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 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان
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 ومطاعم ريدانمطابخ  شـركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( االولية الموجزة الموحدةقائمة المركز المالي 

 2019 مارس 31كما فـي 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المدير المالي

 
 ايضاح 

 2019مارس  31 
  )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(         اصول 

       اصول غير متداولة
 232,471,236  232,119,701  4  عقارات وآالت ومعدات

 -  59,892,767  5  أصول حق االستخدام

 1,067,414  1,010,108     اصول غير ملموسة
 85,853,602  85,853,602    استثمار في شركة زميلة

    378,876,178  319,392,252 
       

       اصول متداولة 
 3,392,097  2,924,380    مخزون

 3,812,475  4,511,943  6  ذات عالقةاطراف مطلوب من 
 332,834  561,620    مدينون تجاريون

 13,111,365  11,831,005    مدفوعات مقدما ومدينون اخرون
 6,033,605  5,481,345    نقد وما في حكمه

    25,310,293  26,682,376 

 346,074,628  404,186,471    مجموع االصول
       

       حقوق الملكية وااللتزامات 

       حقوق الملكية

 225,000,000  225,000,000    رأس المال 
 27,413,798  27,413,798    احتياطي نظامي

 28,661,513  29,371,230    ارباح مبقاة
        230,584  268,230    احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

 281,305,895  282,053,258    ع حقوق المساهمين  في الشركةمجمو
       
        12,568  17,962    الحصص غير المسيطرة

 281,318,463  282,071,220    مجموع حقوق الملكية

 االلتزامات
  

 
   

       تزامات غير متداولةال

 10,655,143  9,780,094  7  متداول من قرض طويل االجلالالجزء غير 
 17,608,123  17,579,620  8  منافع إنهاء التوظيفمخصص 

 -  47,762,539  5  متداول من التزامات عقود اإليجارالالجزء غير 

    75,122,253  28,263,266 

       التزامات متداولة 

 4,192,508  4,192,508  7  الجزء المتداول من قرض طويل االجل

 -  8,025,420  5  من التزامات عقود اإليجارالجزء المتداول 
 10,618,004  12,916,866    دائنون تجاريون

 4,868,293  6,244,245    مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
 16,224,315  15,020,875  6  مطلوب إلى اطراف ذات عالقة

 63,439  63,439    توزيعات ارباح دائنة
 526,340  529,645  9  ل األجنبيةوضريبة الدخزكاة مخصص ال

       
    46,992,998  36,492,899       

        64,756,165  122,115,251    مجموع االلتزامات

 346,074,628  404,186,471    مجموع حقوق الملكية وااللتزامات
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 مطاعم ريدانمطابخ و شـركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(االولية الموجزة الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

     2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
   

    مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر  ةلفتر

  إيضاح  2019  2018

    ســـــــــــــــــعودي( )ريِــــــــــــــــــال     

      

 العمليات المستمرة :     

 إيرادات من العقود مع العمالء   54,734,996  54,669,231

 تكلفة اإليرادات   (48,235,772)  (44,482,886)

 اجمالي الربح   6,499,224  10,186,345

 مصاريف بيع وتسويق   (336,569)  (127,215)

 مصاريف عمومية وإدارية   (5,408,951)  (5,970,681)

 الربح التشغيلي    753,704  4,088,449

 تكاليف تمويلية   (821,111)  -

 فروقات عمالت أجنبية  أرباح   59,601  -

 إيرادات أخرى    1,005,292  927,355

 جنبيةضريبة الدخل األو صافي الربح قبل الزكاة   997,486  5,015,804

 وضريبة الدخل األجنبية الزكاة 9  (282,759)  (293,694)

 الربح من العمليات المستمرة     714,727  4,722,110

 العمليات غير المستمرة :       

 مستمرة، بعد الزكاةالالربح من العمليات غير      -  442,284

 صافي الربح     714,727  5,164,394

   
 

 العائد الى:   

 المساهمين في الشركة      709,717  5,162,684

 الحصص غير المسيطرة     5,010  1,710

5,164,394  714,727    

 الدخل الشامل االخر       

 بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة       

 فروق ترجمة عمالت أجنبية تتعلق بالعمليات األجنبية     38,030  (8,358)
 مجموع الدخل الشامل اآلخر     38,030  (8,358)

5,156,036  752,757 
 

 مجموع الدخل الشامل   

   
 

 العائد الى:   

 المساهمين في الشركة      747,363  5,164,447

 الحصص غير المسيطرة     5,394  (8,411)

5,156,036  752,757    

 ربحية السهم االساسية والمخفضة:       

 من العمليات المستمرة   10  0.03  0.21

 من صافي الربح   10  0.03  0.23
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 شركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(االولية الموجزة الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 2019 مارس 31في  أشهر المنتهية ةثالثال لفترة
 

 

 

مجموع حقوق 

  الملكية

غير  الحصص

  مسيطرةال

مجموع حقوق 

المساهمين  في 

  الشركة

احتياطي 

ترجمة 

عمليات 

  األرباح المبقاة  أجنبية

االحتياطي 

   رأس المال  النظامي

 )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(

 :2019 مارس 31المنتهية في  للفترة              

 2018 ديسمبر 31كما في   225,000,000  27,413,798  28,661,513  230,584  281,305,895  12,568  281,318,463

 الربح للسنة  -  -  709,717  -  709,717  5,010  714,727

 الدخل الشامل االخر  -  -  -  37,646  37,646  384  38,030

 مجموع الدخل الشامل  -  -  709,717  37,646  747,363  5,394  752,757

 2019 مارس 31كما في   225,000,000  27,413,798  29,371,230  268,230  282,053,258  17,962  282,071,220

               

 :2018 مارس 31المنتهية في  للفترة              

 2018يناير  1كما في   225,000,000  25,481,792  22,014,409  238,418  272,734,619  15,532  272,750,151

 للفترةالربح   -  -  5,162,684  -  5,162,684  1,710  5,164,394

 الدخل الشامل االخر  -  -  -  1,763  1,763  (10,121)  (8,358)

 مجموع الدخل الشامل  -  -  5,162,684  1,763  5,164,447  (8,411)  5,156,036

 2018 مارس 31كما في   225,000,000  25,481,792  27,177,093  240,181  277,899,066  7,121  277,906,187
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 مطابخ ومطاعم ريدان شـركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 االولية الموجزة الموحدةقائمة التدفقات النقدية 

 2019 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثة لفترة
 

  مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر  ةلفتر
  

2018  2019  
  

    )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(     

 االنشطة التشغيلية     

 الربح للفترة   714,727  5,164,394
 تعديالت لبنود غير نقدية:     

 أصول حق االستخدامو استهالك عقارات وآالت ومعدات   5,233,094  4,227,636
 اطفاء اصول غير ملموسة    57,306  -

 تكاليف التمويل المتكبدة   821,111  -

 أرباح من بيع عقارات وآالت ومعدات   (50)  -

 منافع إنهاء التوظيف المتكبدة   531,413  633,206

 وضريبة دخل محملةزكاة    282,759  310,646
10,335,882 

 
7,640,360 

   

 تغيرات في رأس المال العامل:     
      

 المخزون   467,717  671,402
 مدينون تجاريون   (228,786)  (183,620)

 مطلوب من أطراف ذات عالقة   (699,468)  (1,415,247)
 مدفوعات مقدما ومدينون اخرون   1,280,360  1,494,101

 دائنون تجاريون   2,298,862  (2,227,375)
 مطلوبات إلى أطراف ذات عالقة   (1,203,440)  1,570,468

 مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى   1,375,952  523,839
      

10,769,450  10,931,557    
      
 منافع إنهاء التوظيف المدفوعة   (559,916)  (301,880)
       وضريبة دخل مدفوعةزكاة    (279,454)  -

       صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية   10,092,187  10,467,570
    

 االنشطة االستثمارية 

 شراء عقارات وآالت ومعدات   (2,995,206)  (8,604,011)
       متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات   299  -

       صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية   (2,994,907)  (8,604,011)

 االنشطة التمويلية     
      
 ةرسداد قروض خالل الفت   (875,049)  -

 تكاليف التمويل المدفوعة   (173,078)  -

 سداد التزامات عقود إيجار   (6,639,443)  -
      
 صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية   (7,687,570)  -

      

 صافي التغير في النقد وما في حكمه    (590,290)  1,863,559

 يناير 1النقد وما في حكمه  في    6,033,605  7,334,416
       ترجمة عمالت اجنبية أثر   38,030  (8,358)

 مارس 31النقد وما في حكمه في    5,481,345  9,189,617
 

  ةمعامالت غير نقدي
 

 

 4,792,152 اضافات على اصول حق استخدام 
 

- 



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 وجزة الموحدة )غير مراجعة(الولية المإيضاحات حول القوائم المالية ا

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 التكوين و النشاط  -1

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  إن شركة مطابخ ومطاعم ريدان هي

 م.2008يونيو  15هـ الموافق 1429 ةجمادى االخر 11الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030180055

  .لمال الموازي "نمو"٪ من اسهمها في سوق ا30حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية الدراج  2017فبراير  26بتاريخ 

يتمثل نشاط الشركة في اقامة مطاعم بيع وجبات الوالئم العربيةة وخةدمات االعاشةة المطهيةة وغيةر المطهيةة واقامةة الحفةالت وادارة 

وتشغيل وتملك وانشاء مطاعم للشركة وللغير وادارة المصانع التي تنشئها الشركة وتملةك وانشةاء العقةارات لصةالح الشةركة وتجةارة 

جملة والتجزئة في الحلويات وبيع وشراء المواشي والمقةاوالت العامةة المتكاملةة واالسةتيراد والتصةدير لصةالح الشةركة والخةدمات ال

 التجارية.

م بتوقيع اتفاق شراكة تحصل من خالله على نسةبة 2018سبتمبر  1هـ الموافق 1439ذو الحجة  21بتاريخ  الشركةقام مجلس ادارة 

المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة مقابل حصة عينية وهي فروع الروشة العالمية للحلويةات والحفةالت  من شركة الجونة 30%

لاير. علمةاً بةأن مةالك شةركة الجونةة المتميةزة للحلويةات  33,250,000الخارجية وهي فروع تابعة للمجموعة وحصةة نقديةة بمبلةغ 

السلمي والسيد/ نصةار عةوض هللا السةلمي مناصةفة وهمةا مةن مسةاهمي شةركة  والحفالت المحدودة حالياً هم السيد/ مشعل عوض هللا

 مطابخ ومطاعم ريدان الرئيسيين.

فةةروع تابعةةة (بنةةاء علةةى ذلةةك، تةةم تحويةةل أصةةول فةةروع الروشةةة العالميةةة للحلويةةات والحفةةالت الخارجيةةة واإللتزامةةات المتعلقةةة بهةةا 

ستحواذ على حصة في الشركة الزميلةة. تةم تقةدير القيمةة العادلةة للعمليةات كجزء من تكلفة اال 2018سبتمبر  30للمجموعة( كما في 

لةم ينةتج عةن عمليةة االسةتبعاد اي ربةح ولذلك لاير سعودي  51,873,697 تها الدفترية البالغةمستمرة في تاريخ االستبعاد بقيمالغير 

 او خسارة.

ماليةةة للشةةركة والشةةركة التابعةةة لهةةا )التةةي يشةةار اليهمةةا فيمةةا بعةةد تشةةتمل القةةوائم الماليةةة األوليةةة المةةوجزة الموحةةدة علةةى القةةوائم ال

 :كما يلي "المجموعة"(

 

 األنشطة الرئيسية نسبة الملكية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
     

  شـركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر

 ولية محدودة(ؤ)شركة ذات مس  

جمهورية مصر 

 العربية
99٪ ابتة لبيع وتقديم اقامة وتشغيل المطاعم الث 

 الوجبات الجاهزة واالستثمار العقاري.

 

  س اعداد القوائم الماليةاسأ -2

 رير الماليلتقا " 34)"القوائم المالية"( وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم االولية الموجزة الموحدة تم اعداد هذه القوائم المالية 

ه القوائم المالية ال تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة الصدار القوائم المالية " والمعتمد في المملكة العربية السعودية. هذاالولي

 . املة وفقا للمعايير الدولية للتقرير الماليالك

الموحدة على أساس التكلفة التاريخية. يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي  ةالموجز ةاالوليتم اعداد القوائم المالية 

 ويتم تقريب كافة المبالغ القرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. للمجموعةيعتبر العملة الوظيفية والذي 

 



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 ل القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حو

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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  ةللمجموع ةتغيرات في السياسات المحاسبيال -3

 لك المتبعة في إعدادتوطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة مع  تتوافق السياسات المحاسبية

 1فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةللمجموعة  ةالقوائم المالية السنوي

 بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. ةم. لم تقم المجموع2019يناير 

( "عقود األيجار". كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) االولى مرةلل ةتطبق المجموع

 وتأثير هذه التعديالت أدناه. ة(، تم اإلفصاح عن طبيع34)

  ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-1

"عقود اإليجار". وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية  –( 17عيار المحاسبة الدولي )( محل م16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )

"فيما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير  –( 4للتقرير المالي للمعيار الدولي للتقرير المالي )

"تقييم  –( 27الحوافز"، وتفسير لجنة تفسير المعايير للمعيار ) –غيلي "عقود اإليجار التش –( 15للمعيار الدولي للتقرير المالي )

جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يعدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود 

  د داخل قائمة المركز المالي.االيجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفر

(. يستمر 17( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )16)تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار 

في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود ايجار تشغيلي او تمويلي باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي  نوالمؤجر

(17.) 

م. 2019يناير  1 فيخدام طريقة األثر الرجعي المعدل للتطبيق في تاريخ التطبيق االولي ت( باس16تطبق المجموعة المعيار )

للمعيار المعترف به في تاريخ التطبيق  ييتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي للتطبيق األول ،بموجب تلك الطريقة

غير معدلة.  2018ديسمبر  31وكما في  2018 مارس 31المنتهية في  للفترةفإن بيانات المقارنة  ،لذلك إن وجد. نتيجة ،األولي

والتي تسمح للمعيار ان يتم تطبيقه فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود  ،اختارت المجموعة استخدام الوسائل العملية للتحول

األولي. اختارت المجموعة  ( في تاريخ التطبيق4ر لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )ي( وتفس17المعيار ) تحتايجار 

شهر او أقل وال تنطوي على خيار الشراء  12يجار لـ إمدة  ،في تاريخ بدء اإليجار ،استخدام اعفاءات االعتراف لعقود االيجار ذات

 منخفضة القيمة"(. اصولأساسي منخفض القيمة )"يجار قصيرة األجل"( وعقود إيجار بها أصل إ)"عقود 

 (16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-2

 م:2019يناير  1( كما في 16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 2019يناير  1

 56,987,217 ستخدام حق اإل اصول

  

 56,987,217 التزامات عقود إيجار

 - التعديالت على حقوق الملكية أثر

قامت المجموعة بتصنيف كل عقد من عقود االيجار  ،(16ومواقع عديدة. قبل تطبيق المعيار ) لفروعلدى المجموعة عقود ايجار 

ة م تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمت ،)كمستأجر( في بداية العقد كعقد إيجار تشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي

يجار مستحق الدفع تحت إيجار مدفوع مسبقا وإي أالربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار. وتم تسجيل 

ً بند "  على التوالي.  و"مصاريف مستحقة" "مبالغ  مدفوعة مقدما

ام  والتزامات عقود اإليجار لتلك العقود اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخد ،(16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

منخفضة القيمة. تم  االصولجل وعقود اإليجار ذات بإستثناء عقود االيجار قصيرة األ ،التي سبق تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي

مدفوعة مسبقاً  يجارإي دفعات أيجار المعدلة مقابل حق االستخدام على اساس المبلغ المساوي اللتزامات عقود اإل بأصولاالعتراف 

ومستحقة الدفع والتي سبق االعتراف بها. تم االعتراف بالتزامات عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية 

للمستأجر المطبق على  الهامشيفي تاريخ التطبيق األولي. كان معدل االقتراض الهامشي والمخصومة باستخدام معدل االقتراض 

 .%4.5هو  2019يناير  1عقود اإليجار في  التزامات



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( وجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية االولية الم

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 .  التغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(3

( على تلك العقود التي سبق تصنيفها بموجب معيار 16قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير (4المعايير الدولية للتقرير للمعيار الدولية للتقرير المالي )( وتفسير لجنة تفسير 17المحاسبة الدولي )

 قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية: ،(16المالي )

 ،استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متاشبهة الى حد معقول •

فترة عقد اإليجار المتبقية  إذا كانت( كعقد إيجار قصير األجل 17شغيلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )المحاسبة عن عقود اإليجار الت •

 ،م2019يناير  1شهر كما في   12اقل من 

 ،حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي اصولاستثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس  •

 ،تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد او إنهاء للعقدفي بعد معرفة الحقائق استخدام التقدير  •

وبدالً من ذلك احتساب كل  ،عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية ،وفقاً لفئة األصل األساسي ،خياراستخدام  •

 رد.ية ذات عالقة كمكون إيجاري منفريجاري وأي مكونات غير إيجاإمكون 

 قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التحول بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية. •

 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 3-3

 (:16فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة وفقاً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 حق االستخدام  اصول

الستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(. حق ا اصولتقوم المجموعة بإدراج 

عقود وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات  ،في القيمة الهبوطحق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر  اصوليتم قياس 

ام مبلغ التزامات عقود االيجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار حق االستخد اصولاإليجار. تتضمن تكلفة 

ً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك  على على أساس القسط الثابت  االستخدامحق  اصولالمنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا

 .العمر االنتاجي التقديري مدى

 راإليجا التزامات

تقوم المجموعة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدة عقد  ،في تاريخ بدء عقد اإليجار

اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات 

ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن جار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ياإل

ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن المجموعة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط 

فإنها تسجل  ،ارسة المجموعة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدلاإليجار تنص على مم

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.

اإليجار إذا ما  في تاريخ بداية عقد الهامشياالقتراض تقوم المجموعة باستخدام معدل  ،وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار

يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس  ،بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد دغير قابل للتحديكان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار 

كان  إليجار اذا ماعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإيتم  ،ذلك إلى ضافةإالفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة.  استحقاق

 هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.

 منخفضة القيمة اصولعقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات 

منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  ولاالص .شهر أو أقل 12يجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار عقود اإل

جل وعقود بالمجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالمجموعة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األ

 الموحدة.  ة األولية الموجزةمنخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسار االصولاإليجار ذات 

 

 



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 ل القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حو
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 والمعدات واآلالت  العقارات -4

أشهر  الثالثةفترة  

 31المنتهية في 

  2019  مارس

 

للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي لاير سعودي 

    التكلفة:

 348,660,711  317,463,624 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 21,095,230  2,995,206 لسنةإضافات خالل الفترة / ا

 (630,900)  (299) استبعادات خالل الفترة / السنة

 (51,616,750)  - استبعادات عمليات

 (44,667)  - إعادة تصنيف

 317,463,624  320,458,531 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
    

    :االستهالك المتراكم

 88,700,681  84,992,388 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 15,632,441  3,346,492 المحمل على الفترة / السنة

 (363,542)  (50) استبعادات خالل الفترة / السنة

 (18,977,192)  - استبعادات عمليات

 84,992,388  88,338,830 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
    

 232,471,236  232,119,701 صافي القيمة الدفترية للفترة / السنة:
 

لاير سةعودي مسةجلة باسةم مالكهةا السةابق حسةن  1,923,000البالغة قيمتها الدفتريةة  14يتضمن بند األراضي ارض فرع كيلو  -

 .المجموعةصالح الشلهوب وجاري استكمال إجراءات نقل الملكية الى 

 

 (.7ن مقابل تمويل طويل االجل )ايضاح مرهونة كضما 10,825,000يتضمن بند االراضي اراضي قيمتها الدفترية   - 

 

عمال رأسمالية تحت التنفيذ تتمثل بشةكل اساسةي مةن دفعةات مقدمةة لةديكورات وتجهيةزات المطةاعم تتضمن العقارات والمعدات أ  - 

 وشراء معدات لفروع جديدة.
 

 والتزامات عقود االيجار اصول حق االستخدام -5

 سمار 31المنتهية في الثالثة أشهر  ةلفتر  
 التزامات عقود االيجار  اصول حق استخدام  

 لاير سعودي  لاير سعودي  
                                                                                 

 56,987,217  56,987,217  الرصيد في بداية الفترة 

 4,792,152  4,792,152  إضافات خالل الفترة 

 -  (1,886,602)  لمحملاالستهالك ا

 648,033  -  الفائدة المحملة

 (6,639,443)  -  المدفوعات

 55,787,959  59,892,767  الرصيد في نهاية الفترة 
     

     التزامات اإليجار في نهاية الفترة هي كما يلي:

 47,762,539    الجزء الغير متداول من إلتزامات التأجير

 8,025,420    إلتزامات التأجيرالجزء المتداول من 
     

 55,787,959    مجموع إلتزامات التأجير
 



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( وجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية االولية الم
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 ذات عالقة  فصاحات تتعلق بأطرافا -6

 مارس 31واألرصدة ذات العالقة كما في  يوضح الجدول التالي اجمالي مبالغ المعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات عالقة

 :2018ديسمبر  31و 2019

   

 ايجارات/

مبيعات ألطراف 

  ذات عالقة

مشتريات من 

أطراف ذات 

  عالقة

مطلوب من 

أطراف ذات 

  عالقة

مطلوب الى 

أطراف ذات 

 عالقة

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
          

ت شركة القلزم للمأكوال

 -  46,231  8,213  -  2019 البحرية

 2018  9,574  6,921  54,443  - 
          

 14,854,476  1,923,158  697  372,964  2019 شركة الجونة

 2018  1,246,858  2,199,287  1,397,279  16,121,449 
          

 -  -  -  -  2019 منصور السلمى

 2018  -  -  80,216  - 
          

 -  2,371,905  -  -  2019 قاعة فرح للحفالت

 2018  830,112    2,114,559  - 
          

 116,582        2019 مؤسسة خالد السلمي التجارية

 2018  -  752,322  -  102,866 
          

 -  170,649  -  4,672  2019 مطعم الكباب والكبدة

 2018  20,134  -  165,978  - 
          

 49,817  -  -  -  2019 مجمع عيادات اوالس الطبية

 2018  -  -  -  - 
          

 االجمالي
2019      4,511,943  15,020,875 

2018      3,812,475  16,224,315 

 

 تمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين مما يلي:

بصورة ولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة ؤكبار الموظفين التنفيذيين هم االشخاص الذين يمارسون السلطة والمس

 مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير )سواء كان تنفيذي أو غير ذلك(.
 

 ما يلي: مارس 31المنتهية في  يتضمن بند الرواتب وتكاليف الموظفين وما في حكمها خالل الفترة

 
 2018ديسمبر  31

  )مراجعة(

 2019مارس  31

 طبيعة المعاملة  طبيعة المعاملة  )غير مراجعة(

  لاير سعودي  عوديلاير س
 

 
 

       
 كبار الموظفين التنفيذيين  تآرواتب و بدالت ومكاف  817,099  4,629,018



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 ل القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حو
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 تمويل طويل االجل -7

طويةل  تةاجير تمةويليمليون لاير سةعودي علةى شةكل  18.9بمبلغ  2018 ابريل 15في تاريخ  تمويلعلى اتفاقية المجموعة  حصلت

. تخضةع هةذه (4)ايضةاح المجموعةة مةن رهةن قطةع اراضةي ممنوحة بضمان  ان هذه التسهيالت .االجل لتمويل توسعات رأس مالية

 ٪.4.49مرابحة التسهيالت لمعدل 

 لمبلغ المستلم. لاير سعودي قد خصمت بالكامل مقدماً من ا 3,460,786والبالغة  بهذا التمويلإن اجمالي االعباء التمويلية المتعلقة 

 2018 اكتةوبر 10لاير سعودي ويستحق القسط االول في  1,048,127ساط ربع سنوية قيمة كل قسط على اق مويلتيسدد اجمالي ال

 . 2023 ابريل 13والقسط االخير في 

 :االرصدة القائمة التالية المتعلقة بهذه التسهيالت المجموعةكان لدى 

 2019 مارس 31  
  )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31
  )مراجعة(

 سعودي لاير  لاير سعودي  
                                                                                  

  17,818,159  16,770,032  تسهيل تمويلي طويل األجل 

  (2,970,508)  (2,797,430)  ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة
      

  14,847,651  13,972,602  الصافي

  (4,192,508)  (4,192,508)  اولينزل: الجزء المتد
      

  10,655,143  9,780,094  الجزء الغير متداول

 

  إلتزامات المنافع المحددة للموظفين -8

 ان حركة مخصص منافع إنهاء التوظيف وهو برنامج محدد المنفعة كما يلي:

 2019مارس  31  
  )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 سعودي لاير لاير سعودي  
     

 18,492,077  17,608,123  يناير 1الرصيد في 

 3,089,762  531,413  للسنة / المخصص للفترة

 (1,976,870)  -  استبعاد عمليات

 (509,049)  -  إعادة القياس االكتواري محملة في الدخل الشامل االخر

 (1,487,797)  (559,916)  للسنة / المدفوع خالل الفترة
     

 17,608,123  17,579,620  السنة /نهاية الفترة  في الرصيد



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( وجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية االولية الم
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 االجنبية الزكاة وضريبة الدخلمخصص  -9

 هي كما يلي:وضريبة الدخل االجنبية ان حركة مخصص الزكاة 

 2019مارس  31  
  )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي  
     

 855,476  526,340  يناير 1الرصيد في 

 434,305  282,759  للسنة / المخصص للفترة

 (763,441)  (279,454)  للسنة / المدفوع خالل الفترة
     

 526,340  529,645  السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 

 :ربوطات قائمة

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان

 . 2011ديسمبر  31أنهت الشركة ربوطاتها الزكوية حتى 

وتةم اسةتالم شةهادات زكةاة ولةم تةرد  2017الةى  2012ديسةمبر مةن  31شةركة اقراراتهةا الزكويةة عةن االعةوام المنتهيةة فةي قدمت ال

 للشركة اي استفسارات او ربوطات عن االعوام المذكورة حتى تاريخه.

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر

 .2019 مارس 31ضريبة الدخل: لم يتم فحص الشركة حتى 
 

 االساسية والمخفضةربحية السهم  -10

 2018و  2019 مةارس 31فةي  المنتهيةةالثالثة أشةهر  لفترةالمستمرة ومن ربح العمليات  صافي الربحتم احتساب ربحية السهم من 

  ادوات مخفضة. ةالمجموعاليوجد لدى  .مليون سهم 22.5بذلك التاريخ والبالغة  على اساس عدد االسهم القائمة

 

  القطاعية لمعلوماتا -11

لمجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها. يوجد لدى المجموعة قطاعات األعمال إن ا

 التالية: 

   المركز الرئيسي -1

 الوجبات الشعبية  -2

 القطاعات االخرى  -3



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 ل القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حو

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 2018مارس  31كما في الفترة المنتهية في للعمليات المستمرة ال وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعم

 ، والتي تم تلخيصها حسب قطاعات األعمال المذكورة أعاله : 2018ديسمبر  31والسنة المنتهية في 

 المنتهية في ذلك التاريخ :الثالثة أشهر ولفترة  2019مارس  31كما في 

 

 

  الوجبات الشعبية  الرئيسي المركز

 

عات القطا

  االخرى*

 

 المجموع

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 54,734,996  -  54,734,996     -  اإليرادات 

 (48,235,772)  -  (48,235,772)     -  تكلفة االيرادات 

المصاااريا االداريااة والبيعيااة 

 (5,408,951)  -     -  (5,784,497)  واالخرى

 714,727  -  6,499,224  (5,784,497)  صافي الربح

 2,995,206     -  2,995,206  -  المصاريا الرأسمالية

         

اسااتثمارات مسااجلة باسااتخدام 

 85,853,602  -  -  85,853,602  طريقة حقوق الملكية

 404,186,471  -  285,769,207  118,417,264  مجموع األصول

 122,115,251  -  92,528,690  29,586,561  مجموع االلتزامات

 (.1)ايضاح رقم  2018سبتمير  30* تم استبعاد القطاعات األخرى بتاريخ 

 :2018مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

  الوجبات الشعبية  الرئيسي المركز  

القطاعات 

 المجموع  االخرى*

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 54,669,231  -  54,669,231  -  يرادات اإل

 (44,482,886)  -  (44,482,886)  -  تكلفة االيرادات 

المصةةةاريف االداريةةةة والبيعيةةةة 

 (5,021,951)  442,284  -  (5,464,235)  واالخرى

 5,164,394  442,284  10,186,345  (5,464,235)  صافي الربح

  5,346,984     -   5,346,984     -  المصاريف الرأسمالية

         

         :2018ديسمبر  31كما في 

اسةةةتثمارات مسةةةجلة باسةةةتخدام 

 85,853,602  -  -  85,853,602  طريقة حقوق الملكية

  111,252,572  مجموع األصول

    

234,822,056   -  346,074,628 

  مجموع االلتزامات
           

31,661,310   

      

33,094,855   -  64,756,165 

 (.1)ايضاح رقم  2018ر بسبتم 30* تم استبعاد القطاعات األخرى بتاريخ 



 شـركة مطابخ ومطاعم ريدان

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( وجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية االولية الم

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 القطاعات الجغرافية:

تمارس المجموعة أعمالها بشكل رئيسي في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية وتمارس ايضةاً نشةاطها فةي منةاطق اخةرى 

رية مصر العربية. فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق الجغرافيةة كمةا فةي ومملكة العربية السعودية وجمهمن ال

 م وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ:2017م و2018ديسمبر  31

  

 المنطقة الغربية

 

 المجموع  المناطق االخرى

 لاير سعودي  لاير سعودي   سعوديلاير  :2019 مارس 31 في المنتهية للفترةو في كما

  اإليرادات
48,610,500  6,124,496  54,734,996 

  العقارات واالت والمعدات
203,441,903  28,677,798  232,119,701 

       

       

       :2018 مارس 31 في المنتهيةالثالثة اشهر  لفترة

 54,669,231  5,074,196  49,595,035  اإليرادات

  العقارات واالت والمعدات
208,973,832  23,497,404  232,471,236 

 االدوات المالية  -12

من نقد وما في حكمه وذمم مدينة ومطلوب من جهات ذات عالقة وتتكون التزاماتها المالية من ذمةم المجموعة تتكون االصول المالية 

وقةةرض طويةةل األجةةل  ريف مسةةتحقة وارصةةدة دائنةةة أخةةرىدائنةةة ومطلةةوب الةةى جهةةات ذات عالقةةة وتوزيعةةات اربةةاح دائنةةة ومصةةا

 31، كمةا فةي المجموعةة. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية. لم تكةن والتزامات عقود االيجار

 .، تحتفظ بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة2019مارس 
 

 ادارة المخاطر

 .2018ديسمبر  31ة تعرض المجموعة للمخاطر ومنهجها في ادارة هذه المخاطر لم يتغيرعما كان عليه في ان امكاني

 توزيعات االرباح -13

 11,250,000، تةم توزيةع أربةاح نقديةة بقيمةة 2019مةارس  31لم يتم توزيع أي ارباح نقدية خالل فترة الثالثةة أشةهر المنتهيةة فةي 

 .2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  لاير سعودي وبواقع نصف لاير للسهم

 

 القوائم المالية اعتمادتاريخ  -14

هـ 1440 رمضان 22في الموحدة ة االولية الموجزقام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية 

 م.2019 مايو 27الموافق 
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