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التكوين و النشاط
إن شركة ريدان الغذائية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030180055
الصادر في مدينة جدة بتاريخ  11جمادى االخرة 1429هـ الموافق  15سبتمبر 2008م.
بتاريخ  26فبراير  2017حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية الدراج  ٪30من اسهمها في سوق المال الموازي "نمو".
بتاريخ  17نوفمبر  2019حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تحويل شركة ريدان الغذائية من السوق الموازي الى السوق

الرئيسي وبالتالي ادراج اسهمها في سوق المال الرئيسي .
يتمثل نشاط الشركة في إدارة المطاعم مع الخدمة ،ومطابخ إعداد الوالئم للحفالت.
تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها (التي يشار اليهما فيما بعد بـ"المجموعة") كما
يلي:
األنشطة الرئيسية
نسبة الملكية
بلد التأسيس
اسم الشركة التابعة
شـركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

جمهورية مصر
العربية

٪99

اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع وتقديم
الوجبات الجاهزة واالستثمار العقاري.
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أساس اعداد القوائم المالية
تم اعداد هذه القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة ("القوائم المالية") وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  " 34التقرير المالي االولي"
والمعتمد في المملكة العربية السعودية.
تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020
مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019ال تتضمن القوائم المالية االولية الموجزة
الموحدة كافة المعلومات المطلوبة ،وبالتالي يجب ان تتم قراءتها جنبا ً الى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة كما في  31ديسمبر
2019م.
تم اعداد القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية .يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر
العملة الوظيفية للمجموعة ويتم تقريب كافة المبالغ القرب لاير سعودي ،ما لم يرد خالف ذلك.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب اعداد القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات
وعلى المبالغ المدرجة لالصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات .على الرغم من أن هذه األحكام والتقديرات تعتمد على أفضل
المعلومات والبيانات المتوفرة حاليا ً لإلدارة ،فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها
على أساس مستمر.
ان االحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة المستخدمة من قبل االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية
للتقديرات واالفتراضات مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية الموحدة كما في  31ديسمبر 2019م باإلضافة الى ما يلي:

مفهوم االستمرارية المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية ،الذي يفترض أن المجموعة سوف تستمر في اعمالها التجارية
في المستقبل المنظور .كما هو مبين في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ،فقد تكبدت المجموعة صافي خسارة خالل فترة التسعة اشهر
المنتهية في  30سبتمبر  .2020كما ان التزامات الشركة المتداولة تزيد عن أصولها المتداولة كما في ذلك التاريخ .ان قدرة المجموعة على
االستمرار في أعمالها تعتمد على تحقيق المزيد من االيرادات من أعمالها والحصول على النقدية الكافية لسداد التزاماتها قصيرة االجل.
اثرت تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19-بشكل كبير على أعمال المجموعة نظرا ً ألن المجموعة أغلقت فروعها مؤقتا ً نتيجة
اإلجراءات المفروضة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في  15مارس 2020م .وقد أدى ذلك الى انخفاض حاد في المبيعات بينما
استمرت المجموعة بتكبد النفقات الثابتة وشبه المتغيرة التي أثرت على األداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
عند تقييم موقف االستمرارية للمجموعة ،قامت اإلدارة مع إشراف مجلس اإلدارة ،بوضع توقعات التدفقات النقدية الشاملة لضمان توفر تمويل
كافٍ ومالئم من أجل الوفاء بالتزامات المجموعة لفترة االثني عشر شهرا ً القادمة على األقل .عند التقييم ،تم األخذ باالعتبار التدابيير الحالية
التي تطبقها المجموعة للحفاظ على النقد وتقليل النفقات التقديرية خالل الفترة.
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

مفهوم االستمرارية المحاسبي (تتمة)
وبالتحديد ،أخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار ما يلي:
أ -تأجيل سداد مبالغ االستثمار الخاصة بدخول المجموعة بشراكة مع الشركة الزميلة شركة الجونة على ان يتم سداد المبالغ عند توفر السيولة.
ب -العمل على إعادة جدولة األقساط المستحقة والمتأخرة لشركة اوركس السعودية للتمويل التأجيري.
ت -إيقاف استكمال المشاريع تحت التنفيذ والتي تتعلق بالتوسعات لفروع المجموعة لحين تحسن األوضاع وتوفر السيولة لذلك.
ث -اعتماد التوسع من خالل منح االمتياز التجاري (فرانشايز) لزيادة مصادر اإليرادات.
ج -العمل على تخفيض قيمة اإليجارات لفروع المجموعة والتفاوض على سداد المبالغ المستحقة وجدولتها بما يتناسب مع السيولة المتاحة.
ح -االستفادة القصوى من كافة المبادرات الممنوحة من الجهات الحكومية للشركات خالل الفترة من بداية جائحة كورونا وحتى تاريخه.
والعمل على االتفاق مع الجهات الحكومية لمحاولة تقسيط المبالغ المتأخرة والمستحقة السداد.
خ -ترتيب وتقليل ساعات العمل التشغيلية لتقليل تكلفة العمالة.
د -مراجعة قائمة الطعام الخاصة باالصناف المعتمدة للمجموعة وإيقاف األصناف األقل بيعا ً واألكثر هدراً.
ذ -العمل على بيع احد العقارات الغير تشغيلية لتوفير سيولة وتخفيض العجز.
أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار مدى تأثير اإلجراءات الحكومية وتأثيرها على التدفقات النقدية والسيولة للمجموعة نتيجة انخفاض الطلب على
المطاعم .يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة حاليا إن المجموعة يمكن إن تحافظ على سيولة كافية وتلبية االلتزامات المترتبة على المجموعة خالل
االثني عشر شهرا ً القادمة كما في  30سبتمبر 2020م.
ونظرا ً الن الوضع يتطور بسرعة ،فأن تأثير تفشي هذا الفيروس يخضع لمستويات كبيرة من عدم التأكد ،مع مجموعة كاملة من اآلثار المحتملة
غير معروفة فيما يتعلق بالمستويات المستقبلية لإليرادات الناتجة عن التغييرات المحتملة في سلوكيات مرتادي المطاعم خالل الفترات الحالية
والمستقبلية .قد تسبب حاالت عدم التأكد هذه شكا ً كبيرا ً حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .مع ذلك ،باألخذ باالعتبار
التقييم المذكور أعاله الذي أجراه أعضاء مجلس إدارة المجموعة ،تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  30سبتمبر
2020م على أساس مبدأ االستمرارية.
 -4العقارات واآلالت والمعدات
فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتبمر 2020
لاير سعودي

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

التكلفة:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
استبعادات خالل الفترة  /السنة

340,061,656
3,874,113
()11,185,786

317,463,624
22,921,959
()323,927

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

332,749,983

340,061,656

االستهالك المتراكم والهبوط في القيمة:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المحمل على الفترة  /السنة
الهبوط في قيمة األصول خالل الفترة  /السنة
استبعادات خالل الفترة  /السنة

99,203,946
10,579,861
21,588,534
()85,534

84,992,388
14,264,049
()52,491

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

131,286,807

99,203,946

صافي القيمة الدفترية للفترة  /السنة:

201,463,176

240,857,710

 تتضمن العقارات واآلالت والمعدات ارض فرع كيلو  14البالغة قيمتها الدفترية  1,923,000لاير سعودي مسجلة باسم مالكها السابق حسنصالح الشلهوب وجاري استكمال إجراءات نقل الملكية الى المجموعة .تبلغ صافي القيمة الدفترية للمباني واألصول األخرى المقامة على
هذه األرض  5,625,861لاير سعوي كما في  30سبتمبر 2020م.
 -تتضمن العقارات واآلالت والمعدات اراضي قيمتها الدفترية  12,825,000مرهونة كضمان مقابل تمويل طويل االجل (ايضاح .)8
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -4العقارات واآلالت والمعدات (تتمة)
 تتضمن العقارات والمعدات أعمال رأسمالية تحت التنفيذ تتمثل بشكل اساسي من دفعات مقدمة لديكورات وتجهيزات المطاعم وشراء معداتلفروع جديدة.
 قامت الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020بتسجيل خسارة هبوط في القيمة قدرها  21,6مليون لاير سعودي إلحدىقطع األراضي الواقعة في مدينة جدة وأصبحت القيمة الدفترية لألرض بعد تسجيل الهبوط في القيمة  12,4مليون لاير سعودي.
 -5اصول حق االستخدام
فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
لاير سعودي

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
استبعادات خالل الفترة  /السنة *
االستهالك المحمل

74,671,120
()2,146,419
()6,491,823

58,837,804
24,556,877
()8,723,561

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

66,032,878

74,671,120

تقوم المجموعة باستئجار مستودعات ومواقع فروع .تتراوح مدة عقود إيجار هذه بين  3و 25سنة.
* تمثل االستبعادات الخصومات التي تم االتفاق عليها مع المؤجرين (إيضاح .)10
 -6استثمار في شركة زميلة
االستثمار في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة
شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في اقامة
حفالت خارجية للغير وتقديم الوجبات الغذائية وخدمات االعاشة المطهية والغير مطهية .بلغت حصة الشركة في رأس مال شركة الجونة كما
في  30سبتمبر  2020نسبة  31( ٪30ديسمبر  )٪30 :2019وكانت حركة االستثمار كما يلي:
فترة التسعة أشهر
السنة المنتهية في
المنتهية في
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
حصة الشركة من نتائج شركة زميلة
توزيعات أرباح خالل الفترة  /السنة

82,122,665
()1,683,237
()255,931

81,247,361
875,304
-

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

80,183,497

82,122,665
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -7افصاحات تتعلق بأطراف ذات عالقة
يوضح الجدول التالي اجمالي مبالغ المعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات عالقة واألرصدة ذات العالقة كما في  30سبتمبر  2020و31
ديسمبر :2019
مطلوب الى
مطلوب من
مشتريات من
ايجارات/
أطراف ذات
أطراف ذات
أطراف ذات
مبيعات ألطراف
عالقة
عالقة
عالقة
ذات عالقة
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
شركة القلزم للمأكوالت البحرية

2020
2019

-

20,185

34,259
34,259

-

شركة الجونة

2020
2019

2,127,070
2,814,286

218,739
454,990

5,912,779
3,988,850

9,346,577
9,837,289

منصور السلمى

2020
2019

-

-

-

171,949

قاعة فرح للحفالت

2020
2019

739,691
2,107,452

-

2,783,608
3,448,917

-

مؤسسة خالد السلمي التجارية

2020
2019

-

834,797

-

174,744

مطعم الكباب والكبدة

2020
2019
2020
2019

9,188
-

-

175,164
175,164
5,059

206,257
-

2020

8,905,810

9,552,834

2019

7,652,249

10,183,982

فترة التسعة
أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2020
لاير سعودي
2,433,533

السنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
5,650,975

أخرى

االجمالي

تمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين مما يلي:

طبيعة المعاملة
كبار الموظفين التنفيذيين

رواتب و بدالت ومكافآت
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
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قرض طويل االجل
حصلت المجموعة على قرض طويل األجل في  15ابريل  2018بمبلغ  18.9مليون لاير سعودي علـى شـكل تـاجير تمـويلي طويـل االجـل
لتمويل توسعات رأس مالية .ان هذا القرض ممنوح بضمان رهن قطع اراضي من المجموعة (ايضاح  .)4يخضع هذا القرض لمعدل مرابحة
 .٪4.49إن اجمالي االعباء التمويلية المتعلقة بهذا القرض والبالغة  3,513,811لاير سعودي قد خصمت بالكامل مقدما ً من المبلغ المستلم.
حصلت المجموعة على قرض طويل األجل في  12مايو  2019بمبلـغ 16,2مليـون لاير سـعودي علـى شـكل تـاجير تمـويلي طويـل االجـل
لتمويل توسعات رأس مالية .ان هذا القرض ممنوح بضمان رهن قطع اراضي من المجموعة (ايضاح  .)4يخضع هذا القرض لمعدل مرابحة
 .٪4.46إن اجمالي االعباء التمويلية المتعلقة بهذا القرض والبالغة  2,828,203لاير سعودي قد خصمت بالكامل مقدما ً من المبلغ المستلم.
كان لدى المجموعة االرصدة القائمة التالية المتعلقة بهذه القروض:
 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي
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 31ديسمبر 2019
(مراجعة)
لاير سعودي

قرض طويل األجل
ينزل :تكاليف التمويل المؤجلة

24,298,276
()2,596,035

28,098,276
()4,048,939

الصافي
ينزل :الجزء المتداول

21,702,241
()5,240,635

24,049,337
()7,597,708

الجزء الغير متداول

16,461,606

16,451,629

إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
إن حركة مخصص منافع إنهاء التوظيف ،وهو برنامج محدد المنفعة ،هي كما يلي:
فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
لاير سعودي

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

الرصيد في  1يناير
المخصص للفترة  /للسنة
إعادة القياس االكتواري محملة في الدخل الشامل االخر
المدفوع خالل الفترة  /للسنة

17,590,155
1,946,858
()3,929,276

17,608,123
2,215,123
756,855
()2,989,946

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

15,607,737

17,590,155
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -10إلتزامات عقود اإليجار
فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
لاير سعودي

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

الرصيد في بداية الفترة
إضافات خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
الفائدة المحملة
المدفوعات
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

76,815,518
()2,146,419
2,389,716
()2,073,096
74,985,719

56,987,217
24,556,877
2,980,423
()7,708,999
76,815,518

يتم عرض التزامات اإليجار في نهاية الفترة  /السنة في قائمة المركز المالي كما يلي:
الجزء المتداول من إلتزامات اإليجار

13,670,264

10,933,162

الجزء الغير متداول من إلتزامات اإليجار

61,315,455

65,882,356

 -11مخصص الزكاة وضريبة الدخل االجنبية
تتكون الزكاة وضريبة الدخل المحملة على قائمة الربح أو الخسارة مما يلي:
فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
لاير سعودي

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

الزكاة وضريبة الدخل الحالية للفترة  /للسنة
تعديالت متعلقة بزكاة وضريبة دخل لسنوات سابقة

476,941
51,544

227,311
-

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
ان حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل االجنبية هي كما يلي:

528,485

227,311

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
لاير سعودي

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

الرصيد في  1يناير
المخصص للفترة  /للسنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة

528,485
()528,485

526,340
227,311
()753,651

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
ربوطات قائمة:

-

-

شركة ريدان الغذائية
الزكاة :
أنهت الشركة ربوطاتها الزكوية حتى  31ديسمبر .2014
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية عن االعوام المنتهية في  31ديسمبر من  2015الى  2019وتم استالم شـهادات زكـ اة ،خـالل الفتـرة طلبـت
الهيئة استفسارات عن األعوام من  2015وحتى  2018وتم الرد عليها ولم يرد ربوطات عن االعوام من  2015وحتى .2019
ضريبة القيمة المضافة :
قدمت الشركة اقراراتها الضريبية عن االعوام المنتهية في  31ديسمبر مـن  2018الـى  2019خـالل الفتـرة طلبـت الهيـئ ة استفسـارات عـن
عامي  2018و  2019وجاري الرد عليها.

شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر
ضريبة الدخل :لم يتم فحص الشركة حتى  30سبتمبر .2019

-11 -

شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -12ربحية السهم االساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم من صافي (الخسارة) /الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020و  2019العائد الى المسـاهمين فـي
الشركة على اساس عدد االسهم القائمة بذلك التاريخ والبالغة  22.5مليون سهم .اليوجد لدى المجموعة ادوات مخفضة.
 -13المعلومات القطاعية
إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها .يوجد لدى المجموعة قطاعات األعمال التالية:
 المركز الرئيسي الوجبات الشعبية القطاعات االخرىوفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال للعمليات المستمرة كما في وللفترة المنتهية في  30سبتمبر  2020والسنة
المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019والتي تم تلخيصها حسب قطاعات األعمال المذكورة أعاله :
كما في  30سبتمبر  2020ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ:
الوجبات الشعبية

القطاعات االخرى

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

اإليرادات

101,497,355

-

101,497,355

تكلفة االيرادات

()107,234,989

-

()107,234,989

المصاريف االدارية والبيعية

()15,682,462

-

()15,682,462

حصة الشركة من خسائر شركة زميلة

()1,683,237

-

()1,683,237

خسائر الهبوط في قيمة عقارات واالت ومعدات

()21,588,534

-

()21,588,534

اخرى

()9,142,672

-

()9,142,672

صافي الخسارة

()53,834,539

-

()53,834,539

المصاريف الرأسمالية

3,874,113

-

3,874,113

استثمار في شركة زميلة

-

80,183,497

80,183,497

مجموع األصول

290,186,842

80,183,497

370,370,339

مجموع االلتزامات

152,737,584

-

152,737,584
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -13المعلومات القطاعية (تتمة)
كما في  31ديسمبر  2019ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر :2019

اإليرادات
تكلفة االيرادات

الوجبات الشعبية
لاير سعودي
179,163,545
()158,010,743

القطاعات االخرى
لاير سعودي
-

المجموع
لاير سعودي
179,163,545
()158,010,743

المصاريف االدارية والبيعية

()17,354,544

-

()17,354,544

حصة الشركة من أرباح شركة زميلة

767,583

-

767,583

اخرى
صافي الربح
المصاريف الرأسمالية

814,060
5,379,901
14,500,761

-

814,060
5,379,901
14,500,761

استثمار في شركة زميلة
مجموع األصول
مجموع االلتزامات

341,794,806
152,499,408

82,122,665
82,122,665
-

82,122,665
423,917,471
152,499,408
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شـركة ريدان الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
 -13المعلومات القطاعية (تتمة)
القطاعات الجغرافية:
تمارس المجموعة أعمالها بشكل رئيسي في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية وتمارس ايضا ً نشاطها في مناطق اخرى من
المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق الجغرافية:
المنطقة الغربية
لاير سعودي
كما في  30سبتمبر  2020ولفترة التسعة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ:
اإليرادات
عقارات وآالت ومعدات

91,351,913
181,097,263

المناطق االخرى
لاير سعودي

10,145,442
20,365,913

المجموع
لاير سعودي

101,497,355
201,463,176

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر :2019
اإليرادات

160,956,750

18,206,795

179,163,545

كما في  31ديسمبر :2019
عقارات وآالت ومعدات

216,538,900

24,318,810

240,857,710

 -14االدوات المالية
تتكون االصول المالية للمجموعة من نقد وما في حكمه ومـدينون تجـاريون ومطلـوب مـن جهـات ذات عالقـة وتتكـون التزاماتهـا الماليـة مـن
دائنون تجاريون ومطلوب الى جهات ذات عالقة وقرض طويل األجل .ال تختلف القيم العادلـة لـ ألدوات المال ـي ة اختالفـا ً جوهريـا ً عـن قيمتهـا
الدفترية .لم تكن المجموعة ،كما في  30سبتمبر  ،2020تحتفظ بأي أدوات مالية تقاس بالقيمة العادلة.
 -15أحداث الحقة
الحقا لتاريخ القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة ،توصلت إدارة المجموعة التفاقية إعادة هيكلة للقرض طويل األجل .ترتـب علـى االتفـاق
تكاليف تمويل اضافية بمبلغ  3,116,731لاير سعودي .ليصبح سداد القرض بعد هيكلته كما يلي:
لاير سعودي
خالل الفترة المتبقية من 2020
خالل 2021
خالل 2022
خالل 2023
خالل 2024

4,000,000
6,000,000
7,000,000
10,415,007
27,415,007

 -16تاريخ اعتماد القوائم المالية
قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة في  24ربيع األول 1442هـ الموافـق 10
نوفمبر 2020م.
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