
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  شركة ریدان الغذائیة 

  ) سعودیةمساھمةشركة(

  

  (غیر مراجعة)الموحدةالموجزة ة االولیالقوائم المالیة

  المستقلالحساباتلمراجعالفحصوتقریر

  ٢٠٢١یونیو٣٠في ةأشھر المنتھیستةالةلفتر 



  یة  ذائلغدان ا شركة ری 

) یةسعودكة مساھمة رش(

  دة (غیر مراجعة) موحالوجزةلم ا  الیة االولیةالم القوائم

  مستقل الاتوتقریر الفحص لمراجع الحساب 

٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھیة في  أشھر ستةترة اللف

  

  

صفحـــة   س فھــر  
      
  ولیة الموجزة الموحدةفحص القوائم المالیة االنعتقریر المراجع المستقل     ١

٢   قائمة المركز المالي االولیة الموجزة الموحدة   
    

٣   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االولیة الموجزة الموحدة   
    

٤   جزة الموحدة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة االولیة الم
    

٥   ولیة الموجزة الموحدة النقدیة االتاققائمة التدف  
    

١٣–٦   ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة   













    ةائیالغذ شركة ریدان 

  سعودیة) ھمة مساكة (شر

  مراجعة)  دة (غیر وجزة الموحالمة االولیةم المالیئاوق لات حول اإیضاح 
  ٢٠٢١ونی یو  ٣٠ي  فیة شھر المنتھأستةالةلفتر 

 -٦-

التكوین و النشاط - ١

المسجل   سعودیة  ةمة مساھھي شرك  یةالغذائ یدان  ة رشركإن   في  السالة  مملك ة  بمعربیة  اوعودیة  رقم  التجار  لسجل جب    ٤٠٣٠١٨٠٠٥٥ي 
  م. ٢٠٠٨یو یون   ١٥وافق لمھـ ا١٤٢٩ةجمادى االخر١١تاریخ ب دةالصادر في مدینة ج

    ."نمو"يمواز المالالق سو ھا في من اسھم٪٣٠لمالیة الدراج السوق اة یئ ھفقةموا ىلعة شركال صلتح٢٠١٧یر رافب ٢٦بتاریخ 

ق  الى السو   السوق الموازيیة من  ائ غذشركة ریدان ال  تحویلعلى    ھیئة السوق المالیة  ةافق مو  لىع  الشركةحصلت    ٢٠١٩  رب نوفم  ١٧بتاریخ  

.رئیسيلال لماق اسوي  ادراج اسھمھا في تالالوب الرئیسي

عن طریق طرح  سعودين لایروملی١١٢٬٥ة یمبقزیادة رأس مال الشركة ب بالموافقة على طل مالالامت ھیئة سوقق٢٠٢١مایو ٢بتاریخ 
حق االأسھم  رأس  وولوق  لیصبح  الشركة  یة  اطرح    لیةبعمالبدء    وتم  . سعوديلایرن  لیوم  ٣٣٧٬٥مال  بتاریخ  الولوحقوق  اغسطس   ١٩یة 

  . م٢٠٢١

الزیادة في رأس المال وتم    مھا االساسي لیعكسالشركة بتعدیل نظاامت  ق،  الموحدة  الموجزة  لیةواال  ركز الماليئمة الماق  ختاری حق لبتاریخ ال
. م٢٠٢١اغسطس ٣بتاریخ دلمعواصدار النظام االساسي ال  النظامیةاءات نتھاء من االجراال

  ت. الم للحفئ الوالادإعدبخ مطاوة،دمخلاالمطاعم مع إدارة في   ةركنشاط الشلث میت 

  : يكما یل) "المجموعة"بـبعد امیھما فی لتي یشار ال(اا لھالشركة التابعةلشركة وااتحساب على  حدة ومموجزة الولیة الاألة تشتمل القوائم المالی 

رئیسیةالشطةناألة یكنسبة المل  التأسیس د بل  لتابعةشركة ااسم ال
      

  ر مصن داری معشـركة مطابخ ومطا

ولیة محدودة) ؤمسذات ركة(ش
مصر  جمھوریة
  ةبی العر

دیم ة لبیع وتقالمطاعم الثابت غیل وتشةماقا٪ ٩٩
  عقاري. االستثمار الوزةاھالوجبات الج

ةالمالیس اعداد القوائماسأ- ٢

المعتمد   "االولي  ریر الماليلتقا"  ٣٤قم  ي ر وللدا  ةب اسمحلا("القوائم المالیة") وفقا لمعیار    دةوحلمة ازجواالولیة المالیة  لما  ئمالقوا  اد ھذهاعد  مت 
  السعودیة.  ربیةالعملكةلمافي

٢٠٢١  یونیو  ٣٠ة في  ھی ت ن مال  للفترةالموحدة  ة  موجزة الولی االمالیة  ئم القوالا  ادعدإ  بقة في الحتساب المطیاسات المحاسبیة وطرق االسفق  اوت ت 
ة  جزو ملاالیة االولیة  الموائم  لقا  ال تتضمن  .٢٠٢٠ر  دیسمب   ٣١المنتھیة في  ة  لسن مجموعة لللة  حدوملئم المالیة افي إعداد القوالمتبعة  ع تلك ام
دة  حو الموائم المالیة السنویة  مع الق  بن باً الى جن جتھا  ءرام قت ت   نا  جبلي ی وبالتا  ،لسنویةلمالیة افي القوائم ا  طلوبةموحدة كافة المعلومات الملا
م. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ا في مك

ا اادعتم  الماقلد  التك  ةوجزلما  ةاالولی   لیةوائم  أساس  یتمةی التاریخة  لفالموحدة على  ال  .  المعرض  الموجزة  الیةقوائم  ب المو   األولیة    ل االری حدة 
  ذلك.ف خال یردودي، ما لملایر سعالقرب غ لاب مالكافة ب ری م تقیت وركةللشفیة ظی لو یعتبر العملة اي ي والذالسعود



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 
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ھامةالة سبیلمحاات اتراضفالقدیرات واتم والاألحكا- ٣

بیق السیاسات  تطثر في  لتي تؤا  تاالفتراضااألحكام والتقدیرات وخدام  الموحدة من اإلدارة است الموجزة  ة  لی القوائم المالیة االواعداد  ب  یتطل
ودالم  المبالغى  لعو لالصول  واالیرادات  مازااللت رجة  على  ات  ھذه  والمصروفات.  أن  من  والاالرغم  أفتعتم  تاتقدیرألحكام  على  ضل  د 
لإلداانات ابی وال  اتمعلومال علقة بھا ضات المت التقدیرات واالفترا تقدیرات. تتم مراجعة  ذه الف النتائج الفعلیة عن ھفقد تختل،  رةلمتوفرة حالیاً 

  مستمر. س اسأعلى

ع  مةھاالات  والتقدیر  حكامالاان   االدارة  قبل  من  ت المستخدمة  السند  المحا طبیق  والمصادروع للمجمسبیة  یاسات  للتقدیرالرئیسا  ة  ت  یة 
  ي:لی ماباإلضافة الى م٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في موحدةلاالسنویة ة لمالی وائم افي القنة ی ب متراضات مماثلة لتلك الواالف

  ي مفھوم االستمراریة المحاسب

لتجاریة ھا التستمر في اعما  ة سوفأن المجموع  فترضراریة، الذي ی س مبدأ اإلستمالموحدة على أسا   األولیة الموجزة  الیةعداد القوائم المإ  تم
ة في  ھی رة المنت فت الجموعة صافي خسارة خالل  ملالموحدة، فقد تكبدت ا  الموجزة   المالیة األولیة  ائمالقو  فين  ما ھو مبی مستقبل المنظور. كالفي  
ك٢٠٢١  یونیو  ٣٠ اما  .  تزید  ان  المتداولة  المجموعة  أصولھا  لتزامات  في  عن  كما  قد٢٠٢١  یویون   ٣٠المتداولة  ان  ال.  على  مجرة  موعة 

  .ونجاحھا في زیادة رأس مالھا من خالل طرح حقوق األولویةمالھا من أعالتدفقات النقدیةد منلمزی ایقحقت تعتمد علىاالستمرار في أعمالھا 

١٠٧٬٦ما یقارب  على    حوستحصل المجموعة من خالل ھذا الطر م.  ٢٠٢١أغسطس    ٩ولویة بنجاح بتاریخ  بطرح حقوق األالشركة  قامت  
م وأن ٢٠٢١یونیو    ٣٠شأن ذلك أن یعالج العجز الحاصل في رأس المال العامل كما في  ومن    ن لایر سعودي بعد خصم تكالیف الطرح.وملی 

المنتھیة في  فترة  لالمنظور. ولذلك، تم اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة لتقبل  مكن المجموعة من االستمرار في أعمالھا في المسی 
  م على أساس مبدأ االستمراریة. ٢٠٢١و یونی ٣٠

  

معدات والت آوعقارات- ٤

أشھر  ستةالة فتر
  نتھیة في  الم

  ٢٠٢١یونیو٣٠
  یة في  لسنة المنتھا

  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
  دي ولایر سع  لایر سعودي   
      تكلفة: ال

٢٧٠٬٨١٨٬١٦٧٣٤٠٬٠٦١٬٦٥٦  السنة الفترة /ةالرصید في بدای 
٨٨٤٬٩٢٦٢٬٦٥٤٬٧٨٥  سنة ات خالل الفترة / ال إضاف
  )٧١٬٨٩٨٬٢٧٤(  ) ٣٤٢٬٤٥١(  عادات خالل الفترة / السنة استب 

٢٧١٬٣٦٠٬٦٤٢٢٧٠٬٨١٨٬١٦٧  نة لسة الفترة / اي نھای الرصید ف
      

      االستھالك المتراكم: 
  ٩٩٬٢٠٣٬٩٤٦  ١٠٣٬٨٢٧٬٧٠٠  ة ن لسابدایة الفترة /الرصید في 

  ١٤٬٢٨٩٬٤٨٩  ٥٬٩٣٩٬٢٥٧  ة / السنة الفترل علىالمحم
٢١٬٥٨٨٬٥٣٤  -  سنة الة /خالل الفترة  الھبوط في القیم

  )٣١٬٢٥٤٬٢٦٩(  ) ١٧٬٧٨٧(  نة الل الفترة / السدات خبعااست 

  ١٠٣٬٨٢٧٬٧٠٠  ١٠٩٬٧٤٩٬١٧٠  ایة الفترة / السنة الرصید في نھ
١٦٦٬٩٩٠٬٤٦٧  ١٦١٬٦١١٬٤٧٢  السنة: للفترة / صافي القیمة الدفتریة      

  
بن   -  الدفتریة  الغة  الب   ١٤ض فرع كیلو  ارد األراضي  یتضمن  السا  باسم سعودي مسجلة  لایر  ١٬٩٢٣٬٠٠٠قیمتھا  وجاري استكمال  بق  مالكھا 

  . لمجموعةاى جراءات نقل الملكیة الإ

  ). ٩اح (ایضلج الویل اط  قرضمقابل ونة كضمان مرھ١٢٬٨٢٥٬٠٠٠تھا الدفتریة اراضي قیمیتضمن بند االراضي  - 

  . لایر سعودي٢٦٥٬٩٥٤مبلغ ٢٠٢١نیووی ٣٠تھا خالل الفترة المنتھیة في التمویل التي تم رسملة تكالیف بلغت قیم  - 



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 
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اماالستخدصول حقا- ٥

  لي االجما     مباني     
  لایر سعودي     لایر سعودي     
          

          :التكلفة
  ٨٣٬٣٩٤٬٦٨١    ٨٣٬٣٩٤٬٦٨١    ٢٠٢٠ینایر١في 

  ٣٬٤٠٠٬٩٣٦    ٣٬٤٠٠٬٩٣٦    إضافات 
  ) ٣٬١٢٣٬٥٠٤(    ) ٣٬١٢٣٬٥٠٤(    بعاداتاست 

  ) ٢٬٣٥٨٬٣٢٠(    ) ٢٬٣٥٨٬٣٢٠(    خصومات من المؤجر 

  ٨١٬٣١٣٬٧٩٣    ٨١٬٣١٣٬٧٩٣  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

  -     -     اضافات 

  ٨١٬٣١٣٬٧٩٣    ٨١٬٣١٣٬٧٩٣    ٢٠٢١  یونیو٣٠في 
          

          مجمع االستھالك: 

  ٨٬٧٢٣٬٥٦١    ٨٬٧٢٣٬٥٦١    ٢٠٢٠یرینا١في 
  ٧٬٧١٢٬٨٣٣    ٧٬٧١٢٬٨٣٣    نة محمل خالل الس

  ) ١٬٥٦١٬٢٥٠(    ) ١٬٥٦١٬٢٥٠(    اداتاستبع

  ١٤٬٨٧٥٬١٤٤    ٬٨٧٥٬١٤٤١٤    ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في

  ٣٬٥٤٤٬٤٢٦    ٣٬٥٤٤٬٤٢٦    الفترة محمل خالل 

  ١٨٬٤١٩٬٥٧٠    ١٨٬٤١٩٬٥٧٠    ٢٠٢١  یونیو٣٠في 
          

          یة: الدفترصافي القیمة

  ٤٬٢٢٣٦٢٬٨٩    ٦٢٬٨٩٤٬٢٢٣    ٢٠٢١  ویونی ٣٠في 

  ٦٦٬٤٣٨٬٦٤٩    ٦٤٩٦٦٬٤٣٨٬    ٢٠٢٠دیسمبر٣١في 

  سنة.٣٠و ٣قع فروع، وتتراوح مدة عقود إیجار ھذه بین دعات وموا تئجار مستوة باسعتقوم المجمو

شركة زمیلةاستثمار في- ٦

المحدودةحفالت ة للحلویات والزالمتمیكة الجونةفي شرثمار االست
سعودیة یة الب العرسجلة في المملكة  محدودة ملیة  ھي شركة ذات مسؤو  ("الشركة الزمیلة")  المحدودةالت  میزة للحلویات والحفلمت ا  ةشركة الجون 

مال    في رأس  المجموعةصة  لغت ح. ب یة والغیر مطھیةلمطھا  ت االعاشةوخدمائیة  وتقدیم الوجبات الغذالغیر  یة لارجمة حفالت خاقامل في  وتع
یلي:وكانت حركة االستثمار كما ٪) ٣٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١٪ (٣٠بة نس٢٠٢١یونیو٣٠في كماالزمیلةشركة ال

أشھر  ستةلا فترة 
  ي  فتھیة المن

  ٢٠٢١یونیو٣٠
    فيالمنتھیة لسنةا

  ٢٠٢٠بر دیسم٣١
  سعودي لایر  لایر سعودي   

  ) ١٥ایضاح –لة (معدّ     
  ٧٩٬٣٢١٬٣٥٢٨٢٬١٢٢٬٦٦٥  ةالسن /ي بدایة الفترة  رصید فال
) ٢٬٨٠١٬٣١٣() ١٠٥٬٨٦٠(  شركة زمیلةائجنت من حصة ال

٧٩٬٢١٥٬٤٩٢٧٩٬٣٢١٬٣٥٢  في نھایة الفترة / السنة الرصید



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 
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ذات عالقة افبأطرحات تتعلقافصا- ٧

  ٣١و٢٠٢١نیویو٣٠فيعالقة كما ذات الواألرصدةذات عالقةالتي تمت مع أطراف لھامة االت عاممالي مبالغ المالي اجالجدول الت یوضح 
: ٢٠٢٠مبردیس

      

ایجارات/  
مبیعات ألطراف  

    ذات عالقة 

مشتریات من  
أطراف ذات  

    عالقة 

  وب منمطل
ذات  أطراف  

    عالقة 

طلوب الى  م
ات  ذأطراف  

  عالقة 
  عودي  سلایر    لایر سعودي     سعودي لایر    سعودي لایر       
                    

                    یقة  شركات شق
                    

میزة  المت ةالجون شركة
  ١٠٬٣١٩٬٦٤٠    ٧٬٤٥٩٬٠٨١    ٤٢٨٬٩٨٣    ١٬١٨٤٬٥٠٠    ٢٠٢١  المحدودة الت لحفوا  للحلویات

  ٩٬٨٩١٬٥٧١    ٦٬٢١٦٬٩٢٩    ٥٠٧٬١٧١    ٢٬٧٣٢٬٣٨٢    ٢٠٢٠  
                    
                    
  ٦٦٧٬٣١٦    -     -     ٤٩١٬٢٧٩    ٢٠٢١  فالت عة فرح للحقا
  ١٬٠٧٨٬٥٠٠    -     -    ٢٬٣١٣٬٢٥٨    ٢٠٢٠  
                    

                    مین ھالمسا
  ١٦٢٬٢٩٧    -    -    -    ٢٠٢١  ي ملر السمنصو

  ٢٣٧٬٧٤٠    -     -     -     ٢٠٢٠  
                    

  االجمالي 
١١٬١٤٩٬٢٥٣  ٧٬٤٥٩٬٠٨١            ٢٠٢١  

١١٬٢٠٧٬٨١١    ٦٬٢١٦٬٩٢٩            ٢٠٢٠  

ما یلي:مالرئیسیینتمثل منافع موظفي اإلدارة 

سنة المنتھیة في  لا
٢٠٢٠مبر دیس٣١

ر  ھ أشستةالفترة 
  ٣٠في نتھیةلما

طبیعة المعاملة     ٢٠٢١ونیوی   
  لایر سعودي     سعودي لایر

رواتب وبدالت ومكافآت   ١٬٥٢٠٬٦٧٩    ٣٬٣١١٬٣٩٥ ین ذیین التنفی موظفالكبار

  یجارزامات عقود اإلتلإ- ٨

    

شھر  أ ستةالرةفت
  تھیة في  المن

  ٢٠٢١یونیو٣٠
  المنتھیة في  لسنة ا

  ٢٠٢٠مبر دیس٣١
  سعودي لایر    سعودي لایر    

  ٧٦٬٨١٥٬٥١٨    ٧٦٬٠٣٩٬٦٦٢    ة السن /  ایة الفترةد في بدالرصی 
  ٣٬٤٠٠٬٩٣٦    -    السنة /رة خالل الفت افات إض

  ٣٬٤٦٩٬١٢٨    ١٬٥٩٤٬٨٩٢    ائدة  لفاق استحقا
  )٨٩٨٬٣٠٥(    -    اداتاستبع

  )٢٬٣٥٨٬٣٢٠(    -    من مؤجر خصومات 
  )٤٬٣٨٩٬٢٩٥(    )٢٬٦٨١٬٠٨٣(    وع مدف

  ٧٦٬٠٣٩٬٦٦٢  ٧٤٬٩٥٣٬٤٧١    سنة ال /رةة الفت نھای يالرصید ف
  )١٠٬١٧٣٬٩٧٣(    )١٣٬٤٢١٬٥٤٤(    ل من التزامات عقود االیجارمتداوجزء الل: ایخصم

          
  ٦٥٬٨٦٥٬٦٨٩    ٦١٬٥٣١٬٩٢٧    یجاراإلإلتزامات داول منمت یرالغجزء ال



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 

 -١٠-

  جلطویل االقرض- ٩

س مالیة. ان ت رأ وسعامویلي طویل االجل لتمویل ت اجیر ت ل ت ي على شكدوسع  ملیون لایر  ٣٥٬١بمبلغ    قرض طویل األجل   موعةالمج  لدى
  .٪٨یبلغائدة سنويفلمعدل قرضلااھذخضعی ). ٤(ایضاحالمجموعة  اراضي من ممنوح بضمان رھن قطعالقرضاھذ

  لى اقساط ربع سنویة.  عسحوبالم المبلغددیسم.للغ المست قد خصمت بالكامل مقدماً من المب القرضبھذا ةتمویلیة المتعلقاالعباء الإن اجمالي

  م بالریال السعودي. ل األجل مقوطوی قرضلاإن 

م. ٢٠٢٤اكتوبر  ١٥بتاریخ تھي تن یةربع سنوقرض على شكل اقساطسداد التم ی 

  :٢٠٢٠ر دیسمب ٣١و٢٠٢١یونیو٣٠ل كما فيتموی ا الالتالیة المتعلقة بھذاالرصدة القائمة المجموعةكان لدى 

  

شھر  أ ستةالة ترف
  یة في  المنتھ 

  ٢٠٢١یونیو٣٠
  یة في  تھالمن لسنة ا

  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
  دي سعولایر  لایر سعودي   
      

٢٧٬٤١٥٬٠٠٧    ٢٥٬٤١٥٬٠٠٧    جل  ل األطوی تمویل
)٤٬٩٤٧٬٧٧٢(    )٤٬٠٠٦٬٣٧٩(    كالیف التمویل المؤجلة ینزل: ت 

  ٢٢٬٤٦٧٬٢٣٥    ٢١٬٤٠٨٬٦٢٨    فيالصا      
  )٤٬٠٠٠٬٠٠٠(    )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(    لالمتداوء الجز:نزلی 

  ١٨٬٤٦٧٬٢٣٥  ١٦٬٤٠٨٬٦٢٨    غیر متداولء الالجز          

  : ٢٠٢٠ر دیسمب ٣١و٢٠٢١یونیو٣٠ي فلي كما ی ا جل كمدول استحقاق القرض طویل اال ان ج

    

  شھرأ ستةالترة ف
  المنتھیة في  

٢٠٢١یونیو٣٠
  یة في  لسنة المنتھا

  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
        
        

٤٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١
٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٢
٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٣
١٠٬٤١٥٬٠٠٧  ٦٬٤١٥٬٠٠٧  ٢٠٢٤

          
    ٢٧٬٤١٥٬٠٠٧    ٢٥٬٤١٥٬٠٠٧  

ھاء التوظیفانص منافعصمخ- ١٠

كما یلي:ھي،ھو برنامج محدد المنفعةو،فع إنھاء التوظیفاصص من ن حركة مخ إ

    

ر  أشھ ةستالةفتر
  یة في  تھ المن

  ٢٠٢١یونیو٣٠
  ي  ھیة فنة المنت لسا

  ٢٠٢٠بر مدیس٣١
  عودي سلایر    ي لایر سعود  
        

  ١٧٬٥٩٠٬١٥٥    ١٦٬٤٢٩٬٧٣٤  یرنای ١الرصید في 
١٬٩٤٦٬٨٥٨  ٨٢٩٬٧٢٦  للسنة/ص للفترةصالمخ

٢٬٢٣٣٬٤٧٣  -   راري محملة في الدخل الشامل االخلقیاس االكتواإعادة 
) ٥٬٣٤٠٬٧٥٢(  ) ١٬٢٥١٬٤٨٠(  نةلسا/لفترة اخالل لمدفوعا

          
  ١٦٬٤٢٩٬٧٣٤    ١٦٬٠٠٧٬٩٨٠    نةلسا/ایة الفترة ھرصید في ن ال



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 

 -١١-

  خلضریبة الداة وكلزا- ١١
الوعـاء كونـاتمن أھم صافي الربح المعدّل، أیھما أعلى. إ  الزكوي التقریبي أو  الوعاء  ٪ من٢٫٥ستحق الزكاة بواقع  الشركة للزكاة. ت   تخضع
ً الزكو ً وصـافي الـربح المعـدّل األجل یلةوالقروض طومخصصات الوملكیةالئیسي من حقوق  ألنظمة الزكاة تتكون بشكل ري وفقا مخصـوما

مـن صـافي الـربح   ٪٢٢٬٥سـبة  بن لتـي تسـتحق  اكة التابعة لضریبة الدخل ووتخضع الشر  .غیر المتداولةلألصول  الدفتریة    قیمةي المنھا صاف
  .ریبةع للضضالخا

  كما یلي:ھيةاالجنبی وضریبة الدخلالزكاة مخصص حركةنا

    

أشھر  ستةالفترة 
    يفالمنتھیة 

  ٢٠٢١یونیو٣٠
  ي  ھیة فلسنة المنت ا

  ٢٠٢٠ر دیسمب ٣١
   سعودي لایر    لایر سعودي   

        
  -     ٦٦٢٬٥٠٩    رینای ١في الرصید

  ١٬١٩٢٬١٣٢    ٨٤٬٠٨٠    للسنة/للفترة خصصالم
  )٥٢٩٬٦٢٣(    )٨٤٬٠٨٠(    للسنة/ة الل الفترفوع خدالم
          
  ٦٦٢٬٥٠٩  ٦٦٢٬٥٠٩    سنةال/یة الفترة انھلرصید فيا

  :ائمةقات طربو
  دان الغذائیة شركة ری 

  .٢٠١٨بر دیسم٣١حتى لزكویةاكة ربوطاتھا الشرتأنھ
ولـم تـرد للشـركة اي زكـاةاداتشـھم اسـتالم وتـ٢٠٢٠و٢٠١٩یسـمبر مـن د  ٣١نتھیة في  مالم  الزكویة عن االعوا  اقراراتھا  كةت الشرقدم
  المذكورة حتى تاریخھ.ات عن االعوام طبوتفسارات او راس

  مصر ابخ ومطاعم ریدانطم ة شرك

  .٢٠٢١یونیو٣٠حتى شركةم یتم فحص الل:ضرائب الدخل - 
  ص. الفحنوسداد الفروق الناتجة ع٢٠١٧سمبر دی ٣١ة حتى ة المضافة: تم فحص الشركضرائب القیم- 
  .٢٠٢١یونیو٣٠حتى لم یتم فحص الشركةت: تباضرائب المر- 
  .٢٠٢١یونیو٣٠حتى كةیتم فحص الشرفة: لم ئب الخصم واالضاضرا- 
  . ٢٠٢١یونیو٣٠حتى ص الشركة م فحبة الدمغة: لم یت ضری - 

ضةیة والمخفساساالسھم لاربحیة- ١٢

ك بـذلعلى اساس عـدد االسـھم القائمـة٢٠٢٠و ٢٠٢١یویون ٣٠في   یةھالمنت   شھرأ  ستةال  لفترة  خسارةالصافي  ھم من  سلیة اتم احتساب ربح
    ت مخفضة.ادواالشركةى لددیوجال.ملیون سھم٢٢٫٥لغة التاریخ والبا



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 

 -١٢-

ةالقطاعیتلومالمعا- ١٣

لتالیة:  اعمالألت ا. یوجد لدى المجموعة قطاعا رتھاداتھا بھدف إوخدماة منتجاتھاعب طبی س ححدات أعمال و مقسمة إلىعةالمجمونإ

الشعبیةات الوجب - 

  ى القطاعات االخر- 

في  اة  رفت لولا في  كم  لالمالیة حسب قطاعات األعما  لبعض المعلومات  فیما یلي ملخصو   ٣١في    ةنتھی الم  سنةوال  ٢٠٢١  نیویو  ٣٠لمنتھیة 
  رة أعاله :المذكوعمالعات األلخیصھا حسب قطات   م، والتي ت ٢٠٢٠دیسمبر

  : ٢٠٢١یونیو  ٣٠في  تھیة نالمأشھر ستةاللفترة 

  جموع الم    خرى االالقطاعات  الوجبات الشعبیة  

  ي دوسعلایر     سعودي لایر    ودي لایر سع    

٦٩٬٣٠٢٬٣٦٢  -  ٦٩٬٣٠٢٬٣٦٢  اإلیرادات 

  )٧١٬٧٥٧٬٨٣٣(  -     )٧١٬٧٥٧٬٨٣٣(  داتیراتكلفة اال

)٩٬٥٨١٬٧٢٤(  -     )٩٬٥٨١٬٧٢٤(  الداریة والبیعیة مصاریف اال

  )٨٩٨٬٨٩٠(  -   )٨٩٨٬٨٩٠(  ىأخر

)١٢٬٩٣٦٬٠٨٥(  -  )١٢٬٩٣٦٬٠٨٥(  الخسارةصافي 

  ٨٨٤٬٩٢٦  -     ٨٨٤٬٩٢٦  مالیةسرأمصاریف الال

            :٢٠٢١یونیو٣٠كما في

٧٩٬٢١٥٬٤٩٢    ٧٩٬٢١٥٬٤٩٢    -   زمیلةفي شركةرمااستث

٣٢١٬٢٢٧٬٢١٢    ٧٩٬٢١٥٬٤٩٢  ٢٤٢٬٠١١٬٧٢٠  ولمجموع األص

  ١٤٩٬٤٥٧٬٩٤٩    -     ١٤٩٬٤٥٧٬٩٤٩  زاماتتاللمجموع ا

            

  : ٢٠٢٠نیویو ٣٠منتھیة في لاأشھر ستةاللفترة 

  ع موالمج    االخرى القطاعات  یةشعب الوجبات ال   

  ودي لایر سع    لایر سعودي      سعودي لایر    

  ٧٢٬٠٩٨٬١٣٠    -     ٧٢٬٠٩٨٬١٣٠  دات یرااإل

  (٧٥٬٩٧٧٬٩٤٠)    -    (٧٥٬٩٧٧٬٩٤٠)  تكلفة االیرادات 

)٩٬٧٩٦٬٧٣٩(  -    (٩٬٧٩٦٬٧٣٩)  یعیة ب ریة والیف االدارامصال

  -  -    -  زمیلةشركةنتائج في ة صح

  (١٬٨٢٥٬٤٥٣)  -     (١٬٨٢٥٬٤٥٣)  ىخرأ

  (١٥٬٥٠٢٬٠٠٢)  - (١٥٬٥٠٢٬٠٠٢)  ةالخسارفي صا

٣٬٧٩٠٬٥٧٦    -٣٬٧٩٠٬٥٧٦  مالیةالمصاریف الرأس

            : ٢٠٢٠  دیسمبر٣١ا فيمك

  ٨٢٬١٢٢٬٦٦٥    ٨٢٬١٢٢٬٦٦٥    -  كة زمیلةشرفير اماستث 

٤١٥٬٢٨٢٬٥٤٢    ٨٢٬١٢٢٬٦٦٥  ٣٣٣٬١٥٩٬٨٧٧  لجموع األصوم

  ١٥٩٬٣٧٥٬٢٣٤    -    ١٥٩٬٣٧٥٬٢٣٤  تامالتزاالمجموع 

  



    الغذائیةانید رةكـرش
  ) دیةسعومة مساھ(شركة 

  مة) جعة) (تتایر مر زة الموحدة (غیة الموج ولاالمالیة الم وائق حول الإیضاحات
  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ي  منتھیة فالرھش أستةاللفترة 

 -١٣-

(تتمة)ةالقطاعیماتلمعلوا- ١٣

  :یةجغرافالقطاعات ال
كة  ممللمن اطق اخرى ایضاً نشاطھا في مناسوتمار لسعودیة بیة العرا ةملك مفي المنطقة الغربیة في السيئی بشكل رالمجموعة أعمالھا تمارس

  :  افیةالجغرمناطق لات المالیة حسب امعلومخص لبعض الي ملیلة. فیمای عرب صر الریة مودیة وجمھلسعوة ابی العر

المجموع االخرى مناطقال  قة الغربیة المنط    

  لایر سعودي     سعودي لایر    ودي لایر سع    
  شھر  أستةال لفترة و ٢٠٢١ونیو ی ٣٠كما في

              ك التاریخ: المنتھیة في ذل

٦٩٬٣٠٢٬٣٦٢  ٥٬٦٦٩٬٩٣٣  ٦٣٬٦٣٢٬٤٢٩  اتداإلیرا

١٦١٬٦١١٬٤٧٢  ١٢٬٦٨٥٬٥٤٣  ١٤٨٬٩٢٥٬٩٢٩  ت ومعداتقارات وآالع

  :٢٠٢٠یونیو٣٠ر المنتھیة في أشھستةاللفترة   
٥٬٩٣٣٬٩٣٧٬٠٩٨٬١٣٠٧٢  ٦٦٬١٦٤٬١٩٣  اتاإلیراد

    :٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك    

  ١٦٦٬٩٩٠٬٤٦٧  ١٣٬١٠٨٬٣١٧    ١٥٣٬٨٨٢٬١٥٠  ومعداتت ت وآالاقارع

االدوات المالیة - ١٤

الیـة مـن ن التزاماتھـا المتتكـووومـدینون تجـاریونذات عالقـةطـرافاومطلوب من كمھ في حنقد ومامنجموعة لمللیة مال التتكون االصو
ً اختالفاً جوھالمتداولة  ألدوات المالیةادلة لعال  یمتلف القخ. ال ت األجل  وقرض طویلالقة  ذات ع  فطراأالى  ومطلوب    ونتجاری   ونئن دا ن عـریا
  .بالقیمة العادلةمالیة تقاس واتأي أدب ، تحتفظ٢٠٢١یونیو٣٠ي كما ف،وعةالمجمكن لم ت دفتریة. ا الیمتھق

تعدیل أرقام المقارنة- ١٥

م. وقد أظھرت  ٢٠٢١یونیو    ٣٠م بتاریخ  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ة بتاریخ  نة المنتھیسالیة المراجعة عن الدار قوائمھا المبإص  زمیلة لقامت الشركة ا
إضا خسائر  المالیة  القوائم  تزید  فی ھذه  من ة  بھ  االعتراف  تم  خال  عّما  المجموعة  في  قبل  المنتھیة  السنة  بمبلغ  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ل  م 

  دي. لایر سعو١٬١١٨٬٠٧٦

  كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مقارنة كما في تعدیل أرقام الد تم لك فقذول

  بعد التعدیل     التعدیل    قبل التعدیل     
  ـــعودي) (ریِــــــــــــــــــال ســــــــــــــ    
              

٧٩٬٣٢١٬٣٥٢    ) ١٬١١٨٬٠٧٦(    ٨٠٬٤٣٩٬٤٢٨    استثمار في شركة زمیلة 

  ) ٦٨٬١٥٩٬٣٠١(    ) ١٬١١٨٬٠٧٦(    )٦٧٬٠٤١٬٢٢٥(    خسائر متراكمة 

  كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في خسارةتعدیل كما تم 

  بعد التعدیل     التعدیل    قبل التعدیل     
  ـــعودي) (ریِــــــــــــــــــال ســــــــــــــ    
              

)٢٬٨٠١٬٣١٣(    ) ١٬١١٨٬٠٧٦(    ) ١٬٦٨٣٬٢٣٧(    میلة ئج شركة زالحصة في نتا

  ) ٨٤٬٤٥٧٬٠٠٥(    ) ١٬١١٨٬٠٧٦(    )٨٣٬٣٣٨٬٩٢٩(    خسارة السنة 

االولیة الموجزة الموحدةئم المالیةقوالااداعتمتاریخ - ١٦

١٩الموافـق ھــ١٤٤٣محـرم١١فـيلموحـدةاة زوجولیـة المـاالة م المالیـائ ى اصدار ھذه القـووالموافقة علدالشركة باعتماة مجلس إدار  قام
.م٢٠٢١أغسطس
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