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 التكوين و النشاط  -1

 4030180055ودية بموجب السجل التجاري رقم هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السع ئيةادان الغذكة ري إن شر

 م.2008 رسبتمب   15هـ الموافق 1429 ةالخرى امادج 11دينة جدة بتاريخ الصادر في م

 موازي "نمو".  ي سوق المال الف٪ من اسهمها 30هيئة السوق المالية الدراج  ى موافقةحصلت الشركة عل 2017فبراير  26بتاريخ 

الموازي الى السوق  ق سو من ال  ريدان الغذائية على تحويل شركة  على موافقة هيئة السوق المالية الشركة حصلت  2019 نوفمبر 17بتاريخ 

 . الرئيسيمال ادراج اسهمها في سوق ال تاليوبال الرئيسي

 والئم للحفالت. عداد الإمطابخ وخدمة، المطاعم مع الإدارة في   اط الشركةل نشيتمث 

"المجموعة"( كما  بـا فيما بعد هملي ابعة لها )التي يشار اللشركة والشركة الت وجزة الموحدة على القوائم المالية تشتمل القوائم المالية األولية الم

 لي:ي 

 األنشطة الرئيسية ية نسبة الملك سيس التأبلد  م الشركة التابعةسا
     

  ن مصر اريد بخ ومطاعمشـركة مطا

 ولية محدودة( ؤ )شركة ذات مس  

جمهورية مصر  

 العربية
99٪ اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع وتقديم  

 اري. عقالت الجاهزة واالستثمار الوجبا

  يةس اعداد القوائم المالاسأ -2

"  االولي  رير الماليلتقا  " 34رقم بة الدولي سلمعيار المحا  )"القوائم المالية"( وفقاجزة الموحدة االولية الموة مالي اعداد هذه القوائم ال مت 

 السعودية. لمملكة العربية والمعتمد في ا

 2020 سبتمبر 30في تهية المن  للفترة الموحدة زة االولية الموجالمالية  وائمة في إعداد الققالحتساب المطب وطرق ا تتوافق السياسات المحاسبية 

زة  المالية االولية الموج القوائم. ال تتضمن 2019ديسمبر  31دة للمجموعة للسنة المنتهية في حومع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الم

ً الى جنب مع الي يجب ان تتم امطلوبة، وبالت مات الالموحدة كافة المعلو ديسمبر   31وحدة كما في الم نويةلقوائم المالية السقراءتها جنبا

 م.2019

لية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر م المائ التاريخية. يتم عرض القواالموحدة على أساس التكلفة  ةموجزلا ةاالولي تم اعداد القوائم المالية 

 ي، ما لم يرد خالف ذلك. ويتم تقريب كافة المبالغ القرب لاير سعود  ةللمجموع ظيفية لة الو العم

 محاسبية الهامةت واالفتراضات الألحكام والتقديراا -3

اسات  لتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السي حكام واة من اإلدارة استخدام األالمالية االولية الموجزة الموحد مئ يتطلب اعداد القوا

ل  قديرات تعتمد على أفضن هذه األحكام والت صروفات. على الرغم من أااللتزامات وااليرادات والم مدرجة لالصول ولعلى المبالغ او

 تم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بهايرات. ت ائج الفعلية عن هذه التقدحالياً لإلدارة، فقد تختلف النت  ةرالمعلومات والبيانات المتوف

 ساس مستمر. على أ

ت المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية  عند تطبيق السياسا ن قبل االدارةمستخدمة مالهامة الوالتقديرات واالفتراضات االحكام  ان

 ي: لي  م باإلضافة الى ما2019ديسمبر  31حدة كما في ية الموفي القوائم المالية السنوواالفتراضات مماثلة لتلك المبينة  للتقديرات

 رية المحاسبي امفهوم االستمر  
ها التجارية  لاسوف تستمر في اعم المجموعةأن  تمرارية، الذي يفترضعلى أساس مبدأ اإلس ية الموجزة الموحدةولاأل  تم إعداد القوائم المالية

اشهر   التسعة رةت فخالل  خسارة صافي ةالمجموع، فقد تكبدت الموحدة األولية الموجزة ةالمالي  كما هو مبين في القوائم .في المستقبل المنظور

على  المجموعة ان قدرة  .لتاريخعن أصولها المتداولة كما في ذلك ا زيدركة المتداولة ت ان التزامات الش كما  .2020 سبتمبر 30المنتهية في 

 . الجل قصيرة ا د التزاماتهاة لسدا النقدية الكافي يرادات من أعمالها والحصول على من اال ا تعتمد على تحقيق المزيداالستمرار في أعماله

ً نتيجة ؤأغلقت فروعها م المجموعةموعة نظراً ألن بير على أعمال المج( بشكل ك19-د ونا )كوفي فيروس كور اثرت تداعيات جائحة    قتا

بينما لمبيعات حاد في ام. وقد أدى ذلك الى انخفاض 2020مارس  15ة في لكة العربية السعودي المم حكومةقبل  من اإلجراءات المفروضة 

 . للمجموعةدية قات النقي والتدفداء المالتغيرة التي أثرت على األرت المجموعة بتكبد النفقات الثابتة وشبه الماستم

فقات النقدية الشاملة لضمان توفر تمويل ت التدتوقعا عاإلدارة، بوضشراف مجلس للمجموعة، قامت اإلدارة مع إتقييم موقف االستمرارية عند 

ذ باالعتبار التدابيير الحالية  د التقييم، تم األخاألقل. عن القادمة على  ثني عشر شهراً الابالتزامات المجموعة لفترة اء فأجل الو  الئم منكاٍف وم

 قات التقديرية خالل الفترة.لنفلحفاظ على النقد وتقليل االتي تطبقها المجموعة ل
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 )تتمة( لهامةألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية اا -3

 )تتمة(  رية المحاسبيمفهوم االستمرا 
 يلي:  ماإلدارة في االعتبار أخذ أعضاء مجلس ا وبالتحديد،

 عند توفر السيولة.  نة على ان يتم سداد المبالغلجوشركة ا الزميلةمع الشركة اد مبالغ االستثمار الخاصة بدخول المجموعة بشراكة تأجيل سد -أ

 ري. ة اوركس السعودية للتمويل التأجي المستحقة والمتأخرة لشرك قساط العمل على إعادة جدولة األ  -ب 

 السيولة لذلك. تتعلق بالتوسعات لفروع المجموعة لحين تحسن األوضاع وتوفر  إيقاف استكمال المشاريع تحت التنفيذ والتي -ت 

 اري )فرانشايز( لزيادة مصادر اإليرادات. من خالل منح االمتياز التج وسعاعتماد الت  -ث 

 ولة المتاحة. المبالغ المستحقة وجدولتها بما يتناسب مع السي روع المجموعة والتفاوض على سداد تخفيض قيمة اإليجارات لفعلى  العمل -ج

  . ة كورونا وحتى تاريخهخالل الفترة من بداية جائح كات من الجهات الحكومية للشر مبادرات الممنوحةمن كافة ال القصوىاالستفادة  -ح

 سداد. ت الحكومية لمحاولة تقسيط المبالغ المتأخرة والمستحقة الالجها اق مع والعمل على االتف

 ليل تكلفة العمالة. ترتيب وتقليل ساعات العمل التشغيلية لتق -خ

 هدراً. صناف المعتمدة  للمجموعة وإيقاف األصناف األقل بيعاً واألكثر باالجعة قائمة الطعام الخاصة مرا -د

 توفير سيولة وتخفيض العجز.لية لر تشغي العمل على بيع احد العقارات الغي  -ذ

الطلب على  اض يولة للمجموعة نتيجة انخفالتدفقات النقدية والس على وتأثيرهاار مدى تأثير اإلجراءات الحكومية أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتب 

المترتبة على المجموعة خالل  زاماتااللت  تحافظ على سيولة كافية وتلبية إنة يمكن المجموع إنالمطاعم. يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة حاليا 

 م.2020 سبتمبر 30ما في االثني عشر شهراً القادمة ك

كبيرة من عدم التأكد، مع مجموعة كاملة من اآلثار المحتملة   ياتهذا الفيروس يخضع لمستو ير بسرعة، فأن تأثير تفشونظراً الن الوضع يتطو

اعم خالل الفترات الحالية الناتجة عن التغييرات المحتملة في سلوكيات مرتادي المط تيرادالإلية معروفة فيما يتعلق بالمستويات المستقبل غير

العتبار با باألخذوعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. مع ذلك، مجمشكاً كبيراً حول قدرة ال ب حاالت عدم التأكد هذهوالمستقبلية. قد تسب 

 سبتمبر 30موجزة الموحدة للفترة المنتهية في لس إدارة المجموعة، تم إعداد القوائم المالية األولية الاء مجأعض اهأجرالتقييم المذكور أعاله الذي 

 مرارية. ست م على أساس مبدأ اال2020

 والمعدات ت واآلالالعقارات  -4

 

أشهر   التسعةفترة 

 المنتهية في  

    2020 سبتبمر 30

 سنة المنتهية في  لا

 2019ديسمبر  31

  سعودي لاير  سعودي  لاير 

    التكلفة: 

 317,463,624  340,061,656 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 22,921,959  3,874,113 السنة  /إضافات خالل الفترة 

 (323,927)  ( 11,185,786) نة استبعادات خالل الفترة / الس

 340,061,656  332,749,983 السنة  ة /الرصيد في نهاية الفتر
    

    :والهبوط في القيمة لمتراكمالك ااالسته

 84,992,388  99,203,946 / السنة   في بداية الفترةالرصيد 

 14,264,049  10,579,861 السنة  /رة الفت المحمل على 

 -  21,588,534 خالل الفترة / السنة  ألصولة افي قيم الهبوط

 (52,491)  ( 85,534) الفترة / السنة  خاللاستبعادات 

 99,203,946  131,286,807 نة ية الفترة / السي نهاالرصيد ف

    
 240,857,710  201,463,176 القيمة الدفترية للفترة / السنة: صافي 

سجلة باسم مالكها السابق حسن  ي ملاير سعود 1,923,000رية البالغة قيمتها الدفت  14يلو رض فرع كاواآلالت والمعدات العقارات تضمن ت  -

على  يمة الدفترية للمباني واألصول األخرى المقامة ي القتبلغ صاف ية الى المجموعة.تكمال إجراءات نقل الملكري اسصالح الشلهوب وجا

 م.2020 رسبتمب  30لاير سعوي كما في  5,625,861 هذه األرض

 (. 8جل )ايضاح يل االمرهونة كضمان مقابل تمويل طو 12,825,000فترية لداراضي قيمتها اوالمعدات   واآلالتالعقارات ضمن ت ت   - 
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 )تتمة(  العقارات واآلالت والمعدات -4

التنفيذ تتمثل بشكل اساسي من دفعات مقدمة لديكورات وتجهيزات المطاعم وشراء معدات   رأسمالية تحت عمالن العقارات والمعدات أتتضم  - 

 جديدة. لفروع 

ي إلحدى  مليون لاير سعود 21,6ل خسارة هبوط في القيمة قدرها سجي بت  2020سبتمبر  30المنتهية في  شهرأالل فترة التسعة قامت الشركة خ   - 

 مليون لاير سعودي.  12,4مة الدفترية لألرض بعد  تسجيل الهبوط في القيمة بحت القي قطع األراضي الواقعة في مدينة جدة وأص

  ق االستخدامل حاصو -5

   

  

أشهر   عةلتسا ترة ف

 في   المنتهية

    2020  سبتمبر 30

 هية في  المنت لسنة ا

 2019ديسمبر  31

  سعودي لاير  لاير سعودي   
                                                                                  

 58,837,804  74,671,120  السنة  /الرصيد في بداية الفترة  

 24,556,877  -  السنة  / إضافات خالل الفترة

 -  (2,146,419)  *  لسنة ا /  ةاستبعادات خالل الفتر

 (8,723,561)  (6,491,823)    الك المحملاالسته

 74,671,120  66,032,878  سنة ال  /الرصيد في نهاية الفترة 

 .ةن س 25و 3مواقع فروع. تتراوح مدة عقود إيجار هذه بين تقوم المجموعة باستئجار مستودعات و
 (. 10إيضاح عليها مع المؤجرين )تفاق الخصومات التي تم االتمثل االستبعادات  * 

 ةاستثمار في شركة زميل -6

 الحفالت المحدودةالستثمار في شركة الجونة المتميزة للحلويات وا

امة  اقكة العربية السعودية وتعمل في هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملالمحدودة الت شركة الجونة المتميزة للحلويات والحف

كما   ونةالج. بلغت حصة الشركة في رأس مال شركة مطهية رغي االعاشة المطهية وال ماتوخد لغير وتقديم الوجبات الغذائيةجية لحفالت خار

 ٪( وكانت حركة االستثمار كما يلي:30 :2019ديسمبر  31٪ )30نسبة  2020 سبتمبر 30في 

 

أشهر   التسعةفترة 

 المنتهية في  

    2020  سبتمبر 30

 في   لسنة المنتهيةا

 2019ديسمبر  31

 عودي  سلاير  لاير سعودي  

    
 81,247,361  82,122,665   اية الفترة / السنةدب  الرصيد في

 875,304  ( 1,683,237) شركة زميلة  نتائجحصة الشركة من 

 -  ( 255,931) السنة  /الل الفترة خ توزيعات أرباح

 82,122,665  80,183,497 السنة  يد في نهاية الفترة /الرص
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 ذات عالقة  فصاحات تتعلق بأطرافا -7

 31و 2020 سبتمبر 30واألرصدة ذات العالقة كما في  عالقة ات ذ التي تمت مع أطراف امةاله الي مبالغ المعامالتلي اجملتادول ايوضح الج

 :2019ديسمبر 

   

ات/  ايجار

مبيعات ألطراف  

  عالقة   ذات

مشتريات من  

ات  أطراف ذ

  عالقة 

مطلوب من  

أطراف ذات  

  عالقة 

مطلوب الى  

أطراف ذات  

 عالقة 

 ودي  سعلاير  لاير سعودي   دي  سعولاير  عودي لاير س   
          

 -  34,259  -  -  2020 البحرية ت م للمأكوالقلزالشركة 

 2019  -  20,185  34,259  - 
          

 9,346,577  5,912,779  218,739  2,127,070  2020 شركة الجونة 

 2019  2,814,286  454,990  3,988,850  9,837,289 
          

 -  -  -  -  2020 ر السلمى منصو

 2019  -  -  -  171,949 
          

 -  2,783,608  -  739,691  2020 قاعة فرح للحفالت 

 2019  2,107,452  -  3,448,917  - 
          

 -  -  -  -  2020 لسلمي التجارية مؤسسة خالد ا

 2019  -  834,797  -  174,744 
          

 -  175,164  -  -  2020 والكبدة  عم الكبابمط

 2019  9,188  -  175,164  - 

 206,257  -  -  -  2020 أخرى 

 2019  -  -  5,059  - 
          

 مالي االج

 

2020      8,905,810  9,552,834 

2019      7,652,249  10,183,982 
 

 لي:تمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين مما ي 

تهية في  لسنة المن ا

بر ديسم 31

2019  

  التسعةرة فت

تهية  نلمأشهر ا

   سبتمبر  30في 

   طبيعة المعاملة   2020

  لاير سعودي   لاير سعودي 
 

 
 

 ظفين التنفيذيينكبار المو  ت آ ت ومكافاتب و بدال رو  2,433,533  5,650,975
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 طويل االجل قرض -8

طويـل االجـل  يمـويلر ت تـاجي ودي علـى شـكل سع يون لايرمل 18.9لغ بمب  2018 ابريل 15في  قرض طويل األجلعلى المجموعة  حصلت

مرابحة لمعدل  القرض اخضع هذي  .(4)ايضاح عة المجمومن رهن قطع اراضي بضمان  ممنوح القرض ا. ان هذلتمويل توسعات رأس مالية

 مبلغ المستلم. ال الكامل مقدماً منت ب قد خصم يلاير سعود 3,513,811الغة والب  القرضإن اجمالي االعباء التمويلية المتعلقة بهذا  ٪.4.49

طويـل االجـل  مـويلير ت تـاجي ودي علـى شـكل سـع يـون لايرمل16,2بمبلـغ  2019 مايو 12في  قرض طويل األجلعلى المجموعة  صلتح

مرابحة ل عدلم القرض اخضع هذي  .(4)ايضاح عة المجمومن رهن قطع اراضي بضمان  ممنوح القرض ا. ان هذلتمويل توسعات رأس مالية

 مبلغ المستلم. ال الكامل مقدماً منت ب ي قد خصملاير سعود 2,828,203الغة والب  القرضالمتعلقة بهذا إن اجمالي االعباء التمويلية  ٪.4.46

 :القروضة المتعلقة بهذه االرصدة القائمة التالي  المجموعةكان لدى 

  

 2020  رسبتمب 30

  اجعة( )غير مر

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

     
 28,098,276  24,298,276  جل  طويل األ  قرض

 (4,048,939)  (2,596,035)  ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة 

     
 24,049,337  21,702,241  الصافي

 (7,597,708)  (5,240,635)  الجزء المتداولينزل: 

     
 16,451,629  16,461,606  متداول غيرزء الالج

  إلتزامات المنافع المحددة للموظفين -9

 كما يلي: ، هيوهو برنامج محدد المنفعة ،توظيفهاء الإن  ن حركة مخصص منافعإ

  

أشهر   التسعةفترة 

 المنتهية في  

  2020 سبتمبر 30

 تهية في  لسنة المن ا

 2019ديسمبر  31

  سعودي لاير   سعودي لاير  
     
 17,608,123  17,590,155  ايرين  1رصيد في ال

 2,215,123  1,946,858  للسنة /المخصص للفترة 

 756,855  -  محملة في الدخل الشامل االخرياس االكتواري دة القاإع

 (2,989,946)  ( 3,929,276)  للسنة /المدفوع خالل الفترة 
     

 17,590,155  15,607,737  لسنةا /الفترة  الرصيد في نهاية
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 د اإليجارقوإلتزامات ع -10

  

أشهر   التسعةفترة 

 المنتهية في  

    2020  سبتمبر 30

 ية في  لمنتهالسنة ا

 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 56,987,217  76,815,518  الرصيد في بداية الفترة  

 24,556,877  -  ات خالل الفترة  إضاف

 -  (2,146,419)  ل الفترة ت خالادااستبع

 2,980,423  2,389,716  ة المحملة ئدالفا

 (7,708,999)  (2,073,096)  المدفوعات 

 76,815,518  74,985,719  السنة  /في نهاية الفترة الرصيد 
     

     يلي:كما  قائمة المركز المالي ة في/ السن  التزامات اإليجار في نهاية الفترةيتم عرض 

 10,933,162  13,670,264  اإليجار إلتزامات المتداول منلجزء ا
     

 65,882,356  61,315,455  راإليجاول من إلتزامات زء الغير متداالج

 االجنبية الدخلالزكاة وضريبة مخصص  -11

 الخسارة مما يلي:الزكاة وضريبة الدخل المحملة على قائمة الربح أو  تتكون

  

أشهر   ةالتسعفترة 

 في  تهية لمنا

    برسبتم 30

 ي  ف ة المنتهيةلسن ا

 2019ديسمبر  31

 دي لاير سعو  لاير سعودي   
     

 227,311  476,941  لسنةل/  رةفت لل الدخل الحاليةالزكاة وضريبة 

 -  51,544  متعلقة بزكاة وضريبة دخل لسنوات سابقةتعديالت 
     

 227,311  528,485  / السنة نهاية الفترة الرصيد في

 هي كما يلي:خل االجنبية لدوضريبة اة حركة مخصص الزكاان 

  

أشهر   التسعةفترة 

 في  لمنتهية ا

      2020  سبتمبر 30

 ة في  لسنة المنتهي ا

 2019ديسمبر  31

  سعودي لاير  لاير سعودي   
     

 526,340  -  يناير 1الرصيد في 

 227,311  528,485  للسنة /ة المخصص للفتر

 (753,651)  (528,485)  لسنةا /ل الفترة خالوع المدف
     

 -  -  ةالسن  /الرصيد في نهاية الفترة 

 :ربوطات قائمة

 شركة ريدان الغذائية 

 لزكاة :ا

 . 2014ديسمبر  31حتى أنهت الشركة ربوطاتها الزكوية 

لفتـرة طلبـت ا ، خـاللاةزكـ وتم استالم شـهادات  2019ى ال 2015ديسمبر من  31م المنتهية في قدمت الشركة اقراراتها الزكوية عن االعوا

 .2019وحتى  2015من عن االعوام ربوطات د عليها ولم يرد وتم الر 2018 وحتى 2015عن األعوام  من استفسارات الهيئة 

 لقيمة المضافة :ضريبة ا

عـن ت استفسـاراة ل الفتـرة طلبـت الهيئـ خـال 2019الـى  2018ديسمبر مـن  31منتهية في عن االعوام ال الضريبيةقدمت الشركة اقراراتها 

 وجاري الرد عليها. 2019 و 2018  عامي

 ر طاعم ريدان مصمطابخ ومشركة 

 .2019 سبتمبر 30حص الشركة حتى ضريبة الدخل: لم يتم ف 
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 االساسية والمخفضةلسهم ربحية ا -12

ى المسـاهمين فـي الالعائد  2019و  2020 سبتمبر 30 في هيةالمنت أشهر  التسعة لفترة الربحة( /)الخسارصافي تم احتساب ربحية السهم من 

  ادوات مخفضة. ةالمجموعاليوجد لدى  .مليون سهم 22.5لبالغة ذلك التاريخ واب  قائمةعلى اساس عدد االسهم الالشركة 

  القطاعية وماتلمعلا -13

 ية:  العمال الت ألى المجموعة قطاعات اد ل يوجدمنتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها.  إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة

 المركز الرئيسي  -

 الوجبات الشعبية -

 ى ت االخرالقطاعا -

والسنة  2020 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ولكما في  للعمليات المستمرةلية حسب قطاعات األعمال خص لبعض المعلومات الماوفيما يلي مل

 :   هذكورة أعالمب قطاعات األعمال السح يصها، والتي تم تلخ 2019ديسمبر  31في  المنتهية

 :يخة في ذلك التار المنتهيأشهر   التسعةولفترة    2020 سبتمبر 30كما في 

  القطاعات االخرى   الوجبات الشعبية  

 

 المجموع 

 لاير سعودي    سعودي لاير  لاير سعودي   
       

 101,497,355  -  101,497,355  اإليرادات 

 ( 107,234,989)  -  ( 107,234,989)  تكلفة االيرادات 

 (15,682,462)  -  (15,682,462)  صاريف االدارية والبيعية لما

 (1,683,237)  -  (1,683,237)  شركة زميلة خسائركة من حصة الشر

 (21,588,534)  -  (21,588,534)  خسائر الهبوط في قيمة عقارات واالت ومعدات

 (9,142,672)  -  (9,142,672)  رىاخ

 (53,834,539)  -  (53,834,539)  خسارةلا يصاف

 3,874,113  -  3,874,113  الرأسماليةالمصاريف 

       

 80,183,497  80,183,497  -  ركة زميلةفي ش ماراستث

 370,370,339  80,183,497  290,186,842  مجموع األصول

 152,737,584  -  152,737,584  مجموع االلتزامات
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 تمة()تالقطاعية ات علوملما -13

 : 2019 سبتمبر  30ي  المنتهية فأشهر   التسعةولفترة    2019  ديسمبر 31ي فكما 

  القطاعات االخرى   وجبات الشعبيةال 

 

 المجموع 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
      

 179,163,545  -  179,163,545 اإليرادات 

 (158,010,743)  -  (158,010,743) يرادات تكلفة اال

 (17,354,544)  -  (17,354,544) البيعية ية وارصاريف االدالم

 767,583  -  767,583 لةحصة الشركة من أرباح شركة زمي 

 814,060  -  814,060 اخرى

 5,379,901  -  5,379,901 صافي الربح

 14,500,761  -  14,500,761 المصاريف الرأسمالية

      

 82,122,665  82,122,665  - ركة زميلةر في شاستثما

 423,917,471  82,122,665  341,794,806 مجموع األصول

 152,499,408  -  152,499,408 مجموع االلتزامات
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -13

 القطاعات الجغرافية:

ً نشاطها ايض  ارسوتم السعودية لعربيةغربية في المملكة ارس المجموعة أعمالها بشكل رئيسي في المنطقة التما من طق اخرى منا فيا

 :  المناطق الجغرافية  ت المالية حسبمالخص لبعض المعلورية مصر العربية. فيما يلي مو المملكة العربية السعودية وجمه

 المجموع   المناطق االخرى   المنطقة الغربية   

 ودي لاير سع  لاير سعودي   لاير سعودي   

 ر  أشه سعةالت  ولفترة   2020 مبرسبت 30كما في 

       لك التاريخ: في ذ ة المنتهي

 101,497,355  10,145,442  91,351,913  اإليرادات

 201,463,176  20,365,913  181,097,263  قارات وآالت ومعداتع

       :2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة        

 179,163,545  18,206,795  160,956,750  اإليرادات

       :2019سمبر دي 31 في كما       

 240,857,710  24,318,810  216,538,900  عقارات وآالت ومعدات

 

 الية االدوات الم -14

اماتهـا الماليـة مـن ومطلـوب مـن جهـات ذات عالقـة وتتكـون التز ومـدينون تجـاريونلمجموعة من نقد وما في حكمه لون االصول المالية تتك

يـاً عـن قيمتهـا ة اختالفـاً جوهرألدوات الماليـ . ال تختلف القيم العادلـة لـ قرض طويل األجلوقة الت عجهات ذاالى وب ومطل تجاريون دائنون

 .، تحتفظ بأي أدوات مالية تقاس بالقيمة العادلة2020 سبتمبر 30المجموعة، كما في  ة. لم تكنالدفتري 
 

 أحداث الحقة -15

علـى االتفـاق  ترتـب األجل.تفاقية إعادة هيكلة للقرض طويل رة المجموعة الداإة، توصلت ولية الموجزة الموحدالقوائم المالية االالحقا لتاريخ 

 :عد هيكلته كما يليلقرض ب اد اليصبح سد. لاير سعودي 3,116,731 يف تمويل اضافية بمبلغ تكال

 

 ودي لاير سع    

 -    2020خالل الفترة المتبقية من 

 4,000,000    2021خالل 

 6,000,000    2022 خالل

 7,000,000    2023ل خال

 10,415,007    2024خالل 
     
    27,415,007 

 

 م الماليةالقوائ اعتمادتاريخ  -16

 10الموافـق  هـ1442ربيع األول  24في الموحدة ة االولية الموجزهذه القوائم المالية لى اصدار والموافقة عاد اعتمقام مجلس إدارة الشركة ب 

 .م2020نوفمبر 
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