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   الموحدة الموجزة المراجع المستقل عن فحص القوائم المالية االوليةتقرير 
 

 المحترمين  نالى السادة المساهمي

 ية  ئشركة ريدان الغذا

 سعودية  ةشركة مساهم

 ة يبية السعودة العرلكالمم، جدة

 المقدمة 

والشركة التابعة لها   ،شركة مساهمة سعودية  ،("الشركة ")شركة ريدان الغذائية  المرفقة لاالولية الموجزة الموحدة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي  

اليهشوي ( بـ "المجموعة"(ت ا مجتمعمار  المالية األولية  ،  2021مارس    31كما في    ين  خسارة والدخل الشامل  ال  وأربح  للحدة  موال  الموجزةوالقوائم 

ة هي ة األخرى. إن اإلدارواإليضاحات التفسيري   ي ذلك التاريخف  ةاشهر المنتهي   الثالثة  ة لفتروالتدفقات النقدية  الملكية  لتغيرات في حقوق  وااآلخر  

( "التقرير المالي األولي"  34ة الدولي رقم )ب معيار المحاسل  الموحدة وعرضها العادل وفقا    الموجزة  المالية األوليةالقوائم  ن إعداد هذه  المسؤولة ع

 نا. الموحدة إستنادا  إلى فحص الموجزة ةالمالية األولي القوائم تاج عن هذه ن المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء است 

 نطاق الفحص  

وفقل بالفحص  قمنا  الدولي  قد  للمعيار  )ا   الفحص  المع2410الرتباطات  "فحص  قب ل(  من  المنفذ  األولية  المالية  للمنشأة"  ومات  المستقل  المراجع  ل 

  لين عن األمور ل أساسي لألشخاص المسؤو من توجيه إستفسارات بشك المالية األولية    القوائمفحص    نالمعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكو

ي نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا   ت فحص أخرى. ويعد الفحص اقل بشكل كبير فا ليلية واجراءتححاسبية، وتطبيق إجراءات  المالية والم

الدولية ل بأننا سنعلم بجميع    ة السعودية، وبالتالي لن يمكننا منمراجعة المعتمدة في المملكة العربي لللمعايير  تأكيد  األمور المهمة التي الوصول إلى 

 ن نُبدي رأي مراجعة. راجعة. وعليه، فلمعملية ال اللخ ايمكن التعرف عليه

 المتحفظ  االستنتاجأساس  

 31)"الشركة الزميلة"( في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  المحدودة  شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت  بلغ رصيد اإلستثمار في   (أ

ناسبة المعة  جصول على ما يكفي من أدلة المرا. ولم يكن بمقدورنا الحيمليون لاير سعود  80,4مبلغ    2020ديسمبر    31م و2021  مارس

كما  بشأن رص الزميلة  الشركة  في  المجموعة  استثمار  الزميلة عن    م2020ديسمبر    31يد  الشركة  المجموعة من صافي ربح  السنة وحصة 

وأوراق عمل مراجعي حسابات الشركة الزميلة.  قة  عالال  تمالية ذاوصول إلى المعلومات الألننا لم نتمكن من ال  2020ديسمبر    31المنتهية في  

مناسب  فحص  بإجراءات  القيام  من  نتمكن  لم  اكما  رصيد  بشأن  في  ة  المجموعة  كمشركة  الستثمار  في  الزميلة  وحصة   م2021مارس    31ا 

لى المعلومات  نتمكن من الوصول إ  م ألننا لم2021مارس    31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  عن  ربح الشركة الزميلة  المجموعة من صافي  

 نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على هذه المبالغ.   وبناء عليه، فلم .العالقةالمالية ذات 

إذا كان هناك أي ما  يم  ي ق ، بت مالينهاية كل فترة تقرير  قيمة األصول" من اإلدارة أن تقوم، في  في   الهبوط"  (36)ولي  لد ا  بةالمحاس  يتطلب معيار ( ب

لقيمة القابلة  اان تقدر    على المجموعة  يجب  هفان   ،من هذا القبيل  مؤشراي  في حال وجود  احتمال حدوث هبوط في قيمة اي أصل. ومؤشر على  

  تي بلغت قيمتهالات  ادمعالالت واآلعقارات والقيمة    في  للهبوط، إن وجدت. لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم  هبوطخسارة  ت  صل وإثبالالسترداد لأل

التوالي  ،مليون لاير سعودي  167,0و سعودي  لاير  مليون   164,4  مبلغ  2020ديسمبر    31م و2021  مارس  31كما في   تقم  كم  .على  ا لم 

يه، ء علوبنا لاير سعودي. مليون 80,4والبالغ قيمته  2021 مارس 31االستثمار في شركة زميلة كما في   مة اإلدارة بإجراء تقييم للهبوط في قي 

أية تعديالت على الدفترية    فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء  واالستثمار في    معداتالالت واآلو  تارعقاللالقيمة 

   شركة زميلة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تتمة( )  الموحدة الموجزة الية االوليةلم المراجع المستقل عن فحص القوائم اتقرير 
 

 ترمين محال الى السادة المساهمين

 ية  ئشركة ريدان الغذا

 سعودية  ةشركة مساهم

 ة يالمملكة العربية السعود، جدة

 

 حالة عدم التأكد الهامة المتعلقة باالستمرارية 

إيضاح   إلى  االنتباه  المالية    3نلفت  القوائم  الموحدة  حول  الموجزة  يشاالولية  الى جانبيروالذي  المجموعة حققت صافي    ،  إن  الى  أخرى،  أمور 

قدرها  خسار سعودي    8,9ة  في    للفترة مليون لاير  األصول  2021  مارس  31المنتهية  المتداولة  االلتزامات  تجاوزت  التاريخ،  ذلك  في  وكما   ،

بمبلغ   رقم    36,9المتداولة  اإليضاح  في  مذكور  لما هو  ووفقا   فإن هذه3مليون لاير سعودي.  األمور  ا  ،  مع  إلى جنب  جنبا   الظروف،  أو  ألحداث 

تأكد جوهريجود عدير إلى و األخرى، تش يتم تعديل    م  البقاء كمنشأة مستمرة. ولم  يثير شكوكا  كبيرة حول قدرة المجموعة على  فيما   ناستنتاجاقد 

 يتعلق بهذا األمر.

 ج  ااالستنت 

إلى فحصنا،   المحتملة    وبإستثناءاستنادا   المتحفظ"   لموضحةا  مورلألالتأثيرات  فقرة "أساس االستنتاج  يلفت    ،في  بأن   ا شيءنتباهن إلم  نعتقد  يجعلنا 

( "التقرير المالي 34)  عيار المحاسبة الدولي رقملم  ا  وفقغير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية،  المرفقة  االولية الموجزة الموحدة  المالية    القوائم

 ودية. سعلي" المعتمد في المملكة العربية الاألو
 

 وشركاه  بيكر تيلي م ك م  

 محاسبون قانونيون 
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 التكوين و النشاط  -1

ريدان  إن   السعودية مسجل   ةمة مساههي شرك  يةالغذائ شركة  في  السالة  مملك ة  بمعربية  اوعودية  رقم  التجار  لسجل جب    4030180055ي 

 م. 2008يو يون   15وافق لمهـ ا1429 ةجمادى االخر 11دة بتاريخ الصادر في مدينة ج

   ."نمو" يمواز ال مالالق سو ها في ٪ من اسهم30لمالية الدراج السوق اهيئة  موافقة ىلعة حصلت الشرك 2017فبراير  26بتاريخ 

ق  السوق الموازي الى السو شركة ريدان الغذائية من    تحويلعلى    ة هيئة السوق الماليةافق مو  لىع  الشركةحصلت    2019  رب نوفم  17بتاريخ  

 . الرئيسيادراج اسهمها في سوق المال ي تالالوب  الرئيسي

بقيمة زيادة رأس مال الشركة  ب  بالموافقة على طل  مالال  امت هيئة سوقق،  الموحدة  الموجزة  ليةاالو  ركز الماليقائمة المبتاريخ الحق لتاريخ  

مليون لاير سعودي ومن المتوقع البدء    337,5ولية ليصبح رأس مال الشركة  عن طريق طرح أسهم حقوق اال  سعودي  ن لايروملي   112,5

 . 2021في الربع الثالث من العام  همطرح االسبعملية 

 ت. الم للحفالوالئ  ادإعدبخ مطاوة، دمالمطاعم مع الخإدارة في   ةركنشاط الش لث ميت 

 : كما يلي "المجموعة"( بـما بعد لتي يشار اليهما في )اا له الشركة التابعةلشركة وا حساباتعلى  حدة ومموجزة الولية الاألة تشتمل القوائم المالي 

 شطة الرئيسيةناأل ة يكنسبة المل بلد التأسيس  لتابعةشركة ااسم ال
     

  ر مصن داري شـركة مطابخ ومطاعم 

 ولية محدودة( ؤ مسذات ركة )ش  

مصر   جمهورية

 ةبي العر
99 ٪ ديم المطاعم الثابتة لبيع وتق غيل وتش ةماقا 

 االستثمار العقاري. و زةالوجبات الجاه

  س اعداد القوائم الماليةاسأ -2

المعتمد   "االولي  رير الماليلتقا"  34قم  ي ر وللدا  بةاسمح)"القوائم المالية"( وفقا لمعيار الدة  وحلمة ازجواالولية المالقوائم المالية    اد هذهتم اعد

 السعودية.   ربيةالع ملكةلما في

  2021  مارس  31ة في  نتهي الم  للفترةالموحدة  االولية الموجزة  مالية  ئم القواال  ادعدإ  بقة فيفق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطاوت ت 

ة  جزو ملاالية االولية  الموائم  لقا  ال تتضمن  .2020ر  ديسمب   31المنتهية في  ة للمجموعة للسنة  حدئم المالية الموفي إعداد القواع تلك المتبعة  م

دة  حو المبا  الى جنب مع القوائم المالية السنوية  ن جتها  ءراتتم ق  نا  لي يجبوبالتا  ،في القوائم المالية السنوية  الموحدة كافة المعلومات المطلوبة

 م. 2020ديسمبر  31ا في مك

اع اتم  المالية  داد  التك  ةوجزلما  ةاالولي لقوائم  أساس  على  يتمةي التاريخة  لفالموحدة  ال  .  الماليةعرض  الموجزة  قوائم  بالري   األولية    ل االموحدة 

 ذلك.يرد خالف  ودي، ما لملاير سعالقرب مبالغ الكافة ب ري م تقيت و للشركةفية ظي السعودي والذي يعتبر العملة الو 

 ة الهامةقديرات واالفتراضات المحاسبيتم والاألحكا -3

لتي تؤثر في تطبيق السياسات  ا  تاألحكام والتقديرات واالفتراضاالموحدة من اإلدارة استخدام  الموجزة  ة  لي القوائم المالية االواعداد  ب  يتطل

المدوعلى   والمبالغ  لالصول  وااليرادات  االلتزرجة  اامات  هذه  أن  من  الرغم  على  والوالمصروفات.  أفضل  ألحكام  على  تعتمد  تقديرات 

تقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها ف النتائج الفعلية عن هذه الفقد تختل،  رةلمتوفرة حاليا  لإلداانات ابي وال  المعلومات

 مستمر. س ساأ على

ت   الهامةات  والتقدير  حكاماالان   عند  االدارة  قبل  من  السالمستخدمة  المحا طبيق  الرئيسللمجمسبية  ياسات  والمصادر  للتقديراوعة  ت  ية 

 ي:لي  باإلضافة الى ما م2020ديسمبر  31كما في  الموحدةالسنوية ة لمالي وائم افي القنة ي ب متراضات مماثلة لتلك الواالف

 مفهوم االستمرارية المحاسبي 

المالية الموحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية، الذي يفترض أن المجموعة سوف تستمر في اعمال القوائم  التجارية في  تم إعداد  مستقبل الها 

السنة المنتهية  و  2021مارس    31ة في  هي الفترة المنت لمجموعة صافي خسارة خالل  الموحدة، فقد تكبدت ا  ائمالقو  فين  ما هو مبي المنظور. ك

. ان قدرة المجموعة على  2021مارس    31. كما ان التزامات المجموعة المتداولة تزيد عن أصولها المتداولة كما في  2020ديسمبر    31في  

 .ت من أعمالها والحصول على النقدية الكافية لسداد التزاماتها قصيرة االجل االيرادا د منلمزي ا يقحقت  تعتمد علىاالستمرار في أعمالها 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 مفهوم االستمرارية المحاسبي )تتمة(

)كوفيد   فيروس كورونا  جائحة  تداعيات  كبير على  19-اثرت  بشكل  ال(  بصفة  المجمألن    نظرا  ة  عمومجأعمال  فروعها  بعض  أغلقت  وعة 

 مؤقتة وصفة دائمة نتيجة اإلجراءات المفروضة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. وقد أدى ذلك الى انخفاض حاد في المبيعات بينما

 .عةلمجمودية لالنق اتقدفلت لمالي وااستمرت المجموعة بتكبد النفقات الثابتة وشبه المتغيرة التي أثرت على األداء ا

توفر   لضمان  الشاملة  النقدية  التدفقات  توقعات  بوضع  اإلدارة،  مجلس  إشراف  مع  اإلدارة  قامت  للمجموعة،  االستمرارية  موقف  تقييم  عند 

ير  تداب العتبار الييم، تم األخذ باتمويل كاٍف ومالئم من أجل الوفاء بالتزامات المجموعة لفترة االثني عشر شهرا  القادمة على األقل. عند التق

 .الحالية التي تطبقها المجموعة للحفاظ على النقد وتقليل النفقات التقديرية خالل االثني عشر شهرا القادمة

  :وبالتحديد، أخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار ما يلي

كة الزميلة شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة  تأجيل سداد مبالغ االستثمار الخاصة بدخول المجموعة بشراكة مع الشر -أ

 .على ان يتم سداد المبالغ عند توفر السيولة

 .تمت إعادة جدولة األقساط المستحقة والمتأخرة للقرض طويل األجل -ب 

 .ضاع وتوفر السيولة لذلكإيقاف استكمال المشاريع تحت التنفيذ والتي تتعلق بالتوسعات لفروع المجموعة لحين تحسن األو -ت 

 .اعتماد التوسع من خالل منح االمتياز التجاري )فرانشايز( لزيادة مصادر اإليرادات -ث 

 .العمل على تخفيض قيمة اإليجارات لفروع المجموعة والتفاوض على سداد المبالغ المستحقة وجدولتها بما يتناسب مع السيولة المتاحة -ج

ك -ح من  القصوى  تاريخه.  االستفادة  وحتى  كورونا  جائحة  بداية  من  الفترة  خالل  للشركات  الحكومية  الجهات  من  الممنوحة  المبادرات  افة 

 .والعمل على االتفاق مع الجهات الحكومية لمحاولة تقسيط المبالغ المتأخرة والمستحقة السداد

 .اعادة الهيكلة وطريقة العمل في قطاع التشغيل للتقليل من تكلفة العمالة -خ

 .مراجعة قائمة الطعام الخاصة باالصناف المعتمدة  للمجموعة وإيقاف األصناف األقل بيعا  واألكثر هدرا   -د

نقدية والسيولة للمجموعة نتيجة انخفاض الطلب  أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار مدى تأثير اإلجراءات الحكومية وتأثيرها على التدفقات ال

لس اإلدارة حاليا إن المجموعة يمكن إن تحافظ على سيولة كافية وتلبية االلتزامات المترتبة على المجموعة  على المطاعم. يعتقد أعضاء مج

في   كما  القادمة  االثني عشر شهرا   كبير ع2021مارس    31خالل  بشكل  الخطة  نجاح هذه  ويعتمد  إيراداتها م.  بزيادة  المجموعة  نجاح  لى 

 .ونجاحها بزيادة رأس مال الشركة

اآلثار ونظرا    من  كاملة  مجموعة  مع  التأكد،  عدم  من  كبيرة  لمستويات  يخضع  الفيروس  هذا  تفشي  تأثير  فأن  بسرعة،  يتطور  الوضع  الن 

غير   الناتجة عنالالمحتملة  لإليرادات  المستقبلية  بالمستويات  يتعلق  فيما  المطاعم خالل    معروفة  مرتادي  في سلوكيات  المحتملة  التغييرات 

تقبلية. تشكل هذه الظروف واألحداث شكا  كبيرا  حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية. مع ذلك،  مسالفترات الحالية وال

المالية   القوائم  تم إعداد  التقييم المذكور أعاله،  م على أساس  2021  مارس   31المنتهية في    فترة للالموحدة  االولية الموجزة  باألخذ باالعتبار 

 ة.ري مبدأ االستمرا
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 2021ارس م 31منتهية في  ال ره شأ  ثالثةاللفترة 
 

- 9-  

 معدات والت آو عقارات -4

 

أشهر    ثالثةالفترة 

 المنتهية في  

    2021 ارس م  31

 ية في  لسنة المنتها

 2020ديسمبر  31

 دي ولاير سع  لاير سعودي  

    التكلفة: 

 340,061,656  270,818,167 السنة  الفترة / ةالرصيد في بداي 

 2,654,785  403,262 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (71,898,274)  ( 27,050) عادات خالل الفترة / السنة استب 

 270,818,167  271,194,379 نة لسة الفترة / اي نهاي الرصيد ف

    

    االستهالك المتراكم: 

 99,203,946  103,827,700 ة ن لسا الرصيد في بداية الفترة /

 14,289,489  3,018,579 ل على الفترة / السنة المحم

 21,588,534  - سنة ال ة /خالل الفترة  الهبوط في القيم

 (31,254,269)  ( 15,000) نة دات خالل الفترة / السبعااست 

 103,827,700  106,831,279 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

    
 166,990,467  164,363,100 للفترة / السنة:  صافي القيمة الدفترية

 
بن  - الدفترية  الغة  الب   14ض فرع كيلو  ارد األراضي  يتضمن  باسم  1,923,000قيمتها  السا  لاير سعودي مسجلة  استكمال  بق  مالكها  وجاري 

 . لمجموعةاجراءات نقل الملكية الى إ

 (. 9اح جل )ايضالويل اط  قرضونة كضمان مقابل مره 12,825,000تها الدفترية يتضمن بند االراضي اراضي قيم  - 

 . لاير سعودي 132,976مبلغ  2021مارس  31تها خالل الفترة المنتهية في التمويل التي تم رسملبلغت قيمة تكاليف   - 
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  اماالستخد اصول حق -5

 االجمالي   مباني   

 لاير سعودي   لاير سعودي   

     
     التكلفة:

 83,394,681  83,394,681  2020 يناير 1في 

 3,400,936  3,400,936  إضافات 

 ( 3,123,504)  ( 3,123,504)  استبعادات

 ( 2,358,320)  ( 2,358,320)  خصومات من المؤجر 

 81,313,793  81,313,793  2020ديسمبر  31في 

 -  -  اضافات 

 81,313,793  81,313,793  2021مارس  31في 
     

     مجمع االستهالك: 

 8,723,561  8,723,561  2020 يناير 1في 

 7,712,833  7,712,833  محمل خالل السنة 

 ( 1,561,250)  ( 1,561,250)  اداتاستبع

 14,875,144  875,14414,  2020ديسمبر  31في 

 1,764,226  1,764,226  الفترة محمل خالل 

 16,639,370  16,639,370  2021مارس  31في 
     

     الدفترية:  صافي القيمة

 64,674,423  64,674,423  2021 مارس 31في 

 66,438,649  ,64966,438  2020 ديسمبر 31في 

 سنة. 30و  3قع فروع، وتتراوح مدة عقود إيجار هذه بين تقوم المجموعة باستئجار مستودعات وموا 

 شركة زميلة استثمار في -6

 حفالت المحدودةة للحلويات والزالمتمي في شركة الجونةاالستثمار 

ا الجونة  والحفالت  شركة  للحلويات  ذات مسؤوالمحدودة  لمتميزة  ملية  هي شركة  المملكة  محدودة  في  وتعمل في  سجلة  السعودية  مة  اقاالعربية 

كما    ةالجون مال شركة    في رأس  لغت حصة الشركة. ب ية والغير مطهيةلمطه ت االعاشة ائية وخدما وتقديم الوجبات الغذالغير  ية لارجحفالت خ

 يلي:وكانت حركة االستثمار كما ٪( 30: 2020ديسمبر  31٪ ) 30نسبة  2021 مارس 31في 

 

أشهر    لثالثةا فترة 

 تهية في  المن

    2021 س مار 31

   فيالمنتهية  لسنةا

 2020بر ديسم 31

 سعودي لاير   لاير سعودي  

    
 82,122,665  80,439,428   السنة /ي بداية الفترة  رصيد فال

 ( 1,683,237)  - شركة زميلة  نتائجالشركة من حصة 

 80,439,428  80,439,428 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد
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 ذات عالقة  احات تتعلق بأطراففصا -7

الت يوضح   المالي اجالجدول  ال   واألرصدة  ذات عالقةالتي تمت مع أطراف  الهامة  عامالت  مالي مبالغ   2021رس  ام  31في  عالقة كما  ذات 

 :2020مبر ديس 31و

   

ايجارات/  

مبيعات ألطراف  

  ذات عالقة 

مشتريات من  

أطراف ذات  

  عالقة 

  وب منمطل

ذات  أطراف  

  عالقة 

مطلوب الى  

أطراف ذات  

 عالقة 

 لاير سعودي   لاير سعودي   سعودي  لاير  سعودي لاير    
          

          يقة  شركات شق
          

الجونة المتميزة   شركة

 10,080,281  6,834,492  188,711  616,564  2021 المحدودة  لحفالت للحلويات وا

 2020  2,732,382  507,171  6,216,929  9,891,571 
          
          
 895,712  -  -  262,884  2021 فالت عة فرح للحقا

 2020  2,313,258  -  -  1,078,500 
          

          المساهمين 

 180,931  -  -  -  2021 ي لممنصور الس

 2020  -  -  -  237,740 
          

 االجمالي 
2021      6,834,492  11,156,924 

2020      6,216,929  11,207,811 

          
 

 ما يلي:م تمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين

سنة المنتهية في  لا

  2020مبر ديس 31

أشهر    الثةالثفترة 

  31في  نتهيةلما

   طبيعة المعاملة   2021مارس  

  لاير سعودي   سعودي لاير 
 

 
 

ين كبار الموظفين التنفيذي  رواتب وبدالت ومكافآت   741,368  3,311,395  

 

 زامات عقود اإليجارتلإ -8

  

شهر  أ  الثالثة رةفت

 المنتهية في  

    2021مارس  31

 المنتهية في  لسنة ا

 2020مبر ديس 31

 سعودي  لاير  لاير سعودي   

 76,815,518  76,039,662  ة السن  /  اية الفترةالرصيد في بد

 3,400,936  -  السنة  /رة خالل الفت  افات إض

 3,469,128  797,028  ائدة  الفاستحقاق 

 (898,305)  -  استبعادات

 (2,358,320)  -  خصومات من مؤجر 

 (4,389,295)  (1,215,167)  وع مدف

 76,039,662  75,621,523  السنة  / رةالرصيد في نهاية الفت 

 (10,173,973)  (14,089,596)  متداول من التزامات عقود االيجارلجزء اليخصم: ا
     

 65,865,689  61,531,927  اإليجارإلتزامات  داول منير مت الغالجزء 
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 جلطويل اال قرض -9

وسعات رأس مالية. ان ل تاجير تمويلي طويل االجل لتمويل ت ي على شكدسعو  مليون لاير  35,1بمبلغ    قرض طويل األجل   موعةالمج  لدى

 .٪8 يبلغ ائدة سنويفلمعدل  لقرضا اخضع هذي (. 4)ايضاح المجموعة  اراضي من  ممنوح بضمان رهن قطع القرض اهذ

 على اقساط ربع سنوية.   المسحوب المبلغ ديسد لغ المستلم.قد خصمت بالكامل مقدما  من المب  القرضبهذا  ةاالعباء التمويلية المتعلق إن اجمالي

 قرض طويل األجل مقوم بالريال السعودي. لاإن 

 م. 2024اكتوبر   15تنتهي بتاريخ  ربع سنوية قرض على شكل اقساطسداد التم ي 

 :2020ر ديسمب  31و 2021مارس  31ل كما فيتموي ا الاالرصدة القائمة التالية المتعلقة بهذ المجموعةكان لدى 

  

شهر  أ  ثالثةالترة ف

 المنتهية في  

    2021  مارس  31

 ية في  لسنة المنتها

 2020ديسمبر  31

 دي سعو لاير  لاير سعودي   

     
 27,415,007  26,415,007  طويل األجل   تمويل

 (4,947,772)  (4,473,042)  ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة 

     
 22,467,235  21,941,965  فيالصا

 (4,000,000)  (3,550,000)  لالمتداوالجزء  نزل:ي 

     
 18,467,235  18,391,965  الجزء الغير متداول

 : 2020ديسمبر  31و 2021 مارس  31في يلي كما دول استحقاق القرض طويل االجل كما ان ج

  

شهر  أ  ثالثةالترة ف

 المنتهية في  

  2021  مارس  31

 ية في  لسنة المنتها

 2020ديسمبر  31

     
     

2021  3,000,000  4,000,000 

2022  6,000,000  6,000,000 

2023  7,000,000  7,000,000 

2024  10,415,007  10,415,007 
     
  26,415,007  27,415,007 

 هاء التوظيفص منافع انصمخ -10

 كما يلي: هي ،هو برنامج محدد المنفعةو ،فع إنهاء التوظيفاصص من ن حركة مخإ

  

ر  أشه   الثالثةفترة 

 تهية في  المن

    2021مارس  31

 ي  نة المنتهية فلسا

 2020مبر ديس 31

 عودي س لاير  ي لاير سعود  
     

 17,590,155  16,429,734  نايري  1الرصيد في 

 1,946,858  441,821  للسنة /ص للفترة صالمخ

 2,233,473  -  راري محملة في الدخل الشامل االخلقياس االكتواإعادة 

 ( 5,340,752)  ( 900,936)  نةلسا /الفترة خالل  المدفوع
     

 16,429,734  15,970,619  لسنةا /اية الفترة هالرصيد في ن 
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  اة وضريبة الدخلكالز -11

ن أهم مكونـات الوعـاء صافي الربح المعدّل، أيهما أعلى. إ  الزكوي التقريبي أو  ٪ من الوعاء2.5الشركة للزكاة. تستحق الزكاة بواقع    تخضع

وصـافي الـربح المعـدّل مخصـوما  األجل  والقروض طويلةمخصصات الو الملكيةالزكوي وفقا  ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئيسي من حقوق 

مـن صـافي الـربح   ٪22,5سـبة  بن لتـي تسـتحق  اوتخضع الشركة التابعة لضريبة الدخل و  .لألصول غير المتداولةالدفترية    قيمةمنها صافي ال

 .الخاضع للضريبة

 كما يلي: هي ةاالجنبي  وضريبة الدخلالزكاة مخصص  حركة نا

  

أشهر    الثالثةفترة 

   فيالمنتهية 

    2021  مارس  31

 لسنة المنتهية في  ا

 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 -  662,509  ريناي  1في  الرصيد

 1,192,132  -  للسنة /للفترة  خصصالم

 (529,623)  -  للسنة /ة المدفوع خالل الفتر
     
 662,509  662,509  السنة /ية الفترة نها لرصيد فيا

 :ائمةقات ربوط

 شركة ريدان الغذائية 

 . 2018ديسمبر  31لزكوية حتى اكة ربوطاتها أنهت الشر

ولـم تـرد للشـركة اي  زكـاة اداتم اسـتالم شـهوتـ 2020و 2019يسـمبر مـن د  31نتهية في  مالم  الزكوية عن االعوا  اقراراتها  كةت الشرقدم

 ات عن االعوام المذكورة حتى تاريخه.طبوتفسارات او راس

 ابخ ومطاعم ريدان مصر طة م شرك

 . 2021مارس  31حتى  شركةم يتم فحص الضرائب الدخل: ل -

 وسداد الفروق الناتجة عن الفحص.  2017سمبر دي  31ة حتى ضرائب القيمة المضافة: تم فحص الشرك -

 . 2021مارس  31حتى  ت: لم يتم فحص الشركةضرائب المرتبا -

 .2021مارس  31حتى  كةيتم فحص الشرضرائب الخصم واالضافة: لم  -

 .2021مارس  31حتى  ضريبة الدمغة: لم يتم فحص الشركة  -

 ضةساسية والمخفاالسهم لاربحية  -12

بـذلك  على اساس عدد االسهم القائمة 2020و  2021مارس  31في  يةالمنتهشهر أ الثالثة  لفترة  خسارةالصافي  هم من  سلية اتم احتساب ربح

  ت مخفضة.دواا ةالمجموعى لد يوجد ال .مليون سهم 22.5التاريخ والبالغة 
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  ةالقطاعي لمعلوماتا -13

 لتالية:  ا ت األعمال. يوجد لدى المجموعة قطاعا رتهاداتها بهدف إوخدما ة منتجاتهاعسب طبي ححدات أعمال و مقسمة إلى  المجموعة نإ

 ات الشعبيةالوجب  -

 ى القطاعات االخر -

 31في    ةنتهي الم  سنةوال  2021  مارس  31المنتهية في  ة  رفت لولا في  كم  لفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعماو

 رة أعاله :المذكو عمالعات األلخيصها حسب قطات   ، والتي تم 2020ديسمبر 

 : 2021مارس  31المنتهية في  أشهر  ثالثةاللفترة 

  خرى اال القطاعات  الوجبات الشعبية  

 

 المجموع 

 ي دوسع لاير   سعودي لاير  لاير سعودي   

 34,324,106  479,426  33,844,680  اإليرادات 

 (37,183,456)  -  (37,183,456)   داتيراتكلفة اال

 (5,597,776)  -  (5,597,776)  الدارية والبيعية مصاريف اال

 (422,402)  -  (422,402)  أخرى

 (,5289878,)  479,426  (,9543559,)  ( / الربحالخسارة)صافي 

 270,285  -  270,285  ماليةرأسمصاريف الال

       :2021ارس م 31كما في 

 80,439,428  80,439,428  -  زميلة في شركة رمااستث

 326,895,395  -  326,895,395  ولمجموع األص

 149,873,192  -  149,873,192  اللتزاماتمجموع ا

 : 2020رس ما 31لمنتهية في  اأشهر  الثالثةلفترة 

 موع المج  االخرى  القطاعات  يةشعب الوجبات ال   

 ودي لاير سع  لاير سعودي   لاير سعودي   

 48,683,790  -  48,683,790  يرادات اإل

 (48,605,351)  -  (48,605,351)  تكلفة االيرادات 

 (5,891,502)  -  (5,891,502)  رية والبيعية يف االدارامصال

 -  -  -  شركة زميلةنتائج في صة ح

 (849,165)  -  (849,165)  ىخرأ

 (6,662,228)  -  (6,662,228)  الخسارةفي صا

 3,468,825  -  3,468,825  المصاريف الرأسمالية

 : 2020  ديسمبر 31ما في ك
 

     

 80,439,428  80,439,428  -  كة زميلةفي شرر ااستثم

 334,623,928  80,439,428  254,184,500  لجموع األصوم

 148,723,000  -  148,723,000  تامالتزاالمجموع 
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  )تتمة( ةالقطاعي لمعلوماتا -13

 :جغرافيةالقطاعات ال

كة  ممللمن اطق اخرى س ايضا  نشاطها في منالسعودية وتمار لعربية اا ملكة مسي في المنطقة الغربية في البشكل رئي تمارس المجموعة أعمالها 

 :  افيةمناطق الجغرت المالية حسب المعلوماخص لبعض الي مليل ة. فيماي عرب صر الرية مولسعودية وجمهة ابي العر

 المجموع   مناطق االخرى ال  قة الغربية المنط  

 لاير سعودي    سعودي لاير  ودي لاير سع  

 أشهر   ةثالثاللفترة و   2021  سرما  31 كما في

       ك التاريخ: المنتهية في ذل

 34,324,106  2,589,772  31,734,334  اتادإليرا

 164,363,100  12,902,909  151,460,191  ت ومعداتقارات وآالع

       :2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ةالثالثلفترة        

3,790848,6  11,843,838  36,839,952  اتاإليراد  

       :2020 ديسمبر 31كما في        

 166,990,467  13,108,317  153,882,150  ت ومعداتت وآالاقارع
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اليـة مـن تتكـون التزاماتهـا المو ومـدينون تجـاريون ذات عالقـة اطـرافومطلوب من كمه في ح نقد وما منجموعة لمللية تتكون االصول الما

ا يمتهـق ن عـريـا  ألدوات الماليـة اختالفـا  جوهادلة لعال  يمتلف القخ. ال ت األجل  وقرض طويلالقة  ذات ع  طرافأالى  ومطلوب    ون تجاريونئن دا

 .بالقيمة العادلةمالية تقاس  أي أدواتب  ، تحتفظ2021س مار 31، كما في المجموعةكن دفترية. لم ت ال
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