة  

 حیثما یكون مالئماً، عندما تصبح ساریة المفعول. 
 

 السیاسات المحاسبیة  ٥-۲
 

نات مالیة  إن السیاسات المحاسبیة وطرق الحساب المتبعة في ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث بیا 
 . ۲۰۱۹و ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سنویة مجتزأة للمجموعة للسنوات المنتھیة في 

 
 أساس التوحید  ٦-۲

 
   الشركات التابعة (أ)

 
الشركات التابعة ھي كافة المنشآت (بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة) الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة ما  

ن خالل سیطرتھا على  عندما یكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد م
 انتفاء السیطرة. المنشأة. یتم توحید الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاریخ تحّول السیطرة إلى المجموعة ویتم إیقاف التوحید اعتباراً من تاریخ 

 
اء عملیات االستحواذ التي تشمل المنشآت  تستخدم المجموعة طریقة االستحواذ المحاسبیة الحتساب اندماج األعمال المبرم من قبل المجموعة، باستثن 

القیم    الخاضعة لسیطرة مشتركة، والتي یتم حسابھا باستخدام الطریقة السابقة. إن المقابل المالي المحول نظیر االستحواذ على شركة تابعة یمثل 
 العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة وحصص حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة. 
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۱ 

 
 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲

 
 (تابع)  أساس التوحید ٦-۲

 
  (تابع) الشركات التابعة  (أ)

 
ذ ضمن المصاریف  یشمل المقابل المالي القیمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتیب لمبالغ مالیة محتملة. یتم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحوا 

المستحوذ علیھا   المحددة  الموجودات  قیاس  بقیمھا  عند تكبدھا. ویتم مبدئیاً  اندماج األعمال  المحّملة عن  المحتملة  المطلوبات وااللتزامات  وكذلك 
العادلة بتاریخ االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل عملیة استحواذ على حدة، بأي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما  

   في الموجودات في الشركة المستحوذ علیھا.بالقیمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصص غیر المسیطرة من صا
 

تحوذ علیھا  إذا تم اندماج األعمال على مراحل، فإن القیمة الدفتریة في تاریخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المس
ر ناتجة عن عملیة إعادة القیاس في بیان الدخل الموجز المرحلي  یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم االعتراف بأي أرباح أو خسائ

المالیة الحقاً   المطلوبات المالیة. ویُعاد قیاس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات  بالقیمة  المجتزأ. یصنف المقابل الطارئ ضمن حقوق الملكیة أو 
 موجز المرحلي المجتزأ. العادلة مع االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل ال

 
حصص  إن الزیادة في المقابل المالي الُمحّول وقیمة الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا والقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ ألي  

جھا تحت بند الشھرة. وفي حال  ملكیة سابقة في الشركة المستحوذ علیھا، على القیمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا یتم إدرا 
وجودات  كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصص غیر المسیطرة المعترف بھا والحصة المقاسة المملوكة سابقاً أقل من القیمة العادلة لصافي م

 ن الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. الشركة التابعة المستحوذ علیھا من خالل اتفاقیة شراء بالمقایضة، یتم االعتراف بالفرق مباشرةً في بیا
 

دخل  یتم عرض الحصص غیر المسیطرة في النتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة بشكل منفصل في البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة لل
 والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والمركز المالي على التوالي. 

 
موجزة المرحلیة المجتزأة على البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة للشركة األم وشركاتھا التابعة التي تم نقلھا إلیھا  تشتمل البیانات المالیة ال

   من قبل الشركة الكویتیة لألغذیة.
 

. وتعتبر عملیة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰  تم نقل الشركات التابعة للشركة األم إلیھا بموجب إعادة ھیكلة رأس المال خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في
 النقل بمثابة إعادة ھیكلة لرأس مال تحت سیطرة مشتركة ویتم استخدام الطریقة السابقة للمحاسبة والعرض بأثر رجعي.

 
االقتصادیة الرئیسیة    یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة لكل من منشآت مطاعم أمریكانا باستخدام عملة البیئة

لة العرض"  التي تعمل كل منشأة ضمنھا ("العملة الوظیفیة"). إن البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة معروضة بالدوالر األمریكي، وھو "عم
 لمطاعم أمریكانا والعملة التي تقیس بھا اإلدارة أداء مطاعم أمریكانا وتعلن بھا عن نتائجھا. 

 
 المعامالت المستبعدة عند التوحید   (ب)

 
المحققة    یتم حذف المعامالت الداخلیة واألرصدة واألرباح غیر المحققة من المعامالت المبرمة بین شركات المجموعة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر

السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة بما یضمن  ما لم توفر المعاملة دلیالً على االنخفاض في قیمة األصل المحّول. لقد تم تعدیل  
 اتساقھا مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة.

 
 التغیرات في الحصص في الشركات التابعة دون حدوث تغییر في السیطرة  (ج) 

 
وھي كالمعامالت التي    -ال تؤدي إلى فقدان السیطرة یتم احتسابھا كمعامالت أسھم    إن المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غیر المسیطرة التي

فتریة للموجودات  تتم مع الُمـالَّك بوصفھم مالكاً. إن الفروقات بین القیمة العادلة للمقابل المدفوع والحصص ذات الصلة المستحوذ علیھا من القیمة الد
قوق الملكیة. ویتم أیضاً إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع الحصص غیر المسیطرة ضمن حقوق  الصافیة للشركة التابعة یتم إدراجھا في ح

الملكیة 
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۲ 

 
 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲

 

 (تابع)  أساس التوحید ٦-۲
 

 استبعاد شركات تابعة  (د)
 

بھا في المنشأة یُعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان السیطرة، مع االعتراف  عندما تفقد المجموعة السیطرة على منشأة ما، فإن أي حقوق محتفظ  
ساب الالحق  بالتغییر في القیمة الدفتریة ضمن بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. إن القیمة العادلة ھي القیمة الدفتریة المبدئیة ألغراض االحت

شروع مشترك أو كموجودات مالیة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بھا في  للحقوق المحتفظ بھا إما كشركة زمیلة أو كم
یعني ھذا    الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. وقد 

 ھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ضمن بیان الدخل المرحلي الموجز الموحد. أن یُعاد تصنیف المبالغ المعترف ب
 

 احتیاطي اندماج  ۲-۷
 

حیث تم نقل نشاط المطاعم من الشركة األم الوسیطة إلى أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي  یتعلق احتیاطي االندماج بإعادة ھیكلة رأس المال  
وتم تسجیل الفرق بین صافي المساھمة المتراكمة من الشركة األم الوسیطة والمقابل المقدم  .  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰  خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في

ق بین القیمة  إلى الشركة األم الوسیطة لعملیات النقل (والذي یمثل قیمة رأس المال المصدر) كاحتیاطي اندماج في حقوق الملكیة نظًرا ألنھ یمثل الفر
 وجودات المنقولة والقیمة العادلة للمقابل المقدم. الدفتریة لصافي الم

 
 ربحیة السھم  ۲-۸

 

المنسوبة    تعرض المجموعة بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم األرباح أو الخسائر
األسھم المصدرة للمستثمرین الحالیین، عند تكوین الھیكل القانوني الموحد. ویتم تحدید ربحیة  إلى المساھمین العادیین لدى المجموعة على عدد  

لعادیة  السھم المخفضة عن طریق تعدیل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساھمین العادیین وعدد األسھم عند التكوین لتأثیرات جمیع األسھم ا
باستخدام عدد    ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰ر رجعي في احتساب ربحیة األسھم األساسیة التاریخیة للفترة المنتھیة في المحتملة المخفضة. تم تعدیل المقام بأث

 األسھم المصدرة عند تكوین الھیكل القانوني الموحد. 
 

 إدارة المخاطر المالیة  ۳
 

 عوامل المخاطر المالیة  ۳-۱
 

مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار ومخاطر  تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة متنوعة ھي:  
ھذه المخاطر.    أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة بتقییم المخاطر لمواجھة كل خطر من

الحد من اآلثار السلبیة المحتملة لھذه  ویركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكا نیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویھدف إلى 
 المخاطر على األداء المالي للمجموعة. 

 

  تتم إدارة المخاطر في الغالب من قبل قسم خزینة مركزي لدى المجموعة بموجب السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. یقوم قسم الخزینة 
ید المخاطر المالیة وتقییمھا والتحوط لھا من خالل التعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة لدى المجموعة. یوفر مجلس اإلدارة سیاسات  المركزي بتحد 

  موثقة حول إدارة المخاطر المالیة إضافة إلى سیاسات أخرى موثقة لمجاالت معینة مثل مخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة
 االئتمان واستخدام األدوات المالیة المشتقة وغیر المشتقة واالستثمارات التي تتطلب سیولة عالیة. ومخاطر 

 

البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة على كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة الالزمة للب  یانات المالیة  ال تشتمل 
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وینبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة المجتزأة للمجموعة للسنوات المنتھیة في  السنویة الموحدة،  

 . ولم تطرأ أي تغییرات على قسم إدارة المخاطر أو على أي من سیاسات إدارة المخاطر منذ نھایة السنة. ۲۰۱۹و
 

 مخاطر السیولة 
 

المتداولة وتوفر التمویل من خالل حجم مالئم من  تتمثل اإلدارة الحكیمة ل مخاطر السیولة في االحتفاظ بأرصدة كافیة من النقد واألوراق المالیة 
حفاظ على  التسھیالت االئتمانیة الملتزم بھا والقدرة على تصفیة مواقع السوق. ونظراً لطبیعة األعمال األساسیة للمجموعة، تھدف المجموعة إلى ال 

   التمویل بتوفیر قنوات ائتمانیة ملتزم بھا.مرونة عملیة 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱البیانات المالیة السنویة المجتزأة للمجموعة للسنوات المنتھیة في  ال توجد تغییرات جوھریة أخرى تتعلق بمخاطر السیولة في  
 . ۲۰۱۹و ۲۰۲۰و
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱۳ 

 

 المحاسبیة الھامةالتقدیرات واألحكام  ٤
 
 

الغ المعلنة  یتطلب إعداد ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المتجزأة من اإلدارة إصدار األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المب
وبخالف ذلك، فإن عدم التأكد حول ھذه  لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة بتاریخ التقریر.  

الفت في  المتأثرة  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفتریة  القیمة  على  جوھریا  تعدیالً  تتطلب  نتائج  إلى  یؤدي  أن  یمكن  والتقدیرات  رات  االفتراضات 
   المستقبلیة.

 
 

لعوامل، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا  یتم تقییم التقدیرات واألحكام باستمرار وتستند إلى الخبرة التاریخیة وغیرھا من ا
إلدارة عند  معقولة في ظل الظروف الراھنة. وفي سبیل إعداد ھذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة، فإن األحكام الھامة التي اتخذتھا ا

الرئیسیة للتقدیر السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر  المجتزأة  تطبیق  المالیة السنویة  ات والشكوك كانت مماثلة لتلك المطبقة على البیانات 
 . ۲۰۱۹و ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنوات المنتھیة في 

 
 

 األحكام الھامة 
 
 

 السیطرة على شركة تابعة 
 

أنھا تمتلك أقل من نصف حقوق التصویت في ھذه  خلصت اإلدارة إلى أن المجموعة تسیطر على شركة مطاعم البحرین والكویت، على الرغم من 
بنسبة   أكبر مساھم  كونھا  المجموعة،  وتمتلك  التابعة.  للترتیبات  ٪٤۰الشركة  وفقًا  والكویت.  البحرین  إدارة شركة مطاعم  الحصري في  الحق   ،

رئیسیة مما یشیر أیًضا إلى أنھا تتمتع بسلطة على  التعاقدیة المعمول بھا، تعین المجموعة جمیع اإلدارات الرئیسیة وتتخذ جمیع قرارات التشغیل ال
 الشركة المستثمر فیھا وبالتالي یتم توحیدھا في البیانات المالیة بناًء على ھذه الحقائق. 

 

 التضخم المفرط 
 

ة الوظیفیة للشركة التابعة ھي  تمارس مطاعم أمریكانا أحكاماً ھامة عند تحدید بدایة التضخم المفرط في البلدان التي تعمل فیھا وما إذا كانت العمل
 عملة اقتصاد مفرط التضخم. 

 تؤخذ في االعتبار الخصائص المختلفة للبیئة االقتصادیة لكل بلد. 
 تشمل ھذه الخصائص، على سبیل المثال ال الحصر، أیاً مما یلي: 

 یاً. یفضل عامة السكان االحتفاظ بثروتھم في موجودات غیر نقدیة أو بعملة أجنبیة مستقرة نسب •
 یتم تحدید األسعار بعملة أجنبیة مستقرة نسبیاً.  •
 تأخذ أسعار البیع أو الشراء في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائیة خالل فترة ائتمان قصیرة.  •
 ترتبط أسعار الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر أسعار.  •
 ٪.۱۰۰سنوات من یقترب أو یتجاوز معدل التضخم التراكمي على مدى ثالث  •

 

دارة، تم احتساب  تمارس اإلدارة أحكاماً فیما یتعلق بالوقت الذي یصبح فیھ إعادة بیان البیانات المالیة إلحدى الشركات التابعة ضروریاً. بعد تقییم اإل
طة التضخم. وتم عرض النتائج والتدفقات  الشركة التابعة للمجموعة، الشركة اللبنانیة للمشروعات السیاحیة العالمیة، كمنشأة تعمل في اقتصادات مفر

 النقدیة والمراكز المالي للشركة اللبنانیة للمشروعات السیاحیة العالمیة من حیث وحدات القیاس الجاریة في تاریخ التقریر.
 

 منذ ذلك الحین. ، وتم تطبیق محاسبة التضخم المفرط ۲۰۲۰تم تقییم االقتصاد اللبناني على أنھ مفرط التضخم اعتباًرا من سبتمبر 
 

 فیما یلي المؤشر العام لألسعار المستخدم وفقاً لصندوق النقد الدولي: 
 

 
 

 التاریخ 
 
 

  سنة األساس 

 
المؤشر العام  

  لألسعار 
 

  معدل التضخم (٪) 
             

  ٪۱٬٦۱۸  ۱٬۸٤۲  ۲۰۱۹ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
  ٪ ۷٥۹  ۹۲۱  ۲۰۱۹ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  ٪ ٤٥٥  ٥۹٥  ۲۰۱۹ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱٤ 

 

 (تابع)  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤
 

 (تابع) حكام الھامة األ
 

 التضخم المفرط 
 

 إن تأثیر تعدیل نتائج مطاعم أمریكانا بسبب التضخم المفرط مبین أدناه: 
 

الفترة المنتھیة في   
سبتمبر  ۳۰

۲۰۲۲  

الفترة المنتھیة في  
سبتمبر  ۳۰

۲۰۲۱ 
 ألف دوالر أمریكي  ألف دوالر أمریكي بیان الدخل 

       

 ۳٬۷۱۳  ٤٬٥۱۳ اإلیرادات الزیادة في 
 ٦٬٤۸۳  ۷٬۱۰۱ أرباح نقدیة من التضخم المفرط 

 ) ۱٬۳٥۰(  ) ۹۸۲( خسائر انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
 ) ۲٬۱۰٦(  ) ۲٬۱۷٦( الزیادة في تكلفة اإلیرادات 

 ) ۱٬٤۸٤(  ) ۲٬۳٤۰( الزیادة في مصاریف البیع والتسویق 
 ) ۱٬٥۸۳(  ) ۱۰۹( واإلداریة الزیادة في المصاریف العمومیة 

 ) ۲۲٤(  ) ۱٬۱٦٥( أخرى
 ۳٬٤٤۹  ٤٬۸٤۲ زیادة الربح بعد الضریبة 

 
 

   التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة
 

النتائج الفعلیة ذات  تقوم المجموعة بوضع تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة، بطبیعة الحال، مع  
  الصلة.

 

سنة  إن التقدیرات واالفتراضات التي لھا مخاطر كبیرة في التسبب بإحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في غضون ال
 المالیة القادمة مبینة أدناه: 

 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
 

أصغر وحدات تولید النقد ھي مستوى عالمتھا التجاریة الخاصة بھا في المقام األول على أساس أن المجموعة مطلوبة  لقد قررت المجموعة أن  
أیًضا من    للحفاظ على الحد األدنى من عدد المتاجر في كل بلد من أجل الحفاظ على الحق الحصري بما یتماشى مع اتفاقیات االمتیاز. تستفید اإلدارة

خدمات المشتركة في كل بلد، وقد قامت بتطویر مؤشرات األداء المالي والتشغیلي على مستوى الدولة ذات العالمة التجاریة. تجري  البنیة التحتیة لل
"انخفاض قیمة الموجودات" الذي تُحتسب    ۳٦اإلدارة دراسة ربع سنویة لتحدید مؤشرات االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  

قات النقدیة المستقبلیة المخصومة للتأكد من أن قیمة الموجودات قد انخفضت. ومع ذلك، یوجد خطر حیث أن االفتراضات المستخدمة من  فیھ التدف
ت  إن الموجوداقبل اإلدارة لحساب التدفقات النقدیة المستقبلیة قد ال تكون عادلة بناًء على الظروف الحالیة والظروف السائدة في المستقبل المنظور.  

ات غیر غیر المالیة المتعلقة بمنافذ المطاعم والتي تم تقییمھا لتحري انخفاض القیمة ھي الممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجود 
سبتمبر    ۳۰ألف دوالر أمریكي،    ٦۲٦٬٥۱۷:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ألف دوالر أمریكي كما في    ٦۸٥٬٥٦۹الملموسة البالغة  

ألف دوالر أمریكي). فیما یلي (عكس االنخفاض في القیمة) / خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا في بیان الدخل المجتزأ على    ٥۷۸٬۲۰۷  :۲۰۲۱
   ھذه الموجودات غیر المالیة:

 

 
 

 

فترة التسعة أشھر   
سبتمبر   ۳۰المنتھیة في 

۲۰۲۲ 

  
السنة المنتھیة في  

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 

أمریكيألف دوالر      ألف دوالر أمریكي   
       

  ) ۱٬۳٥٦(   ٥۷٥  )٥ممتلكات ومعدات (إیضاح 
  ۲۹۲   ۲۹۱  )۱۰موجودات حق االستخدام (إیضاح 
  ) ۱۱٥(   ۱۱  )٦موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

  ) ۱٬۱۷۹(   ۸۷۷  المجموع 
 

انخفاض قیمة وحدات تولید النقد التي أجرتھا اإلدارة واالنخفاض المحدد في قیمة بعض  إن انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة ھو نتیجة لدراسة  
   الموجودات في لبنان بسبب بیئة التضخم المفرط.
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

                                                                                                                                                              ۱٥ 

 (تابع)  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤
 

 (تابع) التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة 
 

 االفتراضات الرئیسیة لمطاعم أمریكانا وتأثیر تحلیل الحساسیة على بیان الدخل الشامل المجتزأ على تلك االفتراضات: یعرض الجدول التالي 
 

 النطاق / (انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة)   
 ألف دوالر أمریكي   
 الفترة المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۱ الفترة المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۲ التغیر في االفتراض  

 ) ۱٥٤( ۱٥۷ - - ٪ ۰٬٥-+/ معدل النمو 
 ۳۲ ) ۳۱( - - ٪ ۰٬٥-+/   معدل الخصم

 ) ۲۳۹( ۲۸۲ - - ٪ ۱٬۰-+/ إجمالي ھامش الربح 
 

في   المنتھیة  للفترة  المستخدمة  القیمة  في حسابات  المستخدمة  الرئیسیة  االفتراضات  یلي  اإلیضاح  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰فیما  راجع   .۲۱  
 للحصول على قائمة البلدان المدرجة في كل قطاع. 

   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰اختبار انخفاض قیمة وحدات تولید النقد: االفتراضات الرئیسیة  

 
مجلس  دول 

التعاون الخلیجي  
 الرئیسیة 

 أخرى شمال أفریقیا  الخلیج األدنى 

 
  ٪ ۲۲ -٪) ٥۱( ٪ ۲۲ -٪ ۳ ٪ ۱٥ -٪ ۳ ٪ ۱٥ -٪ ٥ معدل النمو 

  ٪ ۲۹ -٪ ۱۲ ٪ ۱۷ -٪ ۱۳ ٪ ۱٥ -٪ ۱۱ ٪ ۱۱   معدل الخصم

  ٪ ۲۰۰ -٪ ۲ ٪ ۷ -٪ ۱ ٪ ۳ -٪ ۲ ٪ ۳ -٪ ۲ الزیادة / النقص في إجمالي الھامش 
      

 
 

   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰اختبار انخفاض قیمة وحدات تولید النقد: االفتراضات الرئیسیة 

 
دول مجلس  

التعاون الخلیجي  
 الرئیسیة 

 أخرى شمال أفریقیا  الخلیج األدنى 

 
  ٪ ۱۸٥ -٪ ٦ ٪ ٥۲ -٪ ۱۰ ٪ ۲۰ -٪ ۳ ٪ ٤۷ -٪ ٥ معدل النمو 

  ٪ ۲٤ -٪ ۹ ٪ ۱۲ -٪ ۹ ٪ ۱۰ -٪ ۸ ٪۸   معدل الخصم

  ٪ ۹ -٪ ۱ ٪ ۷ -٪ ۱ ٪ ٤ -٪ ۱ ٪ ۳ -٪ ۱ الزیادة / النقص في إجمالي الھامش 
 
 

 الضرائب 
 

تخضع المجموعة لضریبة الدخل على الشركات والزكاة. ومن الضروري اتخاذ أحكام ھامة لتحدید مخصص الضرائب. یوجد العدید من المعامالت  
مؤكد في سیاق العمل المعتاد. تعترف المجموعة بااللتزام الضریبي المتوقع بناًء على تقدیراتھا  والحسابات التي یكون تحدید الضریبة النھائي لھا غیر  

ر ھذه  حول مدى استحقاق دفع ضرائب إضافیة. وعندما تختلف محصلة الضریبة النھائیة لھذه األمور عن المبالغ التي تم تسجیلھا سابقاً، فسوف تؤث
 ).۱۸بة المؤجلة في السنة التي یتم فیھا ھذا التحدید (إیضاح الفروق على ضریبة الدخل ومخصصات الضری

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

 
 

ماً  یستند انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى على افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة أحكا
االفتراضات وتحدید مدخالت حساب االنخفاض في القیمة، وذلك بناًء على تاریخ المجموعة السابق وظروف السوق الحالیة، باإلضافة  عند اتخاذ ھذه  

  إلى التقدیرات المستقبلیة في نھایة كل فترة تقریر.
 

. تعتقد اإلدارة أن التغییرات في  ۱۹-راجعت مطاعم أمریكانا االفتراضات بشأن مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة على خلفیة وباء كوفید
ر التعثر واحتساب معدالت الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناشئة عن الموجودات المالیة لن تغیر بشكل جوھري انخفاض  االفتراضات المتعلقة بمخاط

. وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع عن كثب وستنعكس أي تغییرات مطلوبة في  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى كما في  
تقبلیة. فترات إعداد التقاریر المس 
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 أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 

 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 

۱٦ 

 
 (تابع)  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤

 

 (تابع) التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة 
 

   تخصیصات إدارة المجموعة
 
 

أصدرت اإلدارة أحكاًما  وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة،    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰عند إعداد بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ للفترة المنتھیة في  
م.  وتقدیرات وافتراضات تتعلق بتخصیص بعض المصاریف واإلیرادات المحتفظ بھا تاریخیًا من قبل الشركة الكویتیة لألغذیة (أمریكانا) ش.م.ك.

السیاسات المطبقة للمجموعة بناًء على طریقة التخصیص األنسب والتي تعتبر معقولة وتستند إلى  البیانات المالیة    تم تخصیص ھذه البنود  على 
. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. سیؤدي االرتفاع  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنویة المجتزأة للمجموعة للسنوات المنتھیة في  

بنسبة   بحوالي  ۱۰أو االنخفاض  إلى تغیر في المصاریف المخصصة لمطاعم أمریكانا  التخصیص  للفترة    ألف دوالر  ۳٦٦٪ في نسب  أمریكي 
 .۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 

 

 تم تخصیص المصاریف كما ھو مذكور أعاله بناء على األساس التالي: 
 

   أساس التخصیص   طبیعة التكالیف
یعتمد التخصیص على الوقت المقدر المستغرق واألنشطة بین أعمال المطاعم واألعمال الغذائیة ومھام   منافع وتكالیف متعلقة بالموظفین  

 إدارة المجموعة.  
 تم تخصیص ھذه التكالیف بناًء على عدد الموظفین من كل شركة تستخدم المساحات المكتبیة.  إیجار ومرافق 

أتعاب مھنیة وقانونیة وأتعاب إدارة  
 المكاتب  

 
 یمكن تحدید ھذه التكالیف وقد تم تخصیصھا بناًء على النشاط  

 

 
 

 الشركة اللبنانیة للمشروعات السیاحیة العالمیة  -تحویل العمالت األجنبیة 
 
 

تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. خالل السنة السابقة، طبقت البنوك في  الشركة اللبنانیة للمشروعات السیاحیة العالمیة ("أمریكانا لبنان") ھي شركة  
لى  لبنان ضوابط غیر رسمیة على العملة األجنبیة في القطاع المصرفي إلدارة العجز. یستخدم الدوالر األمریكي ویتم تداولھ على نطاق واسع ع

لیرة لبنانیة لكل دوالر أمریكي ("سعر الصرف    ۱٬٥۰۷٬٥وال تلك الفترة بسعر  مدى العقدین الماضیین أو أكثر والذي تم ربطھ باللیرة اللبنانیة ط
 الرسمي"). 

 

كسعر فیما یتعلق بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، عندما یكون لدولة ما أسعار صرف متعددة، فإن الحكم مطلوب لتحدید سعر الصرف المؤھل  
تشمل العوامل التي تحدد ذلك ما إذا كانت العملة متاحة بسعر الصرف الرسمي. بعد إطالق المنصة  فوري یمكن استخدامھ لتحویل العملیات األجنبیة.  

  اإللكترونیة الرسمیة ("صیرفة") من قبل مصرف لبنان المركزي التي یتم فیھا نشر أسعار الصرف بشكل دوري للبنوك المشاركة ولتسویة الذمم 
ة" كسعر صرف رسمي بدیل، باعتباره سعًرا فوریًا أكثر مالءمة. نتیجة لذلك، استخدمت اإلدارة سعر  الدائنة األجنبیة، اعتبرت اإلدارة سعر "صیرف

 .۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰الصرف الرسمي البدیل وھو سعر "صیرفة" لتحویل عملیات شركة أمریكانا لبنان إلى عملة العرض بالدوالر األمریكي كما في  
 

   أدوات مالیة مشتقة
 

وعة  القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة غیر المتداولة في سوق نشطة باستخدام أسالیب التقییم. تستخدم المجموعة تقدیرھا الختیار مجمیتم تحدید  
 من األسالیب واالفتراضات المتنوعة والتي تستند بشكل أساسي إلى ظروف السوق الراھنة في نھایة كل فترة تقریر. 

 

   اءخیارات التمدید أو اإلنھ
 

ان من  تحدد المجموعة مدة اإلیجار باعتبارھا شرطاً غیر قابل لإللغاء في عقد اإلیجار، وكذلك أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار إذا ك
خیارات    المؤكد بشكل معقول ممارسة ذلك، أو أي فترات یغطیھا خیار فسخ عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسة ذلك. معظم
التجدید.    التمدید واإلنھاء التي یتم االحتفاظ بھا ال یمكن ممارستھا إال من قبل المجموعة أو باتفاق كال الطرفین بشكل متبادل على شروط وأحكام

 وبناًء على تقییم اإلدارة، فقد توصلوا إلى عدم ممارسة أي خیارات تمدید أو إنھاء ألنھا لیست مؤكدة بشكل معقول. 
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أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي (أمریكانا للمطاعم المحدودة سابقًا)
 

ضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 
إی

 
للفترة المنتھیة 

في 
۳۰

 
سبتمبر 

۲۰۲۲
  

(تابع)
 

 ۱۷
  

٥ 
ممتلكات ومعدات 

 
 

 
 

ف دوالر أمریكي 
أل

 
  

ضي  
 أرا

ت على عقار 
 تحسینا
ث 

 وأثا
 مبانٍ 

ف تبرید 
 وغر

ت  
 معدا

ت 
 وأدوا

 
ت

 مركبا
مشاریع قید  

 التنفیذ 
 

 المجموع 
التكلفة

   
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
  

 
۱۹٬۰۹٥

 
٤٥۰٬۳۷٤

 
۸۹٬۳۸۸

 
۲۷۰٬۰۸۱

 
۱٥٬۷۹٥

 
۲۰٬۹٦٥

 
۸٦٥٬٦۹۸

 
ت

ضافا
إ

   
 

- 
۲۱٬۱۰۸

 
۷۷٥

 
۲۸٬۰۸۸

 
۹۹٦

 
۳۹٬۸۳۹

 
۹۰٬۸۰٦

 
ت 

استبعادا
 

 
)

۱٬٥۷۱
 ( 

)
۲٥٬۹٤۲

 ( 
)

٤٬۹۹٥
 ( 

)
۱۳٬٤۷۹

 ( 
)

۱٬۳٥۲
 ( 

)
۸۰۱

 ( 
)

٤۸٬۱٤۰
 ( 

ضخم المفرط 
تعدیل الت

 
 

۳٬۱۳۳
 

٤٬٥٥۷
 

٤٬٥٥۳
 

۳٬٦۷۳
 

۲۳٤
 

- 
۱٦٬۱٥۰

 
ت

تحویال
   

 
- 

۱۸٬٥٥۷
 

٥٤٤
 

٤٬۸۲٤
 

- 
)

۲۹٬۳۲۹
 ( 

)
٥٬٤۰٤

 ( 
فروق 

ترجمة
 

ت األجنبیة 
العمال

 
 

)
۲٬۷۰۰

 ( 
)

۱۲٬۰۱۹
 ( 

)
٤٬۱٦۹

 ( 
)

٥٬٥٤۷
 ( 

)
٥۱۳

 ( 
)

٤۹۲
 ( 

)
۲٥٬٤٤۰

 ( 
كما في 

۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲

  
 

۱۷٬۹٥۷
 

٤٥٦٬٦۳٥
 

۸٦٬۰۹٦
 

۲۸۷٬٦٤۰
 

۱٥٬۱٦۰
 

۳۰٬۱۸۲
 

۸۹۳٬٦۷۰
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض في القیمة 

االستھالك المتراكم واالنخفا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
۱ 

ینایر 
۲۰۲۲

  
 

- 
۳٥۰٬٦۳٦

 
٦۹٬۱٤٤

 
۲۱۱٬۸۰۱

 
۱۲٬۱۹۸

 
- 

٦٤۳٬۷۷۹
 

المحّمل للفترة 
 

 
- 

۲٥٬۳۰٥
 

۲٬٥۰۹
 

۱٤٬۷۳۹
 

۱٬۱۰۸
 

- 
٤۳٬٦٦۱

 
ت 

استبعادا
 

 
- 

)
۲٤٬۹٦۹

 ( 
)

۲٬۹٥۲
 ( 

)
۱۲٬۸٥۸

 ( 
)

۱٬۳٥۰
 ( 

- 
)

٤۲٬۱۲۹
 ( 

ضخم المفرط 
تعدیل الت

 
 

- 
٤٬٤۲۹

 
٤٬۰٤۱

 
۳٬٥٥۷

 
۲۳٤

 
- 

۱۲٬۲٦۱
 

ت
تحویال

   
 

- 
۲٥٤

 
- 

- 
- 

- 
۲٥٤

 
ض في القیمة 

انخفا
 

 
٤۲۳

 
۱۲۹

 
۱۹

 
٤ 

- 
- 

٥۷٥
 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبیة 
العمال

 
 

)
۱٦۷

 ( 
)

٦٬۸۲٦
 ( 

)
۲٬۲۱۰

 ( 
)

۳٬۳۹۷
 ( 

)
۳۱٤

 ( 
- 

)
۱۲٬۹۱٤

 ( 
كما في 

۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲

  
 

۲٥٦
 

۳٤۸٬۹٥۸
 

۷۰٬٥٥۱
 

۲۱۳٬۸٤٦
 

۱۱٬۸۷٦
 

- 
٦٤٥٬٤۸۷

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القیمة الدفتریة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲

  
 

۱۷٬۷۰۱
 

۱۰۷٬٦۷۷
 

۱٥٬٥٤٥
 

۷۳٬۷۹٤
 

۳٬۲۸٤
 

۳۰٬۱۸۲
 

۲٤۸٬۱۸۳
 

 
تتكون 

مشاریع قید التنفیذ
 

ت قید التجمیع.
بشكل رئیسي من منافذ بیع قید اإلنشاء ومعدا

   
 

ت بقیمة دفتریة تبلغ  
ت والمعدا

تم رھن الممتلكا
ال شيء 

كما في 
۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲
 )

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 :
۱۹٬۷٤٦
 

ض محتفظ بھ من قبل الشركة األم. 
ضمان القترا

ف دوالر أمریكي) ك
أل
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أمریكانا
 

للمطاعم
 

العالمیة 
 

بي
إل  

 
سي

 
(أمریكانا 

للمطاعم
 

المحدودة
 

سابقًا
( 

ضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة المجتزأة 
إی

 
للفترة المنتھیة في 

۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۲
  

(تابع)
 

 ۱۸
  

٥ 
ممتلكات ومعدات

 
(تابع)

 
 

  
ف  

أل
دوالر أمریكي 

 
  

ضي  
 أرا

ت على عقار 
 تحسینا
ث 

 وأثا
 مبانٍ 

ف تبرید 
 وغر

ت  
 معدا

ت 
 وأدوا

 
ت

 مركبا
مشاریع قید  

 التنفیذ 
 

 المجموع 
التكلفة

   
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
  

 
۳۲٬۸۷۷

 
٤٦۱٬٥٤۸

 
۱۱۰٬۸٥۳

 
۲۸٤٬٥۳٦

 
۱۸٬٤٥٦

 
۱۳٬۷٤٤

 
۹۲۲٬۰۱٤

 
ت

ضافا
إ

   
 

- 
۲۲٬۰۰۱

 
۷۰۹

 
۱۹٬٥۹۱

 
۱٬۱۷۳

 
٤۸٬۰۳٦

 
۹۱٬٥۱۰

 
ت 

استبعادا
 

 
- 

)
۳۷٬٤٤۱

 ( 
)

۸۰۳
 ( 

)
۲۰٬۹۳۷

 ( 
)

۲٬۸۳۳
 ( 

)
۸۱

 ( 
)

٦۲٬۰۹٥
 ( 

ضخم المفرط 
تعدیل الت

 
 

۳٬۰۸۲
 

٤٬٦٦۰
 

٤٬٤۹۸
 

۳٬٦٥۳
 

۲۳۲
 

- 
۱٦٬۱۲٥

 
ت

تحویال
   

 
- 

۲۷٬۲٦٤
 

٥۸۱
 

٤٬۸٦۱
 

۱۰٤
 

)
٤۰٬٦۰٦

 ( 
)

۷٬۷۹٦
 ( 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبیة 
العمال

 
 

)
۱٦٬۸٦٤

 ( 
)

۲۷٬٦٥۸
 ( 

)
۲٦٬٤٥۰

 ( 
)

۲۱٬٦۲۳
 ( 

)
۱٬۳۳۷

 ( 
)

۱۲۸
 ( 

)
۹٤٬۰٦۰

 ( 
كما في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
 

۱۹٬۰۹٥
 

٤٥۰٬۳۷٤
 

۸۹٬۳۸۸
 

۲۷۰٬۰۸۱
 

۱٥٬۷۹٥
 

۲۰٬۹٦٥
 

۸٦٥٬٦۹۸
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض في القیمة 

االستھالك المتراكم واالنخفا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
۱ 

ینایر 
۲۰۲۱

  
 

۷٬۰۲٤
 

۳۷۳٬٦۲۸
 

۸٦٬۷٦٦
 

۲۳۱٬۸۲۷
 

۱٤٬۸۸۲
 

- 
۷۱٤٬۱۲۷

 
المحّمل للسنة 

 
 

- 
۳۷٬۲۱۹

 
۳٬۷٤۲

 
۱٦٬٤۱۳

 
۱٬۲۳۳

 
- 

٥۸٬٦۰۷
 

ت 
استبعادا

 
 

- 
)

۳٦٬٦٤۸
 ( 

)
۸۰٤

 ( 
)

۱۹٬٦۸۷
 ( 

)
۲٬۸۰٤

 ( 
- 

)
٥۹٬۹٤۳

 ( 
ضخم المفرط 

تعدیل الت
 

 
- 

٤٬٥٥۹
 

۳٬۹۲۸
 

۳٬٤۹۷
 

۲۳۲
 

- 
۱۲٬۲۱٦

 
ت

تحویال
   

 
- 

۲٦
 

)
۱۰۲

 ( 
)

۳۰
 ( 

٤ 
- 

)
۱۰۲

 ( 
ض في القیمة 

س االنخفا
عك

 
 

)
٤۹۰

 ( 
)

۸۷
 ( 

)
٦۰٥

 ( 
)

۱۷۰
 ( 

)٤
 ( 

- 
)

۱٬۳٥٦
 ( 

فروق 
ترجمة
 

ت األجنبیة 
العمال

 
 

)
٦٬٥۳٤

 ( 
)

۲۸٬۰٦۱
 ( 

)
۲۳٬۷۸۱

 ( 
)

۲۰٬۰٤۹
 ( 

)
۱٬۳٤٥

 ( 
- 

)
۷۹٬۷۷۰

 ( 
كما في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

  
 

- 
۳٥۰٬٦۳٦

 
٦۹٬۱٤٤

 
۲۱۱٬۸۰۱

 
۱۲٬۱۹۸

 
- 

٦٤۳٬۷۷۹
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي القیمة الدفتریة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

  
 

۱۹٬۰۹٥
 

۹۹٬۷۳۸
 

۲۰٬۲٤٤
 

٥۸٬۲۸۰
 

۳٬٥۹۷
 

۲۰٬۹٦٥
 

۲۲۱٬۹۱۹
 

 
تتكون 

مشاریع قید التنفیذ
 

ت قید التجمیع.
بشكل رئیسي من منافذ بیع قید اإلنشاء ومعدا
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   )سابقًا المحدودة للمطاعم(أمریكانا  سي إل  بي العالمیة  للمطاعم ریكاناأم
 

 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۱۹ 
 

 موجودات غیر ملموسة  ٦
 

 ألف دوالر أمریكي  
حقوق االمتیاز   

 والوكاالت 
 

 المجموع  أخرى
    

      التكلفة
 ۸٤٬۷۷۳ ۹٬٤٥٥ ۷٥٬۳۱۸  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ۸٬۳۰۳ - ۸٬۳۰۳ إضافات 
 ۳٬۳۹۷ - ۳٬۳۹۷   تحویالت

 ٦۰۲ - ٦۰۲ تعدیل التضخم المفرط 
 ) ۲٬٥٦۷( - ) ۲٬٥٦۷( استبعادات 

 ) ۳٬٥۳۳( - ) ۳٬٥۳۳(   العمالت األجنبیة ترجمةفروق 
 ۹۰٬۹۷٥ ۹٬٤٥٥ ۸۱٬٥۲۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 ۳٬٦۲٦ - ۳٬٦۲٦ إضافات 
 ٥٬۹۰۸ - ٥٬۹۰۸   تحویالت

 ٥۷۱ - ٥۷۱ تعدیل التضخم المفرط 
 ) ٤٬۸٤۷( - ) ٤٬۸٤۷( استبعادات 

 ) ۲٬٤۰۱( - ) ۲٬٤۰۱(   العمالت األجنبیةترجمة فروق 
 ۹۳٬۸۳۲ ۹٬٤٥٥ ۸٤٬۳۷۷  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

    
    اإلطفاء المتراكم وانخفاض القیمة 

 ٤۷٬۰۸۱ ۹۹۷ ٤٦٬۰۸٤  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ٦٬۱۳۳ - ٦٬۱۳۳ إطفاء 

 ) ۲٬۰٥۷( - ) ۲٬۰٥۷( استبعادات 
 ٤۹٤ - ٤۹٤ تعدیل التضخم المفرط 

 ) ۱۱٥( - ) ۱۱٥( عكس االنخفاض في القیمة 
 ) ۳٬۱۸٤( - ) ۳٬۱۸٤( العمالت األجنبیة ترجمة فروق 

 ٤۸٬۳٥۲ ۹۹۷ ٤۷٬۳٥٥  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ٥٬۱۲۰ - ٥٬۱۲۰ إطفاء 

 ) ۳( - ) ۳( تحویالت 
 ) ۱٬۹۳٤( - ) ۱٬۹۳٤( استبعادات 

 ٥۰٥ - ٥۰٥ تعدیل التضخم المفرط 
 ۱۱ - ۱۱ انخفاض في القیمة 

 ) ۹۳۸( - ) ۹۳۸( العمالت األجنبیة ترجمة فروق 
 ٥۱٬۱۱۳ ۹۹۷ ٥۰٬۱۱٦  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

    
    صافي القیمة الدفتریة 

 ٤۲٬۷۱۹ ۸٬٤٥۸ ۳٤٬۲٦۱  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
 ٤۲٬٦۲۳ ۸٬٤٥۸ ۳٤٬۱٦٥  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
المدفوعة ألطراف ثالثة للترخیص وتشغیل سالسل المطاعم بما یتماشى مع اتفاقیات االمتیاز  تتكون "حقوق االمتیاز والوكاالت" من رسوم االمتیاز  

 ذات الصلة. 
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   )سابقًا المحدودة للمطاعم(أمریكانا  سي إل  بي العالمیة  للمطاعم ریكاناأم
 

 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۰ 
 

 ذمم مدینة تجاریة وأخرى  ۷
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱     
     

  ۲٦٬۸۰۰  ۲٦٬۲۲۰ ذمم مدینة تجاریة  
  ) ۱٬۸٥٦(  ) ۱٬۸٥۸( ناقًصا: مخصص الخسارة 

 ۲٤٬۳٦۲  ۲٤٬۹٤٤  
 ً   ۲۸٬٤۸۹  ٤٤٬۱۲۱ مصاریف مدفوعة مقدما
  ٥٬٤۹۹  ۷٬۱۹٤ دفعات مقدمة للموردین

  ۱۸٬٦۲۷  ۱۹٬۹٤۱ ودائع قابلة لالسترداد 
  ٥٬۳۰٤  ۷٬۸۳۹ مستحقة إیرادات 

  ۷٥۲  ٦۸۹ ذمم تأمین مدینة 
  ۲٬۳۱۳  ۲٬٤۲۰ مدینة  ذمم موظفین

  ۸٬۱۰٦  ۱۰٬۹٤۹ أخرى
 ۱۱۷٬٥۱٥  ۹٤٬۰۳٤  

 

بتاریخ   التجاریة  المدینة  الذمم  العمالء مع عدم وجود تركیز لمخاطر االئتمان ضمن  المجموعة قاعدة واسعة من    ۳۱و  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لدى 
 .۲۰۲۱دیسمبر 

 
 إن حد التعّرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یمثل القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة: 

 

  
 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
    

 ۲٥٬۰٤٤  ۲٤٬۸۹۰ أشھر  ۳حتى 
 ٥٦۱  ۲٥۰ أشھر  ٦إلى  ۳

 ۱٬۱۹٥  ۱٬۰۸۰ أشھر ٦أكثر من 
 ۲٦٬۲۲۰  ۲٦٬۸۰۰ 

 
خسارة  بدل  أشھر والتي كان لدیھا مخصص    ٦الخسارة على الذمم المدینة التجاریة بشكل أساسي في األرصدة على مدى    بدل  یتركز مخصص

 أمریكي).ألف دوالر  ۱٬۱۹٥٪ بقیمة ۱۰۰: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ألف دوالر أمریكي ( ۱٬۰۸۰٪ بقیمة ۱۰۰ائتمانیة متوقعة بنسبة 
 

٪ ۲۷:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف دوالر أمریكي (  ۱۷٦٪ بقیمة  ۷۰خسارة ائتمانیة متوقعة بنسبة    بدل  أشھر مخصص  ٦إلى    ۳كان لدى األرصدة بین  
ألف دوالر أمریكي  ٦۰۲٪ بقیمة ۲خسارة ائتمانیة متوقعة بنسبة بدل أشھر مخصص  ۳ألف دوالر أمریكي). كان لدى األرصدة حتى  ۱٥۳بقیمة 

 ألف دوالر أمریكي).  ٥۰۸٪ بقیمة ۲: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(
 

 الخسارة للذمم المدینة التجاریة خالل الفترة / السنة:  بدل فیما یلي الحركة في مخصص
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱     
     

  ۱٬۷٤٤  ۱٬۸٥٦ ینایر  ۱الرصید في 

  ۱٬٤٥٤  ٦٥٥ المحّمل خالل الفترة / السنة 
  ) ۱٬۳۱۹(  ) ۲۷( شطب مقابل مخصص الخسارة للذمم المدینة التجاریة 

  ) ۲٦(  ) ٥۰٤( إعادة التصنیف  
  ۳  ) ۱۲۲( العمالت األجنبیة  ترجمةفروق 

 ۱٬۸٥۸  ۱٬۸٥٦  
 
 

قیمتھا وال تتعرض لمخاطر ائتمانیة  ال تشتمل الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجاریة واألخرى على أي موجودات تعرضت النخفاٍض في  
 جوھریة. 
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   )سابقًا المحدودة للمطاعم(أمریكانا  سي إل  بي العالمیة  للمطاعم ریكاناأم
 

 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۱ 
 
 

 (تابع) ذمم مدینة تجاریة وأخرى  ۷
 

 إن القیم الدفتریة للذمم المدینة التجاریة للمجموعة مقّومة بالعمالت التالیة: 
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱     
     

  ۸٬٥٦۳  ۷٬۱٤۸ درھم إماراتي 
  ٤٬٤٥٥  ٤٬۳٥۲ لایر سعودي 
  ٥٬۳۱٦  ۳٬۲٤۲ جنیھ مصري 

  ٤٬۱٥۱  ۳٬٥۷٤ كویتي دینار 
  ٥٤  ۱۸۰ دوالر أمریكي

  ٤٬۲٦۱  ۷٬۷۲٤ أخرى
 ۲٦٬۲۲۰  ۲٦٬۸۰۰  

 
ة التجاریة  من المفترض أن تُقارب القیمة الدفتریة ناقصاً مخصص الخسارة للذمم المدینة التجاریة واألخرى قیمھا العادلة بسبب طبیعة الذمم المدین

  قصیرة األجل.
 

   إي إي إف تكنولوجي إنك وشركة أر إي إي إف أس بي في الشرق األوسط القابضة المحدودة:اتفاقیة مع شركة أر 
 

 
مع طرف ثالث لتشغیل مطابخ سحابیة في المنطقة من خالل االستثمار في شركة أر إي إي    ۲۰۲۱دیسمبر    ۹أبرمت مطاعم أمریكانا اتفاقیة في  

حی  ("المنشأة").  المحدودة  األوسط  الشرق  تكنولوجي  على  إف  أمریكانا  مطاعم  استحوذت  بقیمة  ۲٥ث  سندات قرض  مقابل  المنشأة  أسھم  من   ٪
ت  ألف دوالر أمریكي والتي ال تحمل فائدة وال یحق لمطاعم أمریكانا الرجوع بھا. وفقًا لالتفاقیة، یجب تسویة سندات القرض مقابل التدفقا  ۲۸٬٥۰۰

استثمار مطاعم أمریكانا. وال تتحمل مطاعم أمریكانا أي مخاطر أو مكافآت جوھریة حتى    النقدیة المستقبلیة (أي توزیعات األرباح) المستلمة من
عالوة    تتم تسویة سندات القرض بالكامل وال تتحمل التزامات إضافیة في حالة اخفاق المنشأة في تولید تدفقات نقدیة كافیة لتغطیة سندات القرض.

ألف دوالر أمریكي للمنشأة والذي ال یحمل فائدة ولیس لھ شروط سداد    ۱٬۰۰۰ل العامل بقیمة  على ذلك، ساھمت مطاعم أمریكانا بقرض لرأس الما
 . ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ثابتة. وتم تسجیل قرض رأس المال العامل كجزء من الذمم المدینة األخرى كما في 

 
. قدرت اإلدارة التقییم العادل  ۲۰۲٤دیسمبر  ۹والتي یمكن ممارستھا بعد  بموجب االتفاقیة ذاتھا، یتم توفیر خیارات العرض والطلب لكال الطرفین

، وبناًء علیھ سجلت األداة المالیة المشتقة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف دوالر أمریكي كما في    ۹٬۳۹۰للحصة إلى جانب األداة المشتقة األساسیة بمبلغ  
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مع األرباح المؤجلة المقابلة كما في 

 
في  ألف   ۱۱٬٤۷۰  بمبلغالمجموعة بإعادة تقییم األداة المالیة المشتقة وقدرت القیمة العادلة قامت  كما  أمریكي  تتوافق  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰دوالر   .

لغ  حیث یب  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰منھجیة التقییم المستخدمة مع تقییم السنة السابقة، كونھا نموذج الشبكة ذو الحدین مع االفتراضات الرئیسیة كما في  
. یتم تسجیل الفرق من إعادة التقییم  ٪٤٬۱٦٪، ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر بنسبة ۲۰سنوات، وتقلب الموجودات بنسبة  ٤٬۲٥العمر المتوقع 

 في بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ.
 

  نقد وما في حكمھ ۸
 
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰     
       

  ۲٬۸۲۲  ٤٬۳۰۹  ٥٬۱٦۷ نقد في الصندوق 
  ۱۱٤٬٤۰٦  ۸۹٬٤۲۰  ۲٥۳٬۸۷۹ نقد لدى البنوك 

ودائع قصیرة األجل بفترة استحقاق أصلیة تبلغ  
 ٦۱٬۰۹۲  ۸۰٬۲٦۷  ۱٤٬۰۲٤ ثالثة أشھر أو أقل 

 

  ۱۷۸٬۳۲۰  ۱۷۳٬۹۹٦  ۲۷۳٬۰۷۰ نقد وما في حكمھ 
 

 
 

 

ق - 121



   )سابقًا المحدودة للمطاعم(أمریكانا  سي إل  بي العالمیة  للمطاعم ریكاناأم
 

 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۲ 
 

 (تابع)  نقد وما في حكمھ ۸
 

ائتمانیة  األرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى فروع بنوك محلیة ودولیة مرموقة. وترى اإلدارة أن ھذه البنوك تتمتع بأداء مستقر تاریخیاً وبتصنیفات  
ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ أو كانت جاھزة للتحویل  ال تُعرض الودائع ضمن النقد وما في حكمھ إال إذا كانت مستحقة خالل  ُمرضیة.  

   إلى مبالغ نقدیة معلومة ال تنطوي على مخاطر جوھریة للتغییر في قیمتھا.
 

 یتضمن النقد وما في حكمھ ما یلي ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموجز المرحلي المجتزأ: 
 
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰     
       

  ۱۷۸٬۳۲۰  ۱۷۳٬۹۹٦  ۲۷۳٬۰۷۰ نقد وما في حكمھ 
  ) ۱٤٬٥۲۷(  ) ۷٬۰۷۳(  ) ۲۷٬۳۹۷( ) ۹ناقصاً: سحوبات بنكیة على المكشوف (إیضاح 

  ۱٦۳٬۷۹۳  ۱٦٦٬۹۲۳  ۲٤٥٬٦۷۳ أرصدة لبیان التدفقات النقدیة الموجز المرحلي المجتزأ 
 

 تسھیالت بنكیة ۹
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰    

      قصیرة األجل 
 ۱٤٬٥۲۷  ۷٬۰۷۳  ۲۷٬۳۹۷ سحوبات بنكیة على المكشوف 

 
 
 

 
 ألف دوالر أمریكي  

۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ فیما یلي تواریخ استحقاق التسھیالت البنكیة: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰     
       

  ۱٤٬٥۲۷  ۷٬۰۷۳  ۲۷٬۳۹۷ خالل سنة واحدة 
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   )سابقًا المحدودة للمطاعم(أمریكانا  سي إل  بي العالمیة  للمطاعم ریكاناأم
 

 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۳ 
 

 یجاراتاإل ۱۰
 

 المرحلي المجتزأ المبالغ المعترف بھا في بیان المركز المالي الموجز  ) ۱(
 

 ألف دوالر أمریكي  

 مباٍن  
 أراضي  مركبات وعقار مستأجر

 
 المجموع  بدل الخلوّ 

      موجودات حق االستخدام 
      

      التكلفة 

 ٦۳٦٬۹۳۰ ۱۰٬۸۷۱ ۸٬۲٤۹ ۲۱٬۲۲۰ ٥۹٦٬٥۹۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 ۱۳٤٬۲۸۸ ۱٬٤۰۱ ٤۱٤ ٦٬٥۸۹ ۱۲٥٬۸۸٤ إضافات 

 ۲٬٤٥٤ ٤٦۷ - - ۱٬۹۸۷ المفرط تعدیل التضخم 
 ) ۷٬۹٥٦( ) ۱٬۹۸۰( ) ۹٥( ) ۱٥۰( ) ٥٬۷۳۱( ات استبعاد 

 ۱٬۸٤۳ ۱٬۸٤۳ - - - تحویالت 
 ) ۱٤٬٦٥٥( ) ۲٬٦۳۷( ) ۱۰۲( ۳۸ ) ۱۱٬۹٥٤( العمالت األجنبیة  ترجمةفروق 

 ۷٥۲٬۹۰٤ ۹٬۹٦٥ ۸٬٤٦٦ ۲۷٬٦۹۷ ۷۰٦٬۷۷٦  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۱٥۹٬۸٥۲ ۲٬۳۳۹ ۱ ۳٬٤۲۷ ۱٥٤٬۰۸٥ إضافات 

 ۱٬٦٦۰ ٤۷٥ - - ۱٬۱۸٥ تعدیل التضخم المفرط 
 ) ۱۸٬۱٦٦( ) ۸۱( ) ۱۲۱( ) ۲۱۲( ) ۱۷٬۷٥۲( ات استبعاد 

 ٤۹ ٤۹ - - - تحویالت 
 ) ۲۰٬۷۳۳( ) ۱٬٥۲۱( ۲٥ ) ۱٥۹( ) ۱۹٬۰۷۸( العمالت األجنبیة  ترجمةفروق 

 ۸۷٥٬٥٦٦ ۱۱٬۲۲٦ ۸٬۳۷۱ ۳۰٬۷٥۳ ۸۲٥٬۲۱٦ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
 

     
 

 االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة 
     

      
 ۲٦٥٬۳۸۳ ٥٬۱۱٥ ۲٬۳۱۷ ۱۲٬۲۰۲ ۲٤٥٬۷٤۹  ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 

 ۱٤۳٬۲٤۳ ۱٬۷۸۲ ۱٬۱٦۷ ۷٬۹۳۳ ۱۳۲٬۳٦۱ المحّمل للسنة 
 ۹۰۹ ٤٦۷ - - ٤٤۲ تعدیل التضخم المفرط 

 ۲۹۲ - - - ۲۹۲ مخصصات االنخفاض في القیمة 
 ) ٥٬۹۸٥( ) ۱٬۹۸۰( - ) ٤٤( ) ۳٬۹٦۱( ات استبعاد 
 ) ۱۲٬۹۱۳( ) ۲٬٦۱٦( ) ٦۱( ۹ ) ۱۰٬۲٤٥( العمالت األجنبیة  ترجمةفروق 
 ۳۹۰٬۹۲۹ ۲٬۷٦۸ ۳٬٤۲۳ ۲۰٬۱۰۰ ۳٦٤٬٦۳۸  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۱۱۲٬۰٤۰ ۱٬٥۹۳ ۸۹۱ ٤٬۹٥۱ ۱۰٤٬٦۰٥ المحّمل للفترة 
 ۱٬۰٦۱ ٤۷٥ - - ٥۸٦ تعدیل التضخم المفرط 

 ۲۹۱ - - - ۲۹۱ االنخفاض في القیمة مخصصات 
 ) ۱٤٬۲٥۹( ) ۸۱( ) ۲( ) ۱٥٤( ) ۱٤٬۰۲۲( ات استبعاد 
 ) ۹٬۱٦۳( ) ۱٬۲۱٤( ۱٥ ) ۱۱۲( ) ۷٬۸٥۲( العمالت األجنبیة  ترجمةفروق 

 ٤۸۰٬۸۹۹ ۳٬٥٤۱ ٤٬۳۲۷ ۲٤٬۷۸٥ ٤٤۸٬۲٤٦  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
 

 صافي القیمة الدفتریة 
     

 ۳۹٤٬٦٦۷ ۷٬٦۸٥ ٤٬۰٤٤ ٥٬۹٦۸ ۳۷٦٬۹۷۰  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
 ۳٦۱٬۹۷٥ ۷٬۱۹۷ ٥٬۰٤۳ ۷٬٥۹۷ ۳٤۲٬۱۳۸  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 تعتبر إضافات موجودات حق االستخدام نشاط استثماري غیر نقدي. 

 
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
  ألف دوالر أمریكي   ألف دوالر أمریكي  

     مطلوبات اإلیجار 
  ۲٤۸٬۱۳٦  ۲٥۸٬۹۸۷ متداولة غیر 

  ۱۳٦٬٤٦۳  ۱٥۲٬۰٤۸ متداولة 
 ٤۱۱٬۰۳٥  ۳۸٤٬٥۹۹  
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲٤ 
 

 تابع) ( یجاراتاإل ۱۰
 

 المبالغ المعترف بھا في بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ  ) ۲(
 

۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰     
دوالر أمریكي ألف    ألف دوالر أمریكي     
     

  ۱٥٬۰۹٦  ۱٥٬۱۷٤   تكلفة تمویل على مطلوبات اإلیجار
     

سبتمبر  ۳۰   
۲۰۲۲ 

سبتمبر  ۳۰   
۲۰۲۱ 

 

  ألف دوالر أمریكي   ألف دوالر أمریكي  
     

     مصاریف إیجار أخرى
  ۳٥٬۲٥٥  ۳۳٬۳٥۲ مصاریف متعلقة بعقود إیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة 

  ۷٬۸۳۳  ۱۱٬٤٦۰ مصاریف متعلقة بدفعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في مطلوبات اإلیجار
 ٤٤٬۸۱۲  ٤۳٬۰۸۸  

 

 ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ألف دوالر أمریكي للفترة المنتھیة في    ٦٦۷بقیمة    ۱۹-اعترفت مطاعم أمریكانا بأرباح من امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
 ألف دوالر أمریكي) ضمن اإلیرادات األخرى في بیان الدخل الموجز المرحلي المجتزأ. ٦٬۰۹۷: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰(
 
 

 مخصصات المطالبات القانونیة والضریبیة ومطالبات أخرى  ۱۱
 

 ألف دوالر أمریكي                
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱     

  ۹٬٤۳۰  ٥٬۳۰۰ القانونیة  الدعاوى
  ٥٬۰٦۰  ۳٬۸۳۹  واإلغالق اإلنھاء  مخصص
  ۱۳٬۷۸۱  ۱۸٬٦٦۱ الضریبة 

  ۳٬۷۹۱  ۳٬٦۳۸ أخرى  مخصصات
 ۳۱٬٤۳۸  ۳۲٬۰٦۲  

 
 

 
 (ألف دوالر أمریكي)  ۲۰۲۲ 

القانونیة الدعاوى    
مخصص اإلنھاء 

 الضریبة  واإلغالق
مخصصات  

 المجموع  أخرى
      

 ۳۲٬۰٦۲ ۳٬۷۹۱ ۱۳٬۷۸۱ ٥٬۰٦۰ ۹٬٤۳۰   ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
      المحّمل على/ (المدرج في) الربح أو الخسارة 

 ۲۹٬۰٥۹ ۲٬۷۸٥ ۲٥٬۱٦۱ ٦٦٥ ٤٤۸ مخصصات إضافیة معترف بھا   
 ) ۱٬۷۲۹( ) ۱۷۱( - ) ۳۸٦( ) ۱٬۱۷۲( مبالغ غیر مستخدمة معكوسة   

 ) ۲٥٬٤۱۲( ) ۷٤۹( ) ۲۱٬۰٤۲( ) ۱٬٤۹۷( ) ۲٬۱۲٤( مبالغ مدفوعة خالل الفترة 
 ) ۷۳٦( ) ۲٤٥( ) ۳٤۱( ) ۳( ) ۱٤۷( ترجمة العمالت األجنبیة فروق 
 ) ۱٬۸۰٦( ) ۱٬۷۷۳( ۱٬۱۰۲ - ) ۱٬۱۳٥( أخرى

 ۳۱٬٤۳۸ ۳٬٦۳۸ ۱۸٬٦٦۱ ۳٬۸۳۹ ٥٬۳۰۰   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰الرصید في 
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲٥ 
 

 (تابع) مخصصات المطالبات القانونیة والضریبیة ومطالبات أخرى ۱۱
 
 

 

 
 (ألف دوالر أمریكي)   ۲۰۲۱ 
 الدعاوى القانونیة  

مخصص اإلنھاء 
 واإلغالق

 
 الضریبة 

مخصصات  
 المجموع   أخرى

       
 ۲۲٬۳۱۰  ۲٬۸۱۸ ۷٬۹۰٦ ۳٬۸٤۹ ۷٬۷۳۷   ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

       المحّمل على/ (المدرج في) الربح أو الخسارة 
 ۲۰٬٤۷۹  ۲٬۲۳٥ ۱۰٬۷۹۹ ۳٬۷۷٤ ۳٬٦۷۱ مخصصات إضافیة معترف بھا   
 ) ٥٬۲٤۷(  ) ۲۰۲( ) ۳۸( ) ۳٬۹۳٥( ) ۱٬۰۷۲( مبالغ غیر مستخدمة معكوسة   

 ) ٦٬۲۸٥(  ) ۲٬۹۳۸( ) ۱٬۸۹٥( ) ۱٬۲٤۲( ) ۲۱۰( مبالغ مدفوعة خالل السنة 
 ) ۱٬٦۱۱(  - ) ۱٬۰۰۸( ) ۲۰۷( ) ۳۹٦( فروق ترجمة العمالت األجنبیة 

 ۲٬٤۱٦  ۱٬۸۷۸ ) ۱٬۹۸۳( ۲٬۸۲۱ ) ۳۰۰( أخرى
 ۳۲٬۰٦۲  ۳٬۷۹۱ ۱۳٬۷۸۱ ٥٬۰٦۰ ۹٬٤۳۰   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 الدعاوى القانونیة 

أنھ بعد   أمریكانا من أطراف خارجیة. وترى اإلدارة  قانونیة معینة ضد مطاعم  لتلبیة مطالبات  المقدم  المبلغ  یتكون ھذا المخصص من مجموع 
  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المطالبات القانونیة لن تتجاوز بشكل جوھري قیمة المخصص كما في الحصول على المشورة القانونیة المناسبة، فإن نتائج ھذه 

 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و
 

 مخصص اإلنھاء واإلغالق 
ترة  یتعلق ھذا المخصص بتكالیف اإلغالق واإلنھاء بجانب التكالیف األخرى ذات الصلة والتي من المتوقع تكبدھا بسبب إغالق المتاجر خالل الف 

 المقبلة. 
 

 یبة ومخصصات أخرىضر
تتضمن المخصصات األخرى التقییمات المستمرة من قبل السلطات ذات الصلة لنزاع السنوات المفتوحة فیما یتعلق بالضرائب والزكاة وضریبة  

ة للسنوات  دعم العمالة الوطنیة. ترى اإلدارة أن المخصص الخاص بالربوط الضریبیة المستقبلیة المحتملة كاف على أساس الفحوصات الضریبی
السابقة للقوانین الضریبیة وأن المركز المتخذ في اإلقرارات الضریبیة سوف یستمر عند فحص السلطات الضریبیة المعن  یة  السابقة والتفسیرات 

مطاعم  ). تتألف المخصصات األخرى أیًضا من مصاریف إعادة ھیكلة والمطالبات المتوقعة من أطراف خارجیة فیما یتعلق بأنشطة ۱۸(اإلیضاح 
ت  أمریكانا. تقوم اإلدارة بمراجعة ھذه المخصصات على أساس دوري، ویتم تعدیل المبلغ المخصص وفقاً آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقیا 

 مع ھذه األطراف. 
 

  رأس المال واحتیاطي االندماج ۱۲
 

 رأس المال  ) ۱(
 

  ۱٦۸٬٤۷۲٬٦٦۲دوالر أمریكي یتألف من    ۱٦۸٬٤۷۲٬٦٦۲، بلغ رأس مال الشركة األم المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في  
سھًما من خالل تبادل سھم مقابل    ۱٦۸٬٤٦۲٬٦٦۲سھم نقًدا وتم إصدار    ۱۰٬۰۰۰دوالر أمریكي لكل منھا. تم إصدار    ۱سھم بقیمة اسمیة قدرھا  

، قامت الشركة األم الوسیطة بنقل حصتھا إلى شركة أدیبتیو ایھ دي  ۲۰۲۲ أغسطس ۲۹نشاط المطاعم من الشركة األم الوسیطة. في سھم لتحویل  
 انفستمنتس لیمتد. 

 

 احتیاطي االندماج  ) ۲(
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
    

 -  - الرصید االفتتاحي 
 

 
 

 

 -  ) ۱٬٦۰۸( صافي المساھمة المتراكمة من الشركة األم الوسیطة التحویل من 
 )۱٬٦۰۸ (  - 

 

تم نقل نشاط المطاعم من الشركة األم الوسیطة إلى أمریكانا للمطاعم العالمیة بي إل سي  یرتبط احتیاطي االندماج بإعادة ھیكلة رأس المال حیث  
 .۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲٦ 

 حصص غیر مسیطرة  ۱۳
 

 ألف دوالر أمریكي                   
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱     
     

  ۹٬٥۰۹  ۱۱٬۱٥۷ الرصید االفتتاحي 
  ۲٬٤۹۱  ۳٬٥٤۷ حصة من صافي ربح الفترة 

     بند الدخل الشامل اآلخر: 
  ٤۸  ۳۰ فروق ترجمة العمالت األجنبیة 

     

     المسیطرة: التغیرات األخرى في الحصص غیر 
  ) ٦٥(  ) ٥۱٦( تأثیر االستحواذ على حصص إضافیة في شركة تابعة  
  ) ۸۲٦(  ) ۳٬۲۱۷( توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة من قبل شركات تابعة  

  ) ۸۹۱(  ) ۳٬۷۳۳( مجموع التغیرات األخرى في الحصص غیر المسیطرة 
 ۱۱٬۰۰۱  ۱۱٬۱٥۷  

 
  عالقةمعامالت وأرصدة مع أطراف ذات  ۱٤

 
لتي یسیطر تتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمین الذین لدیھم ممثلین في مجالس اإلدارة، وأعضاء مجالس اإلدارة، واإلدارة العلیا، والشركات ا

فیما یلي  معامالت تجاریة مع أطراف ذات عالقة. والفترة  علیھا المساھمون الرئیسیون. وفي سیاق العمل االعتیادي لمطاعم أمریكانا، تمت خالل  
 بیان بالمعامالت واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت: 

 

 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰    

    معامالت مع شركات تابعة زمیلة 
 ۸۱٬۳۲۱  ۹٤٬۷۹۹ خام  مواد  مشتریات
 ۹٤۳  ٦۷۰ عالقة  ذي  طرف إلى  قرض من فوائد إیرادات 
 ۲۸٦  ۲٥٦ عقاري استثمار تأجیر إیرادات 

 ۳٦۷  ۸۳۲ التوصیل و دعم الدفع
    

    كبار موظفي اإلدارة 
 ۳٬٤۳۷  ٤۰۰٤٬ منافع موظفین قصیرة األجل 

 ۷۹  ۹۲ منافع إنھاء الخدمة 
 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 

 ألف دوالر أمریكي   

 االسم 
 مقر 

 التأسیس 
سبتمبر   ۳۰  

۲۰۲۲ 

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
 

      تابعة زمیلة: شركات 

  أمریكانا القابضة لألغذیة السعودیة المحدودة 

اإلمارات العربیة  
 ۱  - المتحدة 

 الشركة الخلیجیة للصناعات الغذائیة (كالیفورنیا جاردن) 
اإلمارات العربیة  

 ٦۸  - المتحدة 

 ذ.م.م  شركة مجموعة أمریكانا لالستثمارات الغذائیة
اإلمارات العربیة  

 ٤٥۷  - المتحدة 
  مصرجمھوریة  السیاحیة  والمشروعات لألغذیة أمریكانا مجموعة شركة

 -  ٥۳ العربیة 
 ٥۷۳  ۲۲۹  أخرى

 

     منشأة یسیطر علیھا مساھم رئیسي: 

 النشمي للتنمیة ذ.م.م 
اإلمارات العربیة  

 ۹۰  - المتحدة 
  ۲۸۲  ۱٬۱۸۹ 
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۷ 

 (تابع)  أطراف ذات عالقةمعامالت وأرصدة مع  ۱٤
 

 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 ألف دوالر أمریكي   

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ مقر التأسیس  االسم 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

     شركات تابعة زمیلة: 

 الغذائیة  للصناعات األھلیة الشركة
المملكة العربیة  

 ۷٬۱۱۰  ۱۰٬۷٥۰ السعودیة 
  مصرجمھوریة  الزراعيو التصنیع  لإلنتاج العالمیة الشركة

 ۱۱  ۸۳٥ العربیة 
  مصرجمھوریة  للدواجن  القاھرة شركة

 ۱٬۲۱۳  ۲٬۳۹٥ العربیة 
  مصرجمھوریة  ") مصر - فریتسالعالمیة للتنمیة الزراعیة (فارم   الشركة

 ٦٬۲٦۱  ۷٬۸۷۷ العربیة 

 شركة سنیوریتا للصناعات الغذائیة 
  مصرجمھوریة 

 ۲٬٥٥۱   - العربیة 

 .م م.ذ ش. أمریكانا لألغذیةالخلیجیة  شركةال
اإلمارات العربیة  

 ۲٬۲۹٥  ۲٬۳۸۸ المتحدة 

 ) جاردن(كالیفورنیا  الغذائیة للصناعات الخلیجیة الشركة
اإلمارات العربیة  

 ۱٬٤٦۷  ۲٬۷۱۷ المتحدة 
 ۱٥۱   -  أخرى

     الشركة األم الوسیطة:   قطاعات
 ۲٬۲۸۲  ٤٬۱٥۳ الكویت  .م ك.م.شالكویتیة لألغذیة (أمریكانا)  الشركة

 

 : رئیسي مساھم علیھا یسیطر منشآت
     

 القابضة  دي إیھ نون
اإلمارات العربیة  

 ۲۷٤  ۲۳۱ المتحدة 

 .م م.ذ للتنمیة النشمي
اإلمارات العربیة  

 -  ٦٦ المتحدة 

 .م م .ذ والفواكھ للخضار بركات شركة
العربیة  اإلمارات 

 -  ۱۹٦ المتحدة 

   نون للمدفوعات الرقمیة المحدودة
المملكة العربیة  

 ٦۸  ۱۲۲ السعودیة 
  ۳۱٬۷۳۰  ۲۳٬٦۸۳ 

 
 ألف دوالر أمریكي  

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰   
    قرض إلى طرف ذي عالقة 

 ٦٤٬۰۰۰  - شركة مجموعة أمریكانا لالستثمارات الغذائیة ذ.م.م. 
 

أمریكانا  ۲۰۲۱مارس    ۲۱في   مجموعة  شركة  مع  اتفاقیة  أمریكانا)  لمطاعم  تابعة  (شركة  لیمتد  لالستثمارات  برایم  أمریكانا  شركة  أبرمت   ،
  ۲۰۲٦مارس    ۲۱سنوات تنتھي في   ٥ألف دوالر أمریكي لمدة    ٦٤٬۰۰۰لالستثمارات الغذائیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة زمیلة، لتقدیم قرض بقیمة  

، یحمل القرض فائدة محددة بسعر لیبور  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ألف دوالر أمریكي. كما في  ۱۲٬۸۰۰أقساط سنویة متساویة بقیمة  وتسدد على خمسة 
ألف دوالر    ۱۲٬۸۰۰). وبناًء علیھ، تم تصنیف مبلغ  ۲۰۲۱مارس    ۲۱زائدا الھامش المستحق كل ثالثة أشھر تبدأ مباشرة بعد تاریخ السحب (وھو  

دیسمبر  ۳۱ألف دوالر أمریكي على أنھ مستحق غیر متداول من أطراف ذات عالقة كما في  ٥۱٬۲۰۰ل وتم تصنیف مبلغ أمریكي على أنھ متداو
۲۰۲۱ . 

 
، أبرمت شركة أمریكانا برایم لالستثمارات لیمتد اتفاقیة إضافیة مع شركة مجموعة أمریكانا لالستثمارات الغذائیة ذ.م.م لتقدیم  ۲۰۲۲مارس    ۱۱في  

الھامش  ۲۰۲٦مارس    ۱۱سنوات تنتھي في    ٤ألف دوالر أمریكي لمدة    ۳٦٬۰۰۰قرض بقیمة   فائدة محددة بسعر لیبور زائداً  ، یحمل القرض 
، تمت تسویة قروض كل من الطرفین  ۲۰۲۲أبریل    ۲۰). في  ۲۰۲۲مارس    ۱۱المستحق كل ثالثة أشھر تبدأ مباشرة بعد تاریخ السحب (وھو  

 شركة مجموعة أمریكانا لالستثمارات الغذائیة ذ.م.م. ذوي العالقة مبكًرا بالكامل من قبل  
 

 إیرادات ۱٥
 ألف دوالر أمریكي  

۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰    
    

 ۱٬٥۰٥٬۸۰۳  ۱٬۷٦۸٬۲۱۲ األغذیة والمشروبات 
 ۲٬۱۱۷  ۲٬۸۲۷   إیرادات تأجیر استثمارات عقاریة

 ۱٬۷۷۱٬۰۳۹  ۱٬٥۰۷٬۹۲۰ 
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۸ 

 مطالبة ضریبیة  ۱٦
 

، ۲۰۱٦. قبل سنة  ۲۰۱۷-۲۰۰۰المطالبة الضریبیة عبارة عن مخصص غیر متكرر لتسویة مطالبة ضریبیة غیر مباشرة تتعلق بالفترة التاریخیة  
وجب تغییر في  بم  ۲۰۱٦استفادت المطاعم التي ال تتمتع بوضع "سیاحي" من اإلعفاء من ضریبة المبیعات. تم إلغاء قانون اإلعفاء ھذا في سنة  

   قانون الضرائب. وتم تطبیق قوانین الضرائب المعدلة في المستقبل.
 

التي تم  و   ۲۰۱۷الى    ۲۰۰٥للفترة ما بین    الضریبیة  المطالبة  لتسویة  الضریبیة  السلطات  مع  تسویة  اتفاقیة  المجموعة   أبرمت،  ۲۰۲۲  أغسطس  في
 بشكل كاٍف خالل الفترة. مخصص  ھا لتوفیر

 
 تابعة شركات  ۱۷

 
. تم تحویل الشركات التابعة إلى المجموعة خالل فترة التسعة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰فیما یلي ھیكل الملكیة العام للشركات التابعة للمجموعة كما في  

 ): ۱(إیضاح  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في 
 

 النشاط  اسم الشركة 
 مكان 

 التأسیس 
 )٪الملكیة الفعلیة (

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة  شركة مجموعة مطاعم أمریكانا لالستثمارات ذ.م.م. 

 ٪ ۱۰۰ الكویت  مطاعم   شركة مطاعم أمریكانا الكویتیة ذ.م.م
 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة  شركة أمریكانا القابضة للمطاعم اإلماراتیة المحدودة 

 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة  القابضة للمطاعم المصریة المحدودة شركة أمریكانا 
 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة  شركة أمریكانا القابضة للمطاعم المحدودة 

 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة  شركة أمریكانا القابضة للمطاعم السعودیة المحدودة 
 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة  أمریكانا القابضة للمطاعم المحدودة شركة 

 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  مطاعم   الشركة الكویتیة لألغذیة أمریكانا ذ.م.م
 ٪۹۹٬۹۰ العربیة  مصرجمھوریة  مطاعم الشركة المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة ش.م.م 

 ٪ ۱۰۰ العربیة  مصرجمھوریة  مطاعم المصریة الدولیة للصناعات الغذائیة ش.م.م الشركة 
 ٪ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة  مطاعم شركة المطاعم األھلیة ذ.م.م 

 ٪ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة  أخرى الشركة المتحدة لألغذیة ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  أخرى أمریكانا برایم لالستثمارات المحدودة 

 ٪ ۱۰۰ ُعمان مطاعم شركة المطاعم السیاحیة العالمیة ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰ كازاخستان  مطاعم شركة كاسبیان للمطاعم العالمیة ذ.م.م 

 ٪۹٤٬۰۰ البحرین  مطاعم شركة الخلیج والعالم العربي للمطاعم ذ.م.م 
 *٪٤۰٬۰۰ البحرین  مطاعم شركة البحرین والكویت للمطاعم ذ.م.م 

 ٪ ۱۰۰ لبنان  مطاعم الشركة اللبنانیة للمشروعات السیاحیة العالمیة ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰ قطر مطاعم الشركة القطریة لألغذیة ذ.م.م 

 ٪۹۹٬۰۰ قطر مطاعم شركة راس بوعبود للتجارة ذ.م.م 
شركة المشاركة لخدمات المطاعم السیاحیة والتجارة العامة  

 ٪۹۰٬۰۰ كردستان  -العراق  مطاعم والتصدیر المحدودة. واالستیراد 
 ٪ ۱۰۰ المغرب مطاعم الشركة المغربیة للمشاریع السیاحیة ذ.م.م

 ٪٦۷٬٤٤ األردن مطاعم شركة المشاریع السیاحیة والمطاعم العالمیة (أمریكانا) ذ.م.م 
 ٪٦۷٬٤٤ األردن مطاعم شركة المطاعم األردنیة للوجبات السریعة ذ.م.م 

 ٪٥۱٬۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  مطاعم الشركة الدولیة للمطاعم العالمیة المحدودة 
 ٪ ۱۰۰ الھند  أخرى مطاعم أمریكانا الھند الخاصة المحدودة 

ولدیھا الحق الحصري في  ٪ من حصص الملكیة  ٤۰* توصلت اإلدارة إلى أن مطاعم أمریكانا تسیطر على المنشآة، حیث تمتلك أكبر مساھم بنسبة  
   إدارة شركة مطاعم البحرین والكویت.
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۲۹ 

 مطلوبات طارئة والتزامات تشغیلیة ورأسمالیة ۱۸
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    

    محتملة مطلوبات 
 ۱۲٬۸۳۹  ۱۳٬۰۰۲ ضمان  خطابات

 

 الضرائب 
 

إیضاح   (یبین  بلدان مختلفة.  المجموعة أنشطتھا في عدة  فیھا عملیاتھا)، وبالتالي تخضع ھذه  ھیكل    ۱۷تمارس  تزاول  التي  المجموعة والبلدان 
ربیة،  العملیات ألنواع مختلفة من الضرائب. تتركز اآلثار الجوھریة ألنواع الضرائب المختلفة في المملكة العربیة السعودیة وجمھوریة مصر الع

 وذلك كما یلي: 
 

 جمھوریة مصر العربیة: 
 

 أمریكانا في مصر ألنواع مختلفة من الضرائب، ال سیما ضریبة الدخل وضریبة المبیعات وضریبة الرواتب وغیرھا. تخضع عملیات مطاعم  
 

 المملكة العربیة السعودیة: 
 

 تخضع عملیات مطاعم أمریكانا للزكاة في المملكة العربیة السعودیة. 
 

ال  الشركات  لكل شركة من  الضریبي  الوضع  بتقییم  أمریكانا  الفحص،  تقوم مطاعم  ونتائج  تم فحصھا،  التي  السنوات  تابعة على حدة، في ضوء 
قائم القانوني ألي نزاع  المطالبات والوضع  الخارجي بشأن ھذه  القانونیة لمستشارھا الضریبي  المستلمة، واالستشارة  بین   والمطالبات الضریبیة 

ت. عالوة على ذلك، تأخذ مطاعم أمریكانا في االعتبار المطلوبات الطارئة  المنشأة المعنیة والسلطات الرسمیة ذات الصلة فیما یتعلق بھذه المطالبا
 للسنوات التي لم یتم فحصھا بعد. 

 
 ۳۱(  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰دوالر أمریكي کما في    ألف  ٤۷۳تبلغ المطالبات الضریبیة والمطلوبات الضریبیة الطارئة علی مستوى مطاعم أمریكانا  

 یكي).ألف دوالر أمر ۹٤٬٦۲۸: ۲۰۲۱دیسمبر 
 

مة من إدارة  بالنظر إلى المطالبات الضریبیة التي تمت تسویتھا بالكامل في السنوات الماضیة وكانت أقل بكثیر من المطالبات الضریبیة األولیة المقد
 ومالئمة. الضرائب، وبناًء على رأي االستشاریین الخارجیین، تعتقد إدارة مطاعم أمریكانا أن المخصصات المرصودة لھذا الغرض كافیة 

 
 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    

    كمستأجر  -التزامات اإلیجار التشغیلي 
 ٤٥٬٤۸۱  ۳۳٬۳٥۲ أقل من سنة واحدة 

    
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    

    االلتزامات الرأسمالیة 
 ۱۲٬۷۱۹  ۷٬۱۷۰ اعتمادات مستندیة 

 ۱۳٬۸۹٦  ۱٦٬۱۸۱ مشاریع قید اإلنجاز 
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۳۰ 

 المالیة بحسب الفئة األدوات  ۱۹
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    

    
    الموجودات المالیة 

    موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ۱۷۳٬۹۹٦  ۲۷۳٬۰۷۰ ) ۸نقد وما في حكمھ (إیضاح 

 ٦٤٬۰۰۰  - )۱٤قرض إلى طرف ذي عالقة (إیضاح 
(باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة  ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
 ٦۰٬۰٤٦  ٦٦٬۲۰۰ ) ۷إلى الموردین) (إیضاح 

 ۱٬۱۸۹  ۲۸۲ ) ۱٤مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۳۳۹٬٥٥۲  ۲۹۹٬۲۳۱ 

      موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 ۹٬۳۹۰  ۱۱٬٤۷۰ أدوات مالیة مشتقة 

 ۳٥۱٬۰۲۲  ۳۰۸٬٦۲۱ 
    

    المطلوبات المالیة 
    مطلوبات مالیة أخرى بالتكلفة المطفأة 

ذمم دائنة تجاریة وأخرى (باستثناء ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع  
 ۳۲٥٬۲۱۲  ۳٦٤٬۱۸٦ واإلیرادات غیر المكتسبة) 

 ۷٬۰۷۳  ۲۷٬۳۹۷ )۹تسھیالت بنكیة (إیضاح 
 ۳۸٤٬٥۹۹  ٤۱۱٬۰۳٥ )۱۰مطلوبات اإلیجار (إیضاح 

 ۸۰۲٬٦۱۸  ۷۱٦٬۸۸٤ 
  

 تسویة صافي الدین  ۲۰
 

 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    

 ۱۷۳٬۹۹٦  ۲۷۳٬۰۷۰ ) ۸نقد وما في حكمھ (إیضاح 
 ) ۷٬۰۷۳(  ) ۲۷٬۳۹۷( )۹تسھیالت بنكیة (إیضاح 

 ) ۳۸٤٬٥۹۹(  ) ٤۱۱٬۰۳٥( )۱۰مطلوبات اإلیجار (إیضاح 
 ) ۲۱۷٬٦۷٦(  ) ۱٦٥٬۳٦۲( صافي الدین 

 
 ألف دوالر أمریكي  
۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
    

 ۱۷۳٬۹۹٦  ۲۷۳٬۰۷۰ نقد وما في حكمھ 
 ) ۳۹۱٬٦۷۲(  ) ٤۳۸٬٤۳۲( بمعدالت فائدة متغیرة  -صافي الدین 
 ) ۲۱۷٬٦۷٦(  ) ۱٦٥٬۳٦۲( صافي الدین 

 

 أمریكي ألف دوالر  
 

  موجودات أخرى  مطلوبات من األنشطة التمویلیة 
 

 عقود اإلیجار 
نقد/ سحب بنكي على  

 المجموع  المكشوف 
 ) ۲۱۷٬٦۷٦( ۱٦٦٬۹۲۳ ) ۳۸٤٬٥۹۹(  ۲۰۲۲ینایر  ۱صافي الدین كما في 

 ۲۱٬۱۹۰ ۸٬۸۳۱ ۱۲٬۳٥۹ فروق تحویل العمالت األجنبیة 
 ) ۱۱٬۲٦۷( - ) ۱۱٬۲٦۷( أخرى

اإلیجار و الفائدة  العناصر الرئیسیة لدفعات    ۱۲۹٬۳۱۸ - ۱۲۹٬۳۱۸ 
 ٦٦۷ - ٦٦۷ ربح من امتیازات اإلیجار

 ) ۱٥۷٬٥۱۳( - ) ۱٥۷٬٥۱۳( إضافات عقود اإلیجار 
 ٦۹٬۹۱۹ ٦۹٬۹۱۹  - التدفقات النقدیة، بالصافي 

 ) ۱٦٥٬۳٦۲( ۲٤٥٬٦۷۳ ) ٤۱۱٬۰۳٥(  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰صافي الدین كما في 
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 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

۳۱ 

 
 (تابع)  تسویة صافي الدین ۲۰

 
 ألف دوالر أمریكي  
 

  موجودات أخرى  مطلوبات من األنشطة التمویلیة 
 

 عقود اإلیجار 
نقد/ سحب بنكي على  

 المجموع  المكشوف 
 ) ۲۳۱٬٦٥٥( ۱۷۱٬۷۸٤ ) ٤۰۳٬٤۳۹(  ۲۰۲۱ینایر  ۱صافي الدین كما في 

 ) ۱٬۱٤۷( ) ٤٬۲۷٥( ۳٬۱۲۸ العمالت األجنبیة  ترجمةفروق 
 ) ۱۸٬۷٤۲( - ) ۱۸٬۷٤۲( أخرى

 ۱٦۰٬۳٦۳ - ۱٦۰٬۳٦۳ اإلیجار و الفائدة  العناصر الرئیسیة لدفعات  
 ٦٬۹۷۸ - ٦٬۹۷۸ ربح من امتیازات اإلیجار

 ) ۱۳۲٬۸۸۷( - ) ۱۳۲٬۸۸۷( إضافات عقود اإلیجار 
 ) ٥۸٦( ) ٥۸٦( - التدفقات النقدیة، بالصافي 

 ) ۲۱۷٬٦۷٦( ۱٦٦٬۹۲۳ ) ۳۸٤٬٥۹۹(  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱صافي الدین كما في 
 

 تقاریر القطاعات  ۲۱
 

كانا. باإلضافة  تنظم مطاعم أمریكانا في قطاعات تشغیلیة بناًء على الموقع الجغرافي. یتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة التنفیذیة العلیا في مطاعم أمری
والمطلوبات على أساس جغرافي ویتم قیاسھا وفقًا لنفس األساس المحاسبي المستخدم في  إلى ذلك، یتم اإلبالغ عن اإلیرادات واألرباح والموجودات  

لكة العربیة  إعداد البیانات المالیة المجتزأة. ھناك ثالثة قطاعات رئیسیة یتم اإلبالغ عنھا: دول مجلس التعاون الخلیجي الرئیسیة والتي تشمل المم
ة ودول الخلیج األدنى (التي تضم قطر وعمان والبحرین) وشمال إفریقیا (مصر والمغرب). یتم دمج السعودیة والكویت واإلمارات العربیة المتحد

 جمیع قطاعات التشغیل األخرى التي ال یتم اإلبالغ عنھا ضمن "قطاعات أخرى" (كازاخستان والعراق ولبنان واألردن).
 

 أنواع المطاعم والتي تمثل االمتیازات الدولیة. تتركز القطاعات في قطاع المطاعم الذي یشمل تشغیل جمیع 
 

 فیما یلي المعلومات القطاعیة والتي تتماشى مع التقاریر الداخلیة المقدمة لإلدارة للفترات المنتھیة: 
 

 
 المجموع  معامالت متبادلة  القطاعات التشغیلیة  
  سبتمبر ۳۰ سبتمبر   ۳۰ سبتمبر   ۳۰ 

یرادات اإل  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف دوالر أمریكي ألف دوالر أمریكي  ألف دوالر أمریكي  

دول مجلس التعاون  
 ۱٬۰۰۰٬۳۰۳  ۱٬۱۸٦٬۸۷٤ -  - ۱٬۰۰۰٬۳۰۳  ۱٬۱۸٦٬۸۷٤ الخلیجي الرئیسي 

 ۱٥۷٬۱۲۳  ۱۹۱٬۲۳۳ ) ۲۳٬٥۳۳(  ) ۳٦٬۷۱۰( ۱۸۰٬٦٥٦  ۲۲۷٬۹٤۳ الخلیج دول جنوب 
 ۲۰۲٬۳۳٥  ۲۳٤٬۱۱۷ -  - ۲۰۲٬۳۳٥  ۲۳٤٬۱۱۷ شمال أفریقیا 

 ۱٤۸٬۱٥۹  ۱٥۸٬۸۱٥ -  - ۱٤۸٬۱٥۹  ۱٥۸٬۸۱٥ أخرى 
 ۱٬٥۰۷٬۹۲۰  ۱٬۷۷۱٬۰۳۹ ) ۲۳٬٥۳۳(  ) ۳٦٬۷۱۰( ۱٬٥۳۱٬٤٥۳  ۱٬۸۰۷٬۷٤۹ المجموع 

 
 

 القطاعات التشغیلیة  
 سبتمبر   ۳۰ 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ صافي األرباح 
 ألف دوالر أمریكي  

 ۱۳۲٬۹۲۳  ۱۹۱٬۸۰٦ الخلیجي الرئیسي دول مجلس التعاون 
 ۱۱٬۷٤۲  ۱۷٬٤۷۸ دول جنوب الخلیج 

 ٦٬٥۷۸  ) ۲٦٬٦٤۲( شمال أفریقیا 
 ۱۹٬۲۱٥  ۲٦٬۳٦۲ أخرى 

 ۱۷۰٬٤٥۸  ۲۰۹٬۰۰٤ المجموع 
    

   غیر موزعة: 
 ) ۱۰٬۹٥٦(  ) ۷٬٦۰۳( ضریبة الدخل والزكاة والخصومات األخرى

 ) ۳٬۱۹۳(  ) ۲٬۰۳۸( خسائر صرف العمالت األجنبیة 
 ۱٥٦٬۳۰۹  ۱۹۹٬۳٦۳ صافي ربح الفترة 
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   )سابقًا المحدودة للمطاعم(أمریكانا  سي إل  بي العالمیة  للمطاعم ریكاناأم
 

 المجتزأة  المرحلیة   الموجزة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
 (تابع)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  للفترة 

 

۳۲ 

 (تابع)  تقاریر القطاعات ۲۱
 

  
  ألف دوالر أمریكي  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

دول مجلس التعاون   
 الخلیجي الرئیسي 

 
 دول جنوب الخلیج 

 
 شمال أفریقیا 

 
 أخرى

 
 المجموع 

 ۱٬۲٦۸٬٦۷۹  ۱۱۲٬۲٦٤  ۱٤۱٬۷۷۳  ۱۳۸٬۱٦۹  ۸۷٦٬٤۷۳ الموجودات 
          

 ۱٬۰٤۱٬۱٦۳  ٦۳٬۰۳۹  ۱٥۰٬۰٤۳  ۱۰۷٬۳۰۱  ۷۲۰٬۷۸۰ المطلوبات 
 

  
  ألف دوالر أمریكي ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

دول مجلس التعاون   
 الخلیجي الرئیسي 

 
 دول جنوب الخلیج 

 
 شمال أفریقیا 

 
 أخرى

 
 المجموع 

 ۱٬۰۸۷٬۹۱٤  ۱۱۷٬۰۱۹  ۱٤٥٬٥۹۰  ۱۳۹٬۹۸۰  ٦۸٥٬۳۲٥ الموجودات 
          

 ۹٤۸٬۲۰۲  ۷۱٬۰۹٥  ۱۲۳٬۳۲٤  ۱۰٥٬۲۱۰  ٦٤۸٬٥۷۳ المطلوبات 
  

 فیما یلي تحلیل اإلیرادات (قبل عملیات االستبعاد) والموجودات غیر المتداولة ذات العالقة للمواقع الجغرافیة الھامة: 
 

 ألف دوالر أمریكي 
اإلمارات العربیة   

 المتحدة 
المملكة العربیة   

 السعودیة 
 

 الكویت 
  

 جمھوریة مصر العربیة 
         
أشھر   التسعة  لفترة  اإلیرادات 

في   سبتمبر    ۳۰المنتھیة 
۲۰۲۲   ٥۱۲٬۷٤۳   ۳۹۲٬۱۲٥   ۲۸۲٬۰۰۷     ۲۰٦٬۸٦۲ 

أشھر   التسعة  لفترة  اإلیرادات 
في   سبتمبر    ۳۰المنتھیة 

۲۰۲۱   ٤۳۰٬۹۲۸   ۳۲۳٬۸٥۹   ۲٤٥٬٥۱٥     ۱۸۳٬۹۷۱ 
 

 ألف دوالر أمریكي 
اإلمارات العربیة   

 المتحدة 
المملكة العربیة   

 السعودیة 
 

 الكویت 
  

 جمھوریة مصر العربیة 
         
كما   المتداولة  الموجودات غیر 

 ۷۹٬۱۸۹     ۱۰۲٬۲٥۱   ۱٦٥٬۹۲۲   ۱۷٥٬۸۸۷ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
كما   المتداولة  الموجودات غیر 

 ۹۰٬۸٥۲   ۹۳٬۰۷۸  ۱۳٤٬۹٦۷  ۱٦۱٬٦۰۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 

 ربحیة السھم ۲۲
 

 ألف دوالر أمریكي  
  ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  سبتمبر 
  ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر 
سبتمبر   ۳۰ 

۲۰۲۲ 
سبتمبر   ۳۰ 

۲۰۲۱ 
سبتمبر   ۳۰ 

۲۰۲۲ 
سبتمبر   ۳۰ 

۲۰۲۱ 
        الربحیة 

"الربحیة لغرض ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (ربح الفترة  
  -العائد إلى المساھمین العادیین للشركة األم مقربًا إلى أقرب) 

 ۷٤٬٥٥۰ ألف دوالر أمریكي 

 

٦۱٬۲۲٤ 

 

۱۹٥٬۸۱٦ 

 

۱٥٤٬٥٤۸ 
        عدد األسھم العادیة 
 ۱٦۸٬٤۷۲٬٦٦۲  ۱٦۸٬٤۷۲٬٦٦۲  ۱٦۸٬٤۷۲٬٦٦۲  ۱٦۸٬٤۷۲٬٦٦۲   العدد -عدد األسھم العادیة 

ربحیة السھم األساسیة والمخفضة العائدة إلى مالكي الشركة  
 ۰٬۰۰۰٤ أأللفف  ددووالالرر  أأممررییككيي -األم مقربة إلى أقرب 

 
۰۰۰٤۰٬ 

 
۰٬۰۰۱۲ 

 
۰٬۰۰۰۹ 
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	الجدول (5-81): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-82): 	موجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-83): 	تفاصيل موجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-84): 	الاستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-85): 	الحركة في القيمة الدفترية للاستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-86): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-87): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-88): 	تفاصيل دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرىكما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-89): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 سبتمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-90): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-91): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-92): 	تفاصيل التزامات منافع الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-93): 	تفاصيل مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-94): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-95): 	المستحقات والذمم الدائنة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-96): 	المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-97): 	تفاصيل الزكاة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-98): 	حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-99): 	أرباح مبقاه / (خسائر متراكمة) كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة المطاعم الأهلية المحدودة (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-100): 	بيان التدفقات النقدية للسنوات 2019م و2020م و2021م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-101): 	ملخص المعلومات المالية لشركة أمريكانا الكويت للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م:
	الجدول (5-102): 	مؤشرات الأداء الرئيسية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-103): 	بيان الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-104): 	الإيرادات حسب تفاصيل العلامة التجارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-105): 	الإيرادات حسب قناة البيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-106): 	تفاصيل تكلفة الإيرادات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-107): 	تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-108): 	تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-109): 	تفاصيل الإيرادات الأخرى صافي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-110): 	تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-111): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-112): 	الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-113): 	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-114): 	العمر الإنتاجي للممتلكات والمعدات المستخدم للاستهلاك كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-115): 	صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-116): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021 لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-117): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-118): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-119): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-120): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-121): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت: 
	الجدول (5-122): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-123): 	مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-124): 	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-125): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-126): 	تفاصيل الذمم الدائنة التجارية وأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-127): 	أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-128): 	القروض والتسهيلات البنكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-129): 	صافي القيمة الدفترية المتبقية العائدة إلى المكتب الرئيسي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-130): 	بيان التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م لشركة أمريكانا الكويت:
	الجدول (5-131): 	ملخص المعلومات المالية للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م :
	الجدول (5-132): 	مؤشرات الأداء الرئيسية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-133): 	بيان الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-134): 	الإيرادات حسب تفاصيل العلامة التجارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-135): 	الإيرادات حسب تفاصيل قناة البيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-136): 	تفاصيل مجموع المصاريف حسب النوع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-137): 	تفاصيل مجموع المصاريف حسب طبيعتها للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-138): 	تفاصيل الدخل التشغيلي الآخر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-139): 	المصاريف التشغيلية الأخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-140): 	تفاصيل تكاليف التمويل صافي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-141): 	تفاصيل ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-142): 	بيان المركز المالي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-143): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-144): 	صافي القيمة الدفترية الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-145): 	المعدلات السنوية للاستهلاك كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-146): 	حركة المشروعات قيد التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-147): 	صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-148): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-149): 	صافي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-150): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-151): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-152): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-153): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-154): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-155): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-156): 	تفاصيل مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021 للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-157): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-158): 	تفاصيل المخصصات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-159): 	حركة المخصصات الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-160): 	حركة مخصصات مكافآت نهاية الخدمة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-161): 	الذمم الدائنة التجارية وسندات الدفع كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-162): 	أرصدة دائنة أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-163): 	أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-164): 	ضريبة الدخل المستحقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-165): 	مجموع حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-166): 	الاحتياطي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-167): 	بيان التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-168): 	ملخص المعلومات المالية للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م
	الجدول (5-169): 	مؤشرات الأداء الرئيسية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-170): 	بيان الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-171): 	الإيرادات حسب تفاصيل العلامة التجارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-172): 	الإيرادات حسب تفاصيل قناة البيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-173): 	تفاصيل تكلفة الإيرادات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-174): 	تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021 للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-175): 	تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية الأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-176): 	انخفاض قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية الأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-177): 	تفاصيل الأرباح والخسائر الأخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-178): 	تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-179): 	تفاصيل الخسارة من العمليات المتوقفة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-180): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-181): 	بيان الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-182): 	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-183): 	العمر الإنتاجي بالسنوات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-184): 	صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-185): 	تفاصيل صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-186): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-187): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-188): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-189): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-190): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-191): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-192): 	تفاصيل الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-193): 	تفاصيل المطلوبات والالتزامات الطارئة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-194): 	تفاصيل المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-195): 	تفاصيل مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-196): 	تفاصيل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021 للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-197): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-198): 	المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-199): 	المستحقات والمطلوبات الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-200): 	المطلوبات الضريبية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-201): 	المخصصات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-202): 	مجموع حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-203): 	الأرباح مبقاه كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-204): 	بيان التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-205): 	ملخص القوائم المالية الموجزة المرحلية المجتزأة للمجموعة:
	الجدول (5-206): 	مؤشرات الأداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:
	الجدول (5-207): 	بيان الدخل المجتزأ المرحلي المختصر للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:
	الجدول (5-208): 	تفاصيل الإيرادات حسب السوق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-209): 	تفاصيل الإيرادات حسب قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-210): 	تفاصيل الإيرادات حسب العلامة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-211): 	تفاصيل تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-212): 	تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-213): 	تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-214): 	تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-215): 	ضريبة الدخل والزكاة والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-216): 	بيان المركز المالي الموجز المرحلي المجتزأ لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-217): 	تفاصيل الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-218): 	تفاصيل صافي القيمة الدفترية القيمة العادلة للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-219): 	العمر الإنتاجي للممتلكات والمعدات المستخدمة لمصروفات الاستهلاك للمجموعة:
	الجدول (5-220): 	تفاصيل موجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-221): 	تفاصيل قرض إلى طرف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-222): 	تفاصيل الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-223): 	تفاصيل الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-224): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-225): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-226): 	تفاصيل المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-227): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-228): 	تفاصيل المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-229): 	تفاصيل مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-230): 	تفاصيل مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-231): 	تفاصيل المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-232): 	تفاصيل التسهيلات البنكية كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-233): 	تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-234): 	تفاصيل أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-235): 	تفاصيل مخصصات المطالبات القانونية والضريبية ومطالبات أخرى كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-236): 	تفاصيل حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-237): 	بيان التدفقات النقدية المجتزأ المرحلي المختصر للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م للمجموعة:
	الجدول (5-238): 	ملخص المعلومات المالية لمطاعم الإمارات العربية المتحدة: 
	الجدول (5-239): 	مؤشرات الأداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م: 
	الجدول (5-240): 	بيان الدخل للفترات المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-241): 	الإيرادات حسب العلامة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-242): 	الإيرادات حسب قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-243): 	تفاصيل تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-244): 	تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-245): 	تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-246): 	الدخل التشغيلي الآخر - صافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-247): 	تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-248): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-249): 	الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-250): 	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-251): 	العمر الإنتاجي للممتلكات والمعدات المستخدمة للاستهلاك كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الامارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-252): 	صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-253): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الامارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-254): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-255): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-256): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-257): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-258): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الامارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-259): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-260): 	تفاصيل مطلوبات الايجار كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-261): 	تفاصيل مخصصات نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-262): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-263): 	أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-264): 	تفاصيل الذمم الدائنة التجارية وأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022 لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-265): 	مجموع حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الإمارات العربية المتحدة:
	الجدول (5-266): 	بيان التدفقات النقدية للفترات المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م لمطاعم الامارات العربية المتحدة
	الجدول (5-267): 	ملخص المعلومات المالية لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-268): 	مؤشرات الأداء الرئيسية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:
	الجدول (5-269): 	بيان الدخل للفترات المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-270): 	الإيرادات حسب تفاصيل العلامة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-271): 	الإيرادات حسب تفاصيل قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-272): 	تفاصيل تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-273): 	تفاصيل مصاريف البيع والتوزيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-274): 	تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م. (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-275): 	التفاصيل الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-276): 	التفاصيل تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-277): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-278): 	الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-279): 	تفاصيل صافي القيمة الدفترية الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-280): 	العمر الإنتاجي للممتلكات والمعدات المستخدمة في الاستهلاك كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-281): 	تفاصيل صافي القيمة الدفترية موجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-282): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-283): 	الاستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-284): 	الحركة في القيمة الدفترية للاستثمار المحتسب وفق طريقة حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م شركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-285): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-286): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-287): 	تفاصيل دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-288): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-289): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-290): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-291): 	تفاصيل مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير المتداولة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-292): 	تفاصيل مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-293): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-294): 	المستحقات والذمم الدائنة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-295): 	المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-296): 	تفاصيل الزكاة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-297): 	حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-298): 	أرباح مبقاه / (خسائر متراكمة) كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية المحدودة (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-299): 	بيان التدفقات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة المطاعم الأهلية ذ.م.م (المملكة العربية السعودية):
	الجدول (5-300): 	ملخص المعلومات المالية لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت) للفترات المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م:
	الجدول (5-301): 	مؤشرات الأداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م: 
	الجدول (5-302): 	بيان الدخل للفترات المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-303): 	الإيرادات حسب تفاصيل العلامة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-304): 	الإيرادات حسب قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-305): 	تفاصيل تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-306): 	تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-307): 	تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-308): 	تفاصيل الدخل التشغيلي الآخر صافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-309): 	تفاصيل تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م. (الكويت):
	الجدول (5-310): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-311): 	الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-312): 	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-313): 	العمر الإنتاجي للممتلكات والمعدات المستخدمة في الاستهلاك كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-314): 	صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-315): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-316): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-317): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-318): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-319): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-320): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-321): 	المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-322): 	الحركة في مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-323): 	الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-324): 	المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-325): 	أرصدة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-326): 	تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-327): 	مجموع حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-328): 	بيان التدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و30 يونيو 2022م لشركة أمريكانا الكويت للمطاعم ذ.م.م (الكويت):
	الجدول (5-329): 	ملخص المعلومات المالية للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-330): 	مؤشرات الأداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:
	الجدول (5-331): 	بيان الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-332): 	تفاصيل الإيرادات حسب العلامة التجارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-333): 	تفاصيل الإيرادات حسب قناة البيع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-334): 	تفاصيل مجموع المصاريف حسب النوع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-335): 	فاصيل مجموع المصاريف حسب طبيعتها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-336): 	الدخل التشغيلي الآخر لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-337): 	تفاصيل المصاريف التشغيلية الأخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-338): 	تفاصيل تكاليف التمويل صافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-339): 	تفاصيل مصاريف ضريبة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-340): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-341): 	الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-342): 	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-343): 	المعدلات السنوية للاستهلاك كما في 30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-344): 	حركة المشروعات قيد الإنجاز كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-345): 	صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-346): 	صافي القيمة الدفترية للموجودات غير ملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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	الجدول (5-350): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
	الجدول (5-351): 	المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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	الجدول (5-359): 	تفاصيل الأرصدة الدائنة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:
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	الجدول (5-374): 	تفاصيل تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية الأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-375): 	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية الأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-376): 	تفاصيل الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية الأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-377): 	صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية الأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-378): 	العمر الإنتاجي بالسنوات للموجودات المستخدمة في تكاليف الاستهلاك للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-379): 	تفاصيل صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-380): 	تفاصيل صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-381): 	الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-382): 	تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-383): 	تفاصيل الذمم المدينة التجارية والأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-384): 	أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-385): 	تفاصيل النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-386): 	المطلوبات والالتزامات الطارئة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-387): 	تفاصيل المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-388): 	تفاصيل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-389): 	تفاصيل مطلوبات الإيجار كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-390): 	تفاصيل المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-391): 	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-392): 	المستحقات والمطلوبات الأخرى كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
	الجدول (5-393): 	المطلوبات الضريبية كما في 31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
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	الجدول (5-395): 	مجموع حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م للشركة القطرية للأغذية ذ.م.م:
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