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 التكوين و النشاط  -1

 4030180055ي رقم جب السجل التجارعودية بموعربية السالة ة في المملك ة سعودية مسجل هي شركة مساهم شركة ريدان الغذائيةإن 

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

   .ي "نمو"٪ من اسهمها في سوق المال المواز 30لمالية الدراج موافقة هيئة السوق ا ىلعحصلت الشركة  2017فبراير  26بتاريخ 

السوق الموازي الى السوق  على تحويل شركة ريدان الغذائية من  على موافقة هيئة السوق المالية الشركةحصلت  2019 رب نوفم 17بتاريخ 

 . الرئيسيادراج اسهمها في سوق المال تالي الوب  الرئيسي

 مطابخ إعداد الوالئم للحفالت. والمطاعم مع الخدمة، إدارة في   ةركنشاط الش لث ميت 

كما   "المجموعة"(بـما بعد لتي يشار اليهما في )اا مالية للشركة والشركة التابعة لهموحدة على القوائم الة األولية الموجزة التشتمل القوائم المالي 

 :يلي

 شطة الرئيسيةناأل ة يكنسبة المل بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
     

  شـركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر 

 ولية محدودة( ؤ )شركة ذات مس  

مصر   جمهورية

 العربية
99٪ وتشغيل المطاعم الثابتة لبيع وتقديم مة اقا 

 االستثمار العقاري. و زةالوجبات الجاه

  س اعداد القوائم الماليةاسأ -2

المعتمد  "االولي رير الماليلتقا" 34)"القوائم المالية"( وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم دة وحلمة ازجواالولية المتم اعداد هذه القوائم المالية 

املة وفقا للمعايير الكصدار القوائم المالية طلوبة الجميع المعلومات المى علهذه القوائم المالية ال تحتوي إن العربية السعودية.  في المملكة

   .الدولية للتقرير المالي

  2020 مارس 31ة في نتهي الم للفترةالموحدة االولية الموجزة فق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية اوت ت 

ة  جزو ملا. ال تتضمن القوائم المالية االولية 2019ديسمبر  31ع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في م

ً الى جنب مع القوائم المالية السنوية تها ءتتم قراوبالتالي يجب ان  ، الموحدة كافة المعلومات المطلوبة ديسمبر   31كما في وحدة المجنبا

 م.2019

السعودي والذي يعتبر  لاقوائم المالية الموحدة بالري الموحدة على أساس التكلفة التاريخية. يتم عرض ال ةالموجز ةاالولي تم اعداد القوائم المالية 

 ذلك. يرد خالف  ودي، ما لممبالغ القرب لاير سع ويتم تقريب كافة ال للشركةفية ظي العملة الو 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

لتي تؤثر في تطبيق السياسات  ا تاألحكام والتقديرات واالفتراضايتطلب اعداد القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام 

المبالغ المدرجة لالصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات. على الرغم من أن هذه األحكام والتقديرات تعتمد على أفضل  وعلى 

تقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها والبيانات المتوفرة حالياً لإلدارة، فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه ال المعلومات

 مستمر. س ساأ على

تراضات مماثلة  واالفية للتقديرات سبية للمجموعة والمصادر الرئيس ياسات المحاطبيق السان االحكام الهامة المستخدمة من قبل االدارة عند ت 

 م.2019ديسمبر  31كما في  الموحدةالسنوية ة في القوائم المالي بينة لتلك الم
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 معدات وواآلالت  عقارات -4

 

أشهر    ثالثةالفترة 

 المنتهية في  

    2020  مارس  31

 ية في  لسنة المنتها

 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    التكلفة: 

 317,463,624  340,061,656 السنة  الفترة / ةالرصيد في بداي 

 22,921,959  3,468,825 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (323,927)  ( 60,000) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 340,061,656  343,470,481 نة الرصيد في نهاية الفترة / الس

    

    االستهالك المتراكم: 

 84,992,388  99,203,946 ة ن لسالرصيد في بداية الفترة / ا

 14,264,049  3,586,958 ل على الفترة / السنة المحم

 (52,491)  - دات خالل الفترة / السنة بعااست 

 99,203,946  102,790,904 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

    
 240,857,710  240,679,577 صافي القيمة الدفترية للفترة / السنة: 

 
مالكها السابق حسن صالح   لاير سعودي مسجلة باسم 1,923,000قيمتها الدفترية البالغة  14ض فرع كيلو ارد األراضي يتضمن بن  -

 . المجموعةجراءات نقل الملكية الى الشلهوب وجاري استكمال إ 

 (. 8اح مرهونة كضمان مقابل تمويل طويل االجل )ايض 12,825,000تها الدفترية يتضمن بند االراضي اراضي قيم  - 

دفعات مقدمة لديكورات وتجهيزات المطاعم وشراء   عمال رأسمالية تحت التنفيذ تتمثل بشكل اساسي منأ تضمن العقارات والمعداتت   - 

 معدات لفروع جديدة. 

  اصول حق االستخدام -5

   

  

أشهر    ثالثةالفترة 

 المنتهية في  

    2020  مارس  31

 ية في  لسنة المنتها

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي    سعودي لاير  

                                                                                  
 58,837,804  074,671,12  الرصيد في بداية الفترة  

 24,556,877  -  رة  إضافات خالل الفت 

 (8,723,561)  (2,225,508)  االستهالك المحمل 

 74,671,120  72,445,612  الرصيد في نهاية الفترة  
     

 .سنة 25و 3وح مدة عقود إيجار هذه بين . تتراومواقع فروعباستئجار مستودعات  المجموعةتقوم 
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 استثمار في شركة زميلة -6

 االستثمار في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفالت المحدودة

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

كما   الجونة. بلغت حصة الشركة في رأس مال شركة ية والغير مطهيةت االعاشة المطه ئية وخدما وتقديم الوجبات الغذالغير ية لحفالت خارج

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

 

أشهر    الثالثةفترة 

 تهية في  المن

    2020  مارس  31

   لسنة المنتهية فيا

 2019بر ديسم 31

 سعودي لاير   لاير سعودي  

    
 81,247,361  82,122,665   ي بداية الفترة / السنةالرصيد ف

 875,304  - حصة الشركة من ارباح شركة زميلة 

 82,122,665  82,122,665 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد
 

 ذات عالقة  احات تتعلق بأطراففصا -7

 31و 2020مارس  31ذات العالقة كما في  واألرصدة التي تمت مع أطراف ذات عالقةالهامة عامالت مالي مبالغ المالي اجيوضح الجدول الت 

 :2019ديسمبر 

   

ايجارات/ مبيعات  

ألطراف ذات  

  عالقة 

تريات من  مش

أطراف ذات  

  عالقة 

مطلوب من أطراف  

  ذات عالقة 

طلوب الى أطراف  م

 ذات عالقة 

           عودي لاير س  لاير سعودي   ي  سعودلاير  لاير سعودي    
 -  34,259  -  -  2020 رية البح ت شركة القلزم للمأكوال

 2019  -  20,185  34,259  - 

شركة الجونة المتميزة للحلويات  

 9,620,978  4,649,424  56,188  659,076  2020 والحفالت 

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

 159,983  -  -  -  2020 ور السلمى منص

 2019  -  -  -  171,949 

 -  2,860,817  -  411,901  2020 فالت قاعة فرح للح

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

 -  -  -  -  2020 التجارية مؤسسة خالد السلمي 

 2019  -  834,797  -  174,744 

 -  175,164  -  -  2020 لكبدة مطعم الكباب وا

 2019  9,188  -  175,164  - 

 -  -  -  -  2020 أخرى 

 2019  -  -  5,059  - 

 االجمالي 

 

2020      7,719,664  9,780,961 

2019      7,652,249  10,183,982 
 

 مما يلي: تمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين

لسنة المنتهية في  ا

  2019مبر ديس 31

أشهر    الثالثةفترة 

  31نتهية في لما

   طبيعة المعاملة   2020مارس  

  لاير سعودي   سعودي لاير 
 

 
 

 يذيينكبار الموظفين التنف  ت آ رواتب و بدالت ومكاف  858,648  3,481,583
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 تمويل طويل االجل -8

جـل مـويلي طويـل االون لاير سعودي علـى شـكل تـاجير ت ملي  35.1بمبلغ  2018ابريل  15حصلت المجموعة على اتفاقية تمويل في تاريخ 

(. تخضع هذه التسهيالت لمعدل 4التسهيالت ممنوحة بضمان رهن قطع اراضي من المجموعة )ايضاح  لتمويل توسعات رأس مالية. ان هذه

 ٪.4.49مرابحة 

 مبلغ المستلم. قد خصمت بالكامل مقدماً من ال لاير سعودي 5,942,871العباء التمويلية المتعلقة بهذا التمويل والبالغة إن اجمالي ا

والقسط  2018اكتوبر  10عودي ويستحق القسط االول في لاير س 1,048,127سنوية قيمة كل قسط  يسدد اجمالي التمويل على اقساط ربع

  .2023ابريل  13االخير في 

 :االرصدة القائمة التالية المتعلقة بهذه التسهيالت مجموعةالكان لدى 

  

أشهر    ثالثةالترة ف

 المنتهية في  

    2020  مارس  31

 ية في  لسنة المنتها

 2019ديسمبر  31

 دي لاير سعو  لاير سعودي   

     
 28,098,276  27,050,149  تسهيل تمويلي طويل األجل  

 (4,048,939)  (3,695,758)  ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة 

     
 24,049,337  23,354,391  الصافي

 (7,597,708)  (8,449,008)  نزل: الجزء المتداولي 

     
 16,451,629  14,905,383  الجزء الغير متداول

  افع المحددة للموظفيننإلتزامات الم -9

 كما يلي: ، هيوهو برنامج محدد المنفعة ،صص منافع إنهاء التوظيفن حركة مخإ

  

أشهر    الثالثةفترة 

 المنتهية في  

    2020مارس  31

 نة المنتهية في  لسا

 2019مبر ديس 31

 لاير سعودي   ي لاير سعود  
     

 17,608,123  17,590,155  نايري  1الرصيد في 

 2,215,123  737,182  للسنة /ص للفترة صالمخ

 756,855  -  إعادة القياس االكتواري محملة في الدخل الشامل االخر

 (2,989,946)  ( 491,763)  للسنة /المدفوع خالل الفترة 
     

 17,590,155  17,835,574  لسنةا /اية الفترة هالرصيد في ن 
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 زامات عقود اإليجارإلت -10

  

شهر  أ  الثالثةفترة 

 المنتهية في  

    2020مارس  31

 المنتهية في  لسنة ا

 2019مبر ديس 31

 لاير سعودي   لاير سعودي   

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

 24,556,877  -  رة  افات خالل الفت إض

 2,980,423  812,442  لمحملة الفائدة ا

 (7,708,999)  (1,589,000)  عات المدفو

 76,815,518  76,038,960  السنة  /رة الرصيد في نهاية الفت 

     

     اإليجار في نهاية الفترة هي كما يلي: لتزاماتا

 (10,933,162)  )13,687,013(  اإليجارالجزء المتداول من إلتزامات 
     

 65,882,356  62,351,947  اإليجارير متداول من إلتزامات الجزء الغ

 ةاالجنبي اة وضريبة الدخلكالزمخصص   -11

 هي كما يلي:وضريبة الدخل االجنبية الزكاة ن حركة مخصص ا

  

أشهر    الثالثةفترة 

 المنتهية في  

    2020  مارس  31

 لسنة المنتهية في  ا

 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 526,340  -  ريناي  1الرصيد في 

 227,311  479,368  للسنة /للفترة  المخصص

 (753,651)  (479,368)  للسنة /ة المدفوع خالل الفتر
     

 -  -  السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 

 :ربوطات قائمة

 شركة ريدان الغذائية 

 . 2011ديسمبر  31لزكوية حتى أنهت الشركة ربوطاتها ا

ولـم تـرد للشـركة اي  م استالم شـهادات زكـاةوت  2019الى  2012ديسمبر من  31نتهية في مالكة اقراراتها الزكوية عن االعوام ت الشرقدم

 استفسارات او ربوطات عن االعوام المذكورة حتى تاريخه.

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر 

 .2020س مار 31ركة حتى ضريبة الدخل: لم يتم فحص الش 

 ساسية والمخفضةاالسهم الربحية  -12

علـى اسـاس عـدد االسـهم  2019و  2020مارس  31في  المنتهيةشهر أ الثالثة لفترة الربح)الخسارة (/ صافي هم من سلتم احتساب ربحية ا

  ت مخفضة.ادوا ةالمجموعيوجد لدى  ال .مليون سهم 22.5بذلك التاريخ والبالغة  القائمة



   الغذائية شـركة ريدان
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 مة( زة الموحدة )غير مراجعة( )تتمالية االولية الموج م الإيضاحات حول القوائ
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  ةالقطاعي لمعلوماتا -13

 ت األعمال التالية:  . يوجد لدى المجموعة قطاعا وخدماتها بهدف إدارتها عة منتجاتهاسب طبي حمقسمة إلى وحدات أعمال  ن المجموعةإ

 المركز الرئيسي  -

 الوجبات الشعبية -

 ى القطاعات االخر -

 31المنتهية في  سنةوال 2020 مارس 31المنتهية في لفترة ولكما في فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال و

 المذكورة أعاله : لخيصها حسب قطاعات األعمالت  ، والتي تم 2019ديسمبر 

 :المنتهية في ذلك التاريخأشهر  الثالثةولفترة   2020مارس   31كما في 

  خرى اال القطاعات  الوجبات الشعبية  الرئيسي  المركز  

 

 المجموع 

 دي وسعلاير    سعودي لاير  لاير سعودي   لاير سعودي   

 48,683,790  -  48,683,790  -  اإليرادات 

 (48,590,216)  -  (48,590,216)  -   داتتكلفة االيرا

 (5,891,502)  -  (460,020)  (5,431,482)  المصاريف االدارية والبيعية 

 -  -  -  -  ة زميلةحصة من ارباح شرك

 (5,813,063)  -  (694,993)  (5,431,482)  ( / الربحالخسارة)صافي 

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

         

 82,122,665  82,122,665  -  -  زميلة في شركة رمااستث

 420,714,967  82,122,665  314,007,535  24,584,767  مجموع األصول

 155,897,817  -  120,960,818  34,936,999  مجموع االلتزامات
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 دية( مساهمة سعو)شركة 

 مة( زة الموحدة )غير مراجعة( )تتمالية االولية الموج م الإيضاحات حول القوائ

 2020مارس  31منتهية في  شهر الأ  ثالثةاللفترة 
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 : 2019مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة  و   2019  ديسمبر 31كما في 

 موع المج  االخرى  القطاعات  الوجبات الشعبية  الرئيسي المركز  

 ودي لاير سع  لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 54,734,996  -  54,734,996  -  يرادات اإل

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

 (5,745,520)  -  (336,569)  (5,408,951)  ريف االدارية والبيعية االمص

 753,704  -  6,162,655  (5,408,951)  ( / الربحالخسارة)صافي 

 2,995,206  -  2,995,206  -  المصاريف الرأسمالية
         

 82,122,665  82,122,665  -  -  كة زميلةفي شراستثمار 

 423,917,471  82,122,665  305,500,207  36,294,599  جموع األصولم

 152,499,408  -  122,912,847  29,586,561  االلتزاماتمجموع 

 جغرافية:القطاعات ال

كة  لمملمن السعودية وتمارس ايضاً نشاطها في مناطق اخرى ملكة العربية امتمارس المجموعة أعمالها بشكل رئيسي في المنطقة الغربية في ال

 :  مناطق الجغرافيةت المالية حسب المعلوماة. فيما يلي ملخص لبعض الي عرب رية مصر الولسعودية وجمهالعربية ا

 المجموع   مناطق االخرى ال  قة الغربية المنط  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 أشهر   ةثالثاللفترة و   2020  مارس 31 كما في

       المنتهية في ذلك التاريخ: 

 48,683,790  11,843,838  36,839,952  إليراداتا

 240,679,577  24,300,824  216,378,753  عقارات وآالت ومعدات

       :2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ةالثالثلفترة        

 54,734,996  5,074,196  49,660,800  اتاإليراد

       :2019 ديسمبر 31كما في        

 240,857,710  24,318,810  216,538,900  عقارات وآالت ومعدات
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ئنـة اليـة مـن ذمـم داوتتكـون التزاماتهـا الم ينة ومطلوب من جهات ذات عالقةكمه وذمم مدنقد وما في حمن لمجموعة لتتكون االصول المالية 

كـن دفتريـة. لـم ت قيمتهـا ال نتلف القيم العادلة لألدوات الماليـة اختالفـاً جوهريـاً عـ خ. ال ت األجل وقرض طويلالقة ات ذات عالى جهومطلوب 

 .بالقيمة العادلةبأي أدوات مالية تقاس  ، تحتفظ2020مارس  31، كما في المجموعة

 ث جوهريةاحدا -15

( في تأثير كبير على أعمال المجموعة، حيث اتخذت الجهات النظامية 19 –ر الفيروس )كوفيد ، تسببت المخاوف من انتشا 2020خالل عام 

المطاعم. باإلضافة إلى ذلك، أدت الظروف الحاليـة إلـى  الصاالت الداخلية في خالل طلب إغالقمن  2020إجراءات احترازية خالل مارس 

وف تؤثر هذه االحداث بشـكل جـوهري . س2020إيراداتها بشكل كبير خالل عام  تباطؤ كبير في أعمال المجموعة. تتوقع المجموعة أن تتأثر

وحـد المسـتقبلي للمجموعـة. ونظـراً السـتمرار التقلبـات االقتصـادية، ال على النتائج المستقبلية والتدفقات النقدية المستقبلية والمركز المالي الم

 موحدة الموجزة.اعتماد هذه القوائم المالية األولية اليمكن تقدير أثر هذه األحداث بشكل موثوق به كما في تاريخ 
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يونيو  20الموافق  هـ1441شوال  28في الموحدة ة ولية الموجزاالم المالية ى اصدار هذه القوائ د والموافقة علمجلس إدارة الشركة باعتما قام
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