
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  )مدققة(غير المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في يتين ة أشهر المنتهتسعلفترتي الثالثة وال
  الحسابات المستقل عن الفحصتقرير مراجع  مع

  



 

  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (غير مدققة)المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم 
 م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهيتين في سعتالثالثة وال لفترتي

  
  

  صفحة  فهرس
    

   ١   الموجزة الموحدة المستقل للقوائم المالية االولية تقرير فحص مراجع الحسابات
    

  ٢   الموجزة دةالموح قائمة المركز المالي األولية
    

  ٣   الموجزة الموحدة خر األوليةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األ
    

  ٤   الموجزة الموحدة األولية لملكيةغيرات في حقوق اقائمة الت
    

  ٦ - ٥   الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدية األولية
    

 ١٥ - ٧   الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية















  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
   (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ٧ - 
 

  
  التكوين والنشاط -١

التجاري رقم ن شركة ريدان الغذائية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل إ
  م.٢٠٠٨يونيو  ١٥هـ الموافق ١٤٢٩ جمادى االخر ١١الصادر في مدينة جدة بتاريخ  ٤٠٣٠١٨٠٠٥٥

  
من أسهمها في سوق المال الموازي  ٪٣٠حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية الدراج  ٢٠١٧فبراير  ٢٦بتاريخ 
  "نمو".

  
هيئة السوق المالية على تحويل شركة ريدان الغذائية من السوق حصلت الشركة على موافقة  ٢٠١٩نوفمبر  ١٧بتاريخ 

  الموازي الى السوق الرئيسي وبالتالي تم ادراج أسهمها في سوق المال الرئيسي.
  

 أسهممليون لایر سعودي عن طريق طرح  ١١٢٬٥م، قامت الشركة بزيادة رأس المال بقيمة ٢٠٢١أغسطس ٢٥بتاريخ 
   مليون لایر سعودي. ٣٣٧٬٥الشركة حقوق األولية ليصبح رأس مال 

  
م ٢٠٢٢أكتوبر  ٥هـ والموافق ١٤٤٤ربيع األول  ٩وبناًء على إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 

لایر سعودي ليصبح بعد التخفيض بمبلغ  ٣٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 
م والتي بلغت ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ق إطفاء مبلغ الخسائر المتراكمة حتى يرلایر سعودي عن ط ١٥٨٬٠٨٤٬٦٧٠
اإلجراءات النظامية لتخفيض  من رأس مال الشركة. جاري إستكمال ٪٥٣٫١٦لایر سعودي وذلك بنسبة  ١٧٩٬٤١٥٬٣٣٠

رأس المال. وعليه فقد تم إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة على افتراض استمرار المجموعة في العمل 
  .وفقاً لمبدأ االستمرارية

  
  يتمثل نشاط الشركة في إدارة المطاعم مع الخدمة، ومطابخ اعداد الوالئم للحفالت.

بـ ليهما فيما بعد إعلى حسابات الشركة والشركة التابعة لها (التي يشار المالية األولية الموحدة الموجزة تشتمل القوائم 
  المجموعة") كما يلي:“
  

  األنشطة الرئيسية  نسبة الملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
 شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر

  (شركة ذات مسئولية محدودة)
إقامة وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع   ٪٩٩  جمهورية مصر العربية

وتقديم الوجبات الجاهزة 
  واالستثمار العقاري

  
مصر العربية) بتاريخ قامت إدارة المجموعة بتوقيع اتفاقية مع شركة الراية المحدودة للمطاعم (شركة مسجلة في جمهورية 

وعليه تم  مصر العربية. جمهوريةبموجبها فروع المجموعة في م، باعت ٢٠٢١سبتمبر  ٢٩هـ الموافق ١٤٤٣صفر  ٢٢
  إعادة تصنيف نتائج العمليات المتعلقة بها إلى بند العمليات غير المستمرة.

  
  تتكون قائمة الربح أو الخسارة للعمليات غير المستمرة مما يلي:

  
  لفترة الثالثة أشهر  

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
  أشهر التسعةلفترة 
  سبتمبر ٣٠ في المنتهية

  م٢٠٢٢  
  (غير مدققة)

  م٢٠٢١
  (غير مدققة)

  م٢٠٢٢
  (غير مدققة)

  م٢٠٢١
  (غير مدققة)

  ٥٬٥١٦٬٤٩٦  -  ٢٬٢٩١٬٥٠٣ -  المبيعات
  )٥٬٣٢٥٬٩٠٣(  -  )٢٬٢٧٧٬٨٢٦(  -  تكلفة المبيعات

  )٤١٤٬٧٠٩(  -  )١٬٣٣٤(  -  مصاريف إدارية وعمومية
 ٢٢٠٬١٣٧ - ٩٦٬٤١١  -  إيرادات أخرى

  )١٬٠٦٣٬٩٩٦(  -  )١٬٠٦٣٬٩٩٦(  -  قيمة األصولهبوط في 
  )١٬٠٦٧٬٩٧٥(  -  )٩٥٥٬٢٤٢(  -  صافي الخسارة من العمليات غير المستمرة

 



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ٨ - 
 

  
  أسس إعداد القوائم المالية -٢

"التقرير المالي  ٣٤الدولي رقم ("القوائم المالية") وفقا لمعيار المحاسبة المالية األولية الموحدة الموجزة تم اعداد هذه القوائم 
  االولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

  
للفترة المنتهية في المالية األولية الموحدة الموجزة تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في اعداد القوائم 

م ال ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  م، مع تلك المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب ان تتم المالية األولية الموحدة الموجزة تتضمن القوائم 

  م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١قراءتها جنباَ الى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة كما في 
  

المالية األولية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم تم اعداد 
باللایر السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لایر سعودي، مالم يرد خالف الموجزة 

  ذلك.
  
  تراضات المحاسبية الهامةاالحكام والتقديرات واالف -٣

من اإلدارة استخدام االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في المالية األولية الموحدة الموجزة يتطلب اعداد القوائم 
تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات، على الرغم من ان هذه االحكام 

تعتمد على أفضل المعلومات والبيانات المتوفرة حاليا لإلدارة، فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات تتم والتقديرات 
  مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر.

  
والمصادر الرئيسية ان االحكام والتقديرات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عن تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

  م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١للتقديرات واالفتراضات مماثلة لتلك المبنية في القوائم المالية السنوية الموحدة كما في 
  

  المحاسبي االستمرارية مفهوم
 تستمر سوف المجموعة أن تفترض الذي االستمرارية، مبدأ أساس علىالمالية األولية الموحدة الموجزة القوائم  إعداد تم

 المجموعة تكبدت فقد الموجزة، الموحدة األولية المالية القوائم في مبين هو كما المنظور المستقبل التجارية في أعمالها في
 على تعتمد أعمالها في على االستمرار المجموعة قدرة نأم. ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠ في المنتهية الفترة خالل خسارة صافي
  .األولوية حقوق طرح خالل من مالها رأس زيادة في ونجاحها أعمالها من النقدية التدفقات من المزيد تحقيق

  
  ، صافيوآالت ومعدات ممتلكات -٤

  المنتهية فيأشهر  التسعةفترة ل  
  م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

  السنة المنتهية
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

      التكلفة:
  ٢٧٠٬٨١٨٬١٦٧  ٢٤٧٬٥٤٠٬٩٠١  السنة / الفترة الرصيد في بداية

  ٣٬٩٢٦٬٩٥٠  ١٥٬٧٢٥٬٩٥٥  السنة الفترة / إضافات خالل
  )١٨٬٢٠١٬٠٦٩(  )٢٥٬٧٧٨٬٤١٥(  السنة الفترة / خاللاستبعاد 
الفترة  لبيع خاللبغرض الى أصول محتفظ بها تحويل إ

  السنة /
)٩٬٠٠٣٬١٤٧(  )١٩٬٨٩٧٬٥٧٥(  

  ٢٤٧٬٥٤٠٬٩٠١  ٢١٧٬٥٩٠٬٨٦٦  السنة  الفترة / الرصيد في نهاية
      

      االستهالك المتراكم:
  ١١٧٬٩٢٨٬٨٤٥  ١١٩٬٧٦١٬٦٨٩  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

  ١١٬١٩٧٬١٤٠  ٦٬٦٥٢٬٨٣٩  المحمل على الفترة / السنة
  )٢٬٢٨٠٬٢١٥(  )١٥٬٥٧٦٬٩١٢(  عكس الهبوط في القيمة خالل الفترة / السنة

  )٧٬٠٨٤٬٠٨١(  )١١٬٦٠٨٬١١١(  استبعاد خالل الفترة / السنة 
  ١١٩٬٧٦١٬٦٨٩  ٩٩٬٢٢٩٬٥٠٥  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

  ١٢٧٬٧٧٩٬٢١٢ ١١٨٬٣٦١٬٣٦١  صافي القيمة الدفترية للفترة / للسنة 



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ٩ - 
 

 

  ، صافي (تتمة)ممتلكات وآالت ومعدات -٤
جل مرهونة كضمان مقابل قرض طويل األلایر سعودي  ١٢٬٨٢٥٬٠٠٠يتضمن بند األراضي أراضي قيمتها الدفترية 

  ).٩(إيضاح 
  
  صافي أصول، حق استخدام -٥

  اإلجمالي  مباني  
      التكلفة:

  ٨١٬٣١٣٬٧٩٣  ٨١٬٣١٣٬٧٩٣  م٢٠٢١يناير  ١
  ١٬٠١٣٬٤٣٢  ١٬٠١٣٬٤٣٢  إضافات 

  )٢٢٬٣٠٢٬٤١٤(  )٢٢٬٣٠٢٬٤١٤(  انهاء عقود 
  )١٦٠٬٢٢٨(  )١٦٠٬٢٢٨(  خصومات من المؤجر 

  ٥٩٬٨٦٤٬٥٨٣  ٥٩٬٨٦٤٬٥٨٣  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  )٧٧٠٬٥١٢(  )٧٧٠٬٥١٢(  عقودانهاء 

  ٥٩٬٠٩٤٬٠٧١  ٥٩٬٠٩٤٬٠٧١  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
      :إطفاءمجمع 

  ٣٢٬٤٠٦٬٨٥٧  ٣٢٬٤٠٦٬٨٥٧  م٢٠٢١يناير  ١
  ٤٬٩٠٠٬٦٩٤  ٤٬٩٠٠٬٦٩٤  محمل خالل السنة

  )٣٬٣٧٠٬٠٩٧(  )٣٬٣٧٠٬٠٩٧(  عكس هبوط في القيمة 
  )٩٬٦٦٣٬٧٩١(  )٩٬٦٦٣٬٧٩١(  انهاء عقود 

  ٢٤٬٢٧٣٬٦٦٣  ٢٤٬٢٧٣٬٦٦٣  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٣٬١٢١٬٩٦٠  ٣٬١٢١٬٩٦٠  محمل خالل الفترة

  )٦٤٣٬٦١٢(  )٦٤٣٬٦١٢(  انهاء عقود
  ٢٦٬٧٥٢٬٠١١ ٢٦٬٧٥٢٬٠١١  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

      صافي القيمة الدفترية
  ٣٢٬٣٤٢٬٠٦٠  ٣٢٬٣٤٢٬٠٦٠  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
  ٣٥٬٥٩٠٬٩٢٠  ٣٥٬٥٩٠٬٩٢٠  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 
  .سنة ٣٠و ٣تقوم المجموعة باستئجار مستودعات ومواقع فروع، وتتراوح مدة عقود االيجار بين 

 

  في شركات بطريقة حقوق الملكيةاستثمار  -٦
  

  االستثمار في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة
شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية 

مطهية بلغت حصة الشركة الوتقديم الوجبات الغذائية وخدمات االعاشة المطهية وغير وتعمل في إقامة حفالت خارجية للغير 
) وكانت حركة االستثمار %٣٠ :٢٠٢١ديسمبر  ٣١( %٣٠نسبة  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في رأس مال الشركة الجونة كما في 

  كما يلي:
  أشهر المنتهية التسعةفترة ل  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في 
  السنة المنتهية

  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ في
  ٦٧٬٥٤١٬٦٠٢ ٦١٬٦٢٥٬٣٤١  السنة / الفترةالرصيد في بداية 

  )٥٬١٩٢٬٥٣٧(  )٣٬٦٣٨٬٤٨٨(  الحصة في نتائج االعمال 
  )٧٢٣٬٧٢٤(  -  الحصة في الدخل الشامل االخر 

  -  )٤٠٣٬٢٠٠(  ربح غير محقق من معامالت مع الشركة الزميلة
  ٦١٬٦٢٥٬٣٤١ ٥٧٬٥٨٣٬٦٥٣  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

  
   

  
  



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ١٠ - 
 

  
  ، صافيمدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى -٧

لایر سعودي وهي  ٨٬٣٢٨٬٢٩٠م مبلغ ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠تتضمن المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى كما في 
على القرارات الصادرة من الجهات  ناءً والتي تم إغالقهما ب ١٤الستين، الكيلو  يفرععبارة عن الذمم المستحقة والمتعلقة ب

هي القيمة التي تتوقع الشركة إستالمها كتعويض من و الشركة يفرع المختصة بإزالة بعض األحياء الواقع ضمن نطاقها
  الجهات الحكومية.

 

  افصاحات تتعلق بأطراف ذات عالقة -٨
ذات عالقة خالل الفترة واالرصدة ذات العالقة  أطرافجمالي مبالغ المعامالت الهامة التي تمت مع إيوضح الجدول التالي 

 :م٢٠٢١ ديسمبر ٣١و م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في 
 
  طبيعة العالقة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ٨/١

 حجم التعامل   
٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ طبيعة المعاملة نوع العالقة إسم الطرف ذو العالقة ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   

شركة الجونة المتميزة للحلويات 
 والحفالت المحدودة

 ٢٬٤٤٣٬٧٥٠ ٨٬٣٩٠٬٣١١ إيجارات/ مبيعات شركة زميلة
 ٩١١٬٦١٤ ٦٬٥٩٨٬٧٧٢ مشتريات

 ١٬٠٧٣٬٢٤٥ ٢٨٠٬١٢٧ مبيعات شركة زميلة قاعة فرح للحفالت
 
  عالقةذوطرف  مطلوب من ٨/٢

٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ إسم الطرف ذو العالقة ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
 ٨٬٤٨٢٬٠٣٨ ٩٬٧٤٨٬٤٠٧ شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة

 ٨٬٤٨٢٬٠٣٨ ٩٬٧٤٨٬٤٠٧ 
 
  عالقةذومطلوب إلى طرف  ٨/٣

٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ إسم الطرف ذو العالقة ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
 ١٠٬٨٠٣٬١٨٥ ٥٬٢٢٣٬٧٠٠ شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة

 ٣٥٨٬٥٤٥ - قاعة فرح
 ١١٬١٦١٬٧٣٠ ٥٬٢٢٣٬٧٠٠ 

  
  تمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي:

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  مدققة)(غير 

  م٢٠٢١ديسمبر ٣١
  (مدققة)

  ٢٬٩٤٠٬٦٤٧  ٢٬٢٣٩٬٠٨٢  منافع موظفين قصيرة االجل 
  ١٧٩٬٩٩٤  ٢٤٠٬٠٧٥  منافع انهاء التوظيف

  ٣٬١٢٠٬٦٤١  ٢٬٤٧٩٬١٥٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ١١ - 
 

  
  التزامات عقود االيجار  -٩

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  (غير مدققة)

  م٢٠٢١ديسمبر ٣١
  (مدققة)

  ٧٦٬٠٣٩٬٦٦٢  ٥٣٬٣٩٢٬٩٠٦  السنة  الفترة / الرصيد في بداية
  ١٬٠١٣٬٤٣٢  -  السنة  الفترة / إضافات خالل

  ٢٬٨٣٦٬١١٨  ١٬٧٥٨٬٢٣١  استحقاق الفائدة 
  )١٦٬٧٨٨٬٧٧٥(  )١٢٤٬٨٧٢(  انهاء عقود 

  )١٦٠٬٢٢٨(  )٢٧٬٠٠٠(  خصومات من مؤجر 
  )٩٬٥٤٧٬٣٠٣(  )٨٬١٠٣٬٩٥٥(  مدفوع

  ٥٣٬٣٩٢٬٩٠٦ ٤٦٬٨٩٥٬٣١٠  السنة  الفترة / الرصيد في نهاية
  )٩٬٢٩٣٬٥٣٥(  )٦٬١٩٧٬١٨٦(  يخصم: الجزء المتداول من التزامات عقود االيجار

  ٤٤٬٠٩٩٬٣٧١  ٤٠٬٦٩٨٬١٢٤  الجزء غير المتداول من التزامات عقود االيجار 
  

  قرض طويل االجل  -١٠
تمويلي طويل االجل لتمويل توسعات  تأجيرمليون لایر سعودي على شكل  ٣٥٬١لدى المجموعة قرض طويل االجل بمبلغ 

القرض لمعدل فائدة  ) يخضع هذا٤رأس مالية، ان هذا القرض ممنوح بضمان رهن قطع أراضي من المجموعة (إيضاح 
ان القرض و جمالي األعباء التمويلية المتعلقة بهذا القرض قد خصمت بالكامل مقدما من المبلغ المستلم.إن إو ٪٨سنوي يبلغ 

  مقوم باللایر السعودي.طويل االجل 
  

األرصدة القائمة التالية  الشركةكان لدى و م.٢٠٢٤أكتوبر  ١٥يتم سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية تنتهي بتاريخ 
  :م٢٠٢١ ديسمبر ٣١و م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في المتعلقة بهذا التمويل كما 

    
  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  

  )مدققة(غير 
  م٢٠٢١ديسمبر ٣١

  )مدققة(
  ٢٣٬٤١٥٬٠٠٧  ١٨٬٩١٥٬٠٠٧   تمويل طويل األجل 

  )٣٬٠٩٦٬٢٦٩(  )١٬٩٥٧٬١١١(  ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة 
  ٢٠٬٣١٨٬٧٣٨  ١٦٬٩٥٧٬٨٩٦  الصافي 

  )٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٤٬٧٥٠٬٠٠٠(  ينزل: الجزء المتداول
  ١٤٬٣١٨٬٧٣٨  ١٢٬٢٠٧٬٨٩٦  الجزء غير المتداول

  
  :م٢٠٢١ ديسمبر ٣١و م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠جل كما يلي في ن جدول استحقاق القرض طويل األإ

  
  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  

  (غير مدققة)
  م٢٠٢١ديسمبر ٣١

  (مدققة)
٢٠٢١   -  -  
٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٢  
٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٣  
١٠٬٤١٥٬٠٠٧  ١٠٬٤١٥٬٠٠٧  ٢٠٢٤  

  ٢٣٬٤١٥٬٠٠٧  ١٨٬٩١٥٬٠٠٧  
  
  
  
  
  
  



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ١٢ - 
 

  
  لموظفينل الخدمة نهاية تعويضات -١١

  وهو برنامج محدد المنفعة، كما يلي: للموظفين، الخدمة نهاية تعويضاتن حركة مخصص إ
  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  (غير مدققة)

  م٢٠٢١ديسمبر ٣١
  (مدققة)

  ١٦٬٤٢٩٬٧٣٤  ١٥٬٤٣٨٬٣١٣  بداية الفترة / السنةالرصيد في 
  ١٬٥٩٠٬٣٥٦  ١٬٠٧٤٬٣٩٦  خالل الفترة / السنةالربح او الخسارة  علىمصروف محمل 

  )٩٢٬٧٢٥(  -  إعادة القياس االكتواري محملة في الدخل الشامل االخر 
  )٢٬٤٨٩٬٠٥٢(  )٣٬٥٥١٬٤٧٨(  السنة الفترة / المدفوع خالل

  ١٥٬٤٣٨٬٣١٣  ١٢٬٩٦١٬٢٣١  السنة  الفترة / الرصيد في نهاية
  

 الزكاة وضريبة الدخل -١٢
ن إ ".علىأيهما "أ و صافي الربح المعدلأمن الوعاء الزكوي التقريبي  ٪٢٬٥تخضع الشركة للزكاة، تستحق الزكاة بواقع 

ً أ ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئيسي من حقوق الملكية والمخصصات والقروض طويلة  هم مكونات الوعاء الزكوي وفقا
ً األ منها صافي القيمة الدفترية لألصول غير المتداولة، تخضع الشركة التابعة لضريبة  جل وصافي الربح المعدل مخصوما

  .من صافي الربح الخاضع للضريبة ٪٢٢٬٥الدخل والتي تستحق بنسبة 
  

  ن حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل األجنبية هي كما يلي:إ
  

  أشهر المنتهية التسعةلفترة   
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في 

  م٢٠٢١ديسمبر ٣١
  (مدققة)

  ٦٦٢٬٥٠٩  ٢٠٩٬٨٦٦  بداية الفترة / السنةالرصيد في 
  ٤٧٠٬٩٧١  ٤٧٦٬٠٥٦   السنة / المحمل على الفترة

  )٩٢٣٬٦١٤(  )٦٨٥٬٩٢٢(  السنة  / الفترةالمدفوع خالل 
  ٢٠٩٬٨٦٦  -  السنة  / الفترةالرصيد في نهاية 

  
  الغذائية شركة ريدانالوضع الزكوي ل

  م بتقديم االقرارات الزكوية ومرفقاتها وتم استالم شهادات الزكاة.٢٠٢٠م: ٢٠١٢قد قامت الشركة أعوام من  -
  م بموجب مسودة القوائم المالية.٢٠٢١قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي عن عام  -
  

  الوضع الضريبي لشركة ريدان الغذائية
  م.٢٠٢٢ سبتمبرم حتى شهر ٢٠١٨ تم تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة بشكل شهري من شهر يناير -
 

  شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر
  .م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ضرائب الدخل: لم يتم فحص الشركة حتى  -
  وسداد الفروق الناتجة عن الفحص. م٢٠١٧ديسمبر  ٣١تم فحص الشركة حتى ضرائب القيمة المضافة:  -
  .٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ضرائب المرتبات: لم يتم فحص الشركة حتى  -
  .٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ضرائب الخصم واالضافة: لم يتم فحص الشركة حتى  -
  .٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠: لم يتم فحص الشركة حتى ضريبة الدمغة -

  
  السهم األساسية والمخفضة خسارة /ربحية -١٣

أساس عدد  على م٢٠٢١و م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠الخسارة لفترة بين الربح/  السهم من صافي خسارة /تم احتساب ربحية
سهم). ال يوجد لدى المجموعة أدوات  ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠٢١سهم، ( ٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠األسهم القائمة بذلك التاريخ والبالغة 

 مخفضة.
  
  



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ١٣ - 
 

  
  المعلومات القطاعية -١٤

عات ان المجموعة مقسمة الى وحدات اعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف ادارتها، يوجد لدى المجموعة قطا
  التالية: االعمال 

  الوجبات الشعبية -
  القطاعات األخرى  -
  

والسنة  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات االعمال كما في وللفترة المنتهية في 
  قطاعات االعمال المذكورة أعاله. ، والتي تم تلخيصها حسبم٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  
  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

  المجموع  خرىالقطاعات األ  الوجبات الشعبية  (غير مدققة)
  ١٢٤٬٠٣٦٬١٧٦  ١٬١٥٤٬٤٤٥  ١٢٢٬٨٨١٬٧٣١  اإليرادات 

  )١١٣٬٦٦٩٬٠٩٦(  - )١١٣٬٦٦٩٬٠٩٦(  تكلفة اإليرادات 
  )٢٠٬٢٢٥٬٣٦٣(  - )٢٠٬٢٢٥٬٣٦٣(  المصاريف اإلدارية والبيعية 
  )٣٬٦٣٨٬٤٨٨(  -  )٣٬٦٣٨٬٤٨٨(  حصة في نتائج شركة زميلة 

  )٧٬٠٢٥٬٧٠٣(  -  )٧٬٠٢٥٬٧٠٣(  أخرى 
  )٢٠٬٥٥٢٬٤٧٤(  ١٬١٥٤٬٤٤٥  )٢١٬٦٧٦٬٩١٩(  صافي الخسارة للفترة

        
        م:٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في 

  ٥٧٬٥٨٣٬٦٥٣  ٥٧٬٥٨٣٬٦٥٣  -  استثمار في شركة زميلة 

  ٢٨٢٬٩٢٦٬٤١٨  ٥٧٬٥٨٣٬٦٥٣  ٢٢٥٬٣٤٢٬٧٦٥  مجموع األصول 

  ٩٦٬٠٩٢٬٣٩٩  -  ٩٦٬٠٩٢٬٣٩٩  مجموع االلتزامات 
  

  م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  المجموع  خرىالقطاعات األ  الوجبات الشعبية  (غير مدققة)

  ٩٥،٩١٠،٢١٣  ٩٩٣،٧٩٥،٣  ٩٢٬١١٤٬٢٢٠  اإليرادات 
 )١٠٣،٤٤٢،٥٣٦(  - )١٠٣،٤٤٢،٥٣٦(  تكلفة اإليرادات 

 )١٤،٤٣٠،٦٦٦(  - )١٤،٤٣٠،٦٦٦(  المصاريف اإلدارية والبيعية 
  )٤٥٢٬١٩٣(  -  )٤٥٢٬١٩٣(  حصة في نتائج شركة زميلة

  )٦٬٣٣١٬٤٦٨(  -  )٦٬٣٣١٬٤٦٨(  أخرى 
  )١٬٠٦٧٬٩٧٥(  -  )١٬٠٦٧٬٩٧٥(  صافي الخسارة من العمليات غر المستمرة 

  )٢٩٬٨١٤٬٦٢٥(  ٣٬٧٩٥٬٩٩٣  )٣٣٬٦١٠٬٦١٨(  صافي الخسارة للفترة
        

        :٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 
  ٧١،٨٤٢،٩٥٠  ٧١،٨٤٢،٩٥٠  -  استثمار في شركة زميلة 

  ٣٧٥،٧٠٣،٩٤٨  ٧١،٨٤٢،٩٥٠  ٣٠٣،٨٦٠،٩٩٨  مجموع األصول 

  ١١٩٬٥٠٨٬٠٨٧  -  ١١٩٬٥٠٨٬٠٨٧  مجموع االلتزامات 
  
  
  
  
  
  
  
 



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ١٤ - 
 

  
  المعلومات القطاعية (تتمة) -١٤

  
  القطاعات الجغرافية:

 ً نشاطها في مناطق  تمارس المجموعة اعمالها بشكل رئيسي في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية وتمارس أيضا
وجمهورية مصر العربية. فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق أخرى من المملكة العربية السعودية 

  الجغرافية:
  

  المجموع  المناطق األخرى   المنطقة الغربية  
ولفترة  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في 
        :أشهر المنتهية في ذلك التاريخ التسعة

  ١٢٤٬٠٣٦٬١٧٦  ١٬١٥٤٬٤٤٥  ١٢٢٬٨٨١٬٧٣١  اإليرادات 
  ١١٨٬٣٦١٬٣٦١  - ١١٨٬٣٦١٬٣٦١ عقارات وآالت ومعدات

       
ولفترة  م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ: التسعة

  
    

  ٩٥،٩١٠،٢١٣  ٣،٧٩٥،٩٩٣  ٩٢،١١٤،٢٢٠ اإليرادات 
  ١٤٩،٣٦٨،٨٠٢ ١١،٧٢٥،٠٦٣  ١٣٧،٦٤٣،٧٣٩   عقارات وآالت ومعدات

       م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٢٧٬٨١٥٬٥٧٦  ٦٬٣١٦٬٥٩٧  ١٢١٬٤٩٨٬٩٧٩ اإليرادات 

  ١٥٢٬٨٨٩٬٣٢٢  ١٤٬٨٤٤٬٩٤٤  ١٣٨٬٠٤٤٬٣٧٨  عقارات وآالت ومعدات 
  

  تعديل أرقام المقارنة - ١٥
  :لييتعديل أرقام المقارنة كما تم 
  
م وذلك في ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية في  قامت المجموعة بتعديل ارقام المقارنة في قوائمها  .أ

 سبتمبر ٣٠وم ٢٠٢١يناير  ١من تلك القوائم المالية. مما أدى إلى تعديل أرقام المقارنة كما في  ٣٢رقم  ضاحياال
 .م٢٠٢١
  كما يلي: م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠فقد تم تعديل أرقام المقارنة كما في  ولذلك

  بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل  
  ١٣٥٬٢٦٧٬٦٥٧  )١٤٬١٠١٬١٤٥(  ١٤٩،٣٦٨،٨٠٢  ممتلكات وآالت ومعدات

  ٣٣٬٤٤٧٬٤٤٣  )١٧٬٥٣١٬٧١٣(  ٥٠،٩٧٩،١٥٦  حق إستخدام أصول
  ٦٧٬٠٨٩٬٤٠٩  )٤٬٧٥٣٬٥٤١(  ٧١،٨٤٢،٩٥٠  استثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية

  )١٤٥٬٦٢١٬٦٥٩(  )٣٦٬٣٨٦٬٣٩٩(  )١٠٩،٢٣٥،٢٦٠(  خسائر متراكمة
  

م بتاريخ الحق لتاريخ اصدار ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠بتقديم نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ  لةيقامت الشركة الزم  .ب
األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وقد أظهرت هذه النتائج المالية األولية الموحدة الموجزة خسائر  القوائم المالية

 ٤٧٢٬٠٤٢م بمبلغ ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المجموعة خالل الفترة المنتهية في  قبلعما تم االعتراف به من  ديإضافية تز
 .سعوديلایر 

  
  كما يلي: م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في المنتهية خسارة الفترة  تعديلكما تم 

  بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل  
  )٤٥٢٬١٩٣(  )٤٧٢٬٠٤٢(  ١٩،٨٤٩  الحصة من استثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية

  )١٠٩٬٧٠٧٬٣٠٢(  )٤٧٢٬٠٤٢(  )١٠٩٬٢٣٥٬٢٦٠(  متراكمةخسائر 
 
  



  ريدان الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) (غير مدققة)الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال لفترتي
 )ما لم يذكر خالف ذلك باللایر السعوديجميع المبالغ (

- ١٥ - 
 

  
  األدوات المالية -١٦

وتتكون  ذمم مدينة تجارية، صافيذات عالقة و أطرافتتكون األصول المالية للمجموعة من نقد وما في حكمه ومطلوب من 
ذات عالقة وقرض طويل االجل، ال تختلف القيم العادلة  أطرافلى إومطلوب  ذمم دائنة تجاريةالتزاماتها المالية من 

، تحتفظ بأي أدوات م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية. لم تكن المجموعة، كما في 
  مالية تقاس بالقيمة العادلة.

  
   األحداث الالحقة -١٧

والتي تتطلب تعديالً أو إفصاحاً في هذه القوائم األولية الموحدة الموجزة لم تقع أي أحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي 
  المالية األولية الموحدة الموجزة.

  
  تاريخ اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -١٨

األخر ربيع ا ١٤ر هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة في قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على اصدا
  م.٢٠٢٢ رنوفمب ٨هـ الموافق ١٤٤٤


